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Gandi Hariciye vekilimi~ Maliye vekaleti F hl fd•f 
Cenevreden geldt Ordu 111enauplerının ........ n ransız seyya arı ge ı er 

Yuvarlak masa 
konferansında 

~::!!.~:':!r!;!t ~~:::;::; 1 h~~~aı~~~:t~ı~;~~ev=~ Kafile arasında seya\hatl tertip eden 
.._ nana göre terfi edenler tfmcliye kadar mecm.ıanm m~arrlrlerl de var 

Gandl konferensta Lort Son· 
kerln ••lınde mevki almı911 
Londra, 14 (A.A.) - Yuvarlak masa 

kont eransının federasyonlar milnase
batı komitesi, saat 11 de Saint - Ja
mes sarayında ve Lort Sankeyin riya
seti altında toplanmıştır. Lordun sa
ğında Sir Samuel, Hare, Lort Peel, 
Lort Reading, Lort Lothian ve solun
da Gandi, tarikat reisi Maleviya ve 
dljer Hint murahhaslan bulunuyor
du. 

Preruılerle müslUmanlann mümes
silleri masanın müntehasmda mevki 
almışlardı. Gelse, reisinin nutku ile 
başlamıştır. Reis, murahhaslara ho
pmedi beyan etmiş ve Gandi ile ta 
kat reisi. Male\·iyanın koolaraoata 
bulunmalarının istikbal için hayırlı ' 
bir beşaret olduğunu ehemmiyetle kay 
detrniştlr. 

Komitenin vazifesi, Hindistana ait 
bir federasyon kanunu esasisi tanzim 
etm~tir. 

Gandinin konferansta hazır bulun
ması, kongrenin mutedil unsurları

nın müfritlere karşı kazanmış olduk
ları bir muzafferiyet telakki edilmek· 
te ve bu mühim içtimaın muvaffakıye
ti ihtimallerini arttırmaktadır. Maa
mafih, Gandi, "Ufuk, açıktır,, demek 
ihtlyatkirhğında buluumuştur. Zira, 
mumaileyhin karşı karşıya gelmiş o
lan fırkaların menfatlerini telif et.me
nin müşkül olacatına hükmetmekte 
olduğu muhtemeldir. 

Hariciye vekili Tevfik ROşdü 
bey don sempilon ekispreaile 
Ceneyreden dönmilştür. Sirkeci 
istasyonunda vali muavini Fazlı 
milbadele baı mürabbasımız 
Şevki, Polis mildOrü Ali Rıza, 
mübadele komisyonu bitaraf Aza
larından M, Rivas , M. Holıtad 
ile diğer bir çok zevae tarafın
dan karıılanan Tevfik RüıtO B. 
Sirkeciden doğru yeni köydeki 
köşküne gitmif ve akşam ilstll 
dolmabahçe sarayına gelerek 
Reiıi Cümbur Hazretlerine arzı 
tazimat etmiştir. Tevfik Rilttii 
B. bu akşam Ankaraya gidece
ktir. 

bir eene mthldetıe e8kf maaşlannı al- Şehrimiii Iİ• 
makta idiler. Bu meranda ordudan yaret d k 
-ti d 1300 . . eece--r e en kadar sabi tunız da ea. lerini el 
ki rntpeleri llzerindeın maq alıyorlar- evv ce 
dL Maliye vekAletf bu basu8&a mtihim :!>: •erdiji
bir karar ve~rek tftff eden ordu men ranaız ıey
subinln yeni rUtpe)~ri &zerinden maaş yalıları dOn saat 
almaları için bir aene 1eçmesi kaydını d6rtte Patria 
kaldırmış, keyfiyet aIAkadarlara teb vapurile aıelmif-
llf edilmiştir. lerdir. 

Mallrede reni tarlnler Seyyahlar la 
Ankara, 15 (Vakit) - Maliye n- beraber ıele

kAletf zat itleri rnUdttrJttfUnü 1'ekAle- ceji llSylenen 
tm yapan Klştf beyle muhasebel mali maruf FraD111 
ye mUdtirltltune TekAlet edt!n Yusuf mDnakldc:li M 
Kemal. beyin bu vazifelere asaleten ta- Thibandet ra
yln edılmeleri muhtemeldir. Ru tak- hatsız lan dıim· 
dlrde Maliye veüJetfDde ld mllnhal dan .-L 

memuriyet bulunacafı için yenıden ba iftirak s:.-•t. 
zı nakil Te taY1taJer yapılacaktır. miftir Gel= 

Ankara, 15 (Va.kıt) - Keşıenler ınal • • 
mOdUrltiftlne Maı.r.gtrt mal mfldtlril aruandaPariate 
Hayri, Malazgirt mal mtldtlrlUtone çıkan Ye ba ae
Uıunel mal mfldtirU Hiiseyin HüsaO, ya bati ter tip 
Kangal mal mtldürluttlne Şiran mal eden«Lea Mon
mtidürtl Sadık beyler nakil ve tayin veller Litterairu• 
edilmişlerdir. m ec m a a • mn 

muharrirlerinden 
Balkan konfer.- dolayuile 

S milyon posta 
pulu yaptırılıyor 

s.,,ahlar Yllpurdan çıkarlarken 
M. Charenıol, M. Denia ve M. Bonaue ile mahkemei temyiz 
azaamclan M. Varnine bulunmaktadır. 

Balkan konferaDll dolayıaile 
Londraya S milyon posta pula 
sipariş edilmittir. 

Bu pullar 9 cinstir· Ve pek 
zarif bir tekilde terbP edilmif· 
tir. Pulların &zerinde balkan ha
ritası ve kenarında da bit zey· 

Seyyahlar gemiden yapura yanqan Şirketi Hayriyenin 52 nu
marab •apuruna ıeçmitler ve Boğaziçinde bir ıezinti yaptıktan 
aonra alqam llato vapura dönmllflerdir. 

Baglln otomobillerle tehri gezecekler ve yann iğle liıeri gel· 
dikleri Yapurla Manilyaya hareket edeceklerdir. 

Ali Kemal izmitte 
Filvaki bazı müstakil mümessiller, 

ana hatlan birinci yuvarlak masa kon 
feransı tarafından çizilmiş olan f ede-
2'allVOJLJW)~dğ_etli metalip 
te •ı.aacakl:ırını beyan etmiflercllr. ~ıı~-1-i:rti;;;;nd:;:;a:::lı:_v.:.:a::.;rdır ~n haftasından 

..... .. t ... ~cakelaa 
bu pulların pek fasla rağbet gare
ceği Ye bilbaua kollekaiyonca· 
lar tarafından toplanalacağı tah

Yazan: M. A . 

Nihayet, ml!slllman akalUyeti, 1 a
fua&oeta Allahabatta toplaaan kongre
de, itminanbah§ bir vaziyet takınmıt
tır. 

Gandi, bütün miIJetleri Hindistanın 
yapmakta o!<luğu mücadelede onunla 
teşriki mesai) e davet ettikten sonra 
Hintlilerin kendi aralarında sınıf ve 
mezhep kavgaları yüzünden tefrikay:ı 
düşmüş olmalarına te~üf etmiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: "İşte buna 
binaen, mesaimize gaye olarak Avam 
tabakası aleyhindeki bu imtiyazların 
ortadan kaldırılmasını ve hangi mez
hebe mensup olursa olsun bütün Hint 
milletlerinin birleşmesinin tahakkuku
nu intihap ettik.,, 

Gandi. netice olark:, aç bir halde 
bulunmakta olan milyonlarca Hintli 
lehine cihanın vicdanına müracaat 
'Ve hitap etmiştir. 
BUtUn cihanın gGzlerl Londrada 

SimIA, 14 (A.A) - Bütün Hint hal 
lanın gözleri elyevm Londrada içtima 
etmekte olan devlet adamlarına çev
l'ilmiş bulunmaktadır. 

Hint valii umumisi teşrii meclisin 
fki heyetinde de söylediği bir nutuktR 
Lond rada cereyan eden müzakereler 
esnasında Hindistanda sükunun mu
hafazası hususunun son derecede arzu 1 
ya şayan olduğunu kaydetmiştir. 

Valii UT.tumt ahali arasına dehşet 

188ımak maksadina müstenit faaliyetle 
re nihayet ftrilmeei hususunda meclis 
azauna güvenebileceğinden emin oldu 
funu beyan etmiş ve Hindistanın bii

Romanya ıam
piyonu ile kar
şılaşacak olan 

boksörümüz 

KU. Kemal 

Yann akşam .. Eskiyeting " 
salonunda kıymetli boksörümilz 
Küçük Kemal, Romanya şampi
yonu Bunya ile karşılaşacaktır. 

ttin dikkat ve gayretini dünyanın her 
tarafmda hüküm sürmekte olan iktı- yoruz. 
sadt buhrana - diğ1!r memleketlerle ~te:=;=I e:::f;:=o=:n=;:la=:A:==m=e=r=;:ik=a=:d:=a=n=e=§=red=:=i=lm=i§=b=i=r 
YB1tıldıfı gibi - bir ~~.r~ b~lmağ.a ~a~ nutukta, ezcümle Hindistan tarafın
retmesi lizım geldıgını soylemıştır. dan girişilmiş olan müeadelenhı 1• 

Malum olduğu" üzere Kemal 
bu maçı bundan eve) yapacaktı. 
Fakat hastalandı maçıtebir etmek 
zaruri oldu. Bugilo Kemal ken
disinden bekleneni yapacak 
derecede bazırlanmıt bulunuyor. 
Diger taraftan yaptığı maçlarda 
çevik ve seri yumrukJarıoı kAfi 
derecede tanılmif olan Bunyanın 
da hararetle haz.rlandığını işiti
yoruz. Bakalım yana akıam iki 
boksör ne netice alacaklar. Bu 
çok heyecanla olacağı anlaıdan 
maçtanda Kemalin güler yilzle 
çıkmasını ümit ve temenni edi-

Vallf umumi hüktimetinin teklifle nız kendi memleketini değil bütün ~:n 
rfnden tetrfi meclisin yakında haber- yayı tesiri altında bırakmakta olduğu 
dar e41Jeoeğini bildirerek nutkuna ni- nu söylemiftir. 
hıayet vermiştir. Mumaileyh demiştir ki: 

Gendi Makdonelt mUllketl "Biz Hintliler, behimi kuvveU idare 
Londra, 14 (A.A.) - Gandinin oğlu etmekte olan kanunu beşeriyeti fdal"t! 

babuınm dün akşam M. Mak Donald etmesi lazım gelen kanun olmadığına 
ile g6rfişttifUne dair olan rivayetlerin kaniir.. Şahsan milletimin hürriyetini 
flofru olduğunu söylemiştir. kanlı vasıtalarla elde etmekten ise u-

Loacln, H (AA.) - Gandl, telsiz zun müddet beklemeli "'rcih ederim.. 

min edilmektedir. 

Mütemadiyen devlet,miJJet aleyhinde 
niçin yazıyormuş ?! 

lekeled• toplananlardan birisi AH Keman gGrUnc• : " Ey 
Yeni kezanç vergl•I hain, alçak herif, benim BekırkörUnde evimi tarumar 

A 
nıumnaırneal ettin ., dire bal1rmeıa ba,ıamıtta 

nkara, 15 (Vakit) - Yeni yapılan _ 9 _ 
~~.vergisi n~amesi m.ıce~in- Bu sizlerde şayanı dikkat olan bari~ çıkamamıştı. Onun için hakika-
alı: ak.1{: kada~ ıye tari~in~ :ore nokta AU Kemalin HBen de Çankırı- ten asıl memleketini değil, Türk b
daa m taholanakk kzatanç ihv~rgıle.? 11

1
n- Iıymı. Fakat memleketimi bilmiyo • tanbulu bile bilmiyordu. Dundan dola. 

sonra u r ıne gore a ı- idL Filb-1·1.k Al K · · · · nacak, 
1 

dl kad f 
1 1 

rum.,, Deme1i -. a i e- yı cınay~tkarane sıyasetının çıkmaz ve ş m ye ar az a a ınan . • . . 
paralar 1 d ed'le--•·6f Nf mal "ankınlı oldufu halde nasıl mem- brr yol oldugunu kendısı de anhyamı-a e ı ~"' r. zam name ~ . .. v . 
basılmaktad Iektini bilmiyor idıyse Tiirkum dedigı yordu. 

ır. halde de Türk milleti ne olduğunu Bu sırada Ali Kemali getiren mo-
Dahlll~e Yekill bu -bah bilmiyordu. tör tamir edilmişti. Tamir işinin bitti-

Ankareda Bu adnun bütün gençliği ve ekseri· haber verild. Bunun üzerine kalktılar. 
Dahiliye vekili ŞOkrn Kaya 8. yetle 10Draki hayatı ecnebi memleket- Tekrar motöre bindiler. Diğer taraftan 

dün akıamki ekiıpiresle Ankar- terde relip reçmiıtL Zaman zaman ( C.) Beyin lzmite çektiği telgraf Uze
aya gitmiı, istasyonda Vali mu- lstanbula relmif, burada yaşamıı.t ise rine küçük bir vapur gelmiştL Bu va· 
avioi Fazla bey Ye vilayet erkim de tstanbulda da Ada ve Beyoğlunda- pur motö~.ü takip etti. Fakat bu defa 
tarafından tefyİ edilınitlir. ti ecnebi, rum ve ermeni muhitinden artdc motor bozulmadı. 

bmite gidericen Ali Kemal Anka. 

- MUdDr Bf. , evden haber gllndermı,ıer, öteberi almak 
için refikam cariyeniz beni bekllror. Ölledea sonra mU· 
aaade eder misiniz ? 

- Ha,.r Efendim, katlyen olamaz •• 
- Ooh, çok t ... kkDr ederim Efendim 1. 

ray gidectğine kat"i olarak ka1'aat ge
\1rmişli. Onun iç:r.: 

- Mademki Ankaraya gideceğiz. !Je
nhn ii~rinıdt parılösü yoktur. Bana 
müsaade ediniz, lmnlıte kendime bil' 
pardösü alayım.,. 

Diyordu. 
Ali Kemalin lzmit iskelesine çıkışı 

bir hlidise oldu. Etraftan birçok ka
labalık toplanmıştı. Derhal her taraf
ta Ali Kemalln tutulup getirildiği 

halk arasına dağımıştı. Bu suretle 
toplananlar arasında Hacı Arif Bey 
isminde bir zat da' vardı. Bu zat yük
sek sesle Ali Kemali görünce bağırma
ğa başlamıştı: 

- Ey hain, alçak! Ey namuSMus 
herif, benim Bakırköyündeki evimi ta
rümar ettin.,, 

Diyordu. Ali Kemal bunu ıöriln· 
ce: 

- Bu adam ne diyor?,, 
Diye yanındaki (M.) Beye sordu. 

Sahile çıkar çıkmaz tabakasmı çıkardL 
Bir cigara yaktı. Doğruca hilldlmet ko
nağına gittiler. O vakit (lzmit) te is
tihbarat üçüncü kısım amiri mUlaziml 
evvel Necip Ali Bey (~imdiki Denizli 

(LOtfen Hgılagı 'evlrinlz), 



- V AKIT 16 Eylül 19:il 

Tehlike artıyor! 
istikbal harpleri hakkında bir Alman 

jenerali neler söylüyor? 
-~------

Tayyareler kaç tilrlU bomba kullanacnklar? 

Seyahat Mektuplan ı 

Pınarda köy düğünü 
Kamyonda mızıka - Kızlar geliyor - Kale, 
çeçen, vik rakısları - Hayırlı ve mes'ut 

neticeler veren tanışıklıklar 

Darülfünun divanı 
nın karan etrafınd~ 
Mu•mmer Rafit B. , divanın b 
haksızhk yapt.Qı mevzuu bah· 

•olamaz, diyor 

Fransız muharrirlerinden 1\1. Du-ı retle yanmaktaır. Bunların su ile itfa Huauıi muhabirimizden: J Bu, bir tali işidir. Bazan öyle güzel . Darülfünun divanının, evelki ıü 
hamel'in teslihatın bırakılması ve mils sına da imkan yoktur. Hatta (İsko- Pınarbaşında, memleket iı;leri kızlarla, öyle 60 yaşındaki erkf'klerle kü toplantısı_n~a edebiyat .. fakülte. 
tak bel harplerin nasıl olacağı ınesele·ı da) fabrikasında yapılan tecrübelerde hakkındald tetklkatımı ikmal ettikte.n danı ectftleri görilleeek bir şeydi. (Ka· ~rem .. cehe~ının _tekrar fakulte ır ~~lı 
Jeri hakkında plan mecmuasında neş· bile bunlar büyük hnuılara atılarak sonra, kazanın belediye reisi, maarJf f e) den sonra, çeçen başladı. Bu daha sıne gonderılmesıne karar verdigın 
rettiği dikkate değer makaleyi tercüme su içinde yanmak suretile tecrübe edil memuru, ileri gelenleri. beni ıcöııder· kıvraktı. Erkek, adeta ayak parmakla yazmıştık. 

· ekt dir mek ı'stemedller . Dün aldığımız malumata göre dl ve dercetmıştlk. Bu mesele etrafında m e • · n ucunda, dans ediyordu. Bfrt<aç çıft . 
· · J 1 · M ti k k''. d"'ğ'' ı · ı · d b .. ,vanın bu kararı vermesı, ders saatlerJ Alman ,Jenerallerınden Daymlfng de enera Daymlıng 72 tayyareden - u a a, O) u un Prım zı e u orunu yaptıktan 10nra, aS'll du . l 

ehemmiyetli bir makale neşretmiştir. mürekkep hafif bir bombardınıan görmelisiniz! .. dediler. Hatta o sa· ğiln batladı. Şimdi (Vik) oynanııcak- h~kkında d_ı~anın sorduiu suale ~a 
Alman jenerallerinden (Daymling) filosunun lngiltereden kalkarak Pa • bah orada bulunan Urfanın muhle· tı. Bana da tarif ettiler ve derhal k~~teh meclısınde~ gelhen -~~~labın_ ydın 

b' Al" s · be b'l b d" lmup em ve gayrı vazı goru mesın e 
tehlikenin ciddiyetine işaret e· ris veya Berlin üzerine ateş bombası r~.m .. me .. usu . 1 

' aıp Y 1 e, ~ U· bir kız befenmeml söylediler. Hep be· ileri elmi tir 
diyor n ilkbahardaki tahdidi teslihat yağdırdığını tasanur ediyor; bu tay- ğunu.w~0r:1"~.mı '·.e hehemeha~ g.t~ıe· raber sıralandık. Bir hattı müstakim g . ~ • · 
konferansrnda müspet bir netice alına yareler hl d f d 36000 bo b t meklıgımı . oyleclı. Esasen Kayserıye . tik tinde idik H k k h Fakülteden gelen cevapta her mü· 
maı.sa müstakbel bir harbin beşeriye bilecek .r e a a m .a a~ıy~ gidect"K \·esait de yoktu. Bir gijnü ka· 

18 
ame ' er e~ e em derrisin kaç saat dersi olduğu bildi· 

t . b" h .. .. ilki' ği büyük . lerınden bundan 12 bın adedı· sabada boşu bosuna geçirmektt.n i~ saf ve hem de sol tarafındakı kızın ko· rilmekle beraber derslerin neler oldu· 
ı ır ercu mcrce sur ıyece nın bi 1 .. . t düf .w. . :. 1 t t k mecburiy t' d 'd' ... 1 
~birlerin muharebein daha ilk günle- ve . na. a.r. u~rıne esa ettıgını gidip Anadolunun yüksek bir yay lasın unu u ma e ın e 1 1• •• 1• ğu bildirilmemi tir. 

d 
• . . h dl t üçte ıkısının de bahçelere, meydan daki kö,. dügwününü senetmek fena zıka tekrar başladı. Bir marte yaptık. Divan bir karar vermeden evet bu 

rin c kı;>ametı andıracak :ı sa a 1 dı;.,uı;;.u . " · A ki b' i bl ı ı · 
sahne olacağını birkaç saat zarfındn in ara :·..,. n~ kabul edıyor. Şu hal bir şey olmıyacakh. Düğün yapıla· ya arımızı ır sa a r 80 a get rı· nokta hakkında fakülte meclisinin ye-

b
. h de şehrın 12 hın muhtelif noktasnda cak kö,. bulundugwumuz yerden bir yor ve bu suretle olduğumuz yerde niden bir cevap göndermesini istemiş· 

san ve hayvan namına yaşar ır ma - . "• . . A 
)Ak k 1 . ğ k b .. tü 600 derece ıle çıkan bu yangınları han saat uzakta imiş. lki kamyondan bi· hafıf tertip tepıniyorduk" rasıra, o- tir. 
u a mı)aca ını yazara u n n:ı- gi it" 'tf . .. d.. w ı t k" .. d l'k 1 zarı dikkatleri bu nokta üzerine celbe. . "c8!" ı 1 aıye son urmege muıc e- ri kadmlara, diğeri de bize, erkekle. YWla iştirak etmiyen oyun e 1 ·an 1• Diğer taraftan Ali tahsil şehadetna 

diyor. dırdir • re tahsi! edilmişti. ları kartımıza geliyor ve kolunu al· mel-eri olmadığı için barem cetvelinde 

lstikb:ıl harbinde tayyareler ha- Bir de buna tahrip ':>«>mbar~ımanı Kamyon bizi, oturduğumuz •.&ah· dıfımıı kızla bizi tanı~tırıyor '14: bi· dereceleri beşinciye indirilen Kö~rlilU 
annlarma karşı Uç cins bomba ile hü- munzam olu"'!' bu be,erıyetle ıstihza veden aldı. Kadınların bindiği önde, zi konuşmağa teş,·ik ediyordu. J)ans e· zade Fuat,. Av~m Galant! ve Alı ~~ 
cum edeceklerdir. detfl de nedir· bizimki arkada dUiiin köyüne gitmek den kızlann içinde çok açık gö7.ieri r~m. beyleı:ın itırazları da ıçtimada go-

l - Tahrip bombası. BugUnkU bo~bardıman tayyare~e- üzere çarşıdan ve mahalle arall'ından vardı, daha kolunu alır almaz, güzel ruşUlm~şt.~r. . . 

2 Y bo b rl 7000 metre irtıfada seyretmektedır· ı. .. 1 t.ı. O U ··zc1 i bir çerkes edaaı ile. Darulfunun emını Muammer Raşit 
- angın m ası. dolaşmğa u:,cm mrş •1\, n mu e g • ' be ·ı k h kk d b' h 

3 - Gaz bombası. lcr bunlara toplar mUeuir olabilmeğe den kamyonda genç kızlar, henUı çar· - Hoş geldin, aslanımı diye bir . ~ v~rı en .ar~r a ın a ır mu ar 
• . . ne imkAn olabilir? Avcı tayyareledle . hitaba maruz kalmıyor ,., mukabele e· rırımıze dem ıştır ki: 

Talırıp bombaları 10 kilodan ıtı· bil l' bo b d fl l şaflanmamışJar vnrdı. Bır kızın elin- . . Divan ali tahsil sehadetnemeleri ol 
haren başlıyarak bir tonluk tahrip l•om d ~uma ge ınfc~I 

1 
m ar ımhain ı ~ 8,,rı de de mızıka vardı. Daha otomoJ,ilJer dıhyortd~k.. d i f d' 

1 
mıyan ,.e senelerde~beri darU:fünun· 

ha k d bo b . 1 k d .,0 aıma a\'cı ı o arının mayesınue , d - eS"'" ... ur e er m, e en ım .• · 
ına a ar m a Japı ma ta ır. • . . hareket etmeden evvel mmka baı:;ıa ı da memlekete büyilk hizmetlerde bulu 

kiloluk bir lngiliz bombuı dört beş !<at hareket. edecekJennd~n hadıse avcı tay ve kızlar ellerini biribirine vurarak - Nuılsınız, iyi misiniz? nan müderri~ler hakkında huı;ıusi tah-
lr bir apartımanı yıkabilmektedir. Yi- ya~lerı arasında hır hava ınuharebe . d'' iye b 1 d J K d - Sağ olunuz efendim !M silin resmi tahsil şehaddnameslne mu 

sile neticelenec,.1<tir ıcrayı r..a uman aş a ı ar. a m . . 
;ıe ln°'iJizlerin (DMng) ismini verdik ' . • tarın a~basındakl bu neşe diiğüu ma· Bu muhavereler uzayıp gidiyor, adil tutulabilmesi için kanunt bir ~a· 
leri 7:;o kiloluk üç insan bcyundald Gaz bombalarına gelınce Jeneral hail' 1 k"' . k d d t•' iş evlenlmeğe, kaçıp gitmeğe kadar ,.ar re bulunmasını vekatetten rica,·a ka· 

D )' · " ıecı·Wı -'b' b kil ı o an o;>e a ar evaın e ~•· . • bombalardan bir tanesi de bugünün en aym ıngın soy ıg •• ı ugn •.. 
1 

• k d 1 k .. il k d dmhyormuş, yalnız blzım dans etti· rar vermi,tir. Karar divanın bUtUn 
bUyiik bir harp gemisini olduğu yerde muhnik gaz harbi umumideki gazden 

1
Koyekg r1ınce,biz~ d•: darlı~k 0

1
y
1 

n :ık·ın: ğimlz kızla armızda geçen muha,·ere azası tarafından bila münakaşa vt• it· 
b t ~ kA ,. 1 k d' 800 1000 d f d h ı:~· dl B"' arı, ız arı, e ı a ı arı ar d • a ırmaga ·arı ge me ~ ır. • e a a a m~ır r. U· b' . beylik ~özlerden ba9ka, şunlar a ila· tifakla verilmiştir. 

. i şıladllar, onları ır eve, bızi başka . > •• 
Yangın bomb:ılarına gelınce birer tün b r ıehrin 20 metre kalınlığında ke . b 

1 
tt'l ve edıldi. Divanın bu kararı evelki meıı;aısınl 

kiloluk olan bu bombalar (Tetrat) de sif bir gaz tabakas.ile örtülmesi işten bır e:~ k~ u ek: er. , ... _ İstanbul nasıl, beni de götürür tamamlıyan bir muameledir. Divan 
nilen bir madd~yi lhtin eyledlklerin bile defildlr. Bu sazln keafeti o ka Koylule~in d yafetlerı başka. koy- müsün Uz? M günlerden beri eski ve kıymetli miider 
d d"" t"kl · . ·d 600 d · 1 d • d k" 'dd 1• .. A . lere benzemıyor u. Hemen bırço • . d en uş u erı J eı e ereceı tara ar agır n: ı şı et ı ruzgarlar uıle . .._ . w . _ Bilmem ki efendim, içim<len 8 • rislerin mağdurıyetlerine mey an ve-

.. 1 d • t d • .b. d . ğunda, aıyah ve ~yaz göğiialliklere . . t M 
gun erce agı ama ıgı gı ı en erın . lb" el '·l ma "Kastamonuya ne yUzle gideriz?! rilmemesı lçın sa re aramış ır. • aa· 

ı • ) 'd' N · Ar n h . bectziyen bır e ıse var ı, aya2' arı ' • b" h k nıe >usu ı ı. ecıp ı ey em ıs· yerlere kadar nüfuz etütinden mahfur; . . bl An1atıyer1anbı Ba ... y1erde ev • maflh yasıldıtı ıribl yapılan ır a sız 
tihba'nlt i~ler:ini görü)or, hem de bir mahallerde artrk bir faide vermly~ek- ,.. l~pç.•.n veya ~ızm• 1dt. Bugiln : 1enmeler hep bu r,kllde olurmuı::. (Vik) lığı t11mir mc, uu " ' u " 

nevi .polis ;mqdürlüğU ,·azife.c;f yapıyor- tir. u koyluler düğiın yapıvereceklerdı. . :ıi k 
1 

kü bu müderrislerin ali tahsil ~ehadet 
du. Ali Kemali getirdikleri ırada Ne· H hl 'd J, 

1 
Geniş bir bahçeye cıkardılar, dellkan- oynanırken delıkanhllarla, genlç 

12

1 
ar nameleri bulunmadığı için dereceleri· 

. . ar umumı en on sene sonra • J bil ,,ı.ı.· böyle gizlice konuşur ar, an aşır ar, 
cip Ali Bey e\ ınde oturuyordu. Der- manların Paris muhaı;ıara hattında de- lılara daha sabah ona e 1elmeu.ı11ı nln indirilmesi barem kanununa naza 
hal kendisine malumat nrilmişti: 

1 
bi ahf h 

1 
b 

1 1 
halde neşelenecek sofra hazırladılar. hatta kaçararmış. BiitUn kızlar ve ran kanuni bir zaruretti. 

- Erkfrnıharp rei i Şefik paşa rd n 1 ~ rAml uz mf 8 . a. h~ unmuş ıtura Bir müddet köyün delikanlıları ile be· gençler hep bu suretle evlenirlermiş. Bu müderrislerin derecelerini di-
. _ a <> rnan ne erının ır masa e ra- Yal ız tuhafıma giden bir şey t!rkeğin ' · ks ı k 

senı ~agm)or, Ali Kemali htanbul- f d h ik 
1 

hl 
1 

. k 
1 

raber neşe ahın kasaba delikanhl:ırı, n . van indirmemiştir ki hır ha ız ı yap 
dan tutup getirmişler, onu i.sticvap ~~ ~lmu t~f :ıaı.\1\1~ e~iıA: ~ış- bir an geldi ki hep birden ayaA"a kalk· evlisi, bekarı mevzuu bahıs olma} ışı· tığı mevzuu bahsolsun.,, 
edecek in.,, 0 u an e erın ~ ... e.. .. urnr tıhr Bu kalkış hepimizi, bir elektrik dır, erkek ister ve kız da razı olursa Divan perşembe gUnü tekrar top-

da Hıh bulunduğu gorulmustur. ' · d h ı k i l · · t r e erkegwin 
~nilmişti. , • . sad-eım~i gibi harekete getirdi, hep bir· er a açıver r er~ış, ıs e s lanacakhr. 

Bunun iizerine .N:?cip Ali Bey ... F r~n:ızların geçen ~n:ı Lıy~~ ş~~ den kalktık ,·e yine hep birden bütün sekiz tane çocuğu, üç tane karuu ol· ------------
hükumet konağına gitti Ali Kemali rı uzer n e yapmış o u an yu. b 1 b" t C d'"ndü k t )' sun.. Aukarada sıcaKlar 
istihbarat şubesinde beklerken bulmuc:. hava manevraları neticesinde t:ıyya. aşdar Aır adra ab. 

0
.ki d, k'kız ar ge ı· Anadoludaki taaddüdü zevcntın Ankara ı:> (\'akıt) - Burada sı-

)' h" ı k t b' Ud yor u. ra an ır ı a ı a gecmt.w p • tu re ucum arına arşı am ır m a- • sebebini şimdi anlıyordum. Şayet ı· caklar tekrar başladı. Dün hararet 
• . . . . faa . k• h rı'cı"nde bulunduğu . den kö,·ün bütün kızlarını, sü.-ılenmiş, . .. . . .. t)9 d 

Alı Kemah ka~ısına getırdıler. nm ım ıın a "e " . . narbaşında hır gunden fazla kalmış 41 asgari 22 ıdı. Rugun •l ur. 
Sandalyeye oturdu. harp esnasında sivil halkın büyük tuvaletı~.nm.~ş oldukkla,rı .halde kar~d ·olsaydım muhakkak bu köyün kızları 

h. ı d kili k"' l tak · • ı• mı1.da gorduk. Eı~e erın karşısın a ' 
.ı. ' ecip Ali lley - Ali Kemal Bey, şe ır er en çe P oy ere sımı ıı· . . . beni de baştan çıkaracaklardı. Hele, MevlUt 

· · t' d ~· zımgeldlği erkanı harbiyenin raporlari tek sıra ha.lınde dıZ11en bu kızl:ınn · d ğ ·· ·· b"' k eo h' n senı ıs ıcvap e ecegım.,, h . . d . k benim yabancı ol u umu gorunce, U· Maarif nazırı sabı ı .;,Up ı ı a~a 
. le tesbit olunmuştur epsı de 16 • 17 J aşın an ~ U :ırı . . . · E · d w · 

Dedı. Ali Kemal bu söz üzerine · • h f'f h' tt tün kızlar (vik) e iştirak etmışlerdı, merhumun kerımesı .sırgeme ernegı 
Necip Ali Beyi baştan aşağıya kadar Fennin tnakkiyatı bununla kalmı- kızla~dı, B~.şl~.rmı . a 1 ır sure e tuhafı şu ki, muzibin birisi, benim ıçin, reisesi merhumi! Hamiyet HulQsi ha-
süzmilştü. Biraz i tihfnfkıir bir tanr yacak daha pek çok ilerliyecektir. Bir renklı baş .. o~tule~l _ıle bağlamışlar ve - Kız beğenecek, onun için gel· nımın ruhuna ithaf olunmak üzere ij. 

alarak peltek bir lisanla: çok memleketlerde gizli gizli çalışmak saçların zuluflerını y.anlara hıra~ · di!. diye bir yalan uydurmuş. nümüzdeki cuma günü öğle nanı~ıın· 
_ Bu,·urunuzı tadır. Tamamen zırhh bir de tank mışlardı. Meydanda. yarısı erkek, )a· Be k t i b' f 1 k lmadık dan sonra Aksarayda Yalide camiınde 

" . . re ·e vers n, ız az a a 
Dedi. vazifesini görebilecek ileri ve geri nsr genç kız olmak bzere hır halka d k 1 d leyi kavrıyamadı· mevlUt okunacaktır. Akrabn \'e dost-

d b. i 1 d a, ız ar a mese 11 . . . . 1 Necip Ali Bey _ Şimdiye kadar hareket edebilecek ve müteaddit ma· teşkil olundu. Kızlar an ır si e! n e B k"" •1 • d k' d"'ğil kı7.lara lar e ıstıyen)erin gelmelerı nca o u-
. k" ı· t"f ki 1 .. hh b' t l - başl d c.· d' lar.. ura oy erın e ı u n mütemadıyen ve müstemirren millet ıne ı u e er e muce ez ır ayyare- mızıkası ça maga a ı. ~ım ı, . kt baaı.. bir MY de- nur. 

. d k 1 1 d l'k 1 1 ışkence yapma an ...-a "' 
ve devlet aleyhıne. y.azı yazmağa seni nin kuneden fiile getirilmek üzere bu dans başlıyor u; rı ar a e 1 ·an.ı ar ğildlr. Zavallı genç kızlar, her zanıan 
se\keden sebep ne ıdı? lunduğu söylenmektedir. oynıyacaklardı. 1 nna ram Ekmek flatlar1 

1 b' d 1.1• haris delikanlıların arzu a E 1 Ali .Kemal - Ben milletimin aley- Böyle bir şey tahakkuk edecek Mızıkanın baş aması, ır e t!\an· 
1 

kt b şk bir ite yaramıyor Istanbul belediyesinden: ylü ün on 
hinde bulunmadım. Yalnız yirmi !M!· olursa piyade avcısının cephenin ilk lı:>ıı harekete getirdi, meydana atılan ~ ma "b~n b' a a Delikanlının gön- alnncı Çarşamba gOnünden itibaren ek· 
neden fazla memleket haricinde yaşa· hatlarında bile hiçbir ehemmiyeti kal- bu delikanlı en soldaki genç kızın ö- ~r gı ır şeY- k dar 0'-'11am k . mek yedi kuruş on para ve francala on 

. d ld w · · . . . . . t' t k lii ne çekerse, ne a ~ a ıs- 'k' k 
mış hır a am o ugum ıçın mılletı- mıyacaktır. nünde hafıf bır baş ışare ı yap ı, ız .. il krı.ların onların dedikte . ı ·ı uruştur. 

• k b kahramananesln · • · d d h ı rta t ld B ç·rt mızıka terse but n ........... ·--······---······ .. ·-······-···-mın mena ı r ' e ,;a. Jeneral Daymlınr ıse yazısın a ne er a o ya a ı ı. u 1 • • • • akta ba..ı..a bir kud t , •• 
f d ··ıd· il t b d 1 rını yapm n 9'"' re e ma· defa da· 

kı egı ım. a a~ . ura a 0 m~ş- tice olarak di7or ki: nın gUrültül ü ve silratli nağmesine R· lik oldukları yoktur. , _ l\İotörün bilmem neyine, ne ot-
tur. Ben tutulan polrtıkanm a!eyhın- Beyhude tahkimata beyhude teali yaklarını uydurarak kar~lıkh oyna. K'" Un i"inde altı saatten fazla ! y· "" ·in bir alem. Bu 
d 'd' D'" kuvvetlı l\5k f 1 rf • f'-11 ) k d n O.)" y muş.. ıne aŞl\1§1 .. y e 

e ı ım. unyanın en e- hata ne lUzum var. Milletlerin hakkı ma a, i • gerı ı ... r er yapara a s il n düğünden sonra gelin alma me· d f h !ilinden uzun.. za,·allı gen" 
• d 1 ti · 1 Al anya A\·ustur Be ·ık .. d" 8 re ' e a ep. Y 

rı . eve. erı 0 ~n . m ' . ;.rmı~ hayatına ancak tayyareler karar vere e!~elt baıladılar. n, .'. .~or u~ rasiml yapıldı, gelin otomobile bindi· kıızlar, ayakta durmaktan, tepinmek-
~ ıle bırleşere~ b~:;;a çıkaramad .g cektir. Binaenaleyh her şeyden evvel ium bu .~nadolunu.n tam gobegındekı rildi \"e yola çıkıldı. Aradan bira:ı ge- tenn, çobanı ile, tutmasile, ynşlısı, 
hır davayı aynı duşmanlara karşı te~ hava teslihatı hakkında kararlar ,·er· köy dilğuntinU, afzım açık seyre !>aş- ·nce soför makin · . · k. gencile dans etmekten bıktılar .. Ne ya· 
başımıza çıkarabilmenin tmkanı olabı· mek l&zmıdır tadım. Esasen benlm yerimde kim ol· ~ 1 ~ B . . e~ı ıstop _ettırere · kt 
1 ğ. • ı h "I t · · d ' h kk k d ıı l d Uir - enzın bıttı efendım, makine· zı ı. ece ını as a ta ayyu e mı) or unı. sa, mu a a o a uy e yapar '· . • . . 

1 
• •• .. Güç hal ile delikanlıları a~abala-

Binaenale\ h (Se\'r) muahedesinden da Nakllye '•"• otr• .. n cellllfet• kaç dakika aUren bu müteakip, ikıncı den ınıniz ... emrini verdı, butun kız-I . d" dik k k't k b 
· ıar otomob'ld ~ ti d 1 k ra bın ır , a şam geç va ı . asa a· 

ha fena bir akibet karşısında kalırız ter blrıe,tlrllecek bir çift dansa devam etti. Ben yeni ı en apaı a a ı ar, ar a- . b 1 b'ld'k 
diye Anadolunun aleyhinde bulunu • Sandalcı Arabacı, Hammal, yeni usuller ötrenlyordum. Bu kKyle· larında~ biz de .. meter ki, bir dliğünı>ı ı:t~ 1ba~~ tavsiye ettikleri kör dU· 
yordum. ve otomobilci gibi nakliye itle· rin dUfilnünde idet böyl• imlı: DUtün de bu güneşin kızgın alevleri altmda ğünü böyle idi. Biz kendilerinden ayw 

Necip Ali Beyin yanında ·h·il is- rile oğraıan cemijetlerin birleı· olaoatı zaman kiSytln ne kadar. re~ç yapacaklarmr~ canları öyle istemiş.. rıldık .. atabahleyin i§ittik ki, deliJ,an . 
tihbarat zabiti Cevdet Bey de \'ardı. tirilmesi kararlaıtmlmıtbr. Halk kızı varsa. dUtUne lttiralt meeburıyetın ~e benzin bitmiş, ne makineye bir sa· lılar yine f'abaha kadar kızlarla dü-

Bu defa o sordu: Fırkaıı, beleJiye ve ticaret oda· dt imiş. Şayet huta falan olmazaa .. katlık arız olmuf, bir mızıka, bir el ğün etmişler .. 
Cevdet Bey - CeJAI Nuri, Ziyagö. Evlenen kız, derhal ortadan kay • şakırtısı .. Yarım saat de buradıt. ka- l\faahaza, geçirdiğimiz gün, ,.;dden 

kalp Beyl~rin niçin telıkif ettirdin? sı bu karar etrafında tetkıkata bolur. bir daha erkek yilzli görnıeı- saba kızları oynatıldı. unutulmaz bir ~ün, ems:ılsiz bir dU· 
Ali Kemal - Ben te,·kif ettirme· baılamışlardır. Masrafın azalma- mi§. Bu oynanan oyunun ada Kafe idi. Tekrar otomobile .. Birkaç kilomet· ğündü.. 

dim. Onlar benim zamanımda tc' kir sı ve bir elden idare edilmesi Oyuna çıkmakta erkekler serbest idi.
1 
relik bir yol daha alındı. Güzel !Jlr sÖ· Hele, hepimizin iştirak ettiği o, 

edilmemiştir.. itibarile birleşme kararınm fai· her erkek istediti zaman oyuna çıkarlğiltlUk yanmdan geçiyorduk. makine· (\'ik) ler. 
(Bltmc.diJ deli olacağı umit edilmektedir. fakat kızlu, aıralarını beklerltı di. ler, yine ikisi birden durdular, bu . Talat JJlümtaı 
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Kaplanlar 
Singapordan gelen bir telgra· 

fi g6re oraya civar ormanlarda-
ki kaplanlar arbk cllretlerini 
pek fazla arbrmıılar. Ormandan 
ıehre iniyorla, insanları kapıp 
zorla sOrllkliyerek ormana g6tü
rllyorlarmıf. 

Ba hadise oralarda bUyük 
korku ve heyecan uyandırmıı. 

Kim bilir, belki de hayvancağız· 
lar ormanları medenilqtirmeğe 
karar verdikleri için mütehassıı 
celbetmektedirJer. 

Yahut da insanla11n bu kadar 
anrdır, kendilerini ehlileştirem~ 

diğini görerek onları vahşileştir
meğe karar vermitlerdir. Do· 
kunmayın keyflerine! 

• • • 
Mantlki itiraz 

Dariilfünun edebiyat fakültesi 
diYanın yaptığı - yahut yapama· 

dıjı • barem cetveline itiraz et
miıti. Bu hususta geçen sazleri, 
yazılan yazıları • pek meıgul bu

lunan darülfünun emini müstes
na • bütnn millet batta M111rda
ki sağır sultan duydu. MalOmu· 
nuzdur. 
Şimdi divan, bu itfrazlardan 

manbk müderrisi Nimet beyin 
itirazını kabul, ötekilerini red
detmif, öyle haber ahyoruz. 

Her halde, muhterem müder
ri&in itirazları çok mantikf ola• 
cak. 

• • • 
Ucuz tıraş 

Beyoğlunda bir berber dük· 
kanma girip hraı olmak lazım 
g.a..a& MalU111t.7a._ ta-... E ....._ 
abtd6;i~ "gidipde, barf, en qcq. 

zunde aakabmı kazata)'llD " de
dim. 

Bir dOkklnın Dzerinde " brq 
1 O k uruı,, yazılı idi. 

- Hah, dedim, en müsait 
dükkan, bur1&1dır. 

Girdim. Bir braf, tabii yfiz 
yıkanır, arkasmdan kolonya, pod· 

ra, yahut krem sürülür ve ni· 
hayet sulu bir kolonya ile saç 

ıalabhp taranır. 

Bunlar oldu, ilstüm sOpürüldü. 
Beni hraı eden berber bir 

heaap pusulası yazdı: 
- 50 kUl'Jlfl 
Paraya Yerdim. Bir daha ucuz 

brata t&be ettim. 

MOıterilerini 25 kuruşa tıraş 
eden pahalı berber dükkanları 
nemize yetmezi 

1 Polis Haberleri J , __ _ 
Bir kaza 

Şoförler 

Bu işte bir yanlışlık 
var, diyorlar 

On kuru .. yolcu ta•ımek 
fstıyen ,of8rler befedfyeye 

tekrar mUracaat 
edecekler 

10 .kuruta yolcu taşıyan oto· 
mobillerin halk tarafıedan büyük 
bir rağbetle karşılandığını gö-
ren birçok şoförler dün sabah 
ucuz fiatla yolcu almıya başla-
mıılar, fakat ıeyrisefer memur
ları tarafından men~dilmişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında ıoförler 
yeniden belediyeye müracaat e
derek müsaade istiyecekJerdir. 
Şoförler diyorlar ki: 

- Otomobillerimiz nisbeten 
eskidir. Yeni ve lilkı otomobil-
ler dururken hiçkimte ayni para 
yı vererek bizim otomobillerimize 
binmek istemİYJ>r. Taksi fiatla
rından daha ucuza yolcu taıı
mak istiyoruz. Zarar etmiyece
ğimize kaniiz. Çünk~, gittiğimiz 
yerden yolcu alarak döneceği-
miz için otomobillerimiz biç bot 
kalmıyacaktır. 

Belediyenin bizi ne için istedi-
miz fiatla yolcu tatımaktan me• 
nettiğini anlayamıyoruz. Eğer biz 
taksi Ocretlerinden fazla para 
iıterıek belediye tabiJ mGdabale 
edecektir. Fakat daha aı alırsak 
kim ne diyebilir? Ortada bir 
yanlışlık vardır ve bu limit edi· 
yoruzki tamir edilecektir ... 

Diğer taraftan dün şoförler· 
den bazdan belediyenin menet-
mit olmasına raiaıcn gizlice 1 O 
kuruta yolcu tatımakta deYam 
etmiılerdir. 

Aadsız haber l9ln 'kanuni Mil• 
•M•l~e teveaaUI edeceıını 

•~yor 
Bir refikimiz belediye erklnı 

arasındaki tebeddUIAbn tevali 
edeceği ve belediye mubuebe· 
ıinde bir ibtilisa tesadnf edil
diğini yazmıı, bu haber tekzip 
edilmiı fakat haberi veren refi· 
kimiz bu haberin doğruluğunda 
ısrar etmişti, Yeni Gün refiki· 
miz Vali Muhittin Beyin bu hu· 
susta fU s6zleri s(Sylediğini kay
detmekt~dir. 

" - Belediyede yapdan te· 
beddüllt malumdur. Bunun ha· 
ricinde birşey yoktur. Hamit 
Beyin baıka bir yere nakli hak· 
kında da bir iı'ar yoktur. 

Muhasebede ihtilia vukuuda 
varit değildir. Mamafih icabe-
den tahkikatta bulunarak bu 
asılsız haber için kanuni mua
meleye tevessnl edeceğim.,, 
Yall Muhittin B. Yelovaya gitti 

Vali Muhittin B. dOn Yalovaya 
gitm·ştir, orada bir kaç ıDn 
kalarak dinleneceği söylenmek· 
tedir. 
BUrUkad•Y• elektrik cery•nı 

ne v•klt verilecek 
Bu ay1n IOnunda Büyükadaya 

elektrik ceryanı verilecekti. Fa· 

Panğaltıda Rus sokağmda 42 
numrulu evde oturan Natali 

efendiye bu sabah HUriyet cad
dHinde Yusufun idaresindeki 

1326 numıu:u otomobil çarp
mıı batından ve kolundan yara

lanmıı, hastaneye kaldırılmıştır. 

Tabanca ile hUcum etmiş 

Evvelki gice sabıkalı arap 
Kadri isminde biri G~lAtada 
Kara oğlan sokağında kahveci 

Atdurrabmanm apartamanmda 
Ester isminde bir kadına tabanca 

ile hücum ettiği ğörülerek yaka· 
lanmıı ve merkeze götürOJürken 

bu ite müdahele etmek istiyen 
Basri hakkında da tahkikata 
bqJanmıttır. 

akat şirket!e belediye arasında 
çıkan ufak bir ihtilaf yüzünden 
adaya teşrinievvel sonundan evel 
crryan verilemiyeceği anlatdmıı
tur. Eylül sonunda yalnız Beyler
beyi ve Çengelköyilne ceryan 
vrrilebilecektir. Büyilkada da 
şimdiye kadar 600 abune yazıl
mıştır. Şirketin üç bin abune 
ile masrafım çıkarabileceği say
lenmektedir. Ada ahalisinden 
5 sene müddetle elektrik ilcreti 
yüzde 5 zammi!e 19 kuruş ] O 
para olarak alınacaktır. Gelecek 
sene de H•7beliye ceryu Yeri
lecektir. 

1 Maarif haberleri 1 

Salih Zeki B. 
Dün maarıt idaresin

de meşgul oldu 
Maarif müsteşari Salih Zeki 

B. dün maarif dairesine gelerek 
bir müddet metgul olmuş ve 
bazı z•yaretleri kabul etmiştir. 
Bu arada müfettişler müsteşar 
beyin riyasetinde toplanarak ba
zı meıeleler etrafındıt görüşmüş
lerdir. 

Dün, Salih Zeki S. , kendisile 
görüşen bir muharririmiıe, bazı 
hususi maarjf iılerıle yakından 
temas etmek üzere ıehrimiıe 
geldiğini söyledikten sonra ma
arif ve mektep işleri etrafında 
demittir ki: 

"Orta ve lise kadrolarında 
ıöylenildiği kadar büyük bir 
değiıiklik yoktur. Esasen yeni 
muallimlerin m6bim miktarda 
olmayııı da deiif ikliklere lilzum 
bırakmamaktadır. 

Bu ıeneki mektep kitaplan 
geçen senekilere niıbetle çok 
dolgundur. Tarih, yurt bilgisi ve 
fen kitaplan bGyilk bir dikkat 
ve itina ile tabedilmektedir. Tabı 
iti mektep!erin açılmıllD• kadar 
bitirilecektir. ,, 

Salih Zeki B. , bir iki srBne 
kadar Bursaya bir teftit seya
hatine gidecek ve tekrar istan
bla dönecektir. Müstetar B. ıeh· 
. rimizde bulunduğu 111oddet zar
fında bilttln maarif mOeueıele· 
rini teftiı edecek ve ıoara An· 
karaya ıidecektir. 

ilk mekteplerde 
ilk mekteplerde yazım ve alım 

muamelesine dOn baılanmııhr. 
Bu sene mekteplere geçen sene· 
lerdea daha iazJa bir raibet 
'Vardır. 

ille mtıkteplere alınacak tale
belerin 7 • ı O yatında olmuına 
çok ehemmiyet verilmektedir· 
Bu suretle hem ayni yaştaki ço
cuklann bir ıımfJarda bulunma· 

lan ve hem de her talebenin ilk 
tahıili 12 yqında bitirmit bu
lunması kabil olacakbr. 

Bu vaziyet liıelerde de ayni 
ıeldldedir. Ve Jile tahsilinin de 
18 J•tında bitirilmif olması icap 
etmektedir. 

Millet mekteplerl 
Her ıene olduj'u gibi bu se· 

nede 1 teıriniıanide Millet mek· 
tepleri açılacaktır. Bu hususta 
bazırhlclara batJanmıttır. 

1 Adliye Haberleri 

Piyanko bayiinin 
muhflkP.mesi 

Mahkeme ıanttye tnleblnl 
r6ddettl 

Fatihte tayyare piyankoıu ba
yii Burhanettin ve arkadaşı Fuat 
B. lerin, kendilerine piyanko 
isabet eden iki hammın parasını 
bile bile noksan verdikleri nok
tasından muhakemelerine dün 
İstanbul ikinci ceza mahkeme
ıinde devam edilmitlir. 

Diinklt muhakemede bazı şa
hitler dinlenilmiş, vak' aya dair 
bildiklerini anlatmışlardır. Maz
nunlarm vekili, tahliye talebinde 
bulunmut, imme ıahitleri din
lenilmiş olmak itibarile artık 
kendilerine teıir icrası ihtimali 
mevzuubahs olamayacağım ileri 
ıOrmütlür. 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
B. , ıahitlerin ifadeai cllrmil 
teyit eder mahiyette olduju kay. 
dile, bu talebin reddini istemiı, 
mahkeme ittifakla ret kararı 
vermiıtir. 

Muhakeme, iki müdafaa ıahi· 
dinin celbi için, ıah gtlnline 
bırakalmııtır. 

Adliye mUate .. rı 
Evvelki gOn iıtanbula gelen 

adliye mDsteıan Ferit B. , dOn 
sabah iıtanbul adliye daireıinde 
bir mürldet me,gul olmuftur. 

Ticaret ileminde 

Bu seneki mahsül 
Memleketimizin ihracat mad· 

delerinin rekolte tahminleri hak-
kında ihracat ofiıine yeniden 
bazı mıntakalardan malumat gel
miştir. Bu tahminlere nazaran 
Malatyanın bu ıeneki afyon 
mah~ulU geçen senenin 240,000 
okkasına mukabil bu ıene 200000 
okka kadardır. Bu mıntakanın 
meıhur olan kaym mabıul8 de 
bu ıene klftan klmilen yanmıı
br. Geçen sene bu havaliden 
120 000 okka mal almqb. Bu 
1en~ ancak birkaç bin okka ka-
yııı toplanabilecektir. Antalyanın 
ıusam mabaulilde bu Hile reçen 
seneden 5 te 3 aiıbet~~e no. -
sandır. Geçen sene zer ıyat ya• 
pıldıktan ıonra havalar susamla
nn feyizli ıurette yetişmesine 
mOa1ait gittiğinden 245, 153 da-
tımlük sahadan 6,548, 770 kilo 

n uaam almmıti•· Bu sene iıe ilk 
:ahar mevlimiain kurak ıitmeai 
ve kuraldıjıa devam etmui ba
sebile ıer'iyat ancak kabili iska 
ve ıuyu çe~~n 181 yatakla11na 
inhisar etmıttır. 

Günün 
Muhtırası l 

Cebelibereket mıntakasından 
da bu sene 7,780,000 kilo susam 
alınacağı tahmin olunmaktadır. 
MabaulOn evsafı gayet iyidir. 

'---:-"'.---~:-:-----.:ı BulgarlsUında arp• az 
Tekvlm - çarşamba Ib Eylül ihracat ofisinin reami menba-

9urıc:u uy 1931. senenin günleri: geçen aJardan iıtihbarına nazaran Bul-
2S9 kalın günler: 106. gariıtanda 1929-1930 ziraat se-
GUnet=Doğuşu. 5

.3a. Ratışı . ı 8,24 neıinde ekilen 280, 130 hektar 
Namaz vakit!!!:!_":, Sabah. 4.14 arpaya mukabil 193.0-1931 ziraat 

Ôğle: J 2. IO: ikindi J.'i.43. Ak<:a 18 29 Yı~ı 19 58 imsak· J.56 ' m · ' aenesinde 264,000 hektar ekil-
Hava - Dünkü haııret •azamrı 24 mittir. Binnetice geçen sene aJı

(ısgari) 21. Bu~iln ruzgar poyraz nan 4,325,875 bin kentaldan 
hava ekseriyetle bulutlu olacaknr. 401,875 kental az olmak iizere 

• 
Bugün 

Gelenler • pldenlet- nün Pat· 
ris vapurile şehrimı ze 7'..! \tnan seyyahı 
gelmiştir. Seyyahlar bugün şeh ri geze
cekler ve yarın Yunanistana dönecek
lerdir 

Sergiler - Tet\'iki sanayi hanım· 
laı biç .. ı, d ı k iş mektebinin senelik sergisi 
saat on altıda Çarşıbaşındaki mektep 
binasında açılacak. 

• 
ölenler 

Uzunıamandanberi ı aha ısı z bulunan 
" Ertuğrul .. eczanesi sahibi Nedim Şük· 
rü. 8., ecdavi edildili Hcybcliadada ir· 

3,924,000 kental raddeıinde mal 
alınacı ktır. 

tihal etmiştir. l\endisl, iyi kalpli, mesle· 
gir.de müteha~sıs, k ıymetli bir gençti. 
l\ lerhuma mağfiret temenni, ailesine ti· 

ıiyct beyan ederi1. 

• 
Radyo 

ıstanbul - Saat 18 den 19 a kadaı 

grsmolon plUlırı neşriyan I 9 dan 13,30 a 
Selim Sırrı Bey tarafından konferans 
J9,30 dan 20,30 a kadar birinci hısım 
alaturka ~az, llafız A hmt>t Rey ~0,30 
dan 21 ,30 a ı adar cazbam :! 1.30 dan 
22,30 a kadar ikinci ~ ı s ım :-aı, Refik B. 
ve arJ.adaşlar iştiral.ile, Borsa haberleri 

3 VA~fT 16 EylOl 1931 !!!!!!!!!'!! 

J Söz Arasında 1 

Dumanı üstünde 
bir şiir kitabı ! 

15 kuruş mukabılinde a lınır 

Her hangi 
Bir 
Şiir 

Kitabıdır 

Yazan: Her hangi biri 
\ümııne rnııtbaası - Sene 1931 

Bu satırları görüpte sakın 
yeni bir şiir nümunesi veya yeni 
usulde bir bilmece zannetmeyi
niz kariler... Bu, doğrudan doi· 
ruya dumana üstünde bir tiir 
kitabmm kapağıdır. Maabaza bir 
şiir parçaal olmadığını da her 
hangi biriniz sak1n kat'iyetle 
iddiaya kalkıımayınız .. olabilirya 
belkide şiirdir, sonra mabçup 
olursunuz .. 

Şimdi geliniz.de kariler, kabı 
bırakalım ve bu (her hangi biri) 
nin yazdığı bu " herhangi bir 
şiir kit~bı ,, mn içini tetkik ede
lim. Bu kitabın içi yoktur karii~·· 
Nasıl olur diye hayret etmeyınız 
sakın.. olmuf itle. 

"Her hangi biri,, orijinaliteyi 
asıl burada göıtermit Ye bu 
yolda kos koca bir rekor telİI 
etmiştir. Bildiğiniz uzunca beyu 
parlak klğıtlara tiirlerini yaımıt 
sonra onlar1, bat tarafından ge
çirdiği bir kurdell ile birbirine 
bağlamıf, adeta bir kataloi tibi 
ortaya ahvermittir. GördUnll:ıto 
mli hllaeril? 

Kitabın yapraklan kain ile 
beraber tam 8 adettir. içinde de 
yediıi şuna, buna mektup olmak 
üzere tam 11 adet ıiir Yardır. 
Bu itibarla bu orijinal kitaba bir 
bakıma ıairane bir mektup ka· 
taloğu gözllle bakmak ta müm· 
kündür. 

ı :Herhangi biri,, nin ~ed}kleri· 
ne gelince, bunlar bay)i dı~* 
dejer mahiyettedir. ~ cı.ha 
bu kitapdaki ilk yazaaıada ha· 
y11b bir İf ya.pıyor, çıplak. Ye 
açlara güzel bır usul ötretiyor. 
Meseli: 

• up uzun kış günlerinde 
Donmamak için 

Tüy1\ı bir kedi sok uyorum yıtaltmL 

Diyor, gerçe ııınap 111D1DacL
iına dair bir kayıt yoba da 
ıairin donmadığına g6re bu uu
lil muvafık netic•ler vermif ad
dedebiliriz. Önümüz kıt oldup• 
na göre fena bir reçete değil... 

itin ıaka tarafını bir tarafa 
bırakırsak ıairin « Hiç bir daa, 
yalnız bir iddia .• » demeaiae 
rağmen kitabının güzel, tue ıl
rOılerle dolu ve billıuaa hWI 
ve samimi olduiunu görlir&z. 

Meseli bakınız, ıair « Gitti 
gelmedi » şiirinde ne laiali. •• 
içten konuıuyor : 

Sabah oldu gelme41i 
Gece oldu gelmedi 

Son gidifd o son sözda 
Kaç kere gözlerimin aynuandı 

Sıçlınnı ~ata 
S.çlannı batfadı. 

Yedi mektubun içinde de 
hayli sıüzel mısralar vardır.Fakat 
gelin ele aon mektubu okumakta 
vaz geçelim • Çünkü debtettir • 
Şair nvgiliıine f eoa halde ktZDUf: 

Hayat 
Üç arşın beş kademdir! 

Sen birgün ihtiyarlıyacaksın 
l f em Ö) le çirkin olıcak11n ki 

Utanacaksın 
Gibi acı feyler söylUyor. 
«Her hangi bir fİİr kitabıdır• 

şairini tebrik ederiz. Kendiai 
ismini mümkün olduğu kadar 
sakladığı için bu s1rrı iftaya 
hakkımız yoktur. Kendisi yalnıa 
bu yazılarJD sahibi 24 aaatle 
" A ,, yı neşretf endir diye bu 
mechulü halletmiye, erbabı içi• 
yeter bir up ucu veriyor. 

A. Sım 
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• Yeni Es~rler o 
Nakleden-. 

' 

Aşk ahlikı 

• 
{Va.kıt] ın Tefrikası 1 

No.:47 Hz. ISA ömer Rız 

• 
- HClml Ziya Be~in e:;er1 - Sulh yolunda Almanyanın 

r· . • şefi ve rehberi ! 
Hilmi Ziya Bey kütüphanelerimi- kabul etmemektir. \ ısalı vasıl olma- Cenene, 14 (A.A. _ Gazetecilerin 

ze bir hazine hediye etti. Bu hazine mak için reddetmektir. Daima kena- verdikleri öğle ziyafetinde, M. Bri
(Nşk ahlakı) dır. Muharririnin ~e • le varmak için cehtetmek fakat hiçl>\r yanın söylediği nutkuna yapılan alkış 
nelerce süren yıpratıcı mesaisinden zaman ben kemale ulaştım dememek . lara mukabele olarak M. I\ürtiyiis, 

isanın son saatları yaklaşıyordu 
Kendisi bir mucize bekliyor, fakat 

umduğu tahakkuk etmiyordu 

doğan eser; hayatı başsız ve sonsuz tir. Ve aşk noksanlığını anlıyarak k~ M. Briyan sulh yolunda bizim şefimiz Bu ~özler, bir itirafı tazammiin el· leri heyecan yüzünden bitap düşer 
bir kör döğüşü kabul edenlere, ve artık male susamaktır. l\fenuunda fani ol ve rehberimizdir. Demiştir. Alm:ın mekte_clir. Çünkü bu adam halaskar uyukladıklarını gördü. 
her fGYİ tabii mecrasına terkederek maktır .. diyor. Ve insanlığın istikbali- ya harici:ye nazırı bundan sonra her saydıgı Isa !.le birlikte isyan ettikten Isa onları uyandırarak nöbet t 
mukadderata esir olanlara, gizli ha- ni ancak ihtirasları uyanmış ye aşk· iki memleket arasındaki iştiraki nt('sa sonr~ kan. do.~mek ve bu uğurda sal- malarını ihtar etti ve sonra geri dö 
kikatl~ri aşikare ç.ıkarmak üzere yak- ı~. deruni hürriy~lerini kazanmış bü- i~·e ~e,·am ~tmiye kat'iyctle karar ,·e- beı~s:ı~e.n go~e a~mıştı. . rek AJlahm bunları siyanet etm 
laşan sabahı müjdeliyor. yuk ruhlu insanların tesis edeı:eği rılmış oldugunu ,.e bunun halen me\'- ıle lsraıl ogullarını tem~:ı et- için dua tt' 

Eserin ihtiva ettig~· metaf• 'k dU • (dostluk mabedi) nde görüyor. D~~ cut şekillerin iktihamı için yegane ça. mek~e olan on iki hakimin, mabl!t ile 1 e ı.d k. 
ı ızı · ld - be . 1 . 1.. şehrın cenup kısımlan istird t dT sa, son a ıkasına kadar bu· m 

şünceler etrafında teemmülde bulu- ı_~k mabedine fedayı nefisle gelincce· re 0 ugunu ~an ey emış 11
' edilmez Romal l t f d a e 

1 1 
cize bekliarordu. Çünkü ancak bu 

· b' ka · r ·· k k·t gıni sö ·l" · OUcen tayyareciler 
1 

ar ara ın an yakalan • nan geruş ır ra sını ı gorme ~ ~ a- ) U)Or.. _ . .... . mamalarının sebebi ne olabilir?. cize onu işkence ve ölümden kurtar 
bı ;:cudukdtan sob.n~~dy.er alan samımı ar . l<'akat bu teşkilatsız v~ çok f".lY· ıik::ı~~~:~s(~~~i.~i:e ~iı;c~:~gr~a~:=~ Bunu Romalıların kurbanlık koyun onun zaferi için semadan ordular gö 
za rımız an ır1sı ır. rı muayyen (dostluk mabedı) eserin • · · " Jarın k ·ıd·v· b' d d · A.,.ı, hlak · · t · · kerek Le Briks ve l\fesminin a:ıeteri· esı ıgı ır sıra a mabede hü erır, ve onlarla onun hasımları m 

'r" a ı; ınsanıye gayesıne ınandırmıyan tarafıdır. !sanın eline . . . . . ·. . • '. cum etmeleri izah ediyor ı · ı d ı b · . . ... 
masruf olan Jtamlelerin tekamülleri kılıç v k k . . k lb' 

1 
ne tazıyetlennın bıldırılmesıni rıra et- . . . • \O ur u. sa, u mucızeyı butun ,.a 

seyrini tetkik eden ve adeta koc:ı bir l· hı . ed~mc ..J. viste . ayserınh a. ıne a: miştir. Isa ıle havarılerı bu sırada mabe lığile bekliyordu. Fakat buna ra 
, a ın ırm~ ıyen mu arrır e··eıı- din V d"' bulunmuy ı d n· · · 

mazi i ufacık hacmine sı • dıran hir . v Taziyetler ~ın "' . • ~r ~r 1
• ılakıs men her şey olduğu gibi cereyan ed 

Y g nin bu kısmında lsanın ehnden kılı- p . (AA . onlar uzakça bır eve gıtmışler · k d II • •· • kitaptır. Asrımızın insaniyet gayesi • c . 
1 

(Gökl . 
1 

k. t ) arıs, 14 · .} - 1\1. Dumesnıl, . evın a- yor u. er şey, ateşlı umıtler ve n 
ne varmak için yapacağı hamleyi bu . ıda mtış. ve ·b·d· crın me e u u nu Trait d' Union felfi.keti dolayısile ecne ~ılarını kapayarak !vazı.yeti düşünme- hayetsiz intizarlar devrinde olduğu 

ıa e e mış gı ı ır. b. 1 k 1 d . ge baslamıslardı sa ıle arkada~lar nevi eserler hazırlryacakhr. •. . . . . .. . . ı mem e et er en ve bılhassa M. Bal .. ,. · v. . . :. 1 bi idi. Sema sesiz ve sağır kalmışt 

Kita U k d 
.. ..h. Kıtap istikbale aıt diişuncelerını hodan taziyet telgrafları almıQ.tır. burada veda yemegını yıyece-kler, on Uçsuz bucaksız, den· v ak. 

p ç ısım a uç mu ım mt!Se i k t'' t1 t bit d k b.. .. -s d . . n e s ın sem 
1 

i . . rıyaz a ıye e es e ere utun Japon sefiri Cenevrede bolunrluğun an sonra muhaceret emrını vererek . 
ey mevzu etınıştır. . . . tezahuratı, vukubulmak imkanı olan dan, Japon maslahatgüzarı M. Knri· bu hareketi idareye başhyacaklar, mu ıztıraplarla .kıvranan adam oğluna hı 

RUH MESELESi • ~1~ ruh kıtabı· her türlü hadisatı hemen insaulrğın yana 1\1. Dumesnili ziyaret ederek .Ja.' hacirlerin gerisinden vuku bulan teca cevap vermıyordu. 
dır, orada herkes kendını bulacal.tır. tek gayesi olan insaniyete varmak i~in pon milletinin taziyetlerini bildirmiş. vüzlere nasıl karşı geleceklerini ka- Bu mustarip adamın günahkarı 

AHLAK MESELESi: Bir ahlc1k bir geçit ve bir dönüm noktası addedi tr. rarlaştrraca.klardı. eline düşeceği saat mütemadiyen yak 

kitabıdır, or~da herkes v ~endini ta • yor. insaniyet gayesinden çok baı iz M. Dumesnil kendisı'ne te .... kku··r İsa burada bu uzakça yerde otu- laşmakta idi. Romalı askerler ge 
nıyacak nelerı terkedecegı · .. v ' ~· . . • . . .n~ o~rene • vasıflarla inhiraf eden vekayii vah- etmiş ve Fransız milletinin heyecanlı rup arkadaşları ve taraftarları ile ko- mekte ıdıler. Romalılar askerledni 
~ ef'alıle umumdeşmesını bılecek • detçi felsefenin ihatalı görüşiinde sükran ve mennetini Takyo hükumeti nuşuyorken Soşratın telmizlerine \'eda kifayetsizliğine mebni derhal gönülr 
tır. toplamaya çahşıyor. Ve mesela Ehli ~e bildirmesini rica etmiştir. ederken söylediği sözlere müşabih söz ler toplamışlar ve bunlan sopalar v 

. SİYASET MESELESi: Bir.siy'lse~ salip muharebeleri o kadar kudret ve l'tf. Dumesil. birçok Japon gazf'tele ler irat ediyor, vsözleri endişe verici hal kamalarla teslih etmişlerdi. lsa 
kıtabıdır, orada herkes cemıyettekı hünerle izah ediliyor ki, iklimleri kan ri müdürlerinden de taziyet telgrafla· d.~ ~lmas~na r~~~n bunları huzur ve nin bulunduğu yeri ifşa eden hain, 
sah~ sınıf farklarını unutacak, imti • datgasile boğan 0 me~'um asrın bile rı almıstır. sükun ıle soyluyor ve çekeceği 1 1 ı..- ı..- d' K.h. l · 1. d'le 

l d f a t d k l ~ ıstıraplara t t v ··1·· . on ara u.:rau.:r ı. a ın enn .en ı 
yaz ann an er ga e ece • nası ça- insaniyet gayesine varmak içiıı za- Atlna borsası hakkında ' a cagı 0 ume ışaret edi- · d b l fak t edi l d ı belli k f . yordu rı e un ara re a yor at ı. 
ıŞlllasını yece , edayı nefsı tada· ruri bir geçit olduğuna inanmak isti- bazı tedbirler . v• . lsanın maiyeti, silahlı bir mukave-
caktır. yoruz. Atina, 14 (A.A.) - Borsada fintla- İsa, veda ~emegını yemeğe baş- mette bulunmak istediler. Bunların bi· 

• •. • • . Kitaba göre bugüne kadar gelen nn son .g~~le~de düşmesi üzerine. hü- lam~d~n evel hır ~ım m~lle~ !rat ri kılıcını çekip kahini aı.anın adamla· 
• Aşk ahlakı, . ınsanı dı~lerin hede. ceomiyri şekilleri tabiatın zıddınadır. ~me~ mıllı ıstık~~~lara ait tahvıller et~ıştı. B~nların ~ır aynını Hı.~.•.yal rından birine indirdi(!) ısa hu ha· 

fme rasyonel bır yol takıp ederek u- Bunlann yerine tabiatın nizamrn'.l uy- uzerınde drahmı uzerinden vadeli mu- ıle Ermıyanın kıtaplannda goruyo- • . . . 

ı k 
· t• R · . 1 1 sın 16 l"ld ·t·b I k kl . k k rekete manı olmak ıstıyerek bu adama aşma ıs ıyor. uhun ıktidar ve 3 . gun bir şekil olan (Meratip devleti) ame e yapı m:ıı ı ey u en ı ı a- ruz. sa e ·me · en ırara ve ~rabı "K 1 . k , d a· (?) 

1 ti i h 
.. lii .k . . . . .. ·'dd tl t . t' k d 1 k d h. d'. ı ıcını yenne oy.,, e ı. -

sa e n er tur ı tidar ve asalet- nı teaıs etmek zamanı gelmıştir, mt•har ren uç ay mu e e mene mış ır. nı ar a aş arının a e ıne okerken . 
)erin fevkinde tanıyan Buda, lsa ve rir diyor ki: Alınan diğer bir tedbirde esham u hep kendini belki ben akibeti göz &. • I~a~ derhal tevkıf olund~. ~~ .ordaıı 

· · ı . ·· d b ı d d (1 ) d kamını a'zanın sarayına goturillerek 
Mu~anrmet bu kitapta kol kola yürü- "Demokrat devletlerin zaruri aki- zerınde serbest a ım satım muamclesı nun e u un uıcuyor u. sa nın a- d b. ff k . B saraY 
yorlar. A'ij.( ahlakı ruha kıymet ,."- beti iktısadt" siyasi rekabetler icin- nin bilfiil tatilini intaç etmektedir. ğıttığı şarap. onun kendi kaaı idi. Bu Zor~- ıdr~:_ teva u ettı. u r D e.:r- _.nda idi. 
renlere, ruhu bütün luyJMtlerht Us • de tahakk1iııtt 'Ve ı.tJticftila Mi\ncer o • Cemiyeti akv•m mecllalnln prap, &9'1ldun prabı yerine kulla-

tilitde bir kıymet kabul edenlere ebe: Ia.n .bir anarşizmdir.. Duı.ıünün del·let yeni azalara nılacaktr. Davud un şarabını, Rabbi, 
diyeti layık görüyor. Ve kitapta yer Jeri bu iki zıt istikamete doğru git • Cenevre, 14 (A.A.) - Çin, Panama Mısırdan getirmiş, onun asmalarını, 
yer ebediyeti sezer gibi oluyoruz. Ara ükçe biribirinden aynlmaktad!r. Anar ve İspanya hüktlmetleri Cemiyeti ak- arzı mevutta dikmiş, fakat sonra-

(1) Markos (19 - 47) 
(2) MetUı (26 • 52) 

(" Dfttnc:dl) 

da bir bembeyaz bir l't şizme doğru giden demokrat devletle- vam meclisi azalığına üç sene müddet dan arzı mevudu duvarları ıytkılmış, 
mermer s' un d. •v . l d. B •v 1 F k t gibi (Sokrat) ın ....ıı.ı.~ıd·ğ· • b' rin en canlı misalini şimali Amerika le intihap edilmişler ır. çıgnemış er ı. u çıgnenen asma ar raDSBDID 8S er 

, .. ıun: ı ını ve ır · · b' b 
nur dalgası halinde .lse.nın t·~· . cümhuriyetlerinde ve komünizme mün (Do·X) tayyaresi fellketle yenne, yenı ır şarap mem aı fışlura- kuvvetleri ne 

geç ı,..ını kt B b M 'h' k .d. farkeder gibi oluyvruz. tehi olan demokrat devletlerin m[sall- oynuyor ca ı. u me-m a, t!sı ın anı ı ı. 
".., ahlı11.. h ni de Sovyet ciimhuriyrilerinde görü· Nevyork 15 (A.A.) - North _ Bo- lsa, veda yemeğini yedikten sonra, kadarmış? 
~ ~ eşyanın er türlü te • ' ' · ·· • · 

celllyatını vahdeti itmam eden bir un yoruz. Bu iki ~~ ha.kikatea ~iri~~ri~in aclı tayyare. mey~anın.da bulunan tekrar. ge~ı donil.ncey.~ ~da.~ b1.~ w ~aha Fransanın teslihatı hakkında Cemi· 
8llr olarak kah 

1 
ed B d 

1 
makQsudur. Bırmde yalnız ış hurrıye (Do • x) denız tanaresıne yıldırım şarap ıçmıyecektı. Çun1m dondugu za. yeti akvama verdiği erkama nazaran 

Niçe blrfbirini ~ erj ur: .. ~ sa kv_e ti ve diğerinde yalnız vazife inzıba- düşmüş mürettebattan bir kişiyi yara man, yeni mahsulden yapılan şarabı binnefis Fransadaki ordu mevcudu za· 
türüm hfkayesin~r~~:. or e • ~ b Mkimdir. Amerikada iş h~rriyeti lamış ve iki kişiyi d~ Yere çarpmıştır. içecekt~ O .z~~n düny.a milletle~i bitler de dahil olmak üzere 1921 de 

Kita akrbet iktisadi ve siyasi tahakkümlere Deniz tayyaresine hır şey olmamıştır. harplennı bıtırmış, Mesılik devrinın 513 643 'di ş· d' . 286,342 d. De-
p; insaniyeti milliyetin lnki- müncer olacak ve Rusyada vazift' in· buhranları geçmiş olacak, Isa uzaklar . ' 

1 
• .' ım. 1 

.'1Se • ır. 
şaf ve kemalinden istihraç ediyor. Ve b t fik" ' t . hl.k h 1. t Zehirli balıklar daki çöl bahçesinden hareket "dip sa- nız aşın ulkelerın ıcabında müdafaası bunun . zı a ı ır, sana "\le a a are~e • ~ . . d • . . . . 

gayeye erişmek ıçin, insanları !erini durdurarak yooi bir kurunu vus imha ediliyor dık sürüsüne kavuştuktan sonra beya- ıçın e 71•82,) ~ışıl~ seyyar bıt' kuv-
kemale duydukları Jştiyakın ve bu iş taya zemin hazırhyacaktır. Bet1. So .. h . . . bana çıkan .her milleti arzı mev'uda vet vardır. Denız aşın memleketlerde 
tiyakla _..1.-1 h i d . n gunlerde şe rımızın muhtf'- d · ... t 1 k b ı d d ya.,WA an ce t n erecesıne derim ki. insa.niyetlıt istikbali bu iki t rf . h. J • iade edecek ve bu milletin önünde ( Ce- aı..,.. o ara u unan or u mevcu u 
gön, kendisinin (ahb\ld mertebeler istikametten birinde değildir. Fl\kat ~ ı semtlerınde ze ır enme hadısele- lil) e girecekti. 1921 de 315,588 idL Şimdi ise 231,405 
nazariyesi) elediği aııflara ayırıyor: işle vazifeyi hürriyetle inzıb:ıtı, fert· ~ı ol~uş~u\d~v~nl~;~: ba!'.::~~lıklar- İsa bu veda nutkunu irat ederek dir. 14,698 kişiye baliğ olan yerli kıta-
Birinci mertebe halk, ikinci mertebe le cemiyeti ~e vatanla insaniyeti cem anBı ehrı getaıgdı .. so bel~~ hılr. t .. kendisini bekliyen haileyi izah ettik- at da bu adede dahildir. Deniz kuvvet-
vataMaş, ilç.. il rtebe u usus un 1ye sı ıa mu . 

" unc me vatanper- eden meratip devletiııdedir.,,, dür muavini beyle görüştükü bize şu ten sonra arkadaşlarile birlikte mu· leri zabıtler de dahil olmak üzere 
ver, dordilncil mertebe insanı vatan- Kitapta meratibi devletin nasıl ola izahi verdi: ' tat olan bir yere gitti. Burası zeytin 57,129 dur. Gemilerin tonilato mevcu· 
pervenUr. cağına dair izahat vardır. Burada her "Belediye bu mesele ile yakından dağındaki karargahtL . du 628,603 tür. Bu miktara 1931 de yapı 

Bu dört mertebenin mümeyyiz v~ kes kanun nazarında müsavi değildir alc1kadr olmaktadır. Dün Eminönün- Halaskarın mağlQp ve muzmaıl lacak gemiler dahil değildir. Binnefis 
sıfian şunlard~r: ve h@rkesin i~ ve vazifesi ayndır. de 5 bin ve Kadıköyünde bir hayli uvvetlerinin kılıç artıkları onu. b~ra- Fransadaki hava mürettebatı 32,110 

Korku ahlakına sahip olanların Halk, vatandaş, vatanperver, insant miktar balık imha edilmiştir. Doktor· da bekliyorlardı. Muhacerete ıştırak ve deniz aşın mürettebat da 8398 dir. 
merte~esi, .. vatanperver bu devlette derece derece lanmız her gün piyasaya çıkan balık- edecek olanların h~~i burada topla- Binnetis Fransada 1210 faal ve :19:> ih· 
ümıt ahlak11ta yükselenlerin merte- ağır ve JMS'uliyetli vazifelere sahip • ları kontrol etmektedirler nacak ve buradan çole çıkacaklardı. t• t 310 ekte ta . d 

besi, tir. En ağır vazife insani vatanperve Diğer taraftan piyasad; görülen Isa, bu bahçelik yerde, muhace- ıya. ve m P yyaresı var ır. 
Gurur ahl3:kma (desinler ahlakı) re tevcih edilir: Kanun yapmak, a- bayat balıklar Bulgaristan sahilltrin- ret saatinin huHJliinden mukaddem bir Denız ~şm meml~ketlerde 62 t.ayyare 

bağlananlann merte~si, daleti tatbik etmek gibi. den getirildiği iddia edilmektedir. müddet istirahat edecek, Allaha yal- ve de~1z tayyaresı ve 71 de talı~ tay. 
Aşk ahlakına erı.şenlerln mertebe- Adalet ~ratibi görmek ve ona uy- -~ ................................................. - •• varacak ve burada yakalanacaktı. yaresı vardır. Mecmuu 974, beygır kuv-

aL gun hareket etmek de111ektir. dır.,, . . . Isa aleyhinde hareket edecek Ro- vetinde Uç kabili sevk balon mevcat-
Bvnlardan birincisi korktuğu Meratip devletinde en ehemmiyet- . Hılm_ı ~ı~a ~Y. mukaddemede bu malıların kendisini ansızın bastırma- tor. 1930 • 1931 müdafaai milliye ıra!" 

için fyf olmak istiyendir. Bu halk • siz ve en küçük işler halka gördürü • ki~~ptakı fıkırlerını ya.kı~da neşre<l~ malanm temin için etrafına birkaç nö rafı sekiz milyar 655 milyon 779 bin 
tır. ikincisi mevki ve refah ümit ~t- JUr. ~· (l~s~nt ~~tanp~rverl~>.;e ~K.en· betçi koydu. Bunlar etrafı kollıyacak franga baliğ olmuştur. Bunun 2,505,00:S 
tlğf l9fn iyi olmak istiyendir. Bu n- • • • dıme donuş) ısımlerındekı dıger ıkı e- lardr. Bu vazif eyj ifa edenler Pi yer frangı deniz aşırı kuvvetlere 3 mil-
tanperv rdi D'. dil Usü · · 1 • • ı . . 'f d' B d serinde daha müşahhas meselelere tat· ile Zebidenı' ·k· v . . 1 e r. or ne ıyıy , ıy1 o • Aşk ahlakı 250 sahı e ır. ura a . . v. . .. .. . . Be in . n ı ı oglu ıdıler. sa, yar 13,930,000 frangı donanmaya ve 
ler diye iyi olmak istiyendir. Bu va- onu telhis etmek şüphesiz mümkiin bik ettıgını soylu~or. . VJ:Iıl~ Y. ' hır saat sonra bun lan yokladrığı za. 2,139,881,000 frangı da hava kunetlerJ· 
tanperverdir D"rdii -:ı-·· • • . • 1 ğ" . mukaddemede soylcdıgı gıbı ekserı • man hepsi · d b•'t" .. . . • o n .. ~u ıyı, ıyı o· de ıldu. Kitap zaten - Yunanda . i tik tara ' nın e u un gun geçırdık ne aittir. 
duğa için fstiyendlr. Hakkı hak İ· b 1 R d t 1 ta .. yetle nazariyeler zengın s ra 
in müdaf . ' . ~ ıya~, oma a eme a n, rone · ve mua.kalevi tetkiklere istinat eder ve ----------------------------

ç aa edeırıdır. Halkı.n ne dedı- sansta ıntisar ve inkiı:ınf eden - me- · · d' d' 
-· • w " ·r- ·kmc· elden k .. tl se iyesıne ın ır 1 • ~ ~iM~r'PiM~fP~:;) gıne ve ne dıyecegine bakmayıp halka deniyet tarihinin bir hulasası veya ne· 1

1 
1
F·k· du e v daha fay ~~ Yarın akıam yeniden açılacak "'rı~l\.JDI"-' 

rağmen fakat yalnız halk için 1 d . . . . . er. ı 1r a amlar~nın · -.-L.A..o:-.....-.~ 
Bu insani vatanperverdir. o an ır. tkesı gıbi~ır. Onu .telhıs etmek değil, dalı olan birinci şekil m~il~rin~ r.i- A R T i s T i K sinemasında 

Kita i fakat tahlıl ve tefsır eıtmek doğru o • hayri vererek kütle sevıyesıne ınme 
k . 

1 
P b nsanl .vatanperver~ nr • lur. Kitabı yazan bu hakikati da- ye çahşmala;. fikir hayatrmı:zın başı En mükemmel Fransııca sözlü ve şarkılı filmlerden biri olan 

ma ıç n u meratıbi geçmek liizumu- ha kitabının ilk sahiyesinde tesbit et- bozuk hal aldığını gösterir. V f y A N 
nu duyınuş ve bu gayenin tah!!.kku miş, diyor ki: "Bu kitap bir hamlede Aşksız, ümitsiz, imansız kalanlar, . . . • A. A ~ K L. A. R J 
k.unu a~ eden~ere a~. ve ihtirası tek okunmak için yazılmış olmayıp; okıın- bu kitapta imana kavuşacaklar, yeni Fılmmı takdım edecektir. Heyetı temsilıyeıı başında: 
lıf etmışbr. Kıtaba gore ihtiras U· mak, tekrar okunmak, ona dair bir ümitler arkasından koşacak aşkı bnla- JANIE MARESE ve ROLAND T O UTAIN 
yanmamış o!_an in8:8n: insan değildir. çok fikirleri davet etmek için yazıl • caklardır. ~u film: Franz Leharın valsleri • bir çok halk arkılannı 
Ihıtiras namutenahi iste-mek, tatmin ıuıı bir köşe kitaba telakki edilmeli • Kenwl Pauuam ,,,. b t · t üb' d' ~:lf ~~~~3 v.. mu e91 m evzuu gaye m ım ır. ~ 



1 Memlekette VAKiT 

Sörüçte bir sünnet düğünü 
Urfa havallslnde - Peyemh nahiyesi -Trahom hestahaı

Çeklrge mUcadelesl. 

1 Spor Haberleri 1 
Çek takımı geliyor 

Hikiye 

5 - V AKIT 16 Ağustos 1931 ---. 

Hortlak Henri Bachelin 'den 
fa. 

Cuma günü milli takımla, pa- _ Liz, gece oldu, ne oynıyacağrz? - Liz, bak. Duvardaki gölgel r imiz 
zar günü de Galatasaray- Fener göz gözü görmüyor. Zaten, gel~ek nasıl oynuyor. Köşelerde çok gölge olu
mubtelitile kartılaşmak üzere hafta da tatil bitiyor. Artık dönmek yor. iddia ederim ki yalnız ol:oıa:rdın 

Urfa nwhtıblıfmzden: iyi bir ahenk yapıyordu. Akşa.nı oldu ıehrimize gelecek olan çek takı- IAzım. korkardın. Bunun için zaten beni ça-
Urfa tetkikatmu yapmakta iken lüks lambaları yandı. Sofranın üzeri mı yarın akşam veya cuma sa- - Vallah ben, hemen eve dönmek ğırdın. 

Sörliçe gitmek icap etti. Bu fırsatl insana bol bol iştiha verecek meze- babı şehrimizde beklenmektedir. istiyorum. lşim var. Ben senir. gibi - Vallahi değil. Yalan. 
kaçırmamak için cenup hudutlan üze- lerle dolmuştu. Ge~nin yarısına ka· :{aydedildiğine göre gelen takım değilim. Çorbayı hazırlamak 1~~m: An: - Kapıyı kapatsan .. rüzgar geli-
rinde de bir tetkikatta bulunmak üze. dar herkes güldü, eğlendi. Çaldı, ça • Arjantinde bir turne yapmıf, nem evde değil, çamaşırda. Bılmıın kı yor .. soğuk. 
re Serü- hareket ettim yolların pek gırdı, bir vakitten sonra yatmak za- Si . geceden korlcmaz. Öyle pek erke~. ge: - Zarar yok .. Açık kal ın .. dı.,ar-

:r avyayı bir defa yenmiş ısparta 1 - · da Lo a çok yerleri bozuktu. Yol üzerine tesa- manı gelmişti. Hetkes etrafı açık ça- ecege de benzemıyor, ma m P• J sı gözükür. 
dUf eden Peyamlı nahiyesinin köyle- . . ilede bir defa berabere kalmış larda yemeğe kalacak. Bugün onlar- - Ne görünür ki, her taraf karan-

.....+' h d ti .. i dırlarda yerlere serilmış yataklarda kuv•etlı' b" t k d r Bu d d rinden g~.ım cenup u u an uzer ne . . . .. ır a ım ı • da çalıştı. Fakat babam o un an ne· tık. 
tesadüf eden bu köyler ve civarı bir va- yatmağa gıdıyordu. Bfrkaç arkadaş itibarla yapılacak maçlann haylı rede ise döner. Eğer çorbayı hazır _ Annen çağrrrrsa duyarsın. 
kitler epeyce vak'alara sahne olmuş bizi de bir çadıra misafir verdHer. hararetli ve çetin olacağı kuv- bulmazsa, berbat.. Annemin çama!'lır _ Sen de .. korkuyorsun da ondan .. 
gerek hükftmet kuvvetlerimiz ve gerek İyi bir uyku çektiık. Sabahle~n erken· vetlidir. döğdüğii gibi beni de döğer demek söylemek de istemiyorum. 
se nahiye halkınııı pek çok yararlıklar den davulların sesile uyandık. Bütün istemiyorum ama, babamdan cok kor- y b'· 

1 1 
k ld • 

h Ik .~. - a sen.. oy e yanız a ıgın gösterdiklerini gazetelerden okumuş a at koşusuna hazırlanıyordu. Ha- Kadınlar blrllGI Şileye bir karım. Senin o kadar acele ışın yok, k 
1 

k kt • .. 
1 

d' . 
h 1 a ·şam ar or - ugunu soy eme ın mıy-

ldim. Çok nazik ve sevimli olan Peyam- kikaten iyi bir koşu oldu iyi arap at ey'et gönderem yor annen evde. lşi o görür .. ama hen öy- di? 
Jı Nahiyesinin genç faal müdürii ve kısrakları vardı. Fakat bunların Kadınlar birlig·i bu ıene köy- le değilim, annem yokken hizmet et· B ''> b ı::e,·den 

, • tk' . - en mı. en hiçbir "" .; Yıldırmı H.ulki bey ötedenberi istika- koşulan kendi idetleri mucibinoe ya- lere gönderdiği irşat hey etlerin- mem lazım.. ımlz de evlenınce, o za· korkmam. 
met, faaliyet 'Ve çalışkanlığı ile gerek pılıyordu. Otuz ki§i bir tarafa, otuz den birisinide Şileye gönderme- man sana da. yemek h~.zırlan~. P~; _Ben de. Gündüz, yalnız başıma. 
Amirlerine ve gerekse bütün halka kisi de öbür tarafa. Bu taraftan bir ğe karar vermişti haber aldığı- de uzun bek~ıy~cek degılz, degıl mı. ormanın i tediğin yerine giderim. 
kendisini sevdirmiş herhangi ufak bir tek atlı geliyor meydan istiyor onu ta- mıza göre birlik Şileye gönderi- On yaşıma gırdım. Korkmam. Ama, karanlık basınca, ya-
meselede bizzat alakadar olarak at üs- kip ediyorlar bu minval üzere dört lecek hey' etin masrafına temin - Liz, evlenince ne yapacağız? t • k ~mda birisi var zannedivo-
n d ....ı; 1 . d'• • k.. s ek . • w• s agın ar a. " 

t n en t>"n erce ınme ıgıni oylüler bes saat koşu yapıldL Koşunun bit - edemediğinden bundan sarfınazar - ana yem pış~recegım. onra rum. Hele büyük babam öldiikten 
sitayişle bahsetmektedir. Bu nahiye- m:Sini müteakip sünnet yapıldı. Ço- . . k çamaşırlarını yıkıyacagım.. Sonra.. .d. k" b k k . t . 

· di fak b hı etmıştır. Yalnız gelece sene • sonra .• Gı ıp oşeye a ma ıs enm a-
de ~m u ir rsrzlık vak'asr bile cuk büyük bir çadırın en mükellef bir b Sonra da. yamalarını yamıyaca~ım .. ma kendı' kendı'me y- bir;"i varsa di 

u senekinden daha fazla if1at c.o_ ,.,. ""' obnuyormuş hart!lcetimden Uç saat karyolaya yatınldı sünnet olurken ço- .:x:n de gıdlp ormanda çalışırsın, akşam ' .. .. . . .. 
&Onr& Sörüç kazasına geldim. Burası cuğu kucağına jandarma kumandanı hey'etleri göndere bilmek için olunca, geç kalmaz, gelirsin, sonra da ye duşunur~m.l ı · • 
dil bi " • .. !!!İmdiden tabs'ısat tedarikine ça- egwer "orba hazır d~lse.. - Birisı o sa ne yaparsın. .ız .. z r ova uzennde yapılmış üç yu binbaşı Şakir bey aldığı için kirva ol- Y , qo• 

hane ve on iki kilometre mesafeden du artrk Şakir bey bunlara akraba ol- lışılacaktır. _Korkma Liz, seni döğmem. - Bilmem .. ama zannederım kı se-
... s · hü E .. • nin gibi yapardım, yani korkudan ba-4rappınan istasyonundan urıye • du demektir. Bımdan sonra tarafeyn - veıt, efer dogsen şaşardım. .. .. • .. . 
ldhnetile hemhuduttur. Kaymakam yekdiğerine kız bile alıp veremezler r Vakıt:Abone şartlara: Çünkü sen fena adam değilsin. yılırdım. O oldugu gecedenbe~ı ı:o~-
Abdürrahman Hilmi Beyden halk ~ok buralarda bu kirvalık an'anesinc çok 2 Aylık Haydi, gel. O kadar uzak değilsin. An- bın içinde kahve kutusunun ı r . 

A · da beledıye 1 3 tı 1 • • dığını duyuyorum. 
memnundur. ynı zaman . . riayet vardır. Bu suretle kirva olan- Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş nen çagmrsa bizden duyarsın. Evleri- y n-lk' f 

1 
d'ır 

reisliği de uh~indedir. Beledıyenın . • . . . . . Haricte _ 700 · akı - a .. ı.x: ı are u • 
h 1 bir VarJ'datı lar yekdıgel'ının evlenne serbest gırıp 800 1450 2 " mız Y n. S h' 1 A k h yi "Ok sever 

5500 lira kadar mu ayye . ~rkarlar. Burada bir gece daha kal- - Bak Liz, tam vaktinde gelmi- - a 1• ma 8 ve _, -
varsa da hemen hemen tahs~l ~l~na- drktan sonra Yaylak kazasının merlce- llln ••rtlarımız: şiz. Az kalsın ateş sönecekmiş. Biraz di de, belki herkes uy?dugu. zaman 
mamakta imiş. Sokaklann hıçbı~~nde zi olan Heveğe geldim. Kaza merke- R;;ı Hususr dur da ocağa odun atayım. Körüğü ne· geldiğini belli etmek içın gehr de tı-
1• b yanmnror Doğrusunu soyle- . • Saon 10 t.~c 12,50 Kş. reve koydun? kırdatır diye düşünüyorum. Ve eğer ..,m a ·.; • . zi bır sene evvel agaçsrı; olan Yaylak s · j\.~ 5 ,J 

mek H.zımgelirse bu beledıyeler va- antimı 20 ,, 2 ,, _ Orada köşede asılı. ama hiç gidip, dolaba bakarsam .. 
• et· hemen her yerde birdir. Sörü- köyünden Heveğe nakledilmiş yeşf! KUçDk llln •artlertmız: kollanmı~ruz.. Eski mi eski. Hem de - Duymadın mı Liz? 

zıy 1 bi _,_ 1 . de zümrüt gibi tepelerle ihata edilen u- "" 
1 

kt. 
ciln etrafında ve rçua. yer enn . . .. patlamış. Ben daha çabuk yakarım. - Ne? Bu ı-aatlerde gelm yor 
bataklık olduğundan sıtma hastalığı fak hır sathımaılde. Manzaragı guzel 1 2 3 4 l-lO Defalık - Dur da ben yapayım .. Ay, ay" - - Onu demek istedim, annem ça-
maJısus bir derecde hükmünü icra et- v~ göz imtidadınca .uzanan yeşillik hoş 30 50 65 75 JOO Kuruş Gö'Zlerlme kül kaçtt. ğırıyor gibi duydum. 

. B ..,. bir mahalle tahvil hır manzara arzedıyordu. Kaymakam A - Abonelerimizin her üç aylı- - Her şeyin usulU var" Kömürün _ Aldanıvorsun. Kulağım iyi du-mektedır. asına H l't be 1 .. ija+"' M b ıı.. • d' ,J 

edilen hükQınet tabiıbinin yerine bir a ı Y e gor ~.um. emnun ve za ı f>• ıçin bir defa meccanen ır. üstüne üflemeli, işte.. böyle .. sen de yar. 

ed-beri doktor gönderilmediği tadan sitayişkar bir lisanla bahsetti. R - 4 satın geçen i!Anl:ınn !fazla bir taraftan tm~reye su koy" 'Ben seb- - Havır, ben iy duydum. Allaha 
sen .,,., K -'·'- •atın için 5 kuruş zammo unur .; 

ibl kazada bir tek kinin bile yoktur. azanın yeni teşeAAülü dolayısı ile zevatı ayıkladım .. bak, bak, ne güzel ısmarladık Liz, sakın k~rkma I 
~alk bu vaziyetten çok şikayetçidir. henüz Jıükumet binası yapılmamış ve .. alev aldı, yanı~r. Şimdi yetişir, o- _ Hiç olmazsa giiJPjd~n .. "' e\ el, 
Bur88Ulın ova -ve tuzlu olmasından daireler muvakkaten istkar edilen bi miyetlere büyiik aJAka gostermekte- tur da dinlen ben oeağın kenanna e- yatağın arkasına bak .. Babam gelene 
(trahom) hastalığı umumidir. Bu göz nalarda oturmakta bulunmottor. Jo'a- dir. turacağım, suyun kaynadığrn 3baka· kadar .. 
hutalığına tutulanlar gözlerini kırını- kat ~tln_ıet binasına ait her şey ik- Bu sene bu kazada çekirge tah~ cağım, eğer dikkat etmHSek buhar - Kimse yoktur ki, bakma~a lü-
ZI bir boya ile kendi kealndilerin~ ıe1 d~vi ~:1e:ımdış yba~nızemiinşası için dahiliye bat yaptığı için buraya bir çekirge olur, gL~er. yakın ., zuk yok Liz ! 
ediyorlar. Bu boy arı goz erme v.-ö oı:-ı.ın en ır r gelmesi kal _ mu"cad 1 .. d .

1 
·...t Ka - ız mumu ryor musun· N b'l' n? 

. • e e memuru gon erı mı'1 .. r. • d 1 k d W•t - e ı ıyorsu 
ıUrdüklerl zaman öyle tuhaf bir şe- mıştır. Teşkıl!tı ta.m degildir. Adliye d . k . Burası da dışardan ay ın ı egı · Sen ne bili'-"orsun'> Havfli, Al-

. " . . . . za a başlıca sebze zıraatı ve enevır ks , t · - .; · · ,J 

kll alıyorlar kl insan kMıdısinJ ıulmek- henilz teşeıkkiil etmemıştır. Kazaya . . . . - Ne yapaca ın mumu• a eşın la!ta ısmarladık. 
ten ınenedemiyor. Sörüçe on dakika yarım saat mesafede çok güzel kaynar ekilmektedir. Çfftçının vazıyeti ol- ışığı gündüz gibi aydınlık .. Hem munıu K k .d L' k d 

dukça · 'd' B sen k' b ğday ve 1• B b .. .. oşa oşa gı er, ız ar asın an 
afed Aliıkör namında bir köy var- bir göl vardır. Yaz ve kış suyu eksil ıyı ır. u e ı u yakıp da bitirmeme ı. a am gorurse 

mee e . b .. b . . - a1·n ... 1 . be ek . 'ft · · 1 çıkar ve bakar, fakat karanlıklarda dır Burada Salih Seyfi Bey isminde mıyen u gol u muhltın sulıyan ve ·A"U arın feyız ve r etı çı çının fena halde haş ar. b' .
1 1 

d'kt d d 
' · he k .. ·· ·· "J .. · d L' 1 B' 'b' ıraz ı er e ı en sonra urur ve ı-

bl..:1.-1 _,., .. yaşındakıi oğlunu sünnet zıynet veren bir su membaıdır. Şarkın- rne adar yuıunu gu dürmuş ıse e - E, şimdi ne oynarız ız. ırı ı- . d . d 
cmı ~ . . • c· .. . . . .. 1 k' şardan ı~er e, pencerenın altın a ya-

ettirmekte imiş Bu ~nnet düğününde da ve kazaya beş dakika mesafede iki ıatın ucuz olması mııstahsılları borç- rımıze bılmeee soy ese · t' t d 
U · 1 b y F ımaz. nan a eşe nezare e er. hemen denilebilir ki Urfanın b tiın güzel memba suyu vardır. Kaza her u ırakmıştır. aylak kazas1 tel- - ena o . . 

meımurlan ve civar köyler halkı davet- gün inşaat ve imaratta büyük bir faa. grafhanesint cidden çok dar ve gayri - Sans:ındrra sandrk, n:dı~ o bıl? 
li 1..e.. Bunu işitince yazın çadımi- liyet g" rmektedir. Bir sıhhiye me- müsait bir mahal gördiim. Telgrafha- - A .. bılemed1 im Lv.alla~ı. S~yle. 

UU&S" d k hh t'l akı d .. _ Pek: apta sn ız, soyledım ya tfn olan bunların ldetlerini yakın an muru azanın sı a ı e Y n an a- nenin münasip ve musait bir mahalle . 
tetkik etmek Uzere bende gıittim. Muaz- la.kadar olmaktadır. lnzıbat ve asa- nakline n· ... -'-irin faal t 1 f b A. işte sandık dedım. . .. 

d .. - .. . . ıyaruea e gra ay A sahi t pekı oyleyse sıra be-
zam çadırlar kurulmuştu. Bu ugune yiş şayanı meınnuniyettır. Güzel müdürU Asaf Beyin e-mir diki 'ni - ' ·--"' d .. it . • 
gelenler tahminen beş bin kişiye ya- bir ilkmıektebi vardır. Kazanın yeni bu m . f .. ~e~ erı nim.. kuyr .. un a goz var, nedır o 
landı. Biricik, Sörüç kaza memurlan teşekkülü dolayısile belediye teşkili· erkezın telgra .Mudurü Yusuf bil? 
ile Urfadan da birçok memurin de ta- tr ismen vardır. Henüz faaliyete ait Besim beyden öğrendını. Buranın tel· - Bilmem.. Tavus kuşu olmasın? 
til gUnikıden bilistifade gelmişlerdi. bir şey göremedim. Tayyare, himaye- graf işlerinden de halk memnundur. - Pek aptalsın. Bilemedin. Düşün 
Sofralar kuruldu, davul, zuma, incesaz ietfal c:ıemiyetleri vardır. Halk bu ce- Sabrl biraz.. bulamadın mı? Ayol soba. 
6 

Basradan gelen meyvaıar 

Basrada hükiımsüren kolera 
hastalığı münasebetile Basradan 
gelecek olan bütün taze meyve 
ve sebze vesaire ile taze ve 
kuru hurma ve emsali gıda 
maddelerinin memleketimize it· 
hali için gemilerden çıbarılma

ları yasak edilmiştir. 

üizli Kuuuetler i~in~e 
ran bu meçhul phsut bu tarafa ~:--"du. Bunu bizden evvel hisseden Hek-•zerinde birkaç resimdoo baŞka bir şey 

TercUm tikten sonra hiçbir tehlikenin mevcut tor adamcağızı boynundan yakala - bulunmadı. 
eden: olmadığına işaret olınak üzere bir ten mış hareketine meydan vermiyordu. isticvap için ilk defa kadını oda 

Tefrika 
No.: 5 

~~.~~: vir tabancası atması lazım, buna ce- Maiyetimin neşeleri yerinde idi. ya çektik. Kendi ifadesine göre ismi 
~---~---~---------------~~-~~~v~~a~dad~r~nftand~~en~~k~bed&e~m ~ra~ri-Hedri~~~ndado~u.Buada~ 

Manyaıım mukavemeti bitmişti. lecefi eünil beldt,.,rd11m. Nihayet o yakınından ayni suretle cevap verile- mi2ıdeki cuuslarla hayli alay etti - larla bulunması te1'adüfi miş, bir ka
anlatmağa başladı. BUtiin kıymetli sır gün karan1rkla beraber maiyetimle bir cek müteakiben meçhul şahsın arka _ Jer. Casusların - birisinden maada yık gezintisine davet olunmuş. 
ıarmı saydı. ~o~ .. Acımadan ni.şan: l~te nehir sahiline, c~ların gelme- daşlan bu tarafa geçecekler. Çıkacak _ hepsi süktlt ediyorlardı bu gürültü Hiç kimse kayığın gidcceğ.i i~tikameti 
ltsının kendısını bu ışe sokup tehlıkelı sı muhtemel mahallere gıttim adamla- lan nokta malftm olduğ d ez- eden şahıs da mütemadiyen külredi- söylememiş. Bunları bir cıddıyetle an 
anlarda kendisinin geride kaldığını an nmı yerl~rdim ve kendilerine tali- kQr noktayı takviye etti: a: ll::ası yordu: tattı: 
tattı. Jsramn üzerine kız kendi meslek ~at verdım. .H.av~. çok sakin; en u~a~ kararlaştırılan işaretler yap~d~. 0 ge "- Bu mel'un domuz? .. Köpek oğ- - Sen yalan söylemesini hiç he
taşlannı da ihbar etti. bır dal~a s~ın.1: kürek çırpıntısını ışıt ce köpeğim Hektoru evde bırakmıştrm, lu!.,, ceremiyorsun. Mazur bana senin eski 

Bu ifadelerin içinde en tehlikeli mek mumkund~ biraz sonra baktım o da gelmiş ayakla - Kime küfrediyorsun? .. diye sor bir casus olduğunu söyledi.,, dedim. Ka 
şahıs (Mazur) olup gel~cek harta bu- Ge~e .. ya~ .. b~~ ~~anı~ ~lukla- nnıa sürünüyor. Hektorun afzınt meğa mecbur oldum. dm hiddetlenmişti.: 
lunduğumuz Weichsel köyüne gelecek- ra .. sur~dugunıı •.~~· Bir~i nehre srktım ve ıslak otlara basttrdrm. Ku· - Ne olacağımı biliyorum. Fakat "- Na!;ıl ?. Bun lan Mazur mu an
mı,_ l\fazurdan daha fazla ifade almak muntehı olan yol uzenne genlmş sak- lağına (Salan gürültü etme Hektor) her şeyden evvel beni buraya günde - tattı vay aptal vay, ama eğer ben o
mümkünmliş. :Manyanm isticvabı be 1ı tellere yakla,ıyordu. Bizimkiler fısıldadım. Biraz sonra Hektor ba- ren budala zabit kabahatli, fakat hu nun hakkında söylersem kabahatini Jra 
nim için bitmişti. . ~rültüsüz~e meçhul ~hsın b~şma şmı kaldırdı dinlemeğe başladı. Ben allahsız Rustan insan başka ne bek- fasit~ öder . ., 

Kıız ve diğer henıpalan dıvanıhar- hır batta.nıye atarak, suratle agzına de dikkat ettim. Nehir kenarını tır· ler .. ,, ' - Eğer bana inanmıyorsan ken-
be ffvkolundular. Kızın annesi kızı bir mendıl tıkayıp . ellerini bağlıya - manan kimseler gürültü ile nefes alı Gombinde bu adamların simaları dis;Je görüş.., Ben bilhassa bu tehlike
nm hapis cezasını işitince çok sevin- 1:1~ bu ta.rafa ç~tıler. Bu ~damı ~rlar, daha bir takını takyUli ayak nı teşhis mümkün oldu. İçlerindeki li şahsı, Mazuru tanımak ve onu 
df. ÇünkU idam tehlikesi vardr. llk b.ızım ~ıle geçıren ~ayıkçılar her ih- sesleri, bir anda altı şahıs te11erin kadın göründüğüne nazaran adi bir kendi namı ile . ehimlamak istiyor • 
iki Polonyalının idamlarına karar ve- tımal.e bına~n hekledıler, meçhul şah- önünde peyda oldu. Bizim kırk kişi! sokak orospusundan başka bir şey de- dum. 
rilmişken bin müşkülatla on beşer.~en~ sın hır tehhkeye mar~z kalmadığını birden .. ay~klanarak bu meçhul şahıs- ği~di. Erk~kler o~uzar yaşmd~ .t~h -1 w Kadrn e-irlerden en ynşhsına 
hapse tahvili ceza ettirdim. Çunku zanned~ere.J< tekrar. kureklere asıldı - tarın uzenne atrldık, altısını da sıkı mın olunabıJir.lerdı. Yalnız bırısı da dogru ilerledi fakat ben yaklac::ması· 
onların saye"'inde bu kadar esrara va lar. ~ar~ya geçtıl~r.. . sıkı bağladık. Bunlardan ikisi kendi- ha ~şlr gözilkiiyordu. Herhirini na mani oldum. Yaşlı adam rahatça 
kıl olmuştum. Bu güruhtan yalnız ~ız el an yerlenmızde ~klıyoruz. lerini müdafaaya çalışıyorlar, bil' ka· ~htelıf hiicreler~ .8?'<ar~k e~b3sele- oturmuştu. Sanki bu işle hiç aH\kası 
nişanlı genç hak ettiği akibete u/?radı. Vakıt gece yarısı~ı geçmek Uzere. Yağ dın da bunlarla beraber bağınyordu. nni arattım. lkısı üzerınde kaıcıtlar yoktu. Oturduğu yataim kenarmdl\ 

MUhlm bir av mur başladı. Bız sırsrklam haııı. bek Birisi de kendini yere atarak arakJa- bulundu. Kadının aranmam b;r ihti sigarsını içmeğe devam ediyordu. 
Heyecanla bu meşhur casusun ge liy<>l'UZ. l\fanyanm sövledil?ine ltaza- Trm.ız anmndan sıvışmafa ~alışıyor- ~- 1cad~"'° .... T~n, a..111nc!t l!u!!un u.j (llitmedl) 
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Eyliil 

Maarif vekaletinden: 
Balıkuirde int• edilmekte olan muallim mektebinin idare, 

laboratuvar ve dershanelerine ait mobilyalannm imali ve Balıke-

ıeir sevk ile mahalli mahsuslanna vaz ve montajı 7-9-931 tarihin· 
den 7 - 10 • 931 tarihine kadar bir ay mllddetle ve kapalı zarf 
usulile mllnakasaya konmuıtur. 

Taliplarin ilAn tarihinden itibaren on bet gOn zarfınd• asgari 
on bin lirahk mobilya sipariti kabul edip hüıoü suretle imal ve 
teılim etmiş olduklarına dair vesaik ve fabrikalarının bulunduj'u 
yeri ve ihtiva ettiği makinalarla ıair bütün tertibatını göıterir 

evrakla vekilet inşaat dairesine müracaat ettikleri takdirde reaim, 
şartname ve mukavelename suretlerini alabileceklerdir. On heı 
günden sonra vaki mUracaatlar kabul edilmiyecektir. 

ihale Maarif vekaletinde toplanan inıaat komiıyonu tarafından 
yapılacağından mllteahh:tler ihale gQnft olan 7 Teırlni evci 931 
Çarıamba saat 15 te teklif mektuplanm mezkiir komfıyon riya

setine tevdi etmelidirler. ( 2378) 
ne terk sebebile · b-O~anma davası a- :1 

;:':t~ so~~.~:~~l~ş;: ı~:e:;~~lyünh~~n~: ~ Pazartesı· Nafıa vekaA letı·nden . 
mukım ıken ıkametgahınm meçhuhye- JI • 
ti ha ebile ilan-en tebligat ifa kılı· i ·ı k ki k la k 
nan Yordan efendinin gıya~n cere- İi günü akşamı Sirkeci nbtı~an- Antalya vı iyetinde Manavgat BprilsQ aya anna ça ı ca 
ya.n ~trnekte olan. m~hakemesınde ~e- H dan hareketle (Zonguldak, ıne· kazıklar ile temellerde yapılmaıı iktiza eden illvei inıaat pazarlık 
saık ıbraz n şahıt ıstimnl ~u~e~~le il bolu Samsun Ordu Giresoo ıuretile ihale edilecektir. Taliplerin malftmat almak Ozere Yollar 
muamele cereyan ederek dava hukum ' ' ' ' dil lüv l v • t' k t k n 19 E 101 931 
derecesine gelmiş olduğundan yapılan Trabzon ve Rize) iskelelerine umum mil r ğijne ve pazar ıga 11 ıra e me zere Y 
muamelelere karşı mumaileyhin beş uğrayarak Hopeye gidecektir tarihine müsadif cumarteai günil saat 15 te Naha vekAleti mils-
gün zarfında itiraz etmesi aksi tak- F l t f ·ıit . . S k : teşarlık makaınında in'ikat edecek olan Yollar ve köprüler 
dirde bir daha mahkemeye kabul e· y ikaza. a 

11 ıç~n ir ec~, münakasa koıniıyonuna mllracaat etmeleri illn olunur. (2480) 
diJ~iyerek vakı~ları ikrar ''e kab~l s: e encı hanındakı acentelı-
etmış addolunacagı ve. muhakem.~nın j ğine müracaat. Tel. 21515 8 •kt Ak t• V kf• •d • d 
31 • 10 - 931 cumartesı .saat on dorde ::::::::::::~:::m:ı:ı:a::a:UUll=tlllllHIUUllllllllCI eşi aş are ( a ıye ) aresın en 
bırakıl el ığı ilAn olunur. T AViLZADE VAPURLARI Beıiktaıta Akaretlerde 42 No. lı hane 3 ıen e ve 26 No. lı 

Üsküdar birinci sulh hukuk mah- MUNTAZAM AYVALIK Postası hane bir sene mOddetle bilmllzayede icar eailecektir. itbu 

BORSA 
1 

Kambiyo 

1 lngillz liraaa Kr. 
M T.t.. mukabili Dolar 

.. 
• 
• .. 

• • 
• • 

• . ... 

Frank 
Liret 
Relga 
Drahm. 

I!. Frank 
Leva 
Florfn 
Kuron 
Slllııı 
Pezeta 
Mart 
Zloti 
PengO 

tn Ley Kuru, 
ı Türk lirası Dinar 

Çervoııeç Kuru, 

Nukut 

r Jsterlln (Jnglllı) 
ı Dolar (Amerika) 

iO Frank [Fra.nsıı 
!lO Liret [ltalya 
O Frank Belçlta] 

Drahmi [Yuııao) 

O Fıınlc Llnlçrel 
Leva IBulgarJ 

r Florin [Felemenk] 
ıo Kuron [Çekoslovak) 
Sılını !Avusturya] 

ı Peıetı lupaııya] 
ı Rayşmark(Almanya) 
ı Zloti !Lehistan. 

ı Pencö l Macartsıaıı 
Ley [Romanya] 

o Dinar IYogoslovyaJ 
1 Çevooeç Se\'}'etl 

Altın I B 
Mecidiye harici 

\ 

orsa 

Bınkonot Memesinden: S J A Eylülün üçüncü gilnllnden itibaren 20 gOn mDddetle mllıayedeye 
Ekrem bey \'e Saadet ltanımın p-- e amet T d b d 1 1 k Osküdarda bUylik karakol kar~ısında konulmuftur. alip olanlann ve a a ziya e ma ilmat ama I 

cedit handa mukf m Bayram nğa a. vapuru ber Per· isti yenlerin EylOIOn 26 ıncı cumarteai gilnO aaat 13 e kadar 3. K. O. Sa. Al. K. dan 
lt;-'hinde ikame eyledikleri bedeli ı. ıembe ak9amı mahalli mezk\lrda 54 No. da mütevelJi kaymıkamhj'ına ve saat lzmitteki kıtaat hayvanatı ihtiya-
car c' vnsının gıyaben cari muhake· d Is f d d d 
me ina~ müddeiler esbabı sübutiye 0 • 17 de Sirkeciden 16 ya ka ar tanbul Evka mO nriyetin e i are encOmenine cı için 436000 kilo arpa ve ayni mktar 
Jarnk konturat ibriz ve zirind.-kl im· hareketle Gelibolu, Çanakkale, müracaat etmeleri (2156) yulaf kapalı zarf usulile münakasaya 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- konmu~u~ Ihal~i29-9-9M~rl 
za ve i~gaJi i:ıUrı halinde tatbikat ve Küçllkkuyu, Altınoluk, Edremit, hine müsadif sah günil sat 14 te b.mit 
istiktap talep ve sabit olmaclığı SU• B h . A hv . ı·spı·rto ve ı·spı·rtolu ı·çkı·ıer ı·nhı·. teaakeriaatınalmakkomisyo.nundaya 
r ette '-'emin teklif ettiklerinı· beya, nla ur amye ve yva gı azımet ve 1 ., pı acaktır. Şartnamesini görn1ek i.-
m uamelel gıyap kararı tebliğini iste· avdet edecektir. Yolcu bileti va· Sa rl tiyenler her gün komisyonumuzla lz. 
mekle hermucibl talep bundan bııhi le purda da verilir. Adreı: Yemiı'te mitteki komisyonda göriilebllir. Iha· 
bir ay müddetle lH'ınen tebligat iC· Tavilzade biraderler. Telefon Jı- Uınum mu .. du·· r!u·· g"" u·· nden leıye iştirak edecek taliplerin arpa Jçfn 
rasma karar \'erilmi n devaını muha· a 1635 ,.e yulaf için de ayni miktar te. 
ke~ 19 • 10 • 931 pazartesi sabah 11 e tanbul 2210. 

4 
minatlariJe ticaret odasından rnusacl-

muallak bulunmu>' olmakla yevmi 000 000 M t dak ehliyetnamelerlle ve teklif mek· 
\•akti ımezkt\rda Üsktidnrda blrinri ' A•k· M. &ı: Al. ko111ıawnu 1 ' ' an ar tup)arlJe merl<Or komi.syona vakti mu 
sulh hukuk mahkemAinde İ8patı vU- UAnalrı. _ E a7nnlndMt e-vel mUraeaatları. (::?89~ 
cut etmediği takdirde müddeabihin gı- Kapalı zarf usulile mnnakasaya konulmuıtur. llale 22 yl61 (Z"? ) 

ynben hükme raptolunacağr ilan olu· Kilo 931 Salı günü sast 11 dedir. Taliplerin ıeraiti öğrenmek Ozere • * * 
nur (1676) 3900 Tıbbiye Mp. k b ·ı 1 l:r:mir müstahkem mevki efradı :h· · 5 mübayaat komisyonu ita etine mUracaat eylemeleri ı in o u· 500 Tatbikat hastanesi tlyacı için 115,407 kilo kuru fMulya ka 

lstcuıbul malıl.\"mei. a8liye ikinci hu· 80000 Piyade mektebi nur. (1055) palı zarf uıı;ulile münaka58ya konulmut 
k11k dair'esindı'n: 7 00 Kuleli lisesi tur. !halesi 24 eylül 931 pertenıbe 

Mebrure hanımın bir kıt'a senet 3500 Çengelköy orta mektebi. ( ı günü ıaat on beştedir. Şartnamesi kf! 
mucebince Abdullah Hulü i Bey zim- 33000 .Baytar rMktebi. . lstanbuı Defterdaı ık llAnları _ misyonumuzda rne\'cuttur. iştirak ~ 
metinde matlubu olan 3.000 türk li· 1337öö Yekun • • .• deceklerin teminat ve teklifnamelnfle 
rasının temini istifası zımnında muma Yukarıda ismi ve miktarı yazılı mı.- Satılık buhar kazanları: Pırınç pervane ve dumen ve bakır vakti muayyeninde mezkör Izmlr mUs-
ile)hin Yunanistandaki emvali g,1yri hallere bir prtnamede 133700 kilo ot cürufu. Sütlücede Karaağaç caddesinde tapa fabrikaıı ile bahçe • tahkem mevki satın alma komisyonur.a 
menkuleyi metrukesi mukabilinde gay kapalı zarf suretile satın alınacaktır. ıinde mevcut üç adet buhar kazanı, elli parçaya aynlmıt kazan akıa· müracaatları. <;76~ -. (2246) 
ri mübadiller takdiri kıymet komisyo- İhalesi 3 birinciteşrin 931 cumartesi 
nunca tevzi olunacak bonolardan dey- günü saat 15 te Harbiye JMktebinde-ki mı, iki adet 10 kilo •ıkletinde pirinç pervane ve dümen ve 250 ton F' ti h dd. •t'd ld .... 

1
d .. ~" 

zk1-ı. k#.f' 'kt t dl . . .h . . d . d b • • d .h l ıa ar a ı ı ı a e goru u5 u ni me ure " 1 mı nrının e >1rı 1 mahalli mahsusunda icra edilecektir. kadar kömür tozu ıçın en tahmınen yüz e et nııpetın e ı raç o una· takdirde ahnacağr ilan edilen 13,000 
tbati olmak üzere \kendisine \'erilmiye Taliplerin şartnamesini görmek için cak bakır cürufu satılıktır. Heyeti mecmuaıına tahmin edilen bedel kilo benzine verilen fiat pahalı görUl
rek iki ay müddetle mezkür komisyon komisyona mUracaa.1lan ve iştirak için . k l"l 

3 
.. .. b düğünden fiatlar haddi itidalde gö-

ca t~'1<ifin! v~ muma!leyh Ahdulla~ de vakti muayyeninde hazırhyacakları 1185 hra, aatıf açı •rttırma 27 ey u 9 1 pazar aunu ıaat on ette rlildüğü takdirde 17 - 9 • 931 per,embe 
llulusı be)1n ıkametgahının meçhulı· teklif mektuplarını müteselsil numara Defterdarlıkta. (M - 931 • 54) - 2252) gilnü saat 14 u K. O. SA. AL. KOM. 
yeti olbapta muta ilmühaber münde- h ilmühaber mukabilinde komisyon ri- • • _. da pazarlığa devam edilecektir. Ta • 
ricatından anlaşılmru ına göre 11. U. yasetine vermeleri. (65) - {2358) . .. • Jiplerin KOl\f. a müracaatlarr. (296) • 
1\1. K. 141 inci madde i mucibince ilA· • • • Satılık balon arabaları: Si.ıtlucede Karaaiaç caddeıınde tapa (2408J 
nen tebliğine mahkemece karar veril- A!llk A kt 1 .htl . i 1 fabrikuına ait binalar bahçesinde mevcut on üç adet tara11ut ha· • • • 
miş ye mahkeme diyanhanesinc de ta- A .. erı me ep !r 1 yacr iÇ n a e- 1 ı k. r b 1 h • ecri bed r 260 )' t Kapalı zarf usulile ihalesinin icra 
Jik kılınmış olduğundan ilanı keyfiyet nı munakasa suretıle beş şartnamtde on arının ma ıne ı ~.ra a arı, ta mın ı en e ı ıra, sa ıt kılınacağı evelce iHln edilen 390,147 kf· 
ıunur {16 1) ıo,ooo kilo beyaz peynir satın alına- açık arttırma 27 eylul 931 pazar günü ıaat on bette .aefterdarlıkta. lo samana verilen fiatlar haddi itidal-

0 • cnktır. İhaleleri 3 birinciteşrin 931 (M. _ 931 • 135) (2251) de göriilmediğinden 19 _ 9 _ 931 cu· 
Beyoğlll iiçiincü sulh Jıu'J...-uk nıcrkke cumartesi günU ~at 16 ya kadar Har· __ martesi günü saat 16 da pa:r:arhk su 

mesinden: biye mektebindeki mahalli mahsusun- - T vfkf S 1 retfle ihalesi icra kılınacaktır. Tallp-
1\fehmet efendi ile Kasımpaşada dn k~ c.~ilec:ek~ir. Taliplerin şa~a ~ eş 808f .. • lerin şartnamesini okumak ve pazarlı-

Camiikeblr yeni caddede 10 numaralı meslnı gormfl< ıçin komisyon!" mura- .,.--;-;--H 1 B. k. o·k· M kt b ğa i~tirak için ye-vmi mezkurda temi· 
ayn· hanede sakin Pe-mbe ,.e kızı Meli- caatlerı ve iştirak fçln de vaktı mURyye 1 anım ara JÇ J ) JŞ e e J natlarile birlikte Kom. a müracaatla 
h hı ' 1 eyanel · d ··ı' k . ninde haıır bulanmaları. (64) - (2359) n (302) (2491) 

a anı~ ar m erın e. mu e e~- • • • l\lildürlüğünden: Talebe kaydı başladı. Matbu program mektepten alınır. · -
vin izaleı şuru da'~.sını~ carı nt"!hake· _ Adres· Çarşıkııpı Atfk Alipışa camii karşası. Ser~miT. nek ,·akındı ıçılıcıktır. • • • 
mesi netfcesınde muddeıaleyhlerın ika Halıcıoğlundaki ihtiyat zabit mekte · T l f 

2 2994 lzmir müstahkem me,·kii ihtiyacı 
metgUhlnrı meçhul olduğundan müb- bi için2000 çeki odun ve 50 ton kHm·JrU e e on: • için kapalı zarf usulile münakasaya 
rez tebliğat ''e gerek gıyap kararı ila- iki şartnamde olarak aleni münakasa konularak 2.t - 9 - 931 tarihinde iha· 
nen bilicra yevmi muh~~emede ,·ürut suretile satın alınacaktır. ihaleleri IA•. Fb. u. MUdUrlUGUnden l ~V AKIT ID = ~ I• edileceği evelce nan edilen n:;407 
etmediğinden gayri kabılı taksim oldu 24 eylül 931 perşembe günü saat 14 te _ _ kilo kuru farulya .. 
ğu barapor anlaşılan muşa nte1.kure Harbiye mektebindeki mahalli mahsu. K •• •• k ·ı A 1 29 - 9 - 931 salı giinU sa.at 15 te 
bil müzayede furuhtile şuyuun iza sunda icra edile<'ektir. Taliplerin f:ırt Alakadaranın nazarı uçu 1 an arı 1 . Ve 17 .- 9 - 9;u ~e ihale edilece~ 
lesine 12 - 9 - 931 tarlhln~e.gıya~n namesini görmek için komisyona mü· dikkatine ıtan edılen 39788 kıl~ . ~~e >:aıı 
hUküm verildiği çihetle tarıht ılan. racaatları ve iştirak için de vakti mu- . . fkr gün neşrolunur ~-.. 28 - 9 - 931 pazartesı günu sat l.ı te 
dan itibaren bir av zarfında temyiz a 1 d 1 flA A8keıi fabrikalr ıhtiyac11ç in 10,000 fab lk Ye 19 - 9 - 931 de ihale edileceği 

d. •· · t kd: d h"k ün kesbi YYen n e ha:r:ır bulunma an n olu- lirayı mütecaviı kıymetteki malzeme MI• r ası rnUstahzeratı ilan edilen 132-122 kilo patates etme ıgınız a ır e u m nur. (61) _ (2?11) . 
kat'iyet edeceği ilan olunur. ~ tlanlarını badema Ankarada resmi ce- Kolonya, llvantı, esans, diş macunu 30. 9 . 931 ~arşamba gilnil saat ı;; tc 

- oı, Tabibi 

Hastalarını her giln sa· 
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her sah saat on 
üçten itibaren meccanen 
dif çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: 

Ton • * • ride lzmirde Anadolu gazetesile ve iş. yağsız krem, podra., gliserin sabunu ve l:r:mfrde müstahkem mevki ~atın 
tanbulda şimdilik Milliyet gaıetesile alma komisyonunda ihale tdile<'etin-

1000 Kuleli lisesi ne~redeceğiz. Al!kadarana malQm ol • briyantin. Mis milstıhztraunı bir defa den taliplerin şartnameyi görmek ve 
f;:lO Harbie mektebi mak üzere ilin olunur. (4123) • (2471) tecrilbe edenler daima ve daima ondan münakasaya iştirak eylemek üzeı·e te· 
SOO Tıbbiye tatbikat l\fp. ıynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656) minat ve teklifnamelerile lzmirde mez 
730 Öıbbiye Mp. Doktor kdr mokisyona müracaatları. (300) 
~ ,.uıhane hastanesi Hafız Cemal ı, anyorurn (2:5!?!?) 
3:)80 1 ekiln T h ·u F • • * 

Yuknrrda isim ,.e miktarları vazılı Dahllf hastahklar1 mut.ha••••• . 8 151 m Jlsed~ndlr. ransızca da Farkı fia.tın ifavı taahhüt edemi· 
mahallere :J şartnamede olarak paııır Cumadan maada her gtin öğleden b~lf~orum. Fabrıka, m~faza veya yen l\ls. hide ait Ölmak üzere aleni 
lıkla lıiva.marin kömürü satın alınacak sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lstan- bır ıdarehanede çalışabllırlm. münakasava konulan on ton motorin 
tır. ihalesi 21 • 9 - 931 pazarteıl günü bulda Di.vanrolunda ~18 numaralı hu- Adres: Slr~ Balıri3efit ole- yağına taİip çıkmadıiından 20 . ~ • 9~1 
ııınat 16 ya kadar Harbiye mektebinde· sust kabınesınde dB:hılt hastalıkları lincle /bra.him. pazar glinU ~aat 1:l te :J. K. o. Sa. Al. 
kl mahalli mah!usunda icra edilecek· muayene ve tedaYı eder. Telefon: Kom. da ihale8f yapılmak ilzerc bir 

Kadıköy Mısrrh otlu 
wuz TUrk sokak Noı 8 

tir. Taliplerin şartnamesini görmek İstanbul 2398. il• hafta müddetle talik edilmiştir. Ta. 
Ya· için komlf:yona milracaatl:ırı ,.e iştirak Srra numarasını beklememek i.Gti· liplerin şartnamesini \'e nümune-ini 

J için de vakti muayeninde hazır bulun- yenler, kabineye müracaatla ve,.-a te- UskUd•r Hile •lne~asında ıtörmek üzere ihale saatinden cvnl 
..,_.._._ _________ .. maları. (69) - (2519) lefonla randevu saati almalıdırlar. ('1i~as Yedi) mümessili: Rejınald Dennl Kom. a müracaatları. (301) (2S21) 



Şark T ezyjni San' atlar Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Duhul ıartları : 
Mektebimiz nihari ye meccanidir. Talebe olarak kayıt ve 

kabul için her hangi bir ıehadetname ibraz.ı mecbur değildir. 
Kayıt ve kabul için pazartesi ve perşembe günleri saat 12 den 

Nfşantaş~da 2 ye kadar Fındıklıda Güzel San•atıar Akademisi binası dahilin
deki mildüriyete mllracaat. (2446) 

L=~~r :: ::k.:, Şişli Terakki Lisesi o:·.~:: ........ --~·''"""*'"""""'"'"'"'""""'"""""""""""'"'""""'""""""""""""""'"""""• 
Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce karalan ve Kız· J Türk Maarif Cemiyeti ı 
Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leylf teıkilltı mevcuttur. Her gün saat 10· 17 ye kadar talebe ~ B U L SES • 
kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. Tedrisata 19 Eylülde başlanacaktır. ~ R SA K J Z i l 

Telefon: ~eyoğlu 2517 T1esis tarihi: 1879 i TOrk Maarif Cemiyeti tarafmdan Bursada açılan Kız Lisesi 

P ıııı ııııı ııııı ııııı ııımıııııılllm!llll~llmlllllmllllllllllmıııım~ııııbıı.. Istanbul VilAyeti ~ıııımıııııllllınmıııı~ıııınııııı~ınııı111~-lll \ talebe kardma devam ediy~r. Leyli ücreti 2~0 lir~dır, memur 
il: çocukla11 ıçin yDzde on tenzılit vardır. Neharı 45 hradır. Ted-

1 Kız ve AME11Aı HAYAT Lisan ve Ticaret ~ ~ risat 19 Eyllllde baılıyacakbr. Taıradan müracaat edenlerin 
Erkek mektepleri ğ§ ~ bir an eneı kaydoıunmaıan. 

Yeni ders senesinde aşağıdaki şekilde ve müdavimlerini hay-.ta daha kuvvetli bir ihtiaaala !! ~ Adres : Bursa Kız Lisesi. (2187) 
atmak üzere L i SAN ve T iC AR ET prgramlarını tevsian tedrieata baılıyacaktar. Mektepler - .,,, 1m1111111111 111 1111111ıı11111111111ıııı11111111ııııı1111111ııııııu1111 rııı ıu!ııı ııı 111ııu•ıttıı111111 ııımı11111 ııııııııı ıııuınııı 11 ıııı• ırıııı ıuııııııııı 
iki dene oJup birinci devreleri üçer senedir. Bu devreye ilk mektep mezunlarile 0 derecede J t b J E k f M •• d •• 
tahsil görenler ka_bul edılir. ikinci dev~e. ik~ ~en:dir. Orta mek~ep mezunları veya birinci ihtisas S an U V a U U• 
Ticaret mekieplen mezunları kabul edılır. ıkıncı devre muhtehttar. • • d 

Kayıt için Camarteıi. Pazartesi. Perşembe gBnleri aaat ondan on altıya kadar aıiiracaat g rıyetın en: 
edilir Eski talebenin kayıtlarını 28 EylUl tarihine kadar ycnilemeıi lizımdır. Kız. Cağaloğlu il 

m8111mlllll lllllmlllllllllll Düyunu Umumiye karşısında T. L. 22731, Erkek· Cağaloğlu T. L. 23630.lllllllllllllffilllllmllmm[I& 

Karactıer, mide, barsak, ta,, ku111 h-taltldanna 

TUZLA iÇMELERi 
15 teşrinievvele kadar sabahları KöprOden 1aat 6,25-8,40-11-40 ta 
Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenleri menbalara ka
dar gideler. 

Balıkesir vilayeti encümeni da
imisinden: 

Ayvalık • Burhaniye yo!unun 20. 250, 17. 250 ve 25. 250, 21. 
25 ı kilometreleri arasında birinci ve ikinci kısım itibar edilen 
ve bedeli keşif.eri 11398 lira 34 kuruş ve 16221 lira 68 kuruı 
olup ;' miratı esasiye 14-9-931 tarioinde ihale edilmek üzere 

Istanbul Ziraat ban
kasından: 

16-9-931 tarihinden itibaren 
kişelerimiz: Sabahları saat ondan 
12 ye öğleden ıonra saat 14 ten 
16 ya ve pazar günleri yalnız 12 
buçuğa kadar açık bulunacaiı 
ilAn olunur. (2525) 

r·Novotni· 
BAHCESi 

17 Eylül Perşembe akıamı 
CEMiL BEY 

ilin olunan yollar için münakasaya iştirak eden talipler tarafın· ve 
dan teklif edilen bedeller haddi layık görülmediğinden 28-9-931 U AK LEMİ Ş 
pazartesi günü saat üçte kat'i ihale yapılmak üzere kauunun idareıinde mükemmel orkestra 
18 inci maddesi mucibince pazarlık suretile intacına karar Yeril~ meşhur Bariton Koganof dahi 
miştir. Talip olanların itibar mektubu veya makbuz ilmühaberi icrayi terennüm edecektir. 
hl. t · ı. Fiatlar tenzil edilmittir. e ıye vesıuası ticaret vesikasile derhal encümene mDracaatları 

-i-Ji_n_o·_un_ur_. _l2_sı_4>~~~~~~~~~~~~-i~uble bira20~. 
lLAN Devlet Demıryolları llanlan 1 --Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyeıinin kapalı zarfla müna· 

kuası 5 birinci teşrin 931 paurteai günü aaat on bette idare merke· 
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerimizde 
beter liraya ıatılmakta olan şartnamelerde yazılmaktadır. (2518) 

Oımanb bankasından : 
Osmanlı bankasının Gılua, Yenicami 

\'e Beyoğlu deva iri. Musevilerin .. Yom 
l\fpur ,. bayramı münascbctile Eylülün 
2 r inci Pazartesi günü kapalı bul unacaktır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3 iincii Keşide: 11 T eşrinievveldedir 

Büyük ikramiye 100,000 liradır 
AYRICA: 
( 40.000, 15.000, 10.000) Liralık 

ikramiyeler 
Ve: 30.000 Liralık bir 

mükafat 

lLAN 

Osmanlı bankasından: 
Osmanl ı bankası gişel eri, fyHılün 

16 ıncı çar~amba ~ünün den itibaren iş'an 

1 
ahire kadar, zirdr muharrer saatlerde 
ıı çık bulunacak tı r: 

1 1 - Galata merkezi idaresi 
1 ve Yenlcaml şubesi: 

~:yamı adi yede : Saat I O dan r 6 ya kadar 
Pazar günll!ri. ~aat 1 O den 12 \'e kadar 
il - Beroaıu 'ubeaı ı · 
F.yamı adi yede!: Saıı t 1 O dan 12 buçıığa 

lıııda r 

~aat I 4 den J 6 ya kadar 
Pazar günleri: Saat I O dan J 2 ye kadar 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
ne§riyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaaaı 

Kıymeti muhımminesi 
Lira Kuruş Miktan ıirağı 
219 10 6.26 

OakOdarda Selmanağa maballuindc Karacaahmet caddesinde 
Selmanafa camüterifinin bermucibi harita 6 arıın 26 santim 
terbiinde bulunan kuyu mahalli beher zirağı 35 lira hasebile 
219 lira 10 kuruş bedelle sablmak Ozere dört bafta müddetle 
Hlna ve müzayedeye konmuştur. Müzayedesi teşrini evvelin 
onuncu cumartesi giinU ıaat on beıtedir. Talip olmak iatiyenler 
kıymeti mubamminenia yllzde 7 buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
beraber yevm ve saati mezkara kadar lstanbul evkaf mlld6riyeti 
binasında varidat mlidllriyeti mablGllt kalemine mOracaatlan 
ilin olunur. 

Kız ve Erkek - Leylt ve Nehari 

is tikli dl Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir. Blitün sınıftan mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Kayıt için herglln mUracaat olunabilir. istiyenlere tarifname 

gönderilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

Istanbul Evkaf 
dürlüğünden: 

il mu .. 

Müdüriyet aklimile Şuabab vakfiye sobalarından ihrak olun· 
mak üzere lüzumu olan dört yüz elli çeki odun 26 Ağustos 931 
tarihinden itibaren aleni münakasaya konmuştur. Talip olanların 
ıeraiti anlamak üzere her gün levazım idaru·ne ve ihale günü 
olan Eylülün on dokuzuncu cumartesi günü saat on beşte idare 
encümenin~ müracaatları. (2000) 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

1 - 15000 varak mor hareli kağıt 3-1Q.931 cumartesi günll 
saat 10,30 mübayaa edilecek tir. 
2 - 13 sandık renkli teneke: 
sc;at, 30 10 satılacaktır. 

5-10-931 çarşamba günü 

Taliplerin kağıt için 27 tenekeler için 65 lıra teminat akçe
lerini hamilen yukarıda gösierilen günlerde ve muayyen saat• 
lerde ve şartnameyi almak ve nUmuneleri görmek için de her 
iÜn Galatada mübayaa komiıyonuna müracaatları. (2483) 



• 
- Hayret ! bu adamm sırtındaki ne 1 
- Ne olacak lr dall 

- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde! 
- ?ı 111 
- kat dikkat eti nereye hdııyorl 
- Eveti gördüm: 

ZiRAAT KASI 

TURKIYE ZiRAAT 
BRNKRSI 

]'{'g ~ 

nın kumbaralarına 

- Tamam ••• Bu adamın 
ZIRAA T BANKASI ncla bir 

Tasarral Besallı varl 
- Öyle lıe,, daho bunun Qlbl iki yük taıır ve 

Sırtı Yere Gelmezi 


