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Darülfünun 
ve temelleri 

Dresthm: 13.ıx.1931. 
Hakkı Tarık, ideal temizliğine ya

kışan bir açıklıkla yurdumuzun en e
hemmiyetli meselelerinden birini or
taya attı. Darülfünun meselesi.. mm. 
dimizi aldatmıyarak, kısa bir sözle 
diyebiliriz ki, böyle bir mesele vardır, 
ve münakaşa zamanı da, şahsi dost
lukların mahiyeti ne olursa olsun, 
artık gelmiştir. Yort işlerinde açık ve 
müspet düşünmek her ciddi Yfil't sev
gisinin başlangıcı sayılabilir. Tiirk 

Eski bir şair 
Muelllm Cudi Efendi iildU 

Eski Edebii mektebin zamanımıza 
intikal eden kıymetli bir şairi, 
muallim Cudi efe~~i evvelki ge

Yeni romanımız 
yarın başlıyor 

Sesii Kolomp 

Darülbedayi san' atkcir
ları geldiler 

ce, tam seksen 
yaşı.!da olduğu 
halde gözlerini 

hayata yumdll 
Cudi efendi u- . 
ıun yıllar muh· 

telif mektepler· 
de hocalık et• 

Fransız muharrirlerinden Jak 
LA Gerşln bu harlkullde nefis 
ve merakh eseri daha ilk 
sat1rlarandan itibaren bUyUk 

Filmde bugiiniin Türk hayatı g6sterllmlye 
çalışılmıştır 

darülfünununu bitirmiş kıymdli Türk miş, binlerce ta
ler az değildir. Fakat bunların oluş lebe yetiştirmiş
yollannı daha yakından araştrrzr.sak ti. İbrahim Cu· 
kendi kendilerini yaratmış oldukta- di bey 1267 ta-

bir lezzet ~ve atik• hasll 
etmektedir 

Yeni romanımız 
yarın başlıyor 

rını goruruz. Mantııklı düşünülecek rihinde Merzi· Cudi Ef. 
olursa darülfünunlarm da vazifeleri fonda doğmuştur. Ruştiye tabsi- tur. Bir sene sonra idadiler Sul-
gençleri yetiştirmek, verdiği bilgi ile lini Merzifooda ikmal ettikten taniye tahvil edilince Gelenbevi 
ilerdeki oluş yolunun im.kanlarını fi- sultanisinin felsefe muallimliğini 
lizlendirmekten ibarettir. Darülfü- sonra medreseye devam etmiş, b . 

de alarak hizmeti Gelen evıye nunlar bundan başka bir şey yapmaz. 1291 tarihinde ikmali tahsil et-
Jar. Zaten darüJfünunlar tahsilini mek üzere Istanbula gelmiş ve münhasır kalmıştır. 1331 de Bez-
bitiren her gen,.,. 1·1ı·m garantisr· vere- 92 b b k mi alem inas sultanisine edebi-..... 12 de açılan ir müsa a ada 1 
mezler. Avrupa darülfününlan da h k yat muallimi tayin edi miş ve 

imti anını lfaz•ınara Beıiktaş 1333 d B • d k' Jıer yıJ binlerce gence muhtelif ilimle- te e ezmia.eın • ı mu• 
rin doktoru adını verirler. Fakat bu askeri rüştisine Türkçe muallimi allimliği ubtesinde kalmak şar-
gençlerin son derecede küçük bir kıs- tayin olunmuştur. Müteakiben tile Isparta meb'usluğuna .intihap 
mı kendi kendini yaratmak kudretin- SeJanikte tesis edilen hususi edilmiş ve meclisin feshine ka-
dedir. Her yıl yüzlerce büyük alim- Terakki mektebine muallim ot- dar rneb'us kalmıştır. _21 eylül 
Jer yetiştirmiyor, diye, darülfünunu· muş ve bu VC\Zifede yedi sene 1337 de yaşının iJerleınış olması 
muza dil uzatmak doğru değildir. Da- dolayısile tekaüde sevkedilmiştir. 
rülfünunumuz, hiç şüphesiz, yaldcz- kalmıştır. Bilahara idadii mül- Haluk, mllteva21 ve fazilet sa· 
Jı yazısı uzun zaman kapısında duran kiye tahvili memuriyet etmiş bu· 
sultanlık devri darülfünunundan f"rk- radan da Selanik askeri rüştü- hibi bir zattı, Türkçeden maada 
Jıdrr. Içinde çok dah:ı riddt ve daha sinin Türkçe ve Arapça mual- Fransızca, Arapça ve Acemce 
kıvmetıi kuvv"tıer vardır. llmin mahi- Jimliğine geçmiştir. 1324 te A- bilirdi. Şiirleri eski tarzın mu-
y~ti daha ziyade anlaş1lm1ştır. Miktn· vaffak eserleri arasında sayılır. 
rı•ın hemen hiçliğine rağmen beyne}- masya meb'usluğuna intihap e- C K y 

milel lrudrette miiderrisler de g-östere- dilmiş ve meclisin feshine ka- enazesi bugün oğlu aragaç 
müessesat idare meclisi reisi bilir. Geçmişle şimdi arsındaki fark dar n..eb'us kalmıştır. 

ıte olursa olsun, darülfünunumuz te- 1328 d Azmi beyin Kadıköyde Emi-
ınelindcn hastndrr. Darülfünun, bel- e Gelenbevi idadisine nönü sol<ağındakt evinden kal• 
ki, eskisin~ gör<> ,.ok daha iyi hir tah- edebiyat ve Mercan idadisine dırılarak ailesi nıakberesine def-
sn yurdu, hir mektep olmuştur. Fa- Türkçe muallimi tayin olunmuş- nedilecektir. 
knt düş"rmeli~~ mek~ple da~lf~ · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~ 
nun ar~ ~·r.da ne kadar geniş uçurum- ::--.J_ •• s 
]ar vcrd·:-. Mektepler bilgi temelleri- llllK.U por 
ni darü fiinun larm yarattığı fikir kı
mıldanı~nd:-n nhrlar. Mekteplerin yo
lunu de .. lrfin irfan politikaı;n çtzer. 
H:ılhuki c!:l ··"ilfünun hiç de böyle de
iildir. Orada ilim düşünür ve kendi 
kendisinin yolunu araştırır. Darülfü. 
nun muhtariyetinin manası da budur. 
Keneli kendisine yol açmasını bilmiyen 
hir darülfiinun, muhtariyet prf:"lsipi 
ile cok aykm bir vaziyettedir. Muh
tarivet. snUhiyetin arkadaşıdu. lHm 
m:ına!';ında salahiyetin olmadrğr yerde 
mnht.ariyet çok güç anlaşılır bir şey-

areketler 

"Istanbul Sokaklarında,, ve 
uKaçakçıler,, filmlerinin seali ve 
sözlli kısımlarını oynamak üzere 
Parise giden Darülbedayi sanat
karlar ile Feriha Tevfik Hanım 
ve Rahmi Bey dün sabah Om
birya vapurile şehrimize dön
müşlerdir. 

Her iki filimde rolü olan İs· 
mail Galip Bey kendisile görü

şen bir muharririmize demiştir ki: 
- Sesli kısımları Pariste ta

mamlanan son Türk filimlerinde 

asri Türk hayab gösterilmeğe 
dikkat edilmiıtir. 

Bu suretle ecnebi memleket
lerde bizi liyıkile tarumamıf o
lanlara kendimizi tanıtmamız 
kabil ve memleket lehine 

biiyiik bir propaganda yapılmıı 
olacaktır. 

Filmlerde rolü olan her ar
kadaş en iyi oyunlarım oynama· 

ğa gayret ettiler. Her iki filmin 

de güzel olacağım ve muvaffa· 
kiyetle karşılaşacağını ümit edi-
yoruz. 

Filmlerin yalnız "montaj,, kıs
mı kalmıştır. Bu işlerle meşgul 
olmak üzere Ertuğrul Muhsin ve 

ihsan ipekçi Beylerle musikişi· 
nas Feridun Bey şimdi Pariste-
dirler.,, 

Galip Bey Ertuğrul Muhsin 
Bey gelinceye kadar Darülbe-

dayide onun vazifesini g8recek
tir. 

Yugoslavyada diktatörlük 
kalkıyor mu ? 

------~ - · 
Kralın neşrettiği beyann~me 

Sırp, Hırvat ve Slovenler henüz meŞ
rutiyete kavuşuyorlar ! 

dir. Muhtariyet meselesinin halli Yugoslavya kralı Aleksandrm be- Kral Aleksandrın meşhur darbei 
için. d:ırülfünunumuzun .müspet bir yannamesi, Yugoslavyada diktatör- hükumeti 1929 senesinde olmuştu . . O 
manada söz karakterini arastırma.k İ· Jük :rejimini kaldırarak, kısmen olsun zamanlar Yugoslavyanın siyasi ,·aziye 
t"ap eder. Türk darülfünun~ vüksek parlbıentoya hukukunu vermiş ti o kadar karışık idi ki, işin içinden 
bir tahsil Yurdu mudur, yoks~ nmh- bulunuyor. Bu beyannameye göre çıkılmaz gibi olmuştu . . Kral bUtün 
tari~ete hak kazanmış bir müstakil yeni meşrutiyet bütün Yugoslavya mil mesaisini parlam.ento rejminin ipkası 
tetlnk yurdu mu? Darülfünun tah- Jetlerine siyasf, medeni ve dini huku- için sarfetmişti. Fakat llınatlarla 
sil yurdu ise, o vakit Cümhuriyet ku vermekle beraber siya.si vey:ı her Sırpların mücadelesi buna müsaade et 
devletinin irfan politika<ıınr terrı.sil e- hangi Wr düşüncelerini izhar hürri~ memişti. 
den maarif vekiJliğinin doğrudan doğ. MilJf takım antrenörü, en çok beğendiği oyunculıırdan Nihat, Hakkı, Rebll, tin~ de vermiştir. Bunun]a beraber Hiç bir zaman Hırvat, Srrp ve 
ruya eli altmda buluttmak, pro.ın-amT- Fikret, Muzaffer ve kaleci Malik Beylerle birlikte yalnız ikinci meclis, yani meb'usan Slovenlern arasınr bulmak kabil ola-
nı, m~vzuunu, bütün başka mektep. M·ıı k d Is meclisi halk tarafından İ•ntihap edfle- mamış ve vaziyet 1928 haziranında, 
Ier gibi, yiiksek tedrisat müdiirJüiffin- . . 

1 
i ta ım ün. tanbul sporla bir hazırlık maçı Yapmış ve biJecek, birinci meclis yani senato a- parlamentoda geten kanlı facia ile biis 

den almak mecburiyetindedir. Böy- ıkıye karşı a)b sayde kazaomışbr. Bu maçın tafsilatını ve diğer zası ise kralın kendi intihap edeceği bütün gerilmişti. Hatırlardadcr ki 
le bir darülfünun mu istiyoruz'..' El- spor haberlerini spor sayıfamızda bulacaksınız. ıanselerden olacaktır. Srrp meb'uslarından Rasiç, bir miina-
bet de hayrr .. Meseleyi yakından araş- yaı.ılmı tır Demek oluyor k. b"" 1 1 kl Ü ""ki . 

1 
d h f . kaşa. esnasında tabancastnt çekip Hır-

.. 1,.. T"" k " · ı oy e ı ara s ru er. Büyük F • fi /yurdu o mamışsa a a azla valcıt (LAtf . f ... ) 
hralnn: Daru ununumuz, ur S'.l· bir mevzuu tetkik etmek icap ettig"i lozofu Alt--..:ı F ·11~' . . ransrz • b t . l"' kt H k~'-~ ·1 : . u en sa)ı ayı çevırınız 

'T "b' t k h' . kl h. . . . . . J.Ç\I ouı ıı:nın eserlerinden kay e nuye uzum yo ur, a uu ı mı======:::=====::======= 
TI'llda oldu., u. g~ t, et .'r çı~e f: -ı vakıt, ılım adamı ıçrn, fransızca kat- Alman fikir dünyasın• a. 1 k . seven müderrisler, ilim sevgisine yakı- Gazı• Hz 
h prnak ıstıvor lımden evvol · k 4 f" d w"ld" B F - tt arua ım· 
ar ya ' . . . ıyyen a ı egı ır. onu rımsız kansızdır & d tt C ' . . şan bir cesaretle başa geçmeli ve bize • 

yüksek tahsil sehadetnamesı arıyor. müderrisinin eserindeki yazılış tar 
1 

• ne e 0 roce yı en gil- . d"ğ" . f ki" . l" 
Şeh;detname her vakit ilmin tapu se. zr şüpheye yer bırakmıyacak bir. ta~~ ze almanca tercemelerinden tahlil et· dı~l ı ımC~~ o~Ym t T~ kı.nı . v~r~e ık· 

~ . d b ska • . mek büvük b' esaretti D .. .. ır er. u ur e ur ıyesının ~ar 
nedi degildır. Bun an a., genış. da tasdık ederse, başkası için basit, d R ' 1~ ~ • • r. arul~unu~- dünyasındaki büyük kültür rolünü dü-

Gazi Hz. dun akşam Sakarya 
motörü ile Boğazda bir tenez
züh icra etmişler, saat sekizde 
tekrar Dolmabahçe sarayına 
dönmüşlerdir. 

hem çok geniş bir ilim hayatrnı hemen bir tarzda tasdik ederse, başkasr için da . 0.ma tarıhım ta~hl eden bır mu- şünürsek darülfünun meselesinin e
yalnrz franSIZca He içine almak y:ın- basit bir eserin darülfünun manasında errısın y~lm~ l\'~omm.sen'den ilham hemmiyeti birkaç kere artar. Biz da· 
hşhğına düşüyor. Fransızca, mesela ne b.üyük bir tetkike ihtiyaç gösterdiği alması eşsız bır ~.elak~ttır. Müderisten rülfünUJJumuzu birkaç Fransız, v.s. 
herhangi bir ilim meraklısı için eok pek kolay anlaşıhr. Biz bur,ıda bir aranıılan şey mustalnl tetkiklerdir. v.s., müellifinin tezleri ve tetkikleri 
kıynıe-tıi bir öğreniş vasıtası olabilir. misal göi'termek için G. Glotz'un lci- Bunlar darülfünunumuzda yaprlabili- müdafaa edilsin diye kunnamrşrzdrr. , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, 
Fakat darülfünunda aranılan şey i- tabından bahsettik. Yoksa, dartlJfü. yor mu? Yapılamryorsa adr ne olursa Biz bunu iyi bir tercüme teşkilatı ile 
lim merakı mıdır, tetkik midir? Paris nunda. bu ştklin haricinde tefüik edi- olsun, darülfünun, bir dakika<la mek· de yapabiliriz. t~tediğimiz şey, darül
darülfiinunu müderrislerinden G. Glo- Jemiyen başka mevzular az değildir. tep d~N!cesine iner. Aristoteles .'ıayır- fünunumuzun bir nur kaynağı haline 
tz'un La cite greque ath bir kitabı Biz eski yunan dilini bilmeden Yunan lı orta prensipine kıymd verebilir. Fa- gelmesidir. Öyle zannediyoruz ki 
vardır. Kitabm sonundaki kitabiy:.ıt esatirinde Çeı;>it çeşit keşifler yapı .. kat darülfünunlar için böyle hayı"Jc bu ihtiyacı duyan hakiki ilim adam
cetveline göz gezdirirseniz bu eserin yoruz. Bu olamaz tabii.. Bugünkü ha- ortalar yoktur. Burada ya hep. yrı lan da şiddetle şereflerinin kurtanl

Yeni bir ufuk 
istiyorum ı 

Halit Ziya Ecvın Hatıralan 

yazrlması için başvuruJan kitapları gö- kiki ilim en aşağı üç, dört dil İsa.er. hiç prensi pi sürer. Biz bu meselede Jb.. masmı isterler. Çünkü: bu, artık bir Yarınki sayımızda 
rürsünüz. Bu kitaplarrn sem derece- Tek Mr dilde yapılan tcrcemcler ve sen'in Brand'ı gibi düşünüyoruz. Türk inkılap meselesi olmuştur. 
de küçük bir kısmı fransız dilinde tahliller, ilim adamım büyük yanhş- darülfünunu şimdiye kadar bir te~kik .At. 'lktmi 
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452 defa başkasına kan 
veren adam 

Damları niçin düz? 
Kayserinin DevelJ kazasında birkaç glln

Elbis suyu - Yeni ilk mektepler. 

Mezarcı Raymond niçin zengin 
olamadı? 

Kayserinin mühim kazalarından caret yeridir. Ahaliıi, çok açık göz 
birisi de, belki, en mühimmi D6-.eli- kimselerdir. Kayserinin kazası olmak. 
dir. Develi ~ok eski bir kasabadır ve la beraber, yapyıı itibarile Kay.eri· 
Anadolunun mühim kuabrrndan ma· lilerden ayrıhpaktadırlar. Burada da 

Dünyada sade kan (döken) Ier Rayıoond kanını zenginlere oldufu dutt_ur. . . . k i kendisine mahsus .bir. yaşa3:1f ta~zı 
yoktur. (Kan veren) ler de vardır. gibi fakirlue de meccanen veriyor: Kayserlden Develıye gıdebılme ·vardır. Bir Develıll ıle bir luyserıli 
Nasıl mı? Mesela bir hasta kansız kal- _ Böyle bir vaziyette, diyor, 0 ka- çln biri otomobil diğeri, hayvan rol~ &rUlnda muhakkak büyük farklar ve 
mı~ır. Eğer ona derhal bir miktar dar memnun oluyorum ki. Kendi ken· olmak üzere iki yol vardır. Kay~eri ı- husuılydler vardır. Maahaza, bu 

k ki d .1 ··ı .....ı-ı· F k t ıra dime · "Zavallı fakir bir adamdı le Denli arasını ben bir mahrutun kili mrntaka para kazanmak, iş yapmak an na e ı mezse o ecm ır. a ·a • · • . . . . t · . 
.1o..- b 1 1 ., V k Ve belki de kendisine kan verenin desı muhıtıne benzetıyorum. Mahru un noktaı nazanndan ayni kabiliyeti ız-

nı nereın:'n uma ı. e sonra anını . . (E . ) f K • -1 Develi h tmek•-di 1 wttcek bulunsa bile bu kanın temiz kim olduğunu bile ötrenmiyec~,, di- zın·esı rcış 1 ~· ~ysen. ~ e . ar e K r tr. 
bir kan - f'enne.n temiz - olması ve ye düşünüyor ve memnun oluyorum. de 0 mahrutun ~aıde~ı muhıtınde birer Oyle ki, son fntihbatta bile, Deve-
kanını verttek kimsenin verdiğ-l kan- - Eğer kanınızı para mukabllind'! ka~abn.dır. . ~kı şeb~~ de . mah"r~tun li, kendi bqına miiatakil bir meb'us 
d d 1 k d" 1 ·r d.. mesi la satl!aydrnız her halde zengin 1.1lurdu· kaıdesı muhıtınde oyle bır melkı al- eeçmeh munffak olabıtmiıtir. Yani, 

an ° ~Y'.I en 18 zaı . upned ak- nuz dıefil mi" mışlar ki birinden diğerine, me!!!ela, demek istiyorum ki Develililer de açık 
znn. Butiln bu şeraitı dol urm • K 'd ~·er 'd b"I k i · · ·· . 
hayli mlihim bir ydir. Burada - Tabii. Bir hesap ebek aıafı yu- ~yserı en l ıye gı e 1 me çın rk kimseler ve ış gormesinı bllen in-
siz fmd' kad şe (4!'!2) defa ka kan 200 000 franklık kan verdim. Bu daıma garbe doğru giderek hiç olmaz· sanlardır. Fakat, son senelerin do· 

e, ş ıye ar. ·> • adamla;dan ban minnettar kalanı ~a o daire muhiti üzerinde 260. 280 de· turdufu umvmi buhran burad:t da 
nmı ba~asına vemuş olan Raymond pek nadirdir. Bir defa birisi bana recelik bir mesafeı kat'etmek lhtm. kendisini göstermit ve birçok teşehbUı-
Briez isimli bir Fransızdan bahsedoece- • D ı· · 'k' d Bi · · d ;:. b ·· kü . bir kahve takımı hediye ettı, fakat a. eve ının ı 1 a ı var: rısı o•· lere engel olmuştur ve ugun n-
ffz. . . lelekser, kanımı verdiğim adamlardan rudan doğruya, De~li, öbürü (Everek) ziyette bile, Develililer, yine u çok 

Raymondun verdiğı . kan ~ık- çoğu bana raageldlkleri Z&man, belki dir. Borun iki lemi de ta~ryan ma- para kazanmaktadırlar. Halen senede 
tan 122 litredir. Her gıın, Parısıte, bir şey ister diye kaldırım detiftlri· haller nr. DeYeli, evvelce daflar yüz elll bin liralık (kitre) 80 • 100 bin 
Orlean kap1S1ndaki brr kahY~de otu- yorlar. arasına sıkışık bir yerde kurulmuş. liralık yün ve yapafı satıyorlar. Bu:-a
nr ft ~a.mbil. oynar, . neşelı, al Rl Size tuhaf bir şey söyliyeyim. Selçuktlere ve Osmanlılara ait eserler- da zahire ve ekin civar Yil!yetlerin bir 
yU.Zlii gurbUz bir dehka~!ıdır. Ray· Bundan bir müddet evvel, altı ay i- le tlolu.. Sonradan, bu dağların sat· çoklarını J,.sliyebilecek bir haldedir.Za 
mond, be.ri(esf yqatmak uzere kan~- çin Nevyörka gider8ellı bana 25,000 do- hımaillnde bağlar, bahçeler arasında ten NeVfehir, Niğde, Kayseri, lncesu 
nı vermesine rağmen ne iş yapar, bı. lar verecııeklerlni söylediler. Reddet· yeni bir kasaba kurul mut ve kaza mer- hep Develiden ıiden zahire ile beslen-
l}ıyor musunuz? mezarcılr.1<! tim. kezi buraya nakledilmiş. Buranın adı· mektedir. Fakat buğday çok ucuzdur. 

Evet, bu yüzlerce kimseyıi ölüm- • • • da (Everek) dir. Evereık kurulunca, Kilosu yUz paraya bile ı:or satılmak-
Cfen kurtarmış olan adam, bir teçhiz Birçok "kan veren,. ter var. Bun- Develi kıymetini kaybetmiş ve kaza tadır. Koyunculuk, Dnetlde mühim 
ve tekfin müessesesinin sahibidf r. lar mukabilinde para alıyorlar, ve ta- merkezine bağlı dört mahalle halinde bir varidat membaı sayılabilir. Halen 
Bqka btrlsi olsa, mü~teri kayıbP.de- rifesi şudur: kalmıştır. Everek Çok kalabalık bir ka- 110 binden fazla koyun mevcuttur, se
cetfm diye kanını vermez, değil mi? Bir çocuğa 100 gram kan vermek za merkezidir. nedeki sarfiyat ise 20 • 25 bin ara~ın-
0 öyle değildir, cömert ve mert bir a- 100 frank, büyilklere 200 gram 150 Hemen ikin binden fazla han~si dadır. 
camdır. Kendlsile görU~n bir fransız frank, 400 gram 250 f'rank, 600 gram ve on iki bin kadar nüfusu vardır. • • • 
pr.etech!dne şöyle diyor: 300 frank, 700 gram 3:>0 frank, 900 Evereğin adı da, şimdi Develi ol· Develi kalabalık bir Juısah2. olduğu 

- ltk zamanlar bu muamt>le ho- gram 450 frank; 1000 gram da 500 muş. Develi dendiği zaman hatıra, gibi, okumağa da pek fazla heves var· 
tuma gidiyordu. Şahsan hiçbir yor- franktır. şilphetııiz Everek geliyor.. Dofrusu, dır. Kasabada dört tane ilkmektep 
gunluk du,yımyordum. Birkaç gün için- Demek n5a.t1 olarak kanın gramı Dt!Veliyi bu kadar şirin bulacağımı mf!Vcuttur. Bu eene, inşasl ikmal e
'de kaybettiflm kanı derhal tophyabi- !lO santimle 70 santim arasındadır. tahmin etmfyorduın. Fakat, yanılmı· dilmek üzere elli bin lira sarfile 
Jtywdmn. Fakat şimdi damarlarım ar- Bazı (bn . ''eren) lerin kanları husu- şım. Bu kasabanın güzelliği mamurlu- yeni bir mektep binası vücude ge
tık yonılmağa başladı, biraz ıstırap st kıyım-ettedir ve bunların gramı 3 ğu, tabil manzarası itibarile Kayseri· tlrilmiştlr •• tik mekteplerden her sene 
Cf111UJQnım. frank1ır. den, hatta Si\fastan ve daha birçok çıkan talebenin adedi 60 tan foz1a f. 

.. • . . . . . . yerlerden aU'llel. :Bir def~, evler: ~ay- Jlllfo Onan ~in yeni yapalaa ımekt.ebl 
vatlardan dort kişiyı yaralamı~ ve bü- ıslerı ıle ıdare edildı. serideki çirkinliğe mukabıl çok ıyı ya- bu sene or tamektebe tauis etmek n 
tiln Hırvatlann sevdiği me-b'us Radiç Bu ilk baharda ortalık biraz sük11- pılmış, bol ziyalı, ve daha zarif, zarif maarif vekUetinden bu sene için 
~dıfı yaranm .t~~drile bir hafta so~r~ net bulmuş gibi görUnUnce kral Alek- olduğu kadar da sade t.ef riş edilmiş .. ilk sınıfın açılmasını istirham etmek 
olm~ü. Radrçın cenaze meraınmı sandr, müşavirlerinin mAni olmak is Dı~ ne kadar gUzelse, ıçi de o kadar arzusundadırlar. Her halde difer 
Hınatlarm Sırplar aleyhin~ n.üm~yiş temelerine rağmen Hırvatlarm payj. mükemmel •• Yalnız burada da d~mlar birçok kazalarla kabill kıyu olmıyan 
lerlne sebep oldu. Pol Radıç ıle kar- tahtı olan Zaırep ile Slovenlerin pa· kiremit veya ba§ka bir §eY ile do~ne- bu kazada bir ortamektep açılma11 
Cle~ Stıef~n Radiç de bu hadiseye kur yiahtı Lubliyanayf ziyaret etti. Her ceği yerde toprak ile örtülmü~. Bunu~ çok muvafık bir şey olacaktır. 
han gitnaişlerdlr. iki payitahtta. da iyi bir gurette kar- aebebini Develiler şn suretle ızah edı- TaMt ıMü ı 

Hınatlar, parlimentodan çekildi· §ilandı. Bu ziyaret fikkleri bUsbütün yorlar. Bu mıntakada damlar çok i~e m az 
l~Yt r.esmt Sırbistan. ile mlinasebatta yatıştırmağtı yardım etti. yararmış. Bütün De-velililtr, tarhanala Feci bir kaza 
liulunmaktan vazgeçtıler, ve eski pa- 0 gündenberi kralın diktatörlüğü rını, bulgurlarını makarnalarını bu 
~tlar1 ol.an. z.a~reb~ çıe~ilerek Hır- artık kaldıracafı rivayetleri deveran damlarda kunıturiarmı§. Çamaşırlar 
vastanm Jstiklahnı ıstedıler. etmiye başladL Esasen bu rejim, de- buray asılırmış, Sıcak gecelerde yatak 

Hırvat partisinin yeni reisi ?rl. Ma- mokrat kralm düşüncesi aleyhine bir oduı vazifesini bu~lar ıöritrmllş. Hat 
~ Hırvatların ~~ast gayesini şu su- rejimdi. Ve kral meşrutiyeti tekrar ta çiçek bahçesini bde damlar Uzerlne 
retle f.erldp etmı~ı: ilAn etti. Yalnız i başında yine kendi kurulurmut-Saba.hleyin, bu d~mlar 11 r.e 

- Eğer bütün tebaasını bir tek mil- duruyor ve emniy:t supapmı elinde bu rinde öyle hot bi~. manzara viicude ge
r~ te§kil edecek olan tevhit edilmiş lundura bilJMk için Senato azası- liyor ki, cidden gormefe değer •• 
l>Jr Yu~lavya tesis edilmek i8teniyor nın yar dan fazlasın1 kendi intihap et Entarill erkekler, ellerinde süz. 
.a: Myle bir tıelUddye itiraz ediyoruz. ın.ek W:iyor. GörUldüğti gibi. bu ted- g~çleri, sabah oldu mu, damlardaki 
Yok eler Yugoslavyadan maksat çof- birf bir harekettir. Şimdi kral dikta- çı91'kle1'1 sulamafa çıkıyorlar .. Bazı 
raft .,e topofrafik bir fikir olup törllikle metr11tiyetin tam orta yerin- damlara d~ çadırlar t kurulmu1- Et
ö, bu arazinin milletleri biribirlerine dedir. Vazi~te nazaran dümeni ya raftan görülme~ stn ıeceleri bu 
k.anştırılmak istemiyorsa bir anla~a sağa veya sola kıracaktır. çadır altında yatıy:r :naıf.. 
lia.btıdir. Bu da her Uç milletin mil· * 
ıı şaMiyetJerini muhafaza etıMleri Ege mıntakasında tetkik Develinin bahse değer hususiyet-

} h d t, r . __ , . serahatl lerind'en birisi de, buradaki (Elbis) 
ve ya nız u u ma ıye ve sıy~ ış- E t k d b. tetkik tir. Ba isim, biitün Develinin haya-
lerin tevhit edilmesi şartile olabilir. ge ?1ın 8 asın a ır • 
Biz, üç kuvvetin ittihadını istiyoruı seyabab yapmak Qzere lzmıre tını kurtaran bol bir ıuyun çıktılı 300 
tevhidiai değil. ' gitmiı bulunan lstanbul Ticaret metre murabbaı genişliğinde havuz. 

Hı"atların talepleri o kadar art mektebi Alisi MUdilrii HOsnU Bey dur .. 
d ile müderriılerden Hlmit Sadi (Elbis), kasabanın üst tarafında ve mı§h ki kral Alek.~an r yeniden mü- (Erciş) in tam altındadır. Burası, gil-

dahale mecburiyetinde kaldı. t'akat Ye Mehmet Servet Beyler lzmir nün hu saatinde büyük biT mtsire 
Sırplar (tevhit) fikrinde idiler. Ve Ticaret odasını ziyaretle Ege mahallidir. Hele akşamlan, bilhassa 
(k'ar~şleri) Htn'atlarla SloYenleri mantakaaı hakkında mal6mat cuma akşamı, tişeaini alan, tenceresi· 
lıAkimiyetlerj altına almak istiyorlar- almışlardır. ni, tavasını kapan Develili doğruca 
dı. Vaziyet bir çıkmaza girmişti. İş· BHihare mOderria Beylerin soluğu (Elbis) te alıyor. Bir tarafa o-
te bunun ü:r.erine kral mesrutiyeti YJ· ğ k k k-mlık ''iyeceğini 

~ Aydın incir kooperatifrilim hak- ca ını ya ara ' a r- .1 karak sadık dostu jeneral Puir Si· T e· b' (t d · tiklerle 
kında tetkikatta bulunmak üze- pişiriyor, ır tara a~ a ıp .. 

kovlçin yardımı ile kendisinin idare bağladıkları şi,eJerinı havuzun_ ı~ıne 
sinde olan bir diktatörlük tesis ett. re o havaliye hareket ettikleri saJiandmyorlar ,.e onu buz gıbı so-

Yeni rejim istişa.ri bir mecli<J teşkil ve oradan da Manisa ve Öde- ğıutmağa uğraşıyorlar .. Yerlere, hah
etmişti. Bu mecli.q 17 azadan yapıl- mişe uğrıyacaklan haber alın- lar, kilimler seriliyor, Elbis başı kifa 
mıştı. Azadan on biri Sırp, ikisi Slo· mıştır. yet etmeue, suyun aktığı kısım, hah· 
ven ve dördil Hırvattı. tık iş olarak çelerln araları hep bu kabil ziyaret-
kral Aleksandr. Hırva~~tan, Dal- Bir tekzip çilerle doluyor, doğrusu, güzel Yakit 
maçya, Bosna, Hersek, Karadağ gibi' Moskova, 18(A.A.)- Cenevre- geçiriyorlar. 
isimlerle anılan vilayetleri kaldırdı. de M. Litvinof tarafından Uni· Elbis suyu, çok berrak bir sudur. 
Ve bunları fdart tah-simata tabi tet Press muhabirine yapıldığı Kasabanın evlerinde içtikleri, kullan. 
tuttu. Bu taksimatın mazi ile ve ta- kaydile Romanya gazeteleri bir dıkları ~u. bahçelerini, bostanlarını su
rihi hahıratr ile hiç bir al:ikaları yok takım beyanat neşretmcktedir. lryan şey, hep bu sudur. 
tu ve Hırvat, Sloven Sırp krallığı Yu- Maazallah, bu euyun bir keı-ildiği 
roslB\·ya krallığı oldu. ~femleket M. Litvinof, bu seneki seyahati gün, DeYeli mahvolmu~ demektir. 
(BUiat) denilen dokuz Yillyete ayrıl esnasında ne Cencvrede, ne de m~ktir. 

* • * dr, Ye bizzat kral tarafından tayin e- başka yerlerde herhangi bir kim
dilH ve (Ban) denilen belediye re- aeye beyanatta buluomamıtbr. Develi eskiden de, şimdi de bir ti-

Ankarada bir arabacı aıır 
surette yaralandı 

Ankara, 18 (A.A.) - Bu sa
bah saat 11 de Y enipbir yola 
Ozerindeki ıimendifer k&prGsi 
altındın geçen tatla yllklll bir 
arabanın hıyvanlan otomobille
rin korne ıealerinden tlrkerek 
arabayı ıllrllkleyip g6ttlrmllt
t0r. Arabanın oku elektrik di
reklerinin aruuıa ginnit •e hay
Yanlar ınbadan kurtulup kaç-

mııbr. 
Direkle araba ara11na sıkııan 

arabacı Koçhiaarb ibrahimin aya
ğı kırılmıf ve müteaddit yerle· 
rindı:n yarala nmıstır. 

E•n•f cemiyetlerinde 
Haber aldığımıza g6re kahve· 

ciler cemiyetinin heyeti idaresi 
mOddetini tamamlamıt ve bir 
kıamı da istifa etmit olduğun
dan yeniden intihap yapılacakbr. 
Kayıkçılar ve lokantacılar cemi
yetlerinin de müddetleri hitam 
bulduğundan yeniden heyeti 
idare intihabatı yapılacaktır. 

Tahmil Ye tahliye cemiyetinin 
Dlsıf Azasının değiıtirilmesi za
manı geldiğinden yeniden inti
hap yapılacaktır. 

Mahalle muhtarlarının vazife 
Na ti eri 

Bazı mahalle muhtarlarının vazi
feleri baıındagörUlmedikleri yapı 
lanteftiılerden anlaıılmıı,muhtar• 
ların sabah ve akıam ikişer aa· 
at daimi ıurette vaztf~leri batı· 
na gelmeleri kaymakamlara bil
dirllmittir. 

r 
Günün 
Muhtırası 

Takvlrn-Cumanesi 19 Eylül 9 uncu 
ay 1931, !;;in geçen günleri; 26~ 
kalan günler: 103. 
GUne,-Doıuşu: 5,#. Batışı. 18,14 
Namaz vakltlerl- Sabah; 4,21: 

Ôğlc: 12,08; ikindi i'5,36;-Ak~am: 18,14. 
Yatsı: J 9.47; imsak: 4.03 

Hava - Dünkü hararet ıazamO 24 
(ugarl) ıs. Bugün ruzgar poyraz havı 
ekseriyetle açık olacaktır. 

• 
Bu.Un 

Gelenler· ıldenler- Şehrimiz· 

de bulunan ltalyanın lskenderon konso· 
losu M. Ettav Umnidi dün ckspreşle ltıl• 
yayı, Franı-a hariciye nezareti fube mü· 
dürlerinden M. De Nayl Pari5e gitmi~dr. 

Nlklhlanmal•r - Kimyager ec
zacı ihrahim Hakkı Beyin kerimeleri , .• 
Mtlliyet muharrirlerinden M. Hikmet B. ln 
he~irelari Rukiye H. ile makine mil· 
hendlsi Abdullah Kadri B. in akitleri dün 
Hakkı B. in Nuruosmaniyedeki hanele· 
rinde icra edilmiştir. Tarafeyne nadetler 
temenni ederiz. 

* ölenler 
317 senc5i Mülkiye mezunlanndatt 

t'Ski dahiliye nezareti idarci umumiyet 
vil4yet mümeyyizlerinden ve esbık nü· 
fus müdürü, Tüt'jn inhisın müfettişlerin·· 
den Serezll Mehmet Sami Bey, müptell 
olduğu Teleyyün ve iltihabı ulııyayl 

dima~den kurtulamıyarak dün Hat ı 6 30 
da vefat etml~tir. Cenaze5i bugün öğle 
vakti biraderi Erenköyünde diş tabibi 
Müfit Ata Beyin evinden kaldınlualc 

Sahrayicedittc Aile kabristanına demedi· 
lecektir. Allah rahmet eylesin. 

§ Bilecik meb·usu lbrıhim beyin enif• 
taııl kereste tüccıınndın Emrullah zade 
Ali B. dün gece vefat etmlftir. Cenazesi 
bagQn istiklal caddesinde Şık !'neması 
üzerinde Amır ıpartımamnın fkind 
katında.n kıldırılarak Te§\'iklye camt· 
inde namazı badcleda Maçka kabristanın• 
defenenllecektir. F..hibhayl , .. 11r;lunnda11 
uzu edenlerin bugün J t buçukta ikamer 
gAhına teşrifleri rica olunur. 

* Radyo 

l•tanbul - Sut 18 dt'n 19 a kadat 
gramofon pllklın neşriyatı 19,30 da!I 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz. 
Hafız: Ahmet Bey iştirakilc 20,30 dan 
21,30. kadar orkestra 21,30 dan mo. 
kadar ikinci .kısım saz. Ekrem B., rüfe· 
kası \'e Bcll:is H. iştirakile. Borsa haberleri. 

Orman yangını 
Muğla, 18 ( A.A. ) - Milhıa 

Çermecedit ve Millsın GemİAD 
ormanluında yangın çıkmıı, ı&n• 
dürülmesi için tedabir almmııbr. 

Fidanlık mfttebas
sısları 

lkbsat vekAieti tarafından ital
yadan celbcdilen fidanlık mn
tehassıslan dnn sabah Ombirya 
vapurile geJmiflerdir. 

Darflfflnundaı 
Ehil bulunamıyor! 

Birkaç sene evvel, inkıllbımıı 
hakkında yazılacak en pzel 
eıerin sahibine verilmek üzere 
ihdas edilen Gazi mliklfatı g6o· 
derilen eserlerin hiç biri inkılA· 
bımızın ehemmiyetile mUtenaaıp 
görülmediği için ıimdiye kadar 
verilmemi~ti Ehli bulunamadıj"I 
için Gazi mUkifahmn bu sene de 
kimseye verilmiyeceği anlaıılmıt .. 
tır. 

Tıp kongre•inde bulunrn•k lçlll 

Salı günü Ankarada toplana
cak olan UçUncli milli hp kon· 
gresi hazırlıklarile meşgul olmak 
üzere Dr. Niyazi ismet B. An· 
karaya gitmiıtir. 

Kongrenin umumi lcAtibi Fah
rettin Kerim B. dün Avrupadao 
gelmiıtir. Bugün Ankaraya gide-
cektir. 

Diğer doktorlar da yarın ve 
pazartesi günü Ankaraya barr 
ket edeceklerdir. 
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Ridingin maceralı hayatı 
ingilterenin dahili ve harici işleri 

iki yahudinin elindedir Yeşil def ne dalı, ve güzel bir ka
dın diye resmedilen sulh perisi asırla. 

Mühim şahsiyetlerden mürekkep Hep bir ağrzdan (yaşasın J{alkut- rı önüne kattı asırlar ihtiyarladı. 

olan yeni ingiliz kabinesinde, (Whigs) ta) diye şarkı söylüyorduk. Bir tek Sulh perisinin hala saçlarına ak 

• 
Hz. ISA lVakıt] ın Tefrikası Nakleden: 

No.:50 ~hner Rıza 

• 
• 
Isa neye salbedildi? 

ler, uzun seneler hükumet mevkiindcn gayem vardı. Tekrar Kalkutta'ya dön- düşmedi. Kime sorsanız derin bir iç 
uzak kaldıktan sonra,• bir t!lraftan mek. Fakat böyle bir şilep ile değil. sızısı ile: Orı,umın batacaıını haber verdlll halde bir şey olmam• .. 
Hint naibi kıralı Marki de Readiııg ve Her halde o zaman Hindistanı idnre e- "- Ah sulh der! yalancı peygamber olduluna hUkmettlrlyordu ... 
bir taraftan da eski Asquith' ' ve den naibi kırali de beni sokakta ge- Yumuşak san'aticar ruh~ hisli ana Isa, kahinlerin mahkemesile kar- • mabedde yazd1kla.rı kitabe yaJıudl 
Lloyd George kabinelerinde nazır bu- zerken gördü ise, halefine rasladı- kalbi, yaralı baba sade onunla teselli şılaştığı zaman orada kendisine! diplomatlığının şaheseridir. Çünkl 
lunan Filistin ali komiseri Sir Herbert ğını hiç de düşünmemiştir. bulur. (Allahın oğlu) dediği için, küfretmiş ! Isanın hükümdar olduğunu, hükülll" 
Samuel tarafından temsil edilmekte- Ingiliz hariciye nazın, küc;ükken, San'atkarın, ananın, babanın ha· olmakla ittiham olunmuş, bur.dan baş- darhğa intihap edildiğini anlattıktall 
dlr. . . . . .. . . evinden kaçmıştı. Baba.sı 18 inci dSir· Us eAmellerden .. d~ğan arzusu siyaset k~ ~~lkı m.a~di yıkmağa teşvik etti- başka onun hükümdarlık edemediğini 

Lıberallerın her ıkı mumessıllerı da lngiltereye hicret etmiş bir aile- tezgahlarına duşunce beyaz yakalıklı ğı soylenmışti. h d.l . h ''k" d f t'l fa• 
.... h d·a· 1 H ·k· · d · d d • d k b. h h ve ya u ı erın u um an sı a ı e 
~ ya u ı ır er. er ı ısı e sıyo- en idi ve ticaretle meşguldü. Mace- a amların agzın a cm ır sa ız a- Halbuki mabetteki kitab.?nln Isa 1i t d'ğ' . lı d. il ast 

· t ft "d r··d· ı ·e a 1. . 1 ,..1.1 1 d'' v .. t" h a ye e geçeme ı ını, ya u ı r es 
n.ız:m ara arı ve mu a ıı ır er,' Y- ra peşinde evinden kaçan bu yalı udi mı a ıyor. u ı yon an oguş uren, u- aleyhindeki ittihamları b-•mba~ka· .. .. . d "· 

1 d F·ı· .. b. ( ·m k) w r . . d ı d . . l d be l l> nın onu hukumdar sıfatıle tanıma ıa• n zaman a ı ıstını ır mı oca çocugu, sonradan ( ngıltere adlıyc ut arı emır 'e a tın an çem r e çe- dır. Bu yazıya göre lsa sahte pey- . . . . ·r 
h 1. t ' - l tardır · · · . · · 1 f · · t d ı - ı· b . . larınr ıf ade edıyor. Bu kıtabenın ı '° a ıne ge ırmege ça ışmış · reısı), Hındıstan naıbı kıra r sı atı vıren sıyase a am an agız arına u gamberlerın akıbetine uğramıştır. Ki- .•. .• . 11 

Asalet unvanını a!m~zdan e\"Vel ile taç giyen ilk yahudi olaraktı. sakızdan bir lokma aldılar mı, derhal tabı mukaddesin tesniye kısmında bun de ~ttıgı dı~e:. hır nokta, lsa.nı~ - · ~. 
Rufus Daniel lsaak ısmıni taşııan Evinden kaçıp miço olarak gemici- ruhanileşirler, derhal uzun kanatlı, dan bahsedilir. hadıseler yuzunden salbedıldıgıdıJ 
Lord Reading, hariciye nazırı olarak Iik ettikten sonra Lord Reading borsa- başlannda defne dalları asılı bön ba- B k'taba göre ''bir pe. be !Fakat kitabede !sanın Romalıl:ıra tt1 
Hendersonu istihlaf ediyo.r. cı oldu. Fakat maliyeci dehası he- kışlı, saf meleklerin seslerini taklit ve peku sö 

1 
lemesini emretmedi:ig:~amr lim olunarak onlar tarafından malr 

Liberal. fırkasını yenı baştan tas- nüz d~a inkişaf .e!.mediği için daima ederler •. M~le~le~ gibi ~akiyaj_ıaıur- onun isı:;Je söylemeğe cür'et ederse'. kQm edildiği ve onların elinde hür ~it 
flye ve teşkıl eden, ve Lloyd Georgeun kaybedıyordu. Bütun parasını kaybet- lar. Ve ıçlı, ıçlı seslenırler. Bır İsa ah t g . ilAhlan ·sm'le söylerse adam gibi değil, fakat bir esir gıb& 
h 1 - d be . f k 1 . i . l' gib' k' 'b' 1 1 Y u ayrı a n ı ı asta ıgın an rı ır anın ası reıs ti ve Dısrae ı ı ıtap yazıp sata- gı ı ya vanr ar: b b 1 şerefsiz bir surette öldürüldüğü gizle' ,_ s· H bert S l d d hT k d - . . , .. . . . . .. 1 l u peygam er o ur.,, o.-n ır er amue e a ı ıye rak para azanama ıgı ıçın borç yaptı - 8ulhu sevınız, ıyı ve guze o u- Kf bed k. "L-- • k't melcte ve !sanın muvesi şeriatine götf 

t . ı t n ti b"t" ·ıı~- t' Fak R 1s . ta e ı toıum:t, Tesnıye ı a-nH&re ıne a ınmış ır. u sure e u un ve ı ö."5 et ı. at ufus aak zilm· naz.. . müstahak olduğu ceza yazılmakta.cfıt• 
dU h d 1 'it · ra "t k k 'b' f . d S lh .. ·· .. b. dT d bının bu satırlanna ışaret etmekte, 

to 
nly!.. uz~ru~l' a, 'nllgıt· e~et ı~lped - ru ~ ah uşu g~ ı, son ne. '::ı.n en d' 1 u .. sozunB~ hır ananın Ihı .ın. en yani lsanın sahte peygamber ölümü Yahudilerin kitabesine göre lsaııı• 
r u5 u ve ıngı ız mı e ını emsı e en taze bır ayata dogdu, yahudıhgın se- ın ersınız. ır abanın su ıştıya- h ff k t . 1.• _ı., 

. R f D · I ı T . f .. .. ile öldüğünü söylemektedir. usranave muva a rye sız ıge u-
yahudı u us a.nıel saak ve ngı ız batı onu kurtardı. Bu ifla~ta.n bırkaç kını anlarsınız, akat bu sozu Ct!nevre· Thi b. h .. k.. d.. 0 1 b• 
millf!tinin idari kuvvetlerini dahilde sene sonra kendisiai Londranın en den, Foreyn Ofisten, Kedorseden işit- Bu kitabedeki töhmetler, yani Ku· r~.ma~~· 1 

a ır u. u~ u. n ar 
idare eden de yahudi Herbert Samuel meshur avukatlarından görüyoruz. tiniz mi Lafontenin meşhur hikayesini dilsün harap ve mabedin muzmahil o- ~ukmun, na~ıl ~e kımın tarafında' 
olmuş oluyor. Lo;d Birkenhead, onu (gayet az ede- hatırlarsınız. lacağını söyle~si lsan~~ in~ille~de ınfaz ?l.undugu ıle alakadar olmam•t 

LORD READING KlMDlR? bi kültürü olmakla tieraber en yük.Bek Hani şu meşhur karga ve peynir mahfuz olan bır takım sozlerıne ışa.- onun ıçın lsanın sahte peygamber a 
Rufus Daniel tsaak, Disraeliden son- siyasl şahsiyeler arasına giren pek hikayesini.. r~t ediyor. ~etta .n~.Ltıkanı~ kaydine doğun.~, v~h~. il~ht olmry~~ bir ti' 
ra en yüksek mevkilere inanılmaz bir nadir şahsiyetler) arsındrt (llarak sa- gore 1sa şu sozlen soylemiştı: kım SO'Llerı soyhyerek ılahi gazebl 
kolaylrkla çl!kan ikinci yaltodi nümu- yar. Avukatlıkta bütün kabiliyeti in- 918 galipleri sık, sık solhten babse- "Ey peygamberleri öldü-ren ve sa- tahriık ettiğini söylemişlerdir. 
nesidir. Esasen onun şahsiyeti etra- kişaf eden Ruf us Isaak biraz sonra diyorlar .. fakat sulh sözü, harpten da- na gönderilenleri taşhyan Orşilim, Or· Yahudiler nazarında bu ~eşit r 
fında bir sürü hurafeler dolaşmakta- Londranm paylaşamadığı bir şahsi- ha kuvvetli bir silah olduğu için şilim! .. Senin evin harap olacak!., damlar ve sahte peygamberler, neti 
dır. Düınyada Disraelininkindcn baş- yet olmuştu. Fakat bu şahsiyetin sır- harbi yapanların ağzmdan bir hiicum (Metta 23 - 37) sürdükleri yalanlarla Allahı danıtıt 
ka hiçbir kimsenin siyasi hayatı onun- rı ne idi. Kendisini şöyle tarif edi- şarkısı gibi dökülUyor. Harplerin dl- "lsa şehre yaklqhtı zaman af- lar ve onun için azaba müstahak olut" 
kine teşbih edilemez. yorlar: "Uzun boylu ve şık giyiuir. Si· kine indirdiği. vaziyetleri muhafaza ladı ve şu sözleri söyledi: lar. lsanın söylediği sözler, ver' 

Bir ltal.yan .yahudisi ol~n Be~ya- ~~ ince ~~ fe\'kalade ze~a~ını a~t- eden bir sulh ~ülünçtür. ~iteklm öyle günler gele«ık ki dilşman- ileri sürdüğü kPhanetler Kudüs şelırf 
mht Disraeh ~-sin ~uhafaz~ar Ingılt~- tırır. lngılız hay~tını~ bü~un an an~- Avrupa devl~tlerı. kendleri bıle bu larm si~rler kazarak seni ihata e- nin harap olacağı idi. Halbuki şeblfı 
rede rasgeldıgl bırçok manıal:ıra rag. terine vukuf ve rıayetı, daınıa nazık (Sulh operetıni) dınlemekten bıktılar. decek ve her taraftan seni tazyik e- .1 h ld c .... h ' ·ıı 

b k'l l ştu . h . h tta "b ,~ w d'l . S'lAhl 'nhd'd' .. .. Ih t' . tamamı e ma vo u. ~ ır hnyat J men aşve ı o mu . ve ınce ah, a nıu a aga e ı mış ı a arın aıa ı ı sozu su opert ının decekler. Sen ve içindeki evlathrını ğl d R 1 1 . 1. ..., 
B ·· kil · ·ı· 1' f i k · · ·· .. f rt t b' · ·ı k ı 1 i d k d ça ıyor u. oma ı arın ışga ı oln ugun ıngı ız emperya ırm n u- gıbı gorunen a l er ıyesı ı e a P e- yen e oru ur. yerle yeksan ederek sende taş üzere . .. .. 

ran m+e bu yahudidir Disraeli lord n' kazanırdı Hftkimin huzurunda se- Türkiyede sulh emt!li bir hıtrp b kıl ak! sa, yahudıler hur ve mureffah ya~ 
·'.l~ • • taş ıra mıyac ,. 1 - ·" 

payecini ihraz ettiken sonra dünya si· vlmll n mahir idi. Kat'iyyea (ukalA) arzusunun ifadesi deilldlr. ı..nm .,_ lllhlerl ... ~l• ...,_ acak ardı. Fakat buna ragmenŞ.s: 
yueti üzerinde bUyUk bir rol oynamış- g&rtlnmeden bUtUn adliye mesailine T011{1ye sUl ma e t altmd~ lr kiine düşürecek mahiyette değHdir. r~n y~ında ar P 0 aca mı g.,.,, ... ~ 
tır. Hemen hem.en 19 ~ne~ nsnn. ~ hakimdi. Bir kelime ile ve her şeyden harbin dikine indir?iği şartl~n kırnse- Fakat bu sırada bütün siyasi vaziyet hıç hır ~ey yoktu. O halde tsan_ın ~~ 
nun imzasını taşıdığını ıddıa edebıh- evvel vakur ve zeki bir centilmen ye zorla kabul ettınniş vazıyette de- d hl di Kudüs lsanın kehanetı, sahtfkftrhktan başka hır ır'· 

1 
.. . T'·..1.• . lhM son erece va m • , d - 'ld' 

riz. Bundan elli sene kadar evve ol- fakat mali meselelerde vukufu sonsuz ğildir. Bunun içın U.ı.l\ıyenın su u i ret ettiği şekilde .birkaç muhasl\ra egı 1• 

düğü zaman, bütün İngiltere, onun bir centilmendi. isterim söd. bir ananın, sulhii isterim, şata "rmUştü. Hatta banlann Sonra lsa mabedin viran olaca~ 
y~klu~unu şiddet.~e.~~t"!!· .. Hatta bu Biraz sonra, tsaak politika haya- be~rt bir .san'atk!rın sulh~- seve~i~, ;7r kıa:::zp~ yakın bir zamanda vü- söylentişti. Halbuki mabet her gii' 
gun b~le, onun ~l~mu guno hatırası- tma atıldı ve Readingden, liberal yaralı bır baba~m .sul~u sevınız kubulmuştu. Pompey devrinde ve bü- gelen ziyaretçilerle kaynıyordu. l'fil
nı tazız eden lngılızler va.rdır •. Ve bu- fır'kası namına namzetliğini koydu ve sö~tind~ daha az bır cıddıyet ve sami- yük Herod zamanında bu hadiseler te- minler her dakika akın akın mabedi 
nu, yakalanna onun sevdıği çıçeği ta- 44 yaşında ilk defa olarak avıım kama- mıyet ıfade e-tmez. kerrür etmişti. girip ibadet ediyor ve yahudiliğin le,. 
karak yaparlar. , . . ra91na girdi. Bir müddet sonra hükQ- Fakat lsanm bu gibi si>zler söylemesi batım yapıyorlardı. O haldıe mabet Jlf 
~~uf: tsa:;n ~ıy~ h:yat~ D;s- metin na~rı dikk~ti~i .cel~tti v~ onu Bu Türtllye halkının sulhil seviyor tesniye kitabının şu hükümlerile ölçü- diye viran olacaktL Arkasında b8' 

f 
ıyde bnzemik. b~' .. ~a ~ d~r;. \.a- lngilterenın baş h.8.kımı tayın ettıler. diye Lafootenin kargası haline lebilir: tün yahudi milletinin kuvveti ve ser'4 

ra m an u ı uyu ya u ı ırı ır- Fakat diplomat ve maliyeci dehası _. . . . . · 1 b d · . 1 - pı 
lerine benzemezler. Disraeli hir dip. bilhassa harbı umumide inkişaf etti. ~lmeeini istemek deb~ıldı~. "Ulun hır peyg~mibebenr ~yle~c~ını t~. blu ueknan mhta k: ılnktvıra.nb şko ab~agı 1 
lomat ve bir şairdir o ancak muhay- . 1. t' - Zaman zaman ızi agı.ından pey- emret~iğim kelamı ım ısnıım- soy em sa e arı an a a ır şe • Asquıth onu ma ıye nezare ıne Ç'.\gır. • h t · 
yilesi çok kuvvetli olduğu için diplo- d B ek'l Ll d George lıemen he· niri kaçıran karga haline koymak is- le söylemefe cür'et eder, ya u gayrı değildi. 1sa da bu sahtekarlığı yaptı' 
mat olmuştu. Filhakika fevkalade mu- '·~ b" 

1 
:- vaziyetlerde onun tiyen teşebbüslerle karşılaşıyoruz. iHlhların . ismile söylerse ol peygam- ğından dolayı, cezasına çarpmıştı. 

men u-.. un naz B b' · d · d Ew k lb' d hayyilesinin tasavvur ettiği hadi~eleri r lan halleden dehaıtr ile unu kilt ır sınema per esın e her ölecektir. ger sen a ın e Fakat bu cezayı veren kimdi? 
tarih ispa.t etmiştir. Disraeli içLn ilk hma ekı mtuatmını.!r Buna mükafat o1arak seyrediyoruz. Kah sulh sözün Un ca- rabbin söylemediği kelamı nasıl bile· Kitabede bu nokta ihmal olonuyat't 

ar e e m 9 .. • k ·· 1 d ·· • b · olarak (edebiyat) ikinci olarak da (po- ona (Baron) sonra da (Viscount de zibesi ardmdan oşan zumre er e go- Um dersen (şunu bil kı) ır peyg:ım- daha doğrusu mesküt geçiliyor. BIJ' 
Iittka) gelirdi. Reading) unvanmı kazandı. Bunu ilk rilyoruz.. . . ber harbin ismile bir söz söyler ve 0 nun sebebini bulmak çok güç değildi~ 

Muhayyilesi bir defa bile şaşma- dairei intihablyesi şerefine vermişler- Daha geçen gil~ bır sinema gaze· iş olmazsa bu söz rabbin ismile söylen- Romahlarm işgali devrinde yahudilf' 
m1ştı. Delili de şu ki, daha pek kü- lli tesi, "Garp cephesınde bir şey )"ok,, memfştir. Bu sözil peygamber müte- rin ruhant mak t 'd et 
·· k k d' · . . . . . ed . · .. ama ı, ı am cezası v 

çuk en en ısıne: Ş dikkat olan '.fa.rafı Rea- fılmının Türkıy e oynanması ıçın mu- easirane söylemiştir.,, mek hakk d h d'I i ~ 
- Byüyünce ne olacaksın? din ·:Y';' car Wllde'ua yattığı lıapls saade isterken diyordu ki: Bu hUkıne göre sahte peygl\mher· B ın an ma rom e ı m ş Jr 

dtye sorduklan suale, kısaca: h IJ ~ bs .. asabotf"' "uzdıg-ı bir ıe- Anadolumuza sulh getirmek için lerin idamı icap eder ve ceıa peygam- u nııa~amat, bu haktan ma"" 
k'l! one ıe umun ~ " ~ ,, .. . . .. . rum edılmekle beraber bu ha..-

- Ba_şve ı serin de lisml olmasıdır. Yahudi oldu- hükumet bu fılmın oynanillı88Ina musa- beri taşlamak sonra cesedınl asmak- . • .. .. . 
diye cevap vermiıt ve.. olmuştu w _ u.1"' hat ral ade etsin t tı la haızmiş gibı gorunmek ve yahudılf 

gu ıoylenilen W u,c;e, ~cı ı ar . h r. b h-'~'· f d t d'kl .. h'--~ da . . ,_.,ka Lf .... ı. Bir kadın cemiyetı sul propagan- . b .b. sahte peygambe re u CU\11\I e a e me ı ermı ısscır 
• , . . . rJOŞalan bu yerin umı, ~ v r ,,.....u. • . . . . , Yahudıler u gı 1 r- t' _,_ . 1 di 

Ruf us lsaak ın tabıatı ıse büsbü- · . _ _.._,,.,# . r-ı.. ·tevcih .....,,e- dası yapmak ıçın geceyı gilndilze Kata· . ht-ı·irlrk dolayısile idama ırmoı:a ıster er • 
d O ğ D. . dıye UBAIC"• unPO'Jll oıuTUA ~" • , D h len, sa ~ On . . h d'l ü .. d h lull 

tün başka ır. , ma rur ısrat>linm k lflOl1b 1 Ute~ büyük 'f"İrc kar- rak çalışmıya karar vermış. el a hkii ederlerdi. un ıçın ya u ı er, s rgun e u 
gc,a«ız ihtirasının yabancısıdır. O, re t ~ah ~-~- l w zımnen ödemek bam misaller.. ma ~ib ·ıe yahudil . l . . duldarı zamanlarda bile idam cezasıJll 

t 
. . d la ak p yap ı11ı a~z ıgı 

1 
. i 918 Ba ıt ar ı erın sa ıçın b 

insiyakmm esınn e o r yav~ş ya- mi i'lte:ni.§tlr. fa. Galip Avrupa devlet erın n ·-·····-········ ............. ,. ............................ verirler ve bunun infazını Allaha ı• 
vaş dereceleri aştı. Daha genç iken Re d' d ~ "şkül denberi edebiyatla, şiirle, romanla, nin bilhassa halledılecek mali ve iktı- rakarak onun bu cezayı mutlaka infa• 
istikbalin kendisine neler hazırhdığını . Lord al ıngd atımaed.eln. mt' u Bu filmle ortaya salverdikleri bu, sahte sadl meseleleri var. Şunu da unutma- edeceğine inanırlardı. (1) 

. .. beti Lo d R vazıyetlerde şe ave ı mış ır. 1 b' b' k. h ri . bllmaAlı. Bu munase e r ea- F t Tz malt sulhçiller, ve sahte salann ıze ır malı ı, a cıye nazın sıfatile onun . ) 
dkıgin bir şilepte (miço) bulunduğu suk re~te har~te tir~nsn t· .. nld~ı ~918 de dakikalık sulh getireceğine inanmak (terki teslihat) gibi halledeceği mühim (l) Stmk Bılkr Bek, '2, !(Sa. 199 

1 . h t 1 kendi ag· omısyonu nyase ne ge ırı ı. B 1 ·lel 
zltman ara aıt a ıra annı - f k 1A d k . 1 k Amuikaya basit bir budalalıktır. eyne mı bir mesele daha vardır. Halefi Hender Te,ekkUr 

d d. 1' 1' ev a a e omıser o ara . t 1 kadar sul- • , 
zın an ın ıye ım: . . . . . gönderildL 1921 de de llindisbna na· tam terki. tesliha o wıc~y!1 son ıyj hır surette bu işe başlamıştı. Refikamm doğumunda fevkalA• 

- Bir lskoçya şılebı ıle ılk defa ibi kıral intihap edildi. Yahudi mil- hün en kuvvetli nazımı sılaht~. Öyle zannediyoruz ki Berlinde söyle- de hizmeti görülen Aksarayda kil-
olarak Ganj nehrinin munsabrnı ve 1 t' . d ğ ld ğı d be • 'lk defa Ne yapalım dünya hayalatla, ida- diği kısa bir nutukta: .. k La d k b'l M.ed'h S b · hr 
Hl dist to ğ .. d..... ··nü e ının a ı ı n an rı ı rt dur· çu nga a a ı e ı a a rı 

h
. n atn praw ını Ogor uguml gu k olarak bir yahudi tahta çıkıyordu. re edilmiyor. Rea 1 e .. şu k. ti' bir - Yeni neslin bir harbe girmesi- nıma alenen beyanı teşekkür ederinı. 
ıç unu mıyacagım. zaman ar pe h d , 1 . Tu"ı·kı'yenı'n sulhu, uvve 1 • • 1 k ·r .1 "k 11 f' -' . . .. . . . Ve bu ya u i ırkının anane enne . ne manı oma vazı esı e mu e e ız. E · .... malm"d"' r w.. "'"' c:ok ışim vardı· Gemı guvertesını sü- T"rk' · l' dedır ~ mınonu u ur ugu var 

il Ü b
"tü · . sadıktı, ve lıer fırsatta ona yardım u ıyenın e ın S .. ADRI ETElt Sulh fikri bir din gibi insaniyete tel- katipll·rinden: Hayri. 

p r r, u n madeonlerı parlatır ve . . V taht .ı~-- .. 1 :Jl ki ı 1 d 
Ust l 'k d h . .ı· O etmısti. e a Çıl\wgı zaman soy e- ............ _ n o unma ı ır. $ H . S b'h h k d'"1-e ı omuz a ırını temızleruım. s- :o ···-·-·······............................ ' emşırem a ı a anımı en ı"' 
telik diyorum. ÇUnku·· hir olmazsa va. diği nutukta: etmiştir. 1930 da profesör Weizmann Diyen Lord Reading onun eserini h k d t h za.k t' ı'lmı'ye ı·ıı 

:ı ' J' • t't' ··ı d d tk' d kti E 't'kbl'iyf •ne as ure ve a aı hudi oluı:ıum nazarı 't'b ... , al- - Benı ye ış ıren ve yenı I~ m e ile lnailiz hükQmeti arasın a o ta- a ıp e ece r. sasen IS 1 a 1 r . .. . . -· 
~ • ı ı ara " nar " , 1 .. w .. .. .. • • • d amehyat ederek ur kistı rıkar-

bu i!i! bana verilmiv b·ı· d. F k t ·.bana muvaffakıyet verec~.t o an me- vassut etmiştir. Yegane oglu olan goruyor ve nutkunu şoyle bıtırıyor u:f .. . ~ ~ ,, 
:ı • e ı ır ı . a a ış 1 Tıp fakultesı doktorlarından Fu&• 

siZdim. intihap vaıiyetind<' değildim. ziyetleri, ben ırkıma borç uyum. Lord Erleigh de Lord Melchett'in kı- - Ben hazan çocuklara büyüyün- . .. .. ,.ı 
En pis işleri yapacaktım. Diyordu. zı ile evlendikten sonra, 1929 da kanlı ce ne olacaklannı sordum: Ba~ılarıf F~im ~eyfendıle b.uyuk yar~ımları 

1 
Bir de Kalkuttadan ayrıldığımız Lord R~ading Filistin işi erile çok Filistin hadiselerinde avukat sıfatı ile kil.şif, bazıları fabrikatör, doktor, u-1 esırgemıyen baş asıstan Ruhı Bef 

g~ü pek iyi hatırlarım. Geminin alakadar oldu. Kendisi 1 mil}On in· (yahudi ajansını) müdafaa etmiştir. tist; birçokları tayyareci olacağını 1ıminnettar1ık ve şükran borcumuzu r 
ken'lınna dayanmış duruyordum. Zi- giliz lira sermayeli ve Filistini elek- Hindistandan ayr.ıldıktan so~r~ söyledi. Fakat hiçbirisi ordular sevket ilemiz nanuna alenen ifade edi)'I" 
ra, hafif vilcudumla ağırl rk yaparak trikleştlrmek i~in tesis edilmiş olan Lord Reading artık sıyasetten çekıldı mek istediiine dair bir şey söylenıedi. rom. 
g~fnfn cfttzelmesine. kalkınnıasına şirketin heyeti idare reisidir. Yahudi zannediliyordu. Fakat bugün 71 yaşın- (DERWlENERTAG) danı Istanbul barosu ba~atibi 
yardım etmekllğim lizımdL ajanını • tesiı etmiş ve tekemmül da tekrar sahneye çıktı. Yeni llabine- fa. . ~ff'.el J 
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Tefrika 

No.: 8 üizli Kuvvetler icin~e 
TercUme 

eden: 
Dolan 
Yıldız 

dekf kadın, Mazurun kansldiğer ild getirdi. "Ağıını açma sus,, Mazur - Çocuklarımı •• çocuklarınu kur
kUçilk de çocukları ohnalı. Fotoğraf- söylemeğe başlamak isterken bağır- şuna dizdirmek .• Heye.:anla bağın
çınm ~dresi civardaki k'.l~abalardan dım. yordu. İşte bunu yapmayınız, bu bir 
birini gösteriyordu. ~erJerimden Kadm ve çocuklan dışarı çıkart· cinayettir. İnsanlığa yakışmaz, be. 

_ Miralay bey bunların hiç birisi 
benim casus olduğuma delil addohına 
maz. Dosyanızdaki resim kat'iyen 
ben değilim. 

_ Korkarım ki divanıharp si7.?n 
için baSlca karar verecektir. 

Ke~disinin casus olmadığına ve 
ancak üsera garnizonuna gönderil
mesine beni ikna etmek istiyordu. 
A"1cerlere Mazurun elbiselerini iyi
ce aramış olup olmadıklarını sor· 
dıun. Hiçbir iz meydanda yok. 

- üzerinizdeki örtüyü yere 

bırakınız 1\fazur elendi! 
O benim hitabımı nazikane tashih 

etti: 
- Robenştayn. 
Örtüyü bıraktı. Gayet mükemmel 

bir vUcudü var. Çoksakin görünü· 
yor. 

- Ayaklannızı kaldmnız.. 

Hiçbir şey bulamıyorum. O bat
ta11fyeyi ) erden alıp Ranlmak istedi. 

- O kadar çabuk değil. Kollarım 
zı huaya kaldırınız. Kollarını hava-

ya kaldırdı fakat bir yıldırım sün· 
tile elini koltuk altına götürmek 
istedi. Orada bulunan asıker!m elle
rini sıkı sıkıya yakahyarak koltu
gunun altındaki kıllara yapı~~ırılmış 
bir kağıt büklüm ünü kaptılar. Ben: 

- Mazur siz hakikaten hilekar 
bir adam mışsınız. Bu hakkınızı cid
den teslim etmek lazım. Dedim. Ka
ğıt üzerinde birçok yazılar var. Fa· 
kat çok küçük yazılmış ancak adese 
ile okuyabiliyorum. 

K. G. IS. 11 • 7 • IJ G. T. P. 
İstifham tarzında yüzüne bak

tım. 

Efendim onlar bir duanın ilk 
harfleridir, dedi. En·elce casuslar 
yanında bulduğumuz kağıtla karşı
laştırdım. Son üç harften başka 
diğerleri tamame-n biribirinin ~ynf. 

Fakat hu ü~ harl G. T. P. ne olsa ge
rek? .. Aklıma bir nokta geldi. Mazu
run ceplerinde bulunan bir fotoğra
f, elime aldım. Resmin arkasında 

fotoğraf çının adresi yazılı idi. Resim 

birisine: tnn. Bu Gregor da oyuna kar:şan ye- nim ailemin yaptığım işlerden haberi 
- Mysner, beniın otomobili ala· ni bir şahıstı. Birkaç saat sonra onu yoktur. 

rak Lodz kasabasına istihbarat şu· da yakalatmıpm. Bu Gregor da - Peki, senin ailen nereden geçi-
besine gidiniz, bu reSlnf veriniz. ff ~ Manya gibi casus şebekesi elebaşıla- niyor? 
men bu resimdeki eşhasın buraya rından imiş. - Kazancımdan.. 
gönderilmesini temin etsinler. Fotof· - Partiyi kaybettiniz Mazur, de- - Amerikadan gönderdiğin kazan~ 
rafçının adresi: Fotografen Ttelitr dim. Sizin için başka türlü kurtulma· tan?- öyle mi?" divanıharp ne 11ana 
(Tyras Polski) bana telefonla maHl- nın çaresi yok. iyisi mi sizinle şöyle ne de senin ailene inanır, Gregorun 
mat verilsin. Diye eınir verdim. AJ. uslu uslu görüşmek isterim. Sözümü söylediğine göre senin ailen yalnız 
le bulunarak Gombln köyijM getiril· kesti: senin gönderdiğin para ile geçinml
di. Şimdi benim casusluk filminin - Bfliyorum. artık, olan oldu. Be- yormuş. Senin kann da çalışarak ka
dram kısmı başhyacaktt. Erteei 88• ni ne yapmak istiyorsanız yapınız, zamyormuş. 
bah kadının ve çocukların isticvap dedi. - Bllllu o köpek oğlu mu söyledi? 
odasına getirilmesini Eıöyledim. Ma- - Yapma, Mazur, sen bana bazı vay hayvan vay! 
zur da odada yüzünü duvar tarafına teYlerden bahset.melisin mesela sen Bu adamı söyletmek için yalnıs 
döndürillerek oturtulnıuştu. buraya niçin geldin ve bu kağıtta aile sevgisinden istifade et-

- Robenştayn efendi başınızı bu neler yazılı?.. mek çaresi kalmıştı. Bu biraz zall-
tarafa çeviriniz. tik saniyede bUy'Jk - Öyle de böyle de bent kurşuna mane görünüyorsa da ortada vatan 
kız çocuğu babasına koştu boynuna dizeceksiniz. Hiçbir şey söylemem. meselesi var. Bu gibi mücadelede her 
sarıldL Mazurun karısı yere düşmek Bu Jıfin kolay olmadığını anla- türlü vasıtaya müracaata milsaade 
üzere idi. Mazur bizzat nüzul isabet dım ve biraz zorbaca hareket et- verilmiştir. Ben birkaç şahsın içine 
etmiş gibi idi konuşamıyordu. meğe karar verdim: korku düşürecektim ama bunı1. ma-

- Ah kocacıtım sen burada ne - Cevap vermediğin takdirde yal· kabil binlerce alman askerini 8111• 
yapıyorsun. Biz seni Amerikada zan- nız seni değil kannı ve çocuklannı den kurtarmış olacaktım fikrimi td-
nedlyoruz. Daha dOn (Gregor) senin da kur3una dizdiriTim. bike koyuldum. 
Amerikadan ıönderdiiin pra~ bize ->- J'd.dıra &ibi l•lilıdu tul&clı. -~ ; 



Hikiye Çiftlikte bir gün Yaz•n ı 
Fikret Adli 

13 LAKE KARYOLA 
Sirkeci Ebussuut caddesi k•ryola f•brlk••• 

Otomobilin aattc ancak vnsatt ruyoruz. Geniş Mruln bir gramofon 
20 kilometre '!'ılebiidl~i yolun bir dö· kl1ğıtane çifte teiı;sı çalıyor. Etrafı.1 

Karacabey harası 
nasıl çalışıyor? 

[Üsıı .. afı •poc SO)"famo~d•] lstanbul Evkaf müdiriyetinden: 
nemecinde lsker,! birdenbire karşımı- mııda bulunanl.ır hep rum olduğu Hara atçılık şubesi 7 istikamette 
n çıktı. Rodopi:ı:- ı 1 d:ır ,·eserin bir halde herkes tü1!1.çe konuşuyor. Türk çah~maktadır. Kıymeti muhammeneıi 
vadisine sıkış::ııı.; olan bu tütiin \'e c!i!i, Türk musi:..is;, harsımııın birer 1 - Haranın safkan İngilizleri: Lira kurut 
Türk şehri, iki . aat enet yağan y:tğ- ı.un·etıi u.nsurlnll oiarak bu ııski Os· 1926 sensindo Yanş ve Islah F.ncü- l63 41 .. . w • 

murla t ... mizlennıi-. be"""Z camisinin manlı ,·atanduJarımrzda köl· le mi" 0 • . t f d .. b d"t k ha Beyojlunda Huıeyın ara mahalleıınde Yenitehir sokağında 
"' .r" ~ • · • menı ara rn an mu ayaa e ı ere at'k 96 d' · kk 

bir nida işaret; gibi yük,elen minare- nun içindir ki bu adamt.u elin bize . . .1 i ta .,0 k.. k k bu 1 ce ıt 30 numara ıle mura am tamamı 73 metre 45 aan· 
s!le bana Yunani!4fanda olduğum~ u· ~'ürkiyeye bir arzı met'udn .. ibl has'. ıra)ba ~erı m ş ot ~ı.71 tusuk~t d

15
1ra tim terhiinde bir bap dükkanın mahlul olan 12 de bir hiıaeıi 

1 e. şu enın esasını e~ı e me c r. ıat 1 k .. 4 h f "'dd 1 ·ı· d·ı • • d 1· h 
Jluttuı·mu~tu Rodopların ivah dtt rettirler A J d b" k •Ah dd"'l.t.t 1 

1 ma uzere a ta mu ete ı an e ı mıt ııe e {a ıp zu ur etm~· 
:> • , .r • • ygır ar a ırço IO'Ç e u a o • d.i. d l ki ·ı· . '1 · · ·· · 

zarı Uzerinde ••Jlutlnrla cstonıpta. Tekrar yola devam ediyoruz. u. . i d h r h d A Cap 1 1~ en pazarı a ı anına kaıar verı mıttır. Pazarlıkla muzayedesı 
nan üç beyaz m1nastır ~ehriıı etrafınr fukJa (Semadirek) adası Rodoplara Gm~ş se Ae da 

1 
• azır a nyx, v~zi· fehrı halin 26 ıncı cumartesi 'günü ıaat 15 tedir. Talip olmak iıtiyen• 

,, rınez, n ronıcus aygır ler kıymet• h . .. d d' b v • t• d k 1 
gözteJiyen nöbe'(! 1t•r gibi duruyor. karşı, mağrur, yiikseliyor. Ova, yer yer f ...ı • .. kted' 1 • • • ı mu &mmenenın yuz e ye ı uçugu mıpe ın epey a çe e· 

e~ını gorme ır er. rıle bırhkt•I t '- 1 k f ""d" · t' '- · d ·d t ··d·· • 
Hunlardan birisi.:: Amerikahlar - tü· top aiaçlar. ekinler, l>Mtanlarla çok Safkan ingilizlerin çok pahalı ol- f ahlCill 1 anou e.~ a mu u~ı~e ı oınaarn a varı a mu urıye• 
tUn olan her yerdı• mevcut bu biiyül, değişik bir manzara veriyor. Trpkı ması, vaziy~i maliyemizin müsait ol- 1 m t kıamına muracaatları ılan olunur. 

çocuklar - hastane yapmı':i lar. Seh· r~nkI1i çizilmiş bir erkanı harp krokisi maması dolayısile elimizdeki bu kısr:ık ) 3 K. 
0 

Se Ko. d•n 
rin şimal taraf. -: l ı Rum muh:ıcırları- gıbi. lerliyo~u~ Pau ! .. Otomobilin ıa.~- ve aygırlar biraz dun e\'Saftadrrlar. • • • Al. 
ııın insanı sinirlendirereb. ka~a.r I~· tlğ!. ~tlı)or. On dakikada tekerle~i Esasen damızlıktan ziyade ya- DördUncU alay için bir aşc;rya lü· sah kul'u ot 30 _ 9 _ 931 çarpmba 
tizamla yapmış oldukluı·ı, Marsıl)a kı· degıştırdikten sonra, tekrar otom()bıl n~ lçi11 safkan ingillz ithal zum oldufundan beğenilip alınmak şar günleri aaat 15 te Afyon Karahiarm· 
rcmltleri şımarık fnkal temiz çocuklar hizi sanmuya başlıyor, ,.e GUmlllcüne· edilmekte oldufundan senelerce yarı~ tile talip olanların Usküdarda Selimi- daki askeri satın almcı. komisyonunda 
gibi ha)kıran nler var. . den hareketimizden 2,5 Hat sonra, yerlerinde yıprandıktan ı;onr:ı lutra- ye k11las!nda mezkur al!-Y kum~ndan- yapılacaktı.r. Tatipleri.n prt~ame al· 

Bir kahve içnıek Uzere şehrın Yeniçiflik sahibi bizi karııtıyor. t 1 b'rçok i il' k ki h lığına müracaatları. (30a) - (2.~8) mak ve münakasa.va gırmek uzere t{'-
ırethaUnde bir bıılı!;eli kah,·ede otu· • • • ya aa 1 an 1 ng ız ~~ra an e • • • mittat ve ~klifna.;,elerile mezkur ko-

K ll i f il i f mıen hemen çok müşkulitla tay. Koııyadakt kıtaat ihtiyacı i~in ku- misyona müracaatları. (2S7) - 2137 
vel yapılan Galatasaray - Beşiktaş • uzu yen m ş, ayran ç m ş ~r. ''ermektedirler. ru ot ayn ayrı şartnamelerle ve ka- • • • 
Jldncl takımları maçı da heyecanlı ol- Kı~langıçların yuva kurdukları çıf· Maamafih her ne olursa olırnn bu palı zarfla münakasaya konmuştur. lzmir müüstahkem mevkii ihtiyacı 
nıuş neticede Galtasaraylılar kazan- IJğın sofasında, tki kişi şatranç oy- §ubenin memleket ııılahı hap·anatrnda ihalesi 8 - 10 - 931 perşembe günü için kapalı :ı.arf usulile münakasaya 

1 d nuyorlar. SUkt1t. Tam, bot manasız mühi biı· rotu olacaktır saat 15 te Konya.da K. O. Sa. Al. Kom. konularak 24 - 9 - 931 tarihinde iha 
mşFar ır. JI t I fi rahat bir sükQ.t. Arasıra bir oyuncu- l~ , 

1 
ti ·. nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna le edileceği evelce ilan edilen 115401 ener en sc er nun (ah) diye mat olduğunu anlattı- yı bır se ec ~n ve mil~emmt'l hıf me almak ve münakasaya girmek Ü· kilo kuru fasulya. 

Fenerbahçe klUbilne mensup küçük ran feryadından ba~a bir şey bu SÜ· zıssıhha eraiti kÜzel taidıye ,.e fen· zere teminat ve tektifnamelerlle Kon· 29 • 9 • 931 salı gUnU saat 15 te 
tenis oyunculan arasında tertip edi- kut bo • nf antrenmanlarla, doğacak tayların yada meıkOr Kom. na mUracaatlan. Ye 17. 9 • 931 de ihale edilecefi 
lea müsabakaların sonu dUn sabah u zmıyor •• • ,.. en mükemmellerini harada alıkoy . (299) - (!?ıl51) ilini edilen 39788 kilo .sa~e .~afı. 

k t kk"l k ı ı f • • • 28 • 9. 931 pazartesı gunu saat ı:;;te 
Kuşdilindeki Fenerbahçe tenis horrla· - Misafir, ma ' e~ u usur an ° an, - a- Askeri ihtiyaç için Esklşehirde ya Ve 19 - 9 - 931 de ihale edilecefi 
nnda yapılmıştır. dediler. Uzandığıım sedirden doğ. kat yarışa mUsalt olan - ta~· ur re-- pılacak bedeli ketfi 22651 liradan ıhı· ilan edilen 39788 kilo sade yağı. 

Fenerbahçe kllibü tarafından her rutdum. Çiftlik ahibi Hüsmen beyin fo~me et~ek s~.reti!e .bu şubenın tekem ret inşaat kapalı ~adla .mtlnakasnya 30. 9 .• 931 ~.~rşamba günü saat 1:> te 
sene tekrar edilecek olan bu mü. aba· uzatt ğ a ·ra ba d ~ bi ik:nci \'e mul edebılecegı aşıkardır. konmuştur. lhalesı 21 eylUl 931 parar- lzmırde müstahkem mevki satın al 
kalar rok muntazam olmuş, lfüçok ki U .. ıilıt )ki n ttlkrt agını r .' d 2- Yanm kan ingfüz Anglo. Tiir'r tesi gtinü saat 10,30 d~ Eskişehird~ kol ma. kom.isyonunda ih~l-:. edileceğind~~ 

::r • çunc a P e en sonra U)an ım. . . . ordu ~atın alma komısyonunda yapıla tahplerın şartnameyı g<ıı111nek ve mu· 
bar davethler hazır hulun'?uştu.r. - Merhaba . Haranı~ me~cu~ıy~tı~e hakıkaten caktır. Taliplerin el--s&f ve şeraitini nakasaya iştirak eylemek üzere umi· 

2' oyuncunun iştirak ettıği milsaba _ Merhaba ıftihar edebılecegf bır ıstıkamet var~ anlamak ve şartnamedeki şurut ve ku· nat ve teklifnamelerile bmirde mez.. 
katara saat on buçukta başlanılmıJ. _ Merhaba ilh.. bu veçhedir. Senelerdenbtri temız yut altmda olarak münakasaya gir- kür komisyona müracaatlarıı. (300) 
fJnale kalan Melih ve Danyal beyler Eşraf gel~iştl kan alarak boY ve teşekkiil kazıı.nmış mek Uzere teminat ve teklifnamelerile (2:122) 
ara61nda yapılan maçta Danyal bey • ·• • olan ıenç kısraklar fnailiz aygırlarına mezkOr komisyona miiracaatları. (2:j::i) • "' • 

6 3 6 O O 6 k t hs d 'l kt fk ( d 2112 16 • 9 • 931 de fiatlar haddi itidalde - , - , - azanmı§ ır. - Ya ı,.yım olur şey defft. KöyUn ta is e ı me e ve sa an evsa ın a .. . .. .. . . . 
D bel f' r de d M l'h Dan . . ' . . 1 . • • • gorutduğu takdırde ıhalenın cra kılın• 

a . ına ın e ~ 1 
• - • • bırınde Hafızı vurmuşlar. Gıttnn bak· güzel taylar a ınrnaktadır. Bılhassa Hava kıtaatı için toka. büyük ve cağı ilan edilen 163,000 kilo kum 0 ta 

yal çift.ı. Mah~ut - Alaettın ç.ıftile tım, dağ gibi delikanh yüd ı,oyun bu tayların yarışlarda yerli ve arap· küçük kopça maden kemik ,.e mat talip zuhur etmediğinden paıartığı 
kaf§ılaşnnş, netıcede Mahmat n Ala- :ratmiş, sağ eli kaçan katillerden blri· tarla beraber koşabilmesi halk tara· dUtme, fermejüp, makara, tela sa~n 2-i • 9 • 931 perşembe günU saat o1l 
ettin çifti maçı 3 - 6, 6 - 6 kazan- ni tutmak isur ıibi kapıya dofru fından fazla rağbet gösterilmesine &e muşamba mukanadan ibaret on üç beşte K. O. SA. AL. KOM. da icra kt· 

.. . . kalem malze~ 23 - 9 - 931 rar.ıam- ı c kt Talı'plerin m••k"'r "Ün ,.e mıştır. uzanık n parmakları oy lece açık hep olmut ve 'arım kan lnglliz er- • ~ ~ rna a ır. 0 u ~ 
n bak 1 d k . t ' ba ılLnU ıaat l.> te Fındıklıda 111. K. saatte müracaatlarr (320) - (2:l7S)• 

Bu m sa a ar arasın a ı)'me katılaşmış. Pıhtılaşan kanları yerleri kek taylar kap1şılı1cuına .. tılmıttır o. Sa. Al. komla7oaunda pazarhkla ' 
Jl -tenıs rmtZ"' edat beyle Şirlnyan bir bula tırmı Ne de ber~ketli kanmış Çok zengin hükCunetler mUste n::ı ol • alınacaktı~ •• Tallp~erln nU!!'un~ v~ E k'.: h ' d ;. • k• l d il h ~ 
setlik bir eksersiz maçı yapmışlar, ma yahu? Bir ürü sinek ü~tıerinde uçu- mak şartile ekseriya nıilldler d:ım:z- şa~name ını . komı yon da gormeJ~rı kıtaat~ ;;;:i;~cıe i~lıı 1~8 or t~n e kr~pl• 
çı 7 _ s Sedat bey kazanmıştır. ~uyor.. 1 kt k fngillzltre bUı.•ük bir l'e ıhale saahnden evet teminatlarıle 166 t k k k.. .. .. k 1 z ·f 0611• 

• ~ 1 a yarım an " komisyonda hazır bulunmalar 1~-:JJ) on ° omuru apa 1 11 

Müsabakalardan sonra davetli DU· Ne} 'selem (her ne hal ise) bPlediye ehemmlvet vermişlerdir. Ve temenni · (2···n lü ile münakasaya konmuştu~. lhale-
Junanlardan RUştii Paşa tarafından heyetince toplandık, namuslu ghur- olunur ki bi:zde de bu şubeye lı\zımıe· • • • ""' si 11 • 10 . 9~1 tarihi~e milsadıf paz~:. 
maıç ga1tplerlne madalya ve kupaları tar da yok değil, kaldırdık cenazeyi. len kıymet verilsin. Ve depolarımızda Çatalca müstahkem mevkii ihtiyacı g~nU ~at lş:, ı: komı~y~n~!1'uz~a i!ti· 
verilrrüştir. Sonra düzeldik yola, ben o akşamı h li h 1 ma tahsis tdilerı aygır için fırın odunu ve hamam kUtUfüne ~1 a1ca. ırh. aruname~ıhnıl gormeJ•tirak 

G bl 1 lllkl 1 1 a ayvan ar talip çllkmadıtından 22 - 9 - 9?1 sah l' en erın er g n ve 1 a eye ~ . 
Ure• r n~ .. e1r 1 U lakeçede kaldmt. Bizim oğlan krz kar· larm kısmı azamı yarımkan inriltr. ol- U ü F d ki d 111 K. 0 S Al> k etmek istiyenJerin teminat ' 'e tektıf· 

İstanbul güreş birıncılık er m sa- d ·ı k" d idil Bi d h g n ın ı ı a . • • . om. . k . . d k is-
• . • H F ka~t eşı e oy e . er.'. ~ e ne a- ı;;un.. d& hamam ktltUtU saat 14 te ve fırın namelerıle v~ tı muayyen~~ e ·om 

bakalanna dün Be) oglu . ır .:. ber alayım ertesı gun? Evı e~lye bu- Harada Mneden seneye yarım kan odunu uat 15 te pazarlıkla alınacak- yonumu7.a muracaatları. ( .. a75) 
idman salonunda başlanmıştır.~ lıu· nuş. Koştum, oilan bitap yatıyor. . . talmaktadrr Bittabi tır. Taliplerin şartnamesini Kom. da -------------
reşler çok heyecanlı olmuştur. 'Netice Noldu? dedim. Anlattı. Akşam, atını ı~g:Jiz t;ytar ~t madi 

1
• ili gör~lerl ve ihale saatinden evet t.e- C BUL M ~ CA O 

ler ~ şekildedir: ahıra çekmiş. Kapı muhkemcedlr sı- dış tay ar e.
1 

!en ng 2 ay- minatlartle hazır bulunmaları. (312) • 
F'liz siklet· Ömer Serveti. Hik· k k y t 1 Bi d b k, gırlarına tahsis edı ecegınden mcmle • (25j;i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ı · ' . . ' ı apamış. a mış ar. r e n mış k tt ı· · ve iklime tetabuk etmiş • • • 
trkt, Sdadı; Ali, Ca!erı yendıler. ki avluda ay ışığında gölceler gezi· e. e Y~ .•ş.~ış nlrla . . Çatalca müstahkem mevkii için un 1 _ ~ _ 1 ~ _ !_ • '•~ _ _ 

En hafif siklet: Burhan, Yaşarı, yor. Birisi cama yakla~nış, tüfekle çe.~ı~ gı~.} arım k~ r }etişecektır. 23 - 9 - 931 çarşamba gUnll saat 1-1 2 A Z A M l.. T liJ liJ S A F 
Bedri, Talibi yendiler. camı kırıp namlıyı çevirıni~ oğlana, ButUn d~nya hara a.r~nda yarım kan te Fındıklıda 111. K. O. Sa. Al. Kom. 3 ıf A- fi' A if fil A 'C A y-

Hafif siklet: İsmail, Şefiki yendi. oğlan korkmamış ama, kız ı:rit tiril tara verıJenr eh~·"'·~ı}e~ safkanlarda~ da pazarlı~l~ alrnacakt!;. Ta!!p~~in - M Ar.il E y lo G L U 
Yarı orta. Osman Alaettini Saim Ut Ağl k "K n be ağam fazladır. \ e but un dünya devtetlerı şartnamesını kom. da gormelerı ve ıha 4 A \!!J 

Y f A 1 • d'l' ' • ' . rer. ıyara : ?ymayı0_ 1 ''Ağ,, kendi memleketine hatta mıntakaları le saatinden evet teminatlarilc kom. 5 BE- RIB A T. 1(İj P- li] 111 
usu s anı yen 1 er. dı ... e ba-ıamıa ağlamıya. g an • d h h 1 1 (308) c2-·1) - . - - ı- il~ 

• • • • .r Y Y • • na mahsus tipik yarımkan mecn1ual~rı a azır u unma an. - 1
•
1 6 E t iifı E T E K 'ii ıB • I• 

Orta sıklet: Şevki, Ahmedı yendı. lama be kıa, demı~, gıt de çlftemi . . . dl •
0 1 

• • • _ - ~ - - - ı .. 1-.:: _ -

Yan ağır: Faik, lbrahimi yendi. getir.,, Eşkiya türkçe anlarnu~. "getir teşkılıne ga) ret e Y r ar. . Kolordu hayvanatı için arpa, kuru 7 T llJ ~ Y_ ~ K A L E M !J 
'Ağır siklet: Mustafa, Cemali y~n· ama çifteyi bana ver, sonrll yakarım . Bizde de birçok 6~'te!e.r .50nra hır ot kapalı zarfla münakasaya koı10J- 8 li llJ L O P i; L IO R 1 A 

d1• demiş. Kız ıetirmit vermiş, sonra ka. Karaca~y yarım kan ın~ılızı doğacak, muştur. ihaleleri arpa 29 - 9 - 931 9 iJ S A-I ğ W' B E-R B- A f" 
Miisabakalara gelecek hafta de· pıyı açtırmışlar. Yatırmı~Iar oğlanı harayı zıyaret edenler bır bıçkı dan çık MEKTEPLILl!R 1 H A y· C ~ ij M-!i A N -;-

V&lll edilecektir. yere, koyun boğazlar gibi dayamışlar mış gib~ taylar ka~ısında pek h~~h 0: l l =- , - .!.. • - · 1 1 

lzmlrde deniz yar1•lara bıçağı gırtlağına: "Söyle paralar ne- tarak hır gurur du>acakl~rdır. Su,·aı, Beykoz ~:!~:~nı:\.e:ıiba::~ • F im] U li1 • ıml A T K 
Jzmir, 18 (A.A.) - Deniz linal mü- rede, yoksa keseriz,, diye başlamışlar kıt'alarımız haY'·a~a~ı Karacabey ya delde ,ık, zarif mektep ~antala· Evvelhi bulmacamızın hal• 

... bakalan bugUn Karşıyakada i<:ra e· kıpırdanmıya. Oğlan "yok, demi!'! p:ı- rım kanlarından te·d· arık ed!lttek me.nt· ledı'lmıc ceklı - ~ k -i ,., euak çantalan, kasetler ve )'C- Y Y 

dilmiştir. ra babamla lskeçede,, inandıramamış. leket müdafaam Tur k. temeg ,.e Türk mek çantaları... 1 2 ~ 4 ; h 7 x 9 10 11 
100 metre sUrat yarışına geçen haf Ne i e aramışlar etrafı, benim otur. malurnlü ile yapılaca ır. im 

tadan finale kalan yüzücülerden altı duğum peykeyi kaldırtp kazmışlar, 3 - Arap - Safkan - GENÇ r EKTEPLILER : ~u ihtiyaç· 1 -_ _ -1- _- r-ı _-_-. -_ '-,., liii. fiii~ 
ki~ i,tlrak etmiş ve Göztepeden bir A davarları delmiııler, oğlant bir iyi- öteden beri arap hap·anlarının mu~ annızı yerli 2 ~ ım -=ı IB 1!! 

b . · ı ._.. ~ malından vt: Türkiye Sanayi Ye Maa· 3 liJ iiil r-
vUBturyah 1, 22 5 - .ı ırınc' narşıya ce ıslamıslar. bulamayınca kızr a- Jih olarak kullanılması ve fiatları· 1 

• ••i l!! 
kadan Alparslan Bey 1, 2:> 1 - 2 de lıp gitmiŞıer. Oğlana demişler ki, nın düşkün olması Türkiyeye hitinci din BanklSI fabrikalarına ait. 4 - - ı - = - - !jj - fi 
ikinci, ve Karşıyakadan Rasim bey "Babana söyle 400 altın vermeue her- sınıf arap aygır \"e kL'\rakların girme yeli M il 5 - fi1 - - - - lii - - -
1, 25 3 - 4 de ü~üncü gelmişleı-dir. bat ederiz kız.,, Para>, gönderdik de sini teınfo ettiğinden Karacabeyin saf a ar 6 - j; - - il} - (i - [i -
Avusturyalı puvan almadıitı için birin kızı kurtardık. kan ar:ıp mecmuası oldukça zengindir. p - - - -
dtlfi n ikinclliği Karşıyaka sporcula - Hükt\mete haber vermedin mi? Ye kı)·metli elemanlara ınaliktir. azar 1 ? (iJ ,_ [I-· - - - tm·llii 
rı almış oldular. Ali ağa güldü: Bilhassa kıymetli bir connaiseur o 8 • _ l!!ı __ ___ ıs: 

100 metre sırt UstU: Dört ki .. i işti· - Beyim, dedi, iki yıl e"·el bizi tan Ahmet Şevki Bey tarafından Ur- d t d lk dl l 9 :s l!!l 
rak etmiştir. Birinciliği Kar!:ıyakn lskeçeden hükumattan çağırdılar. E- fadan mübayaa edilen Seklavi iı.min- D BD e ar e D z 1l [il lj1 - (j - [il-· (1 
spor klUbU ikinciliği de Türkspor klil· limize kAğıt verdiler, iane t~phya- deki aygırla, Subeyhi ve Cllfe ismin lstanbul: Bahçekıpı Birinci Vakıf Hın 11 j J [•ı • ıi ii ı ·-

bü kazanmıştır. caksınız muhacırlara dediler. Ne çare deki kısraklar hakikaten güzel tipler 13eyo~lundı: Elhamra sineması ~ıra~ın-
Dalmada, birinciliği Altaylılar, ikin peki dedik, yürüdük. Dağıldık bizim dendir. da [Sabık Strongilo] Yerli l'.1atlar Pazarı 

ciliği Tül"k porlular kazanmıştır. köylere dolandık muhtarları. Bır de Zeki Hllml 
400 metre sürat: Birinci, Kar ıya- ne ol~a iyi. Yakaladılar bizi, elimizde ::!l:n:::::::::rn=::::::r.:::::::ı::::::::::::::::::::: :::m:a.-nnuı::::a:m:a::ı:::::ııı:ıı:::a::::::m·--: 

ka spor klübünden Alparslan 7, :l6 :- . ı Yunan hükOmetlnln resmt Uğıdı ol- karde- oğullarım var. lıe~enlerde he- lendi: 
te ikinci, Karşıyaka spor klUbiinden du~u halde: "Siz Mustafa Kemale pa- !'ap ettim yalnız burada bir kökten 5..'l - Ko öldürsünler, ;<ökümüz kuru. 
Rasim 7, 38 5-4 1e. UcUncü, yine Kar- ra topluyorsunuı .. diye aldılar aşağr, kiı;i varız. Ko ötdfü·iıinler, biz türe· maz ama, ah bir de ben öldUrsem! de· 
şıyaka spor k1übUnden Cemal bey. bastılar sopayı. Ben canımı dar kur- riz öte taraf~~n.. .. di, eonra bohça ba~ıını bir Hğn, bir 

4 - 50 bayrak ya~~şına Karşıyaka tardım ama öteki ikisi öldüler. Ben Deli Huse~ln ° ~un nm~.ac.ırlar- sola sallıyarak dişlerini gıcırdatıp 
epor, Tütkspor \'e Goztepe takımları aklımtı kaçırmadım ki böyle hilkılmetf' dan .dayak ;) emıştl. Kafası gozü pat- .1• • tt'. H be "'ldükt 
. i bi i ·ıiğ. K 1 t S 1 d al ı ale e ı. em n o en sonra, ıf{irak etm ş ve r ncı ı ar ıyaka ı;:ika,•f't edeyim. amış r. argı arının arasın an y • .. 

· . t ı t k b. ·· ·· usı tarafı llJOI' takımı kazanmıştır. Ahmet ah öteden atıldı: nız a eş er saçan e ır gozu • 
Jtu suretle 32 pu,·anla Karşıyaka - Ko, ölclilrsilnler he, dedi. kökU- görUnUyordu. Bu son sö1. iizerine ha- Gülüştüler. 

spor klUbü lzmir denizcilik şampiyonu! müzU kurutamazlar ya. Ben lSIUrsem şını kaldırdı, tek göıii büyüdü, büyü· 
illn edllmJttJr. kmtnlarım nr, daYt 8fo11anm nr,ıdU, bir (cyclope) ınkl kadar ha§met-

1929 

FlkrYt AdU 

Bugiinkü bulnıacanıız 
Soldan sağa \"t yukarıdan aşağı: 
1 - Bugünlerde ismi çok geçen bit 

mektep (10) 

2 - Münasebetsiz (4) 
3 - Levin (4), para oyunu (S) 
4 - 1stanbulda bir semt (7) 
6 - Bir yemi~ (3), hava (4) 
6 - Lakin (5) 
7 - Ur (2), zift parke (6) 
8 - Rütubet (3), pirenin aksi (3) 
9 - Bf r semt (8) 
10-~ 

11 - Ümit (4), nota (2). 
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1- Dünyanın en ha•••• 
en dakik ve ayda bir da
kika bile farketmlyen 

Yüksek müheıidis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muamelesinin hitamı olan 24/ 

FJ71Dl/991 perşembe gllnll akşamına kadar 
mektebe kaydll kabul edllmlş bulunan 
talebe meyanından mektebin leyli kad
rosuna göre alınacak leylt talebe mlkta
nnı tefrik için yapılacak olan müsabaka 
imtihanı 28 / Eyltll I 981 pazartesi gilnU 
sabah saat 9 da icra edileceği cihetle alA
kadaranın mezkdr glln ve saatte Gttmllş· 
sayanda kAfn mektepte hazır bulunma-
lan IUzumu llAn olunur. (2584) 

Balıkesir Vilayeti Encümeni 
Daimisinden: 

Bahkeair memleket hattaneaine ait 290 kalem eczayi bbbiye 
1 teırinienel 931 tarihine müAclif pqembe günü aaıt on beıte 
ihale edilmek Uue yirmi gün mDddetle aleni mDnakuaya vaze

dilmiıtir. 
MllnakaA ıeraitini Ye eczayı mezkurenin evsaf ve ıeraitinı 

6ğrenmek imrenlerin lstanbulda Sıhhiye müdiriyetiDe ve Balıke
ıirde encllmeni Yiliyete ve talip olanların yevmi mezk6rda bedeli 
mubammeni olan 2665 lira 7 S kul'Uf üzerinden ylsde yedi buçuk 
niıbetinde depoıitolarının vemeye teılim ile ve yahut banka 
mektuplarile Balıkesirde vilayet encümenine mOracaat etmeleri 
illn olunur. (2487) 

Balıkesir vilayeti encümeni 
daimisinden: 

t!alıkair - Bigadiç· Sındırıı yolunun muht~lif kilometrelertncle 
prtaameleri mucibillce yapalacaİE •• bedeli ketfi 29276 lira 75 
kuruı olan 45 menfez ile kara duftl' n bq adet bizin S Te,
rini evvel 931 tariblne mOAdif puartai ıDnO Aat on be,te 
ihale edilmek here yirmi g8n mllddetle n kapalı zarf uulile 
münakasaya vazec:lilmiftir. Muhaaebei umumiye kanununun maddei 
inahıuıası Ye fU'lnamei umumide muharrer evıafı haiz ve llzım 
gelen vesaiki ita etmek ıartile talip olanlann mal6mat almak ve 
ıeraiti öğrenmek Dzere ihale tarihinden evvel Balıkesir Nafia 
dairesine müracaat etmeleri ve ihale tarihinde Ye vakti muayye
ninde vesaiki lbıme ve depozito ve makbuz veya mektuplarile 
uaulll dairesinde Balıkesirde encllmeni villyete mOracaat etmeleri 
ilin olunur. (2486) 

j Devlet Demlryolları llilnlan 

Haydarpaıa kömür tahmil ve tabliye.inin kapalı zarfla müna· 
kaauı 5 birinci teırin 931 pa2artesi ıünü aaat on beıte idare merke· 
ainde ppılacakt1r. Tafıilit Ankara ve Haydarpaıa veznelerimizde 
beter liraya aatdmakta olan .. rtnamelerde yazılmaktadır. (2518) 

lktısat vekaletinden: 
l'avukçuluk enstitüıU civarındaki sabada İnfa ettirilecek olan 

6357 lira 33 kuruı. bedeli kqiOi Aman ve yem deposu ile 
kUmeı İnf .. ı kapalı zarf ualile 21 r&n müddetle münakasaya 
çıkarılmıftır. 

Şartnamesi ve projesi telsiz telıraf civar1nda zirai ve baytarj 
eutitüler inıaat fen müıavirlijinden •eritecektir. 

Taliplerin Han edilen bedeli keşif üzerinden % 7,S teminatlan 
ile birlikte ihale tarihi olan 30 eylOI 931 tarihine mUaadif 
çarpmba günll ıaat onbeıte Ziraat mDsteprhjı kıımında milte
şekkil inşaat komisyonuna mOracaatlan ilin olunur. (2264) 

lstanbul Evkaf müdüriyetinden 
Kıymeti mahammenesi Tamamımın miktarı 

Lira K. Ziraı 
332 50 133 

Evvelce ibrahim papyı atik balen Mercan mahalleainde Nu
ıuhağa aokağmda eıki (11) ve ilci defa (11) mükerrer ve ayni 
(9) No. ile murakkam arsanın mahlul olan sekizde iki biuui 
dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye konmuılur. 

MUzayedeıi Eylllllln ·yirmi altıncı Cumartesi Aat on beftedir. 
Talip olmak iıtiyenler balida muhaner kıymeti mubammeneainin 
yüzde yedi buçuğu niabetinde pey akçelerile birlikt~ latanbul 
E•kaf mOdOriyeti bınasmda Varidat müdüriyeti mahlQllt kıımına 
mBracaatJan ilAn olunur. (2059) 

ı ••ati 

15 ••n• için taahhUtlUdUr. 
1929 senesi Bırsdon methcrinde 
birincililf kazınmıştır. flıtlann eh· 
veniyeti ve saatlerin zarafeti bilhassa 

diğer markaların fevkindedir. 
TUrldye için umumi depo•u 

V AHE tıtttclyan 
lstınbul 'ultınhamaın No. 52 

SEYRISEF AIN 
Mcrkc.ı accatası: Galata t6prll bı~ı B. 2362 
$ube Jı.. Sirkeci Mfihiirdar zade han 2. !140 

IZMIR SUR' AT pOSTASI 
( Glllcemal ) 20 EyUil pazar 

14,30 da Galata Rıbbmmdan 

BOZCAADA po&TASI 

2500 Lira Mükilatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievvelde Çekiliyor 

( Ereğli ) 20 Eylal pazar 

17 de idare nbbmnıdan kal· 
kacakbr. Birinci mükafat 750 lira 

TRABZON p0STASI ikinci mükafat 250 
10 kiıiye (yüzer liradan) 1000 
10 kiıiye (ellişer liradan) 500 

1 
• 
ış Bankası Türkiye 

" 
" 
" 

1 

(ANAFARTA) .apuru 22 
Eylül Salı 17 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle Zon

guldak, lnebolu, AyaJlcak,Sam

sun, Ünye, F ataa, Ordu, Gire

ıon, Trabzon, Rize Mapavriye 

gidecektir. DönDtt• Zonguldak 
Y'>ktur. Of, 51JrMenE, Gire
leye de utnyacaktır. Sinop VI ayetı aımi ~nct~ıneni.n en: 

ı•----------• Beheri 2S ıer untiırambk komprıme hahnde 500 hrahk klor 
~· •WR:ım d •••M hııw:~ maiyeti kinin ile yine SOO liralık neosalvaraan 26-9·931 cumartesi 

•ındar Za • e me · · .. "dd ti ü k · k adan Onli ihale edilmek Dıere yarma gWl mu e e m na asaya çı a· 
V~p . ~ıbmtbr. Talip olanların Sinop daimi encümen riyasetine veyahutta 

LUksve serı Karademz poıtası 5 S hbat mOdürlUğOne müracaatları lilzumu ilAn olunur. (2533) 

B •• ı t VAPURU li _:._• ----------------
U en 21 E,ıuı H •• d .. 
Pazartesi 1 Istanbul evkaf mu u

aano alcıam aaat 18 de Sir· ti riyetinden: 
keci rıhhmındaa hareketle ı 
(Zonıuldak, İnebolu, Ayancık, Bir sene müddetle icar için 
Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ü 
G8rele, Vakfıkebir, Trabzon, D Mflzayedeye vazolunan emlAk 
Sürmene, Rize ve Mapavri) 1 - Balıçekapıda dördüncü vakıf banın zemin kahnda 8 Ye 

• ye azimet ve aYdet edecektir. 11·3 •e 12-4 Ye 14-7 No. mağazalar. . 
2 - Hanın zemininde 1 No. depo (dipten ikinci direğe kadar.) 

Yok Ye yolcu için Sirkeci- 3 - Hanın aama katında 2,12,14,16,35,36 No. odalar. 
de Vezir iskelesi ıokak No.61 il 4 - Hanın birinci katında 8-l,26,27,28,33,3S,36,37 No. odalar. 
acenta11na MDracaat. Tel : H 5 - Hamn ikinci katında 8-1,10,12,14,16,18,29,30,31,32,54 
21037. =! dala 

n11a1111111nmn11••••=-ua...Ji No. 0 r. 
6 - Hanın 4 Oncn katanda 12,14,16,18,21,22,27,28,29 No odalar. 

:m:numımnmımımnnanuamı::mmı:n!: MOddeti icarlar: 1·6-931 den 1·6-932 tarihine kadar 1 aene. 

Sadık Zade Bira li iki .. n• mUddetle icar için mUzayedeye vazolunan emllk 

i derler vapurıan H 7 - Hanın d6rd0ncü katında 26 No. oda. 

1 Karadenı·z ıi.1 MOddeti icar 1-6-931den1·6-933 tarihine kadar2 senedir. 

1 
Uç aene mUddetle icar için mUzayectere vazolunan 6mllk 

• POSTASI ff 8 - D6nlüacü vakıf banın zemin katında 66-17 ve 22·5 No. 

ıl Sallar•a i -r-ıa~~mn zemin katında 6-2 No. telefon dolabı. 
P J ı 1 O - Hanın aama katında 1 No. oda. 1 

vapuru Paz 11 - Hanın dördüncü katında 11, 13, 15 No. odalar. 
20 EvlUI arı: MDddeti icarlar: 1·6-931 den 1·6 934 tarihine kadar 3 senedir. 
aünü akpmı 17 de Sirkeci ~ Mebdei icarlar: E.ki müıtecirler için •ktı sabıkm hita• 
rıhbmandan hareketle (Zon- ıı yeni mUıtecirler için teslim tarihidir. 
guldak, Jnebolu, Ayancık, Müddeti mOzayede: 7 EylOl 931 den 29 Eylül 931 aah ıllnll 
Samıun, Ordu, Giresun, saat 15 e kadar. 
Tral:ııon, SOrmene ve Rize ye) Ballda muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
azimet ve avdetle ayni iıke· vaıolunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 1Sine 
lelerle G6rele ve Ünyeye uğ· kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
nyarak avdet edecektir. müzayedeye ittirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdilrliliOnde 

Fazla tafsillt için Sirkecide varidat mlldürlüğü akarlar kalemine müracaatlan ilin olunur. 

Meymenet Hanı albnda acen·j Enaf •e müştemilitı hakkında malOmat almak istiyenler 
telitine milracaat. Tel. 22134 bu mOddeti zarfında müuyede odaaına müracaat ederek ecri mili& 

............... 1111.,1111111111111 raporlarını 16rebilirler. (~290) 
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~vAKITın~ 

1Küçük ilanları '
1 

·~~~ f Jer gün neşrolunur - - 1 

Mis fabrikası mUstahzerata 
Kolonya, IA.vanıa, esans, dış macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 

Leyli 
ve 
Nehari 

F eyziye· Lisesi 
Nişan taş 
Tel.B.0. 

4093 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel FEYZiYE Lisesine müracaat ediniz. Türkiyenin en eski 

hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 

briyantin Mi~ müstahzeratını bir defa 
tecrübe edenler daima \.'e daima ondan 
aynlmazlor Her yerde bulunur. ( 1656) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-4----~~~~~~~~~~~~......,....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :·········-:··--··-······-:-: 1 k 1 A LI 1 1 :········ ..... _. .................. : .. Kız ve Erkek - Le li ve Nehari 
::::mr:mi Leylı ve Neharı ~ D 1 ap sa er ~ Ana, ilk, Orta, Emmmm y 
im········i Kız ve Erkek i i Lise Kısımlan r····'"mi 1,. t-kı .A. ı L ıııt ... ii!i .................................. Müessisi~ NebJzade Hamdi ···························•···•·· ggl ~ t""' a ]( ~e~ı""' 
m~ Resmi ders porgramlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebt mekteplerine kat'iyyen lüzum bırakmıya- ifü 3 ~ ~ 
m~ kcak _bir mükemmeliyettedir TnUm ,.e tcrbi

1
yeL hAeypetlerLi m

1 
emleketimizin en güzide muallim ve m~rebbil~rinden mürek- ~fü ilk Orta ve Lise kısımlarım muhtevidir. Bütün sınıftan mevcuttur. 

m~ ·eptır. Ana ve Baba, yavrularını l N K S E L E R i N E her hususta tam bır emnıyet ve huzuru m: ' · mi kalple ıeslim edebllirler. (l\]ufassal izahnome vereceğiniz adrese gönderilir. Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon 20019) ~m Talebe kaydına başlanmıştır. 
:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: : :::: ::: ::: : ::: :::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::: . . .. .. t 1 b ·1 · . 1 . f 
·-···························································································· ••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••··••••••••••·••••••••••·••••••••••••••••••••••· Kayıt ıçın hergun muracaa o una ı ır istıyen ere tarı name ....... _ .................................................... ·-································ ·························································~···························· . 
ı~rBmlB~~ ~rfa V0 ~Ualli~ ~ektepleri IOOml~D~IW~~ ~===g=ön:~:ri:li~=Şe:~:~:eh:aş:~~-T:e:~f=oo=

22

:
53

=
4

==~· 
Türkçe muallimleri Hanım ve Beyefendilere ' 

1 

REFiK AHMET BEYiN 

Orta ve Muallim K l 
·mektepleri için ıraa 

~· 
-

Traş bıçakları her yerde sabhr 

Ask. M. SA. Al. komlsynu l 
iUinalrı. ·-----

2400 Metre muşamba. 
80000 Adet pantalon tokası. 

150000 Çift fermejüp. 
150000 Çift f erm-ejup. 
100000 Küçük kopça. 
200000 Küçük kopça. 

300 Metre nefti çuha. 
300 Metre nefti çuha. 
500 Kilo bakır perçin çivisi. 

Dikimevi ihtiyacı için balfıha cins 
ve mi.ktarlan yazılı. eşyalar. ay.rı, ayrı 

rtnam-elerlc pazarlı suretile -catın 

alınacaktır. Patarhğr 26 eylül 981 cu
martesi günü saat 16 ya kadar icra 
kılnıacaktJr. Talip olanlar şartname.si 

D H h • T k • z b k ni göli1llek üzere koı~isyona müracaat 

[ 
r Or Orunı a sım am a J ları ve pazarlığı içın de yevmi mez. 

• sokak No. 41 kurda ve vakti ınuayyende lfarlıiye 
Cilt ve emrazı zühreviyma kadar esi. Her gün sabahtan mektebindeki mahal]i mahsusunda bu-
-----••-- akşae tedavihan lunmaları. (73) - (2a91) 

--- * *. 
Istanbul EvKaf müdi 1000 Kilo bakır perçin çivisi. 

1650 Metre muşamba. 
2500 Çift büyük kopça. 

300000 Fermejüp. 
450 Kilo ara ipliği. 

Kıymeti muhammenesi 2850 Kilo ince makine yafL 
Lira Kuruf miktarı ziraı Dikim evi ihtiyacı için balada cins 

riyetinden : 
219 lO 

6
.
26 

ve miktarları yazılı eşyalar aleni 
O küd münakasa suretile satın alınacaktır. 

s ·· arda Selman ağa mahal lesinde Karacaahmet caddesinde Münakasası ıı teşrinievel 931 pazar 
Sel~an ağa .~amiişerifinin bermucibi harita altı arım yirmi altı günü saat 16 ya kadar icra kıhnacak
santı?1 terbnnde bulunan kuyu mahalli beher ziraı 35 lira hesabile tır. Talip olanların şartnamelerini 
219 hra 10 kuruş bedelle satılmak üzere 4 hafta ımüddetle ilana ve görmek için komisyona müracaatları 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi tefrinievelin onuncu cumarte- ve münakasaya iştirakleri için de 
ıi günü saat 15 tedir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammene yevmi mezkur ve vakti muayyenin<1e 
nin !üzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile beraber yevm ve harbiye mektebindeki mahalli~ mahsu· 
ıaatı mezkura rkadar İstanbul evkaf müdüriyeti binasında varidat sunda bulunmaları. <72> - <2"90> 
müdüriyeti mahlulat kalemine mü racaatlan ilan olunur. * * * 

1000 Kilo gaz yağı 

Maarif vekaletinden: 
Balıkesirde inşa edilmekte olan muallim mektebinin idare, 

laboratuvar ve dershanelerine ait mobilyalarının imali ve Balıke
seir sevk ile mahalli mahsuslarına vaz ve montajı 7-9-931 tarihin· 

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

350 Kilo mukavva. 
50 Metre lacivert çu1ha. 
7':> Kilo tire. 

7:>0 Kilo paraf in. 
500 Kilo motör yağı. 
16 Kilo gres yağı. 

1000 Kilo ince makine yağJ. 
100000 Çift fermejüp. 

10000 Kilo mangal kömürü meşe. 
Dikim evi ihtiyacı için baIUda 

cins ve miktarları yazılı eşyalar ayrı 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazit esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

Muktesit 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 

ZiRAAT 
B aakasıadaa 

BiR nunıı 

Taliplarin ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında asgari 
on bin liralık mobilya siparİfİ kabul edip hüsnü suretle imal ve 
teılim elmiş olduklarına dair vesaik ve fabrikalarının bulunduğu 
yeri ve ihtiva ettiği makinalarla sair bUtün tertibatını gösterir 

evrakla vekalet inşaat dairesıne müracaat ettikleri takdirde resim, 
şartname ve mukavelename suretlerini alabileceklerdir. On beş 
günden sonra vaki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

ayrı şartnamelerle pazarlık S'Ureti· } 
le satınalınacaktır. Pazarlığı 2.1 eylül Istanbu Erkek Muallim mektebinden: 
931 çarşamba günü saat 16 ya kadar 
icra kılınacaktır. Talip olanlar şart- 26 eylül 931 cumartesi: Sınıf-3 Fizik ve kimya, sımf-4 riyaziye 

ihale Maarif vekaletinde toplanan inşaat komisyonu tarafından 
yapılacağından müteahh:tler lhale günü olan 7 Teşrini evel 931 

Çarşamba saat 15 te teklif mektuplarını mezliür komisyon riya
setine tevdi etmelidirler. ( 2378) 

namesini görmek üzere k~rı:tisyona mü: 27 eylül 931 pazar: Sınıf - 4 tarihi ilimler, sınıf -1 riyaziye. 28 
racaatları ve pazarlığı ıçın de yevmı l"'I 931 . .. · · 2 
mezkurda ve vakti muayyeninde ey u pazartesı: Sınıf • 4 tabııye, S - 3 rıyazıye, S- nebatat 
Harbiye mektebindeki mahalli mah- 29 eylül Salı: Sınıf-1 Türkçe ve din, 5- 2 Fizik kimya ve din. 
susunda bulunmaları. (71) - (2!589) 30 eylül 931 çarşamba: Sınıf -2 Türkçe. 

iş arıyorum 
Lise tah!!ilim vardır Fransızca da bi
lirim. Fabrika, ma~aza veya bir ida
rehanede çnlısmak iHiyorum. Sirkeci 

Bahmefit otelinde ibrahlm 

1 - ikmal imtihanlan yu kanki cetvele göre yapılacağından 
ikmali olan daimi talebenin 25 eylül cuma akşamı mektepte 
bulunmaları. 

2 - ikmalsiz talebenin de 8 teşrinievvelde mektepte bulun
maları ve daha evvel mektebe gelmeleri lüzumu ilan olunur. (2539) 

~rı ·r: ·mıııım!illl!lmm :.~~ın Dü~Ukl_~ ~encere ~lln~ıın;ıııı~illlfıllllL!ffiOOlıım~rııı[llııni~= 
Pıyısada me,cudu kalm!)an düdüklu tencereler vurut etmiştir. Bu .::: ------------.ı iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını lıarlku!Ade tenccr«"lerden bir adet olsun edinmek i~tirahıt, sür'at ve 
temizliği St'ven her aile için IAzımdır. 

lmBIBWI Yegane deposu; Eminönü ingiliı ma&azasıdır. Willfilllnıı!lll~lilll~ı 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 
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