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~ 2 - VAKiT 1 Eylül 1931 

Zağlôl Pş. nın hatırası 
Mıaır1n her tllrafında tebcil olunmu,, Nahas P,. Irat ettıoı 

kuvvetli bir nutukta bugUnkU Mıs1r hUkOmetlnln 
tazyik ve tethl• hUkOmetl olduAunu fakat 

yakında ma§IQp edllecel)lni sörlemlttlr. 

lillt, : 'iiCI i ~ '"' ,, lij 11] fitil 
Son posta ile gelen Mısır gazetele- yor "e bu dünya onun sebatını takdir 

rtnin verdifi maltlmata göre !\!ısır mit- ediyor. 
Jiyetpenerleri geçen hafta meıhum Hükumet, elindeki bütün cehenne 
zatıa1 paşanın dördüncü yıl dönümü mi Yesaiti kuJlanmasına rağmen mil
münaaebetlle Mısırın her tarafında Jet zerre kadar sarsılmamıştır. 
mühim tezahürler yapmışlardır. Bü- Onun için hak yakında galeh~ ça-

Büyük Zaferin canlı safhaları 

Fahrettin Paşa harp 
hatıralarını anlatıyor 

Irakla kolera 
Şimdiye kacaar bu afett•n 

366 kı,ı ölmu,tur 
Basra, 30 (A.A.)- Koleradan 

şimdiye kadar 366 kiti &lmn,
tür. 692 musapta tedavi altında 
bu!unm~ktı.dır. 

yük milli liderin halefi olan Nahas ıncak ,.e millet bUtün haklarına ııail "Kahraman Mehmetçiklerimiz dU•m•nı sıkı,11r1rorlerdı. 
paşa, onun kabri önünde ateş1i bir nu olacaktır. Fakat akşam KarardıOı ••men topçul•r1mızın MehmetÇİQİn 
tuk irat ederek ~ısırın ~.u~ünkU Yazi-1 Uiz bura.da s.aadet Zağhilun huzu- ancak 32 mermisi kalmı,b.,, d 
:yetinden bahsetmış ve butun Mısırın ı runda p~nı-ıplerımize sadık olduğumu l E . .. . .. . mezarın a 
muhalif oldu~unu söylemi<>+ir zu Ye ga•:emı'ze . k . ı d h" Hlkı gun Dumlup.narda ~teh'lıet· Buyük taarruzun birinci günü kar~ı 

& -s• • .ı • \arma )O un a H' . •• .. • :. 
Nahas paşa nutkunda şu he· bir fedakt.rlıktan k' · . • · · · çıgın mcz.arı başında.) apılan bu.) Uk me- ki ahır dağlannı acuıırak ilerliven kah- 1 Lı;;ı ıarafı l inci savıfamızd•] " ce ınmı)ecegımı21 . . 'ht'f ld d "f . . F h ü . :r- ~ ı: " • 

yanatta bulunmuştur: . tekrar ediyoruz.., ~ rası~ 'e 1 1 8 e or u mu ~ttışı a · raman s ,·arılerin başında bulunduı?um • mekte idi. .!\latbuat mümessilleri arıt-
"Millet prensiplerinden urre ka- Diğer taraftan Mısırın her şehrin- rdetitntık~. Paş~nın nutkundan hır ~·~mını sıralard~ .onlara ilk iş olarak düşnıa-ısında Halit Fahri bey de bulunuyor-

dar inhiraf etmemi•tir Onun ı~in de ve her k · d iht•f il 1 u nushamızda nakletmıştık. nın lzmır ıle muvasala hattı olan de- du. 
'Y • mer ezın e ı a er yapı· Fnh u· p · ·kıı:ı ·· j 

mfl1et (Zağltll) un dostları ve arkadaş mış Te milli rehberin hatıra~ı tehcil d re. ın aşa, ıstı a . mu- miryolunu ,·e telgraf hattını kesmek ,.e Ankara heyeti ise. lş bankasından 
lan ile birliktedir. Millet, bizim top olunmu~tur. ca eleısfnın başkumundan~ık har~ı s~f şimdiden gelecek ihtiyat kuvvetlcrini ' Suat Saim, Hilaliahmerden doı,;tor 
ladığımız mil1l kongreye bütün unsur- hasında 0 mıntakada rnzıf~ g~rn~.uşl cephe muharebesine yeti,melerine en- Vrhbi, !\filli ,.e lktısat ,.e Tasarruf ı ~ 
ı .1 • • k . E k k k d D ·· ıf •• d kumandanlarımızdandır. E\·elkı gun· . . . · . t' d \' d t """' di 1.. k an 1 e ıştıra ettı. "r ·e ' a ın, aru unun a k.. . gel olmak emrını vermıştlm. Öfliye doğ mı)e ın en e a .ne m. ıcaret me 
herkes bizimle beraber olduğunu a~ık· 

1 
u nultkunda harp hatıralarını şu suret ru idi ki atını koşturarak yanıma ge tl"bi müdürü Şe\'ket Süreyya, Ziraat 

.. t dl b e an atmıştır: k . b k d .. . ··du .. •ı h ça g09 er . arem '"'6 • . . .. . len bir süvari kolordu umandanı pa- an ·asın an memurın mu ru n e • 
miJll kongre, milJetin bütün sınıf t -d .. fag

1
ustost 1922G .. gkecesı, ~~zel b~r şaya ileriden rapor getirdim diye b·\üı met Ali, Tayyare cemiyetinden Rıza, 

ı ı.ntü . ti . . bütün bil esa u o muşu. o te ay hılal halın 'e. A k s · ti kt b. üh d·-ı arnu, "" n cemıye erını, · [ Ra~ tarafı ı inci ı.a,·ıfada d d bi . ·· .. .. .. rarak eli ile bir -y uzattı. Aldığım n ara ana ar me e 1 m en ı:. 
....... 1 ri i k"" .. ki . 1 b" ara. ' . e ortasın a r )'ıldızla gorunmuı1tu. y- Hil · C ı·ı b 1 di d K"t"k Ü ..., .... e n ve uçu erın ır )a ge- Avram Galantl \'e Ali Ekrem beyler S ı d b · b v ~. şey keskin kö-li beyaz ve küçük bir mı e 1 • e e ye en u u ç ZA· 
ti . b k ·ııetin ka ene er en erı aş aşagr olan Turk r- de H ı· b d ll F · h 
rmı~ ve u ongre mı nunu de ali tahsil ı;:ahadetnameleri olmadı b . • d · ·b . taş parrası idi bunun üzerinde kurı::un a ım, aro an asan evzı, · u 

i . d h. b. f d k. rhkta b 1 ' r a;>ragının o gece en ıtı aren yükse- :ı- , kuk kt b. d t'bb. dlf ··d · i esas sın en ıç ır e a ~ . u un- ğı kaydile aşağı derecelere ithal edil- ı ~· · t ı b · • . kalemi ile şöyle yazılmıştı: me e ın en 1 ıa mu errıs 
medıfmr Srtkı paşanın ıntıhabata is- . · B •.. .. .. ece6 ıne ışare 0 an u alametle beın- Fahri, malül zabitlerden Ismail 

' . . .. 1 . . :ı mışerdır. u karara nelce Koprulu her türk toplan patlamağa ve türk (26 ağustos 922 saat 19 da ge~ilen ' 'e H kk . • . . . 
tlrak etmıyeceğıni soy emış, ve Sıtkr d F' t b . •t• . ı· S a r, muallım Kudsı, Hımayeı t t-

. . zyik t dh' . za e ua e;> ı ıraz etmış ı. or. süngüleri parlamağa, atlarının nalı kesilen İzmir demiryolunun balastın ( ld N i be . . 
pap devrının ta ve e ış dP.\'rı zamanlarda diğer iki müderris de bu k d • b 1 O .. d b. d ) a en ı. ec ylerle gazetecıler bır· 
olduğunu ilin etmişti. . . . • . . şa ır amaga aş amıştı. gun cephe an ır parça ır. liği he) et teşkil ediyordu. 

.. .. karar hakkında l\laarıf \ekaletınc dı- yarılmış, ertesi gün düşman uzun Arkadaşlar o anda kalbime hastı- . . . . . . 
Sıtkı paşa huktimetl memlekete razname göndermiı:ılerdir Bunlardan a d be ·1 mu··d f t ı·b t h • b ta b b"' .. k · Sıns he)eti beledıye reısı Hıkmet. . b h . . :,; · z man an r a aa er ı a ını a- ıımı u ş parçası a.na en uvu me-

zarar getirmış ve onu u rana düşıir- başka, ali tahsil diploması olanlardan zrrladıgvı müstahkem ~phesini Tür- t t• . . k .. . .: .. .. NUmune hastanesinden doktor Hamdı, 
Ustu .h .. d . i Ah R f'k be d ane ı vermış 'e artı gozümun onun- Ş d. \' h lb h. tU d R m :ı r. tarı mu errıs met e ı Y e kün kahraman Mehmetriklerine tesli- d . ·ı· 1 . . . . h . .. .. . a ı, e ap, ra ım, ccar an ı-

Buh d h t b. fh d . ·ı· . . \' k" l d ~ e se' gı ı zmırımızın ayalı gorunmı- f z· K 1 h f ran son erece a ır sa ~ı- eresıne ı 1raz etmıştır. e a et e me mecbur olmuştu. Şu arkanızda g(). . b 1 t za, esna tan ıya, ayser eyetI rr-
ya girmiş bulunuyor. Onun için milJe- bu cihetleri nazan dikkate alarak bu rülen Resülbaba tepelerinde tutunanıı- ye a_ş a.mı_ş ı. . . ka reisi Hüsamettin, tüccardan Reşit, 
tin itimadını haiz olan bir hükumetin fakülteye ait yeni derece listesini red- van d\io;;man tabiatın müstahkem l .1• lkıncı bır hatıra· 29 ağustos a!qa- eczacı Naci, muallim Yunus Kazım, 
iş başına geçerek buhranla meşgul ol· delmiştir. ~attığı :ı Dumlupınar mevziini tutmak ~r yani başkumandan m~harebe:c;inden Konyadan meb'us Kazım, Şaban Sırrı, 
ması lazımdır. HükQmet bunu J,abul Diğer taraftan asıl mühım ,.e burada yerleşmek istiyordu. Hal- bır gece evel şu bulundugumuz yerler· Tevfik Fikret, Mustafa Lütfi, bel~i 
edeceğine milleti aldatmakla mesgul o eselelerden biri şudur: buki ona meydan ,.ermemek üzere ha~ duyduklarımızı Pitete haber verelim ye reisi Şe\·ki, fırkadan izzet, Eski 
1oyor. Halbuki millet her şeyi görü- ı~akülteler müderrislerin derece1e!'i kumandanlıktan Yerilen emir]e birin;i de me,·zi alan düşman askerleri ile şu maarif emini Ali Rıza, lhıe müdürü 
)or ve biliyor. HükOmet mi11eti alda ni tesbit ederken onları ihtisas ''e ctslı kolordu cenuptan ilerlemiş, Dumlu- karşıki ardıç ağaçlı tepelerde bulu· Cemal Nahit, Salihatfn be:tler
tamadığınr bildiğine göre· acab:t in- kaydile ikiye ayırmış, ihtisas hocaları pınarın hakim n<>ktalarını düı;ımandan nan sünrilerimizin muharebeye giriş- den mürekkepti. 
gilizlerl.~ldattığını mı 1.annediyor: F~· na ~z ma~ş,. diğerlerine fazla maa;; evet eline geçirmişti. Uşağa:,; doğru mişlerdi: .Düşmanı sıkıştrrıyorl~r .v~ Her heyet merasimde toplu bir hal. 
k~~ İngılızler. de onunla h~ı·~an~t hır tesbı~ etmı~.t~. . .. • düşmanm ricat hatlarını tahdide top .ateşım.~z .?nun müdafaa mevzılerını de bulunmuştur. Heyetlerin başların 
muzakereye gıremlyeceklerını soyle • . ögrendıgımıze gore vekalet bu tef başladığı .siralarda beşinci !iiÜYari koJ. gerıden dovuyordu. Akşam karam·- da bulunanlar kendi arkadaşlannr di· 
ml.Ş olduklarından onların da aldanınal rık esasını da muvafık bulmamış, IJu- ordusu da şimalden Gedize dofru iler- ken top~ kumandanı ancak IJ2 mer- jer heyetlerin baları ile tanrıtır-!'ıış· 
dıilan anlaşılıyor. O halde l\ilkCimet nun neye istinat ettiilni darülfünun· le 11flftanı bu tara ka~talıt .u 14 • "'a..! h · • .ı....,At~: .. ı.ı ı .. .,ı ı.. ·· 
ki ini ahbtiyor? Kendisini mi? dan sormuştur. DarUlfitnun dmn~nın yolunu kesmi ti. ikinci, dördünrU, cum emrıni Yerdim. Susamış bir hal- da toplanan şehir mtimessil~erf lrnr'De, 

Bugün millet bir tarafta, hiikü· cumartesi günü toplanarak bu yem \·a altıncı kolord!muz i e mütemadiycıl de bu emri bekliyen atlılarımızın düş- kahramanlığa, inkılaba daır uzur. U· 

met ayrı bir taraftadır. Mil1et hiir- z~yetleri tetkike girişmesi muhtemel- düşmanı sıkıştırıyor ve ona nefes al- man üzerine bir atılışı vardı ki Len zun mUbahasalarda bulunmuşlardır. 
riyeti uğrunda her eziyete göğüs ı.;eri- dır. dırmıyorlardı. Daha şimaldeki kot. onu gördüiilm halde bugün burada 1.ı.s Heyetler ~rasrnda bulunan ve e~etce 

Muammer Ra'lf Bey ordumuz ise karşısında faik düşman rihinden acizim. Birçok Mehmetc;ik· ziyaret edılen sahalarda hrap etmı~ o-
ve mUnbasıran aan'at erbabına Biıitaç gündür Ankarada bulun~tn kuvvetleri kötürüme çe,·irmişti. llu lerin bu yerlerde bırakan o hücum kol· tanların anl~tt.~kklarl~ kkahrial mdanl !Irk men 
k d• t · · k d·ı .. t k'l D ··ıf·· · · .. ,, Raşı k bel 1 huyu a a a .. n enmıc. re ı emını ma ıa ı e mus a 1 aru unun emını n uammer ,·azivete göre ,.e bunun verdiği netice ı dö U•lerinde bıraktıklarından a er ~ • 

d ·· h · · 1 · t• J arı n -s ti 
bl"r ıa .. ayı· bankasının arılması be"' un se rımıze ge mış ır. · d h J l vüka ... k G i b · r. 

u .... " yı er a an ıyan • <re" .. az RŞ- çok fazla esirleri beraber getlrmışler- . • 
meseleleri görUtUlmüıtür. Dünkü MU,ır revzı Pş. "z.nln tettek· kumandanımız, bugün bulunduğumuz di. o yorgun askerlere kaçan dilşma- Merasım. pro~ra~ı muntazam ~ır 
içtimada mevzuu bahıolan meıe- kUrlerl mevkie kadar bizzat g,~lmiş n askerle nı önlemek için, 0 geee istirahat yeri· surete tatbık edılmış, merasim yeıın: 
leler hakkında bir karar veril- Ankara, 31 (A.A.) - B. E. H. Refai rine hUcum emrini duşmanın ate~i al· ne, 35 kilometre ileride bir yürüyüş de ~azır bu .. un~uru!~nd ot~b~s~~rle I~~ 
mediiinden tekrar toplanılacak- Müşir Fe~zi .~aşa Hazretleri zaferin tMındha vetr.mkliştir. k Bu :m~rleArdkut·kr: ~·~d·n hedefi verdim. Bu emri de yolu ile ifa :~t~;~e~~~: e~::a~;:ar~r~ ~ı·: ~·Udd:ı 

yıl dönümiı munasebetile ordu namına e me çı er, arşı ız 8 a epe e eden süvarilerimiz ertesi gün burada d . tı·ı bll t bU 
tar. • t b 'ki ·ı ·k'd kışıp k ı dü kalınmış ave ı er otomo ve o o s-
Tlftlk a-clrlerl de toplandılar resmı ,.e hususi gelen e rı ere >ıyrı nı en şu me\ ı e sı a an şman baı;ıkumandan muharebesi olurken ı . n· l k 1 d k .. d il i ter .. ·· k.. ı d K d d d ğ nık et · b :,; ter e o or u par ına gon er m ş · ayrı cevap ,·ermek mum un o ma •ısın or usunu arma a ı mış ve u su tarda karanları önlemi", kılıçtan ır;ed . . .. . 

Tiftik tacirleri de dün ihracat d b·ı k b 1 a imi tesekl>ürleri- retle meydan muharebesinin bütün şan , "i dır. Burada bır muddet dlnenıldlkten 
ofisinde toplanmıılar ve memle· ~n .b;: ;u a; e; 1: Ajan~~nı tavısit ''e şerefini ulu başkumandanı G ~1.i riyordu. Bi! aralık cephane kalma:tıitı sonra Sefa gazinosunda belediyenin Vl!r 
ketimize gelecek olan Bradford nın ı a ı~a d na o Mustafa KemaJin ayaklan önüne ser- nı bildiren bir kumandana "kılıça kuv· diği ziyafette bul un olmuştur. Zirafet 

L 
buyurmuş ar ır. mı·Qı·ı. Bunun 

1
.,.

1
.n ordu bu muharebe- vet., cevabını gönderdim. Cephane kol çok mükemmel olmuş. gece belediye bah 

ve iyej sanayi mensuplarının ı b ı 'Y , Saffet ve doktor Cema ey er nin adına bir şükran armaganı olarak larımızın, erzak kollarımızın yetişme- cesinde geç vakte kadar eğlenilmiştir. 
ıeyabat proğramlarıoı katk'i ola- Savmsunda G. (başkumandan muharebesi) deml~tir. sine imkan yoktu. Onları beklest'k Gece saat ikide Afyon istaıyonund:ın 
rak teıbit etmi9lerdir. bundan Ordu, 31 agustos - ıresun Bu muharebelerde bulunmuş oln;ayı düşmanı kaçırmış olacaktık. Nihayet kalkan trene An.ka~, ~stanb.ul, Sh·ns, 
sonra da tiftik piyHasının bu- dan buraya gelen C. H. F. u- şeref edinen ben arkadaşınız size hu lzmire girdiğimiz eylülü sabaltı topla- Kayseri heyetten bınmışlerdır. 
gilnkil Taziyeti etrafında alın- mumi idare heyeti azasından muharebelere ait bir hatıramı an.eder- rımızda ikişer mermi kalmıştı. Onla. Dün öğle ü1.eri Esklşehirde de İl
ma11 ilzam gelen tedbirler gö- Saffet ve doktor Cemal beyler sem başınızı ağırmış olmıyacnğımı 1nı:· rı da Karşıyaka sahillerinde lzmiri fe- tanbul heyeti diğerlerinden ayrılmıt 
rütülmüştür. Samsuna sreçmişlerdir. nederlm. lamlamak için attık • ., l,·e akşam üstü şehrimize gelmi~tir. 
VAKITın Tefrik••• ı 76 h! ~yanıklığı , verdiii .ıecel.er~e~ hak .• Annem,~ ıöz a~l~tmak-ka.bifiİıeğe mecbur e~emez~i-. -. - jdifimi sıkıyorum ama bu aefe-r&!i 

K d il 
bırınde vak a.lar! tef11r ~ttı; adı oluyor .mu? Ben w gıdıyorum., dıye Havanın ~ıraz ya~murlu olma: haıtalığımı hiç beyenmiyorum •• iz el zamanlarda hıçbır teY ıfade et· yataktan kalktıgı zaman ben de, sına rağmen aıle o gun lstanbula Murat: "Allaha emanet, t~y 
miyen kelimeleri, tavırları, bakıs· Neciye de önüne geçtik: "Seni hu göç etti. zeciğim, Allaha emanet.. Allah 

D il 
ları, gizli fıııldatmaları bir a· halde göndermeyiz... hiç olmazsa V çok zaman ıeni batımızdan ek a arı raya topladı; bir ~ı.ı~ı m~frit b.~r b.ugün d~ d.i~l~n,, dedik.. "Ha!di Haıtanın yanında yalnız Gül- ıik etmez inıallah.,, diye onun o-
n;ı:uh~.~~tle ke?,d111.nı ıevıy'?r ıo· sı.z .kendı ıtınıze bakı~~· .dıve süm bırakılmıftı. muzlarını olquyordu. 

y AZAN rundugu halde otekı kıımı hıç nıey hızı payladı; çocuk degıl kı ko- y l h yli u d .... . . k k Bir za.man aonra Murat Be. 
d ._ b . ·ı . 1 d d b. d k·1· 1· o a za ıgı ıçın arll "" REŞAT NU~I ana çıKımıyan u.ıarıp .aı en~n ~m an tutup a ır o aya ı ıt ıye· dıncaiızın ıılıhati hakkında aık yin ziyaretleri daha aeyrekleıti; 
karanlık kutanı hır an, hır mag- hm. k h ber al nihayet büsbütün durdu 

Elini ajır aiır büyük hanımın nezyom ıtıiı içinde gördü. Büyük hanım o gece horoz· sı ~ bey ü ı~amı~~rdu. ~ 8:lnız • 
elinden çekti, batını zahmetle Nadide hanım o gün kötke öy- lar ötünceye kadar kirpikli goz· J\.1~r~ 1 t ~ l t ı.un~e hır ı~le- • • • 
duvardan tarafa çevirdi ve artık le bir halde döndü ki kızları gayri lerini kırpmadı. Gözlerini açıyor: ~· ı~n ~an u a ındıkçe kona- Yağmurlu bir akıamdı. Ko-
hartket etmedi: ihtiyari: Hasta kar§ısında o inanılmaz de· ~D ı:t ugr~tor, ~er defaıı.~da: nalın kapııı önünde bir araba 

Bu jest buyük hanıma yabancı - Anne ıana ne oldu? diye recede büyük gözlerile bakıyor. k ld ~~ nt ayet bır ~aftalık omru durdu. Köte pencereainde olu-
değildi. Hasta vaktile deniz kena- bağrıftrlar. Kapıyor yine o .. yalnız ıu farkla ~ a 1 •ro~ ... ~ek perııa~ım, !>"'tı- ran büyük hanım "hayırdır inşal-
rındaki arabada kocuına darıldı· Şakir bey hem sert, hem müş· ki yüzünü duvara çevirmi~, ~ım yerı bılmıyorum,, dıye aghyor lah,, diye camı ıürdü ve ıokaiın 
ğı zaman aynen bu darılmıt çocuk fik bir sesle kaynanaaına çıkııma- ihtiyar kadın biraz daha gözlermi u. alaca karanlığında Muradın i
tavrile arkasını çeviriyor ve büyük ğa batladı: açmaıa adeta onun a~ladıiını işi· . Ayakta dolatmuına rağmen ri vücudünü tanıdı. O arabacınm 

Hanım o vakit onun ağladı· - Valide ıöyliyeyim dedim a- tecek .. ç.ıldıracak.. Lahavle veli. bır türlü iyile149mediiini iddia ed..:n yanında duran bir küçük bavulu a• 
jını tuavvur ederek içi yanıyor· ma olmıyacak .. Siz yatlısmız; sinir kuvvete!. büyük hanım onu gördükçe biiı- lırken Gülıüm çocukları kucağı· 
du. Demek hasta timdi ayni tavrı lisiniz; daha doğrusu hastasınız; Ertesi sabah Nadide hanım bütün bitap tavırlar alıyor: Hatta na alarak arabadan indiriyordu. 
ona tekrar ediyordu. Niçin? kendiniz bakılmağa muhtac bir vücudünde hiçbir rahatıızlık duy bazan vakit bulurıa .mindere u· Nadide hanım •okaiı gör-

Hanımefendi olduğu yerde halde iken nasıl batkalarının ! as madığı halde hasta taklidi yaptı: zanıp dizine bir battaniye örter .k mek için omuzlarına abanan kız· 
donup kalmıfb. talarile uğratırsınız .. Maamafih bü - Çocuklar fenayım... Reni sızıldanıyordu. lanna döndü, iki elini ıöiıüne 

Hutanm hakikati anladığına tün kabahat ıizde değil.. kızlarınız bugün mutlaka lstanbula indirin, - Size bakamıyorum Murat- baıtırarak: 
filphe yoktu. Ya bir yerden bir da. Sizi biraz dütünmeli... i burada kalırsam daha fena olaca çığr.m. Bu gününüzde elinizi tutama - Eyvah çocuklar.. Kadın-
feY kulaiına gitti; yahut da has- Bu defa Dürdane kocaaına Aa·ı ğım. dedi. dığı.m için Allah bilir çok meyu- cajız gitti, diye inledi. 
talık nöbetlerinden birinin zihni taıb: ~ • 



=~~~~~~~~~~~~~~~~~~========~ı-3 := i Rus ameleleri 1 Polis Haberleri 

Iranda kadınların hukuku Dün bazı müessese- -F-e-ci_b_i-"!"'r_k_a_za--

VAKrJ 1 EyHil 1931 -
Günün 
Muhtırası 

yeni aile kanunu kadınların birçok lerJ ırezdiler Bir k•••P çıraOı dört parmaoını ___ ----~--:-:-:::;-::--:-:-:~ 
birden makinede keati Takvim - N.lı ı ~ylül <J uncu haklarını tesblt etmiş ve onlara 

talAk hakkı da vermiştir. 
B•r gUn gazeıecıtere gemilerini Bakırköyünde feci bir hadise olnıu:-. il\' 1931. senenin günleri: geçen 2# 

gezdfrecekler bir ka!!ap çırağı dört parmağını birden kalıın günler: 121. J:' ReblülAhir 1350. 
Şehrimizde bu~unan Rus amele et makine!"ine kaptrrmı;;tır: GUne!-Doğıışu S.26 lları~ı J 8,# 

8 .. kabulU her yerden fazla ırakta derin bir seyyahları dün gruplar halinde fstas~·on cadde~indeki ka~;ap dük· 
• kanunun ı 1 ttlkl h · · • " Namaz vakitleri- Sabah. 3,58 11 ırak gazete er ne,re eri makalelerde te rı gezmışler, bazı sınaı mu· kanına, çırak Sallhattinin komşuların. -

te•lr ,r:r, ~ile kanununun hazırlanmaaını istiyorlar esseseleri ve Bakırköy. feshane dan Marika ,.e Furtuna adlı iki müşte· Ôğlc: 12.14: ikindi 15.55; fık~am ıs.44. 
yel\ ı f b "k 1 · · d" 1 · f d" Yat ı 20 21 im ak :t40 1 d son poeta ile gelen gazete· ler ve müşterek adetler de bulunu~·or. a rı a arını zıyaret etmış er ır. r gelmiş ,.e et istemış er ır. 

1 ran. 
8 "1·ıe kanunundan bahsetmek- Nitekim izdivaç me elel'indeki f~na· Bugün saat 11 den 12 ye ka- Salahattin cengelden <:•kardığı el Hava - l>Unkii hnııırrt ıazamtı 24 

er yenı a ' . - k k" • e hava t d" ıran meclisi tarafından kabu. lrklar. iki tarafrn memleketinde rr.ii· dar Rus sövyE't seyyahları rıya- ve yağ parçalarını çe me ma ıne.;ın (• gori) J 4: bugün ruzgar poyraz 
o~u:~n bu yeni kanun erkeklerin 18 ya savi ~en~ce~ vaziyette idi. seti ve Ukranya vapurları ku· koyduğu sırada müşterilerden hir. ·i açıktır. 
şını, kadınları~ 16 >:a~nı ikmal etflM!. Sınnı ruşte \'armıyan, kadınlık mandanlığını, Türk matbuat. ile yanlı hkla düfmeyl çe,·irmiştir. Çııak 
d~n nlenmelerıne manı olmaktadır. noktai nazarından tekamül etmiycn ecnebi matbuat mümessillerini bu arada elini çekememiş, dört parmağı 

Evlenecek olanlar sıh}ıatlerlnin birçok kızlar, nlilni tarafından ev- nı makineye kaptırmıştır. Sal~hnttin 
ıı. • bl h t t kt l d. ·ı· ı gemiyi ziyarete davet etmektedir. hastane ....... kaldırılmıa... tahkikat'" b,·\Q. tam oldu5una, serı r as a r an en ırı ıyor, yahut cariye gibi .!'utı ı- ,, "" : n :.-

salim olduklarına dair ·ıhhi bir şeha· yor. Bundan haşka sıhhi şartlar ıer· Hususi davetiyeler tabına im· lanmıştır. 
detname takdim etmek mecburiyetinde re kadar aranmamaktadır. E,·lennıek kan görülemediği için bu yazı KUfUr edince gUlUp 
dirler. Erkek ulahlak sahibi olur, istiyen bir adamın sıhhi ,·aıiyf'ti z~r· davetiye makamına kaim olacak- atl•m••l•r aonra ••• 
yahut kadına fena muamele eder, ya. re kadar tetkik olunmuyor. Bundan tır. Evelki gUn Tahimde çöpçülere mah 
hut evinin nafakasını temin edemtı başka kadın, erkeğin hir mf'taı olmak • sus olan yerde I<'aik, Agop, Abdurah 
yahut arl bir ha ta lığa duçar olurı;a tan ileri gidemiyor. Erkek i!'ltediği zn- Beledıyede: man aldıkları şarabr içerlerken, yan-
kadın bu çeşit erkekten ho )anmak n1an kadını başrndan atmaktadır. ~er'i Lokantaların fiat cet- larınn Hasan isminde biri.si gelmiş fa. 
hakk•.nı .hnb.dir. mahkemelerin kayitleri bu aile facia· il f dik kat buna kızan Agop küfretm~:;-t~r. 

1 enı kanun lrandıı umum tarı-· Jarı ile doludur. Ve er İ8S Hasan da buna mukabele etmıştır. 
fından hü nU kabul görmü tür. Kadının yirminci .. asırda heyfi edilecek Bunun üttrine Agop ağlamıya Abdur· 

Bu ·eni kanunun kabulü her mu· hir takım arıulann Hırı olması, çok B I d" k .b. rahman da gülmiye başlamıştır. Bu 
f 1 1 . lü dü e e ıye anunu mucı ınce . . , . h 

1 
b hitten az a rakta derin bir tesir np bUyük bır zu m r. b 1 d' . I k l · k vazıyete sınirlenen F aık der a ıra-

mıştır. · "Onun için lranın yeni bir aile ka· . e e ıye~ın °. anta a~ın yıyece ğını çekmiş ve giUdUğü için Abdurrah-
( El'irak) gazete~i bu meseleyi me,. nunu kabul etmesini gıpta ite karşılı· ı~ecek lıst.elerıni tetkık ve ta.•· manı üç yerinden ağır surette yarala

zuu bııh eden bir başmakalesinde şu yoruz. .. . . tık .etmesı lizım gelmektedır. mıştır. Bu arada bunlan ayırmak is· 
sözleri söylüyor: lrak hukumetı de aynı hattı har~ Tastık muamelesini yaptırmaları tiyen Agop da parmağından yaralan-

''lran gazetelerinin yeni aile l:a· keti takip etmelidir. Yoksa bugün tu- için belediyece lokantalara ey· mıştır. 
nunu hakkındaki neşriyatı, haklka- tulan yol devam ederse Iraklıların ili· lül sonuna kadar nıühlet veril- Abdurrahman hastaneye kaldırıl· 
ten parlaktır. tran. e~iden, bi~f.,, le hay~tr inhitata ~~.rama~ta d~\"am e- miş bu:unmaktadır. Şimdiye ka· mış, Faik ve Hasan yakalanarak tah· 
gibi. son derece köhne .hır .takım .uı<ul decekt.~r: frakta olumlerın ç~.galma~ı dar ancak 6 lokanta müraca~tla kikata başlanmıştır. • 
tathı"k ediyordu. lslamı.retın zevrıyete mukabıhnde doğumların mutemadı· b l d' f' . 

1 
• i taa· Memurl•n korkutmak ıçln 

l 'l ·ı • 1. t· 1 . d' ·t· . t k e e ıyeye ıyat lıste erın . . b. münafi olan hu usu ı aı e mes u ıye 1 yen aza ması ız ıvnç şeraı 1nın e em. t'k tt" · l d' Balatta ~Jtındl~ Nıyazi lsmınde ı· 
• · f · t hd"t d" ··ı t · d ·ı · ı· O 1 e ırmış er ır k. · · k ·ı ni yıkıyor, ıçtıma nızanu e ı e ıl mu e memesın en ı erı ge ıyor. nun B ı· t I d".kk" l d mÜf· ri hakkında tev ıf mUzekkeresı esı · 

· ı·· t th'k d'Jd".ıt, ı · · ··ı ı · hhi · ti · · t b't u ıs e er u an ar 8 k .. yordu. Eskı usu un a ı · e ı lg ıçın o en erın sı \·azıye erını es 1 . . .. . . J miş ve polis memurlan yakalama uze 
,.:amanda. kadınl:ır ve kız çocukları etmek. erken e,·Jenmelere mani ol- terılerın gorebıleceklerı yer ere re dükkanına gitmişlerdir. Fakat va. 
dalma tehlike içinde yaşıyorlardı. 1 mak, kadına talak hakkını verm~k la- a~ılackak ve büyük harflerle ya· fidesi Seher ile dostu Hatice akılların· 

"frak ile Iran ara mda içtimai zımdır. Evlilerin mütekabil hakları zı aca ~·~· • . ca memurları korkutmak için birdenbi· 
muhit itibarile hirr.ok farklar vardır. j ve ,·azifeleri tesbit olunursa Irakı lıü- Te~rınıev.v~lin birinde~ ıtıb~· re üzerlerine hücum etmişler, fakat 
Fakat arada birçok müşterek an'ane- yük tehlikelerden kurtarmış oluruz. ren lıstelerını tastik ettırmemıf neticesiz kalmı;;tır. Her ikisi hakkın

~lan lo~antalara para cezası ve· da da takibat yapılmaktadır. 
Ticaret aleminde: 

t ufgreisfer. rn )'e' lizilm lhra• 
cah artıyor 

f_u10'ar ııtanda yaş il.ıüm ibra• 
cah seneden Eeneye artmakta• 
d1r. D6rt sene en·el 1 SO hin 
le il oyu geçmİ)•en yaf hiim ibra. 
<:atı bir kaç milyon ld'oya çık
mıştır. 

Eulgar iiıUm'tri Avusturya. 
A 'msnya. italya ve Holandaya 
ihraç edilmeldedir. Geçen sene 
Varşovayada yarım milyon kilo 
ilıraç edilm"ştir. Pu sene ingil· 
tere ve iıkandinavyaya dahi 
ihracat yapılması C::üşünülmek· 
ted ·r. 

ilaaç edilen f zümler sandık· 
lar içinde sevkedilmektP, istif 
ve ambalajları mlitehassıslar ta
rafından yapılmaktadar. 

fUccar ••Y•aının antrepolarda 
bekleme mUddeti artt1rlldı 
Aldığımız malürnata göre tüc

car eşyasının antrepolarda bek
leme müddetinin 1343 numarah 
kanunun birinci maddesine tev· 
fikan biı sene miiddetle uzadıl· 
masına karar ver lmiı ve lceyfiyet 
alakar'ar'a~P Filrlirilmiştir. 

Limanaa 

tallç ~lrketl idare hey'eti neler 
istiyor? 

Haliç ~irketi umumi hey'elt, 
ıiı ketin vaziyeti hakkında kat'i 
bir karar vermek üıcre Jleçen
Jerde fevkalade bir toplantı ya
pacaktı. Fakat ekseriyet olmadı· 
ğından yapılamadı. Bu toptanlı· 
mn eylul sonunda yapılması 
muhtemel görülmektedir. 

Haber verildiğine göre idare 
meclisinin umumi hey'~te hazır
ladığı raporda şirketin fa~li~etini 
tatil cihetine gidilmemes1 ııten
mekte ve küçük fakat çok sur'-

atli vapurlar getirilmesi, tarifede 
tenzilat ve Eyüp, Deftardar, süt
lift fibi uıak iskelelerle Köprü 

arasında doğru seferler yapılması 
tavıiye edilmektedir. 

Adliye haberleri 

"Polltlka,· gazetesi aleyhine 
açllan bir davanın 

rU'yetlne ba,ıandı 
Istahbul ikinci ceza mabke

muinde, dün bir müstehcen 
neşriyat davasının ruyetine baş
lanmıthr. 

O.va, fealiyetini tadil etmit 
olan • Poleıika » gazetesi "ley
hindedir. Gazetede vaktile çıkan 
bir karikatörl~ altındaki yazının 
ifade ettiği mana, müddei umu
milıkce müstehcen görülmüş, 
dava açı·mıştır. 

Dlinkü ce:sede, gazetenin mes
ftl müdürü Hikmet Münif bey 
mahkemede hazır buiunmnş. bu 
karikatörda ve yazısında müs· 
tehcenlik mevcut o'madığnu söy· 
]emiştir. Müddeiumumi muavini 
Kamil bey müstehcen oldugu 
mütalaasında bulunmuş, neıir 
zımam ıtibarile eski matbuat 
kanunu delaletile ceza kanunu· 
nun 426 ıncı maddesine göre 
ceza istemiştir. 

Müdafaa için mUblet istenil· 
diğ.nden muhikeme yarın saat 
on dörde bırakılmışhr: 

Bir tevkif 
Aydmda komonistlik madde· 

sinden hakkında tahkikat yapı· 
lan Sabahattin bey isminde biri· 
si, mahalli muddiumumiliğinden 

vakı işir ve gönderilen müzek
kere mucibince Usküdarda tev· 
kif edilmittir kend;si diln izmire 
gönderilmiştir. 
Oto"'obll kazaaı davasının 

rU'retlne devam edildi 
lstanbul ikinci ceza mahkeme 

sinde don bir müddet c:vvel Ar
navut köyünde vukua gelen oto
mobil kazasına at davanan 
ruyetine devam edilmiştir. 

Bu davada maznun, şöför Se
zai efendidir eniştesini otomobi· 
lin çamurluğuna bindirdiğ ve 
Arnavut köyünden geçerken oto
mobilia clektrık dirğine çarpdı 

rılec~ktır. . . Veresiye istlyen mu,teri 
Gene teşrinievvelden ıtı?aren Asmalı mesçitte manav Mustafanın 

l~kant~larm fiyat tarifeJerı tet· dükknına şoför Arif gelerek şeftali al
kık edılecek avnı ıuahalde bu· mı§ı para.'>ını sonra vereceğini söyle· 
lunan, 1'J1l1 :sınıftan Jokantalann mi fakat Mustafa buna razi olmayın. 
aynı cinsten yemeklerinde fiyat ca: veresiyeci müşteri de kavunları ez 
farkı görülürse bu farkın sebep• miye başlamıştır. 
leri araşbnlacaktır. Arif üstelik kendisine merkeze ~ağı. 
yazı işleri müdilrlttğü ran polis memurunu tahkir etmiş, ya. 

0 .. k . . . . E kalanmıştır. 
... u~ ü refik)erımızden~ırı : Bir h1rsızhk iddiası 

. mınonu kaymaka.mı Halu~ Nı: Galatada Defterdar yokuşunda 76 
h~t beyin beledıy~ . yazı ışlerı numaralı evde oturan Cemile hanım, 
mudUrlüğOne tayını mukarrer . ·de oturan Münevver ismindeki 
old - t O" b h aynı e~ ugunu yazmış ı. un u u- kızın sandığından 45 lirasını ça1dığı 
susta yaphğımız tahkikata gö- nı iddia etml~ tahkikata başlanmıştır. 
re _ ~ö~le bir tasavvur mevcut Niçin y~nımızdan ~ıktan? 
degıldır. Dün Yemeniciler caddesinde bir kun 

Rus amelesi için yapllan duracı dUkkAnında çalışan Şevki efen 
Program ve belediye diyi evelce yanında çalıştığı Sadık 

Şehrimızde bulunan Rus ame- ' l · usta: 
es.nin şehirdeki dolatma pro· _ Niçin bizim yanımızdan çıktın? 
gramlarının belediye tarafıodan Diye tehdit etmiş ve eline geçirdiği 
tanzim edildiği söyleniyordu. bir dernlr parçası ile arkasından yara· 

Bu fayia ıeyyabin itleri mü· ıarnıştrr. Tahkikat yapılmaktadır. 
d~~lUğünUn şehrimiıe gelen yüz Patllcan kon•ene•lnden 
~ı,ıden fazla seyyah grupları zehirlendi 
ıçm ha21rlısnan programları tet• Küçük pazar karakolu karşısında 
kik etmekte olmasmdan galat· oturan Aziz yediği patlican konserve· 
lir. Belediye program hazırla· sinde.n zehirlenerek Cerrahpaşa hasta· 

nesine kaldırılmıştır. Polisçe konsene 
mamış, hazırlarıan proğramı tet- fabrikası hakkında tahkikat yapılınıı"· 
kik etmiştir. 

Ekmek narhı tadır_. __________ _ 

Belediye iktısat mildürlUğü Vlliyette: 
dün ekmek narhını tetkik ve b 
n.eticede eski narbı ipka etmiı- Eylü ı maaıı ugün 
tır. verilecek 

Bu hafta gene ekmek 8 kuru· 
şa, francala 13 kuruşa satıla· 
caktır. 

······································· ····· gı, bu suretle çamurl~kd·~··d~;~n 
eniştesini!l öldugü mevzubahiadir. 
Dun~ ü celsede, otomobilin 

ehli vukuf tarafından muayene
sine dair rapoı okunmuş, mah· 
kemenin tahkikat saf hası bitmış, 
muddeiumumi muavini Kamil 
bey, mütaleasını bildirerek, Se
zayi efendinin tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik suretile Ölüme sebep 
olmaktan ceıa kanununun 455 
inci maddesine göre tecziyesini 
istemiştir. 

Bundan sonra müdafaa yapıl
mış ve muhakeme, kararın teb· 
liği için çarşambaya b11akılmış· 
tar. 

Uç ayhk mea,taren da bugUn 
verllmeslne be,ıanıyor 

Defterdarhk eylül umumi ma· 
af hazırlığını bitirmiştir. 
Maaş bugün verilecektir. 
Dullar, yetimler ve mOtekait

ler maaşlarının dağıtılma1ına da 
bugün başlanacaktJr. 

Veni mektupçu 
Viliyetin yeni mektupçusu 

Osman Bev, dün işe ba,lamışlır. 

•••hlh 
Dünkü sayımızda askeri terfi 

listesinde miralaylığa terfi eden· 
ler arHında üçüncü kolordu 
satın alma komisyonu reisi Safer 
beyin ismi Şeref o!arak çıkmıılırj 
taıhih ve itizar ederiz. 

• 
Bugün 

Gelenler • gldenler - Erzurum 
melı'u::.lıırı 1 lahhı Şinn i Pş •• Aziz, Gire· 
!Un meb'u.u Hekkı Tank, Münür, Bcyı· 
zıt mcb'u u Ihsan, Eızumm \'alisi Fe\'Zİ 
Beyler dün l\aradeniz \ ıpuru ile $ehrl· 
ınize gelmışlcrdir Er:rnrum meb·uslaun· 
dan ~afi Atuf \ e A~ım Beyler .Samsı1n 
, olile An karaya gitmişlerdir. 
· ~ ı parta meb'usu Kemal Turan Bey 
dun izmirden şehrimize gelmiştir Au~ün 
intihap d:ıircsine ~decektir. 

§ Belgrat meb'usu Haydar Bey dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

§ Elektrik \'C trnmvay şlrket\crl di· 
rektörü 1. flınsens Brükseldcn ~ehri· 

mizc gelmi~tir. 

• 
Radyo 

latenbul - Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon p!Aklan ncşrf)'Atı J9dan 19,SOa 
kadar Selim Sırrı n. t:ır:ıf ından ~onferans 
19130 dan 20,SO a kndnr birinci kısım 
alııturka saz, Vedia Rıza ve Nermin H. 
Jann işt!rııldlc. Anadolu Ajansı haberleri 
20,30 dan 21,30 a kadar orkestra 21,30 
dan 22,M a kadar ikinci kısım saz, Tah
sin Ef. Belkis f·:t.nım iştirakilc, Borsa 
haberleri. 

~Va-k-ıh_A __ b_o_ne--,-.-rt-la_n __ :----~• 

1 3 o 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 l\uru~ 
Harlctc - EOO 1450 2700 

Uln sartlar1mız: ---------
Sa un 
San ti mı 

Rcsml • .. ,.J.1n9U5l 
J o l\ş. ı 2,50 l\ş. 
20 " 25 " 

KUçUk Hin .-r1ıanmız ı 

1 2 3 4 1-IO Defalık 

30 50 65 75 ıoo Kuruş 

A _Abonelerimizin ber üç aylı
ğı için hir defa mect."tlncndir 

B _ 4 satırı gcı:en UAnl4nn fazla 
ııaurı için 5 kt ruş zammolunur 



VAKiT 1 Eylül 1931 - ... -..:. 
GUNUN====== Harici Haberler • 

[Yakıt] ın Tefrikası 
o • 

Nakleden . ~ ~ İŞARETLERİ Fransa razı değil! No.: 32 Hz. ISA 
ömer Rıza 

Makdonald 
"Suriye üzerindeki ınandadan 

d • ' d. geçme ım .,, ıyor 

• • 
vaz Sihirbazlık, isyan, ihanet 

Ramzey Makdonald yarım ağdan 
tam sağa döndü. Yarıdan fazla sağa, 
yartdan az sola bakan Jngiliz amele 
fırkası liderini radikal libera1Jerdcn 
daha sağda görüyor. Golfstrimle :re- Paris, (A.A.) - Fransız hariciye takibe azmetmiş olduğunu söylemiş- Roma kanununun her biri hakkında idam 
ni dünyadan e~ki dünyaya gelen hanı, nezaretinin tchliğ!nin tam metni: Ce- tir. Cezası Verdiği bu ÜÇ CÜrfim aynfzamanda 
İngiliz kabinesini eciş, bücüş bir ha· neneden ?elen bır telgrafname, man- Londra, 30 (A.A.) - Lort Cecil, • 
le koydu A .k b 

1 
d dalar komısyonunun Cemiyeti akvam saat 14 te Ceneneye hareket etmi,ıtir. isaya yükletilmekte idi 

. merı an an.msına n ge- r . . - . . . ~ 
len bir ses "'I kd ld k b' . . mec ısıne vermı:;; oldugu rapordaki hir l\lumaıleyh, yalonda tahdıdı teslihat 

' " a ona a ınesının f k d k f . . - . d "BunJar k lk l . p·ı t latf . :- • . _ı ranın ora a yanlış anlaşılmış oldu· ·on eransı ıçtıma cdecegın en doıayı a ıp mese eyı ı e e an- fakat küçük bir cemaate duyurabildi· 
P k o:~u~u .heyela~~ ~~rıyan bır top- gunu gö termektedir. Filhakika. bu şimdiki içtimaın pek o kadar lıarnretli ~attılar. O da hemen kalabahğın bin;o- ği bir nutuktan ibaretti. BeJki de Jsa· 
~ gıbı ye~.ınden ~~ktu. Makdonald fıkradan Fransanın Suriyedeki man- olmıyacağı fikrinde bulunduğunu gunu kestirdi. Sonra harikulftdelik- nın bu nutku yüzünden mabet içinde, 
ayıyor, mutemadıyen kayıyor. fOe· dasını terkedeceği manası cıkanlmıc:.. söylemiı;:tir. ler yapan adamı getirtti, ona dair tah para islerile hay,·an alım ·at ·ıe 

mansonun P nk · B · R ~ ...- :.- k'k , ' • s ımı 1 
. • ua arenın, _rıyc nın tır. Hakiki vaziyet, şudur: Suriye \'e Paris :n (A.A.) - İngiltere hiikıi- ~ at yaptırdıktan sonra şu hükmü ver meşgul olan yahudiler kızmışJar ,.e 

yurnrlana, yuvarlana dayandıgı semte L "b d . k b 1 · . ' • - dı: "Ilu ada f ad ( .. h t 'h' b .. • d.. u nan a "u u u an terakkıyat hak- metı Irakın C<'miyeti akvam azalıgma . m en, ır, ya u sı ır n bu yuzden mahdut bir patırdı kopmu 
gı ıyor. k d C · t' 1 d 1 1 dır) hır asid'r b' k' · d ta · .. .. .. .. ın a, emıye ı a \vam man nar 1.0- kabulünü nihayet 1932 ~enesin de tal<'p • • 1: ır e~ ıya ır, ç gıy tu. Esasen, yahudilerin mabedi bu 

~uyuk harpten. sonr~ ~n ~uyuk misyonuna malUmat veren Fransanın edecektir. mege heve kardır.,, Bunun üzerine o-1 biçim gürültülere ve bu çeşit arbedc-
zaferı kazanan Ingıltcre ıçın hır ka- salahiyeti lıizimeyi haiz mümessili, ~i-' Fnnsa ]rakın Cemiyeti ak,·ama ~u aldılar ve kendi babalarının adeti lere aJısıktı. Onun için bir kavgada 
b . · f k d f d k · A 'kt dA · · d. h ı d ld ' · • ' uzere onu salben 'd tt'l · " ' ınenın ır asın an, sını '.n. an ?· }a~ı, ! ısa ı 'e. ıra ~ sa a ~r a l! e dahil olması lehinde rey 'erecektir. " ' .ı a~ ~ ı. er: bır takım ma~aların devrilmesi, .•1&· 

parak yu,·arlanışı tutunmak ıçın denız edılmış olan netıcelerın. halı hazırda Çiinkii Suri"e ,.e Lübnan hiikumetleri Bu~da~ s~nıa ıkıncı hır veln~ıe bet reisJeri tarafından ehemmı·y t ,.e 
d · d beki " · h · d a d k't · t ·f'k 'd · " oldu. Cunku Pılet Corbonas d' ·e a · · e aşınn an ı~ at . ey ışı. azı~ en da m. n a a 1 namesıne e' _1 an 1 aı c e· hakkında Fransa tarafından vuku n ~ukadde. ' . .· l} • • cıddıyetle teUıkki olunmazdı. 

ha başka bır şeydır. Yenı dunyaııın dılmekte olan bu memleketlerle Fran- bulacak bu :rnlda bir teklife lngiltere· nıla h~z~neyı taşımış 'e İsayı cihan~ümul bir kilisenin mil· 
d k . .. 1 ti · ı. • ~u yolları yapmak ıı-ı f t · . · .. keşfinden daha mühim.. Iüistof ı ·o- sa arasın a 1 munase >e enn, uu nin müzaheret gö termesi tabii ve mu- · .. .. ~ n sar e mı~tı. essisi olarak yazmak i.-.;tiyenl b"t:'n 

" ·· b ti · l ld ki k. Çunku Erdenden ··u "'et' k · t' er u u lomp bir gün, kesfedip İspanya kıra- munase e erın vası 0 u an te ·a. karrer bulunmaktadır. ' "' ~ ırme ıs ıyor- hadiseJcri tersine çcvriJmiş b. t l s-
ima hedi'-'e ettiğf toprakların bi t mü! ederesine uygun muk:n·cıc,·i bire- clu. Jfolk onun aleyhınde bağırıp çıı· kopla tetkik ederek ıı:f . ·- lır e e 

~ r e- · ı· t · ·ı ı · · M. Briyanın sıhhi vaziyeti - d ~ · · p·ı t o ları o l 1 d"" a yıgın arı .:.ar· 
Jefonla bir saniyede Avrupaya hiik sa a ıs ına ettırı men: ~uretıle te.:;!s • • gır ıgı ıçın 1 c n · pa ar a og- fediyor ve onu dasita A b' r ·ıe 

•. . .. . ıne· edilebileceği anı derpis etmeğe mü ait Parı '30 ( \..A.) - M. Brıyanın hu· dürdü. Ye ,·ukubulan mücadeledt? 'ie , • nı ır ısan 1 

dec~nı hntırlasaydr, bu olk~yı .\t- olduğunu bildirmiştir.' Hundan bn !,a su i doktoru dün kendisini muayene et bin kişi ayaklar altında ezildi. i~a: yazma~a ça.~ı~~yorlar. . 
Jantık dalgaları arasında ebedı uyku· ı· .. - . . l 1 ı· t'd k' l mi:;; 'c tamamile iyilestiğiııi görmüş- kat geride kalanlar teskin olunmuş- . Fakat butun membaları tetkık eden 

. . , 1.omısy on, y enı c ev e ın a ı e ı ıu- .. . bıtaraf bir adam (J r ) .. · ; 
da bırakırdı. Keşfının 1:n susatı temini taahhüt eyleme ini tek- tur. Ancak M. llrıyanın tekrar faa. lardı.,, tef.ki ·-· . o~e. u~ _un .eserın 
inci ~esinde Awupanın Amerikaya lif etmektedir. liyete geçmeden evci istirahat ve teda· Josefüsün kaleminden çrkacah. 

1 
k ettı~ı ~ak.dırde.'kı ~adıse ıle kdr· 

k A b. ı··· ·· "dd t' · t d't t · . f k . sı aşır. Bırıncı hadısenın Isanın nl· 
arşı vrupa ır ıgınden bahsettiği 1 - Irk lisan ,.e din itibarile mev- H mu e ını em 1 e mesı mu\a 1 o- ya7.ı ancak budur. Bu yazı tam hır be ı . .. ı d A ·k t k ' ı - .. l · t · . ' n damını ıntaç eden vak'alar ·k·n· gun er e, merı a e er, teker \ , .. cut akalliyetlerin filen lıiyamesi · acagını soy emış ıı. yahudi muharririnin noktai nazarıdır. · · . . • . . ' 1 1 

ı l A 
, . cısı su yolları ın~a ıçın yahudi hazine-

rupa ı arr, vrupanın en kuvvetli, en 2 _ Ecnebilerin imti"·azları. Bundan dolayı M. Drıyan. Ccnev- Sonra bu yazı Jo.sefüs gibi, es?d mu 1 . . . f d " • 
.. ff h . J ' C . . k b'. "k 1· . erının sar ın an dolayı hasıl olan 

mu re e , en zengın, en muzaffer 
3 

E b'l . k .t .. ı·· 1 1 reye eouyetı a , ·am uyu mec ısı- kaddes kitaplara aşina olan adamın k' J 
.. . . . - ene ı erın apı u asyon 2r a . .. 1 . 1 1 • -;. . k't . . .. va a ar. 

zumrelerını esır pazarından renkli a t . d'I . 1 h k kA • nın muznkerc erı >aş ı)acagı Hı ı gı· )a7..ı ·ıdır. Josefu<ı, Roma kanununda M k t 
. • • enıın e ı memıs o an u u ·ı 'e <"ezaı d kt· . ld _ . . ar ·os, sanın Kudüse gelişini ve 

dam satın alır gıbi satın alıyor.. hu usattaki menfaatleri. ece ır. a ,ına 0 ugu ıçın, onun bu yazısı mabede girisini "lhtfüı l k )' ·ı 

Alı Alı r· .. . . • Zelzele Roma kanunun:ı da tetabuk ediyor. . ~ ~ " e ımesı e o.. o. N evyorfd. 4 - 'ıcdan hunıyetı, mezhepler ah· R "1 ( 4 A) T. te a . t Ç" k" b d I . tarı{ eder. (7 - 1.>) Sonra Barabbo, 
• • • • A • • oma, ., ı~. • - ıryes nıya un ·u onun u yazı a saya ıs- ah . 

Birkaç hafta evvel Al a b' kammın ve dını faalıyctlerın serbest<'c ft" .. 1. 1 . ke . b t tr·· .. "r" d s·h· • Y ut Bar Rabbo unvanıle tanılan 
1
.k .b. < ·la· , K m. nya ır icrası. ~ e~s ı usu ma une ~rı, mer zı u şe- na e. ıgı uç c~ um v~r ır. ı ıroaz (lsa Barabba) nın ihtilaJ e<ınasındr.ı ka· 

çe ı yay gı ı gerı ı optu, kop:ı· ' . hırden ancak 40 kılometre uznkta olan lık, ısyan ve hıyancttır. Roma ka- . .. . . . . A . ~ 
cak. denirken Nevyorktan b' tel f 5 - Eskı mandater devlet tarafın· b' 1 1 k d t . 1 d' M k" 1 1 .. .. d .d tıl fııhnı ırtıkap ederek fıtne çıkaran· • ır e on . . ır ze ze e ar e mıs er ır. a ·ıne- nunu rnn arın uçune e ı am cezası ve 1 • • 
40aldı. dan deruhte edılmı:.. ,.e muntazam Etı-

1 
. .• 1 . .. d 1 ':k d d • 0 . . 11•1 t• I •·hl. ardan oldugunu anlatır. 

, • t . . t' .
1 

. . 
1 1

• .. erın ıgne erı uç a u ·a evnm e en rır. nun ıçın ı e ın sayı ı.a ıye F k t LAk • .
1
. d . 

u Ali 
1 

re te }erıne ge ırı mış o an ma ı mu- 1 . 'dd ı· ~ k 1 t tı··· d . k'I' .1 t f , a a u anın ıncı ın e 1\farJ,~ 
- o .. a Io. Burası Niyork ~art k 

11 
f'. ti . zelze enın şı e ıncıen ırı mısır. e ıgıne aır, ı ısecı er ara mcrnn b h'l d •. . . l 

ı k b l d
. k e e ı) e er, .

1 
. .. .. 

1 
.. 

1 
. 

1 1 
sun u ve!; ı e egıştırılmekte ve · 

arımızı a u e ın redi vereceğiz. .. . M ' l J 1 ı en suru en soz erın as ı o amaz. ~ . . A " • 

Al 
. 6 - Manda reJımı esnasında rnun- eŞ Uffi • B" ·l b' h k t p·l t' . t sanın hazırladıgı ıhtılal, şehırde vu· 

manya boradan, sıklon· . oy e ır are e ı e ın ımpara or k b 1 b' .• . . . 
dan kurtuld~ · tazaman kazanılmış olan her ne,·ı hu- Tib:!ryüs tarafından idam edilme...,ine u .u an ır ıgtışaş,, (4) hahne gırmek• 

·• kuk; Zepllnde 13 yolcu var, fakat b b' t . d' tedır. 
Ik' hafta • • ı d · · k . se e ıye verır ı. 

l sonra şıma enızı ıyı- 7 - Manda. rejimi esnasında nıan- 13 UncUsü tayfa l'aydoldu Yahudilerin dinlerine kar'ı te·a- Incillerin müfessirlerinden biri de 
larında fırtma başladı; da ter de\'let tarafından, idare ettiği Friedric hnfen, 31 (A.A.) - 'lep- vü~ Uk ı-ıJ:l&uoU 1raae eac~ı S''~:l- oı (İht11 1~ den ve ( c;ıfl ı,.. .. ,.~ .. .,..,. 

Yine Yeoi,dünyadan telefon çaldr: memleket namına muvafakat ve ak- linde ekserisi ..alman olmak ve bu me- yetleri lsa aleyhinde nrilen hükümde kastolundugunu izah etmek istemez. 
"- Allo burası Nevyork.. Kredi tedilmi~ olan gerek umumi ve ~l;! rek yanda Almanyanın B.uenos Ayres k~~1 bir tesir icra etmemekte ve hüküm hu Çünkü bunların biri de ihtilalden 

veriyoruz şartımızr kabul ederseniz.. husu i beyne1mileJ mukaveJenamelerin sül jeneraJi M. Sokrıng buJunm:ık ~- dini şikıi.yetlere istinat etmemektedir. maksadın Da,·ut saltanatını ihya oıun· 
l\lakdonald mevkii iktidarına Nev mer'iyetinin muhafazası, bu nevi mu- zere 13 yolcu var~ır. ~alon.da hıç hır Roma kanununa göre isyan ve hi· duğunu itiraf etmiyor veya itiraf et· 

yorktan uzanıp gelen kablo tellerile kaYeleler, na tık oldukları müdtlt!tl kadın yoktur. ) olcu lı•'~sı, 12 rak· yanet cürümleri, idam ile cezalan dırı- mek istemiyor. Isanın Hazreti Davut 
bağlanıyor. zarfında mer'i olacak ,.e bunların fes- kamında kapatılmı~t.ır. Kaza n ka- lır. ı~anın (lsrail hükümdarı) ola· saltanatını ihyaya teşebbüsile m<.'selll 

Amerikanın se. i. her sesten .. . hi tarafının ihtiyanna tabi lıulunm3k d~rle oynamamalı: ı~ın 13 üncii yolcu rak ilanı ise isyan ve hiyanet idi. dük dö Gizim Fransa da Konkord sara· 

t .. ' un. 
us·. şartile mukayyet bulunacaktır. tayfa kaydedilmi~tir. (Joscfüs) ün nakletti~imiz beyanatı, yında Fransa kıraJı ilan olunması arn· 

Paris, 30 (A.A.) - Maten gazetesi, indilerden tamamile müstakildir. !!iz sında bir fark yoktur. Romada imp::ı· 
13 senelik fark rahaten zikredilmiş olan esa.;;Jı taah- Posta ile gönderilen hu beyanat ile İncillerin bcyanltını rator Vespasyen, yahut Titus devrin· 

1918 senesinin sonbaharını dü;:;;ü· hütler. harici~de .. yeni dc,·ı.~ti~, muk~cl: gazoz şişeleri karşıJaştırdığımız ta~dirde. lsanı.n de }'a~ı ya7 .. ~n. bi~ Amuharrir bu. hadi: 
ınün harbi kazanan devletlerin ,.e dema ıktıg.-ıdı mu avat reJımıne tabı sal bile neticelenen hadıselerı, tam lıır se) ı sıyasi hır ıhtılalden başka bır ŞC) 

il 
.'11 · h • h t 

1 
z· f olması haysiyetile muvakkaten Cemi· Bir Amerika belediye reisi ca· bitaraflıkla tasvir edebiliriz. sayamazdı. Onun için (Markos) da 

esı erın eyecanını a ır ayın.. a e . d 'T b h d. · . d . 
. k • 

11 
. d. 

1 
ti yeti akvama dahıl devletler hakkın a rap içmediği için kendisini lsantn KudUse girişi u a ıseyı tasnr e erken ona adı ıle 

rı azanan Jenera erın, ıp oma a- d'I . d l~kk'l · ·ı ('l t•ı·ı) d · t• .. .. .. . . mütekabil olmak kay ı e en zıya e mnz tenkit edeC1lere tıasıl muka· tsanın sözlerinde ve tc a ı erın- sanı ı e ı ı ı a emış ı. 
~n gururunu goz o~un: getırın. Sonra harı müsaade millet muamelesi yap- belö etli? de onun me ihlik iddiasında bulundu- Bununla beraber l\larkos tarafından e 
da .. l3 sene sonrakı agustos ayını ha· mağa muvafakat etmesinin şayanı aı- Amerikalı 17 belediye rei~inin ğunu ifade eden bir şeye tesadüf etme- :rilen tafsilattan mühim bir kısmının tay 
'tırlaymM - "t ı ndad d d ., - · · .. ı· Al' 1 d B 1 d • d 'kA d zu oldugu mu a ea. ı ır. Fransayı ziyaretleri hatırlar a ır • .LNS cliklerını 80Y ıyen a ım er var ır. un· yo un ugu son ere~ aşı ar ır. 

. On beş gü~ f~r~la A~lantik &~~- Irak, hukuku hUkUmranisln~ Angeles belediye reisi mösyö Porter, tar tsanın mesih olduğunu söyleme- Markos lsanın Kudü e girişini an· 
tınden atılan hır zıncır galıp ve m.lglu- tamam ile kavuştuğu zaman... II:ırvda, şereflerine ,·erilen resm: zi diğini iddia ederler ve onun dağıian latırken şu sözleri söyler: 
bu, Almanyayı, Ingi1tereyi ayni dü· Paris, 30 (A.A.) - l\1aten gaze!•..!·3i, yafette, kadt'hler kaldırılırken ~a- inerek Kudüse girdiğine dair verilen "Ye İsa Orselime geldi.., 
gümle ilmekliyorM Galip ve mağliıp A- hariciye nezaretinin balfıda tebliği al- rap içmekten imtina etmişti. Çünkü maliımatı en kunctli itirazlarla karşı- Metta ise şu sözleri söylemektedir. 
merikanın ark:-<ımda ayni saftadır. tına şu mütaleayı ilfıve etmektedir: mösyö Porter, bütün manasile içki larlar. "Isa Orşelime girdiğ'inde, bu kim· 

Yirmi r 1 insan ideal için dö- 1\1. Ponset, hali hazırda milli bir dü manıdır. Wellhau5en (1). Dalman (2) ve dir? diyerek bütün şehir tahrik olun-
ğüştil, yirmi milyon süngü kana bu- ka mümessilleri ile lngilterenin Irak 1''akat belediye reisinin bu hareke Cheyne (3) ile beraber lsanın tarihine du.,, 
bndı. Ve nihayet mih•onlar öldü. iJe aktetmis olduğu ittifak muahedesi· ti sadece kendisine refakat edenler ta mesihane, yani halaskftrane bir renk Acaba Markos ne diye "Isa Orşe
Milyonlar mezarsız topr~larda çiirü- ne mümasil bir muahede akti için mü- rafın elan değil, Am.l'rikadald diğer verilmesinin ,.e bilahare yapılmış bir Jime geldi,, demekle iktifa ederek bu 
öü. zakerattr. bulunmaktadır. Bunu mü- belediye reisleri tarafı:ıdan da · tenkit iş olduğunu tahmin ederek dördüncü gelişin te:-.irinden :urre kadar bahset· 

Bu cesetler, bu ideal kavgal:ırı teakip hemen intihabat yaprlacaktır. edilmiştir. Yalnız. mösyö Porlner incilin bu tahmini takviye ettiğini 3ÖY- miyor? Niçin o da Metta gibi şehrin 
yeni dünya. ile, eski dünya ara~ında Bu veçhile manda altrnda hulunan tenkitlerden korkmak şöyle olsun bun lerler. Yuhanna inciline göre lsanın "bu kimdir?,, diye çalkandığını söyJe-
bir iskele oldu. memleketler siyasi istikhlll~rine doğ'- lara hücumla mukabelede bulunmakta- bir küçük merk"P bularak binme~i ve miyor. 

ru tedrici su;ette yürüyeceklerdir. Irak dır. Bu meyanda olm~k. üzer~ Uort J{udü e doğru yürümesi onun ş:ıkirt- Fakat Mettanın yazdıklarında d:ı 
Haşmetlu doların lngiltereden hukuku hiikümranic::ini ford şehri belediye reısı muavını ge- leri tarafından anlaşılmamış, fakat mantıki bir irtibat yok. Çünkü bir 

zfncfrl tam olarak istihsal eylediği takdirde çen gün post:ıdan mö yö Portner ta- Isa taziz olunduktan sonra onlar rla bu şehir "bu adam kimdir?,, diye ça,ka-
.. . . . Suriyenin bu hukukuna serbc tçe malil• rafından gönderilmiş hir şi~ gaıö.z r.eylt'rin onun hakkında yazılı oldu- nır n harekete gelir~e. "Onra onun 

Makdonald hukOm~tının _Ameı:ı- olmakta ge~ikmemesi mümkündür. almıştır. Şişe ile beraber şu cla'\'~lı· ğunu hatırlamı ·lar. dediği gibi: ''Bu Isa peygamberdir,, 
kan bankasının şartları le kredı aldıgı ye de hulunuyordu: tnciller tarafından rivayet olunan cevabını alır da bundan bir şey çık· 
dakikada. ihtiyar ve romatizmalı, bit- Cenevrede "Fransa şerefine içiniz.,, ı.eylerin alelade hadiselerin mübala~-:.a. mazsa, o zaman şehrin çalkandığı, ha· 
kin Avrupanın ~akiki vaziyeti budur. Bu havadisi veren Xevyork He: Jarından ibaret olduğu ve bu hadisele· reket ve heyecan içinde olduğu anlaşıl· 

!sterseniz sorunuz: Muhtelit memleketlerin mürah· rald gaıetcsine göre, mös~ö P~r~nerı rin akın akın gelen haci kafileleri ara- maz. Olsa, olsa şehirde bir mırıltı 
_Avrupa nereye?- Size cevap H· hasları toplanı~~rl~r . tenkit ede~ diğe: 17 be.!ediye reı:;ı de sında hiçbir veçhile nazarı dikiiati olduğu anlaşılır. O halde bu mantıki 

recek: Cenevre, 30 (A.A.) -:: ~urkıye hali· posta ile bırer şı ,e gazoz almışlanl~r .. celbetmediğini söyliyenler, Jo<ıefii- irtibatsızlık karşısında bu hadisele· 
"- H tlQ d 1 . . . ciye ,·ekili Te\·fik Ruştu Bey, 1\1. Hartford belediye reisi muavını, <:ün verdiği maliımata da işaret ede- rin rivayetinde ne kadar tahrifat ya· 

aşme o arın zıncırıne. S h b 1 1 hh ı ·· · · ·· l" ... 
1 

. c o er ,.c sp:ınyo mura :ıs arının şerefe su i!;meği sevmcdıgını suy ııyor bilirler. Cünkü Josefüs tarafından pıldığını göstermeğe kifayet eder. 
Haşmetlu dolar ngılterede par- b. k . c . l '.;]erdir ·· .. ·etistircn - . · • ·-. ı 

I
" t . . . h"k d'. ır ısmı enevre}e ge mı, · ,.e suyun, kaçakcılara uzum .'.t ~ yazılan Jlalosb unvanlı eserin r!..I<;- (Markos) ıhtılalden bahsettıgı ha· 
~men onun SI)asetıne u me ıyor. C •)o (AA) Al h . . . d . . d n vani r os d b "lht'lAl t b. . . ,, I . . . • . . ene\'re," .• - man ancılbir heledıye aıresın .e .--: • '. "-' • . ça tercümesine göre. gerek Romalıla· e onun u ı a., a ırının ~e-
.... ngı~terenın dahıla polıtıkasına ye nazırı :Fon Kürtiyiis ile Rus lrnrici- Angeles - ten gelse bılc ı~ılemıyecegı- rın, gerek yahudi rüesasının, !sanın hirde vukubulan bir arbede,. şekline 

bakım hır tavurla adım atıyor. Ye komiseri l\l. Litfinor ayni zaman. ni ilave ederek bir de telmıh yapıyor. bir merkebe binerek müsalemet hükiim- çevrildiğini görmüş bulunuyoruz. Frı· 
&:rm_aye Asiyaset yap~az d.iye hfl!'.1 da Cenevreye gelmişlerdir. 1 Fakat asıl en makul yol~ llartf~: darı olarak ilan olunduğundan, hal· k~t yapılan tahrif bundan ibaret değil· 

doludızgın laf edenlere olkesınde gu- M. Kürtiyfüı Anupa birliği tetkik dun mezun bulunan beledıye reı~ı kın bu işe iştirak ettiğinden ve bu dır. 
neşin asla batmadığı İngiltere kırallı- komi. yonu tarafından te kil edilen mösyö Batterson almıştır. Bu mese yüzden mabet içinde büyük veheleler (Bitmedi) 
ğı ve Hindistan imparatoruğunun vazi- iktı. adi tenkis komisyonunun yarm ya. leyi haher alır almaz, refil\i Portne- çıktığından haberleri yoktu. lsanın (1) lsr - Jua sahife 381. 
)'eti bir ders olmalıdır. pacağı içtimada hazır bulunacağ·nı rin gönderdiği gazözün kabili şürp O· mabedi tathir ettiğine dair olan lıi- (2) Worte Jesu salıifc 182. 

bildirmi~tir. 1\1. J{ürtiyiis milletler a- lup olr.ıadığını ta hlil ettirmek iizerc sıh kaye. belki de lsanm mabet içinde top! (3) Kitabı mukaddes ansiklopedisi 
SADRI ETEM rasında elbirliğile çalı~ma siyasetini biye dairesine göndermi~tir. lanan kalabalık arasında irat ettiği, sahife 2118. 

l Q Luka tp, · 23.J, 



Tavsiyemi dinleyip gece 
pencereniz açık olarak yatbruz 
mı? 

- Evet! 

- Herhalde soğuk algınlığı-
nızı kaybetmişsinizdir. 

- Hayır onu değil, fakat sa
atimle cüzdanımı kaybettim. 

Kadın mektubu 

Gandi 

Nihayet Gandi, peştemalına 
bürünerek gemiye bindi. Nere
deyse Londraya varmak üzere 
dir. 

Cicim! 

Sıcaklar bastı yine, 
Ateşli her yer cicim ; 
Cehennem astr yine 
Göke melekler cicim. 

I 

Para sıkıntısı 
- Ne o canın sıkılmış gibi görünü

yorsun, ne var, ne oldu? 
- Küçük oğlum, para sıkıntısı i

cindedir. 
• - Çocuğunuz kaç yaşında? 

- Bir buçuk yaşında. 
- Bir buçuk yaşında çocuğun pa 

ra sıkıntı-sr çekmesi ne demektir ya. 
!hu? 

- VAKiT 1 Eylül 1931 ~ 

Bundan bir iki sene evvel İngiliz
ler bu kara kuru kahramanı 
kodeEe tıkmışlardı. Şimdi ise 
ailem edip, kallem edip Büyük 
Britanya adalarına götürüyorlar. 

Beli peştemallı kara yağız sırh 
yarı çıplak lider Londuramn sis 
li ve rutubetli havasında, baka
lım, soğuk alıp nevazil olmıya
cak mı? 

Belki serindir deniz, 
Gidiversek ikimiz, 
Hoş vakit geçiririz, 
lşi bugün ser cicim. ı ı - Dç~b~~a~~k~tda. 

Kim bilir, belki de davetin se
bebi budur. 

• • • 
Mandanın kalkması 

Suriyeden Fransız mandası 
kaJkacakmıs. 

Büyük harbin neticesinde eli

Saçların sanki buket, 
Ne güzel bu tualet, 
Gel seninle tet a tet 
Gezelim yer yer cicim .. 

o~.unca d~zabiye 
Guneş, guzelsin diye; 
Gelir~e b~r teviye, 
Şemsıyenı ger cicim. 

Firkete 

mizden çıkan bu münbit ve yeşil •.---------------' 

Tahkir •• 

Sınıfta: 

- Tahtadan daha çabuk sukut e 
den cisim nedir? 

- Taş. 

- Ondan daha çabuk? · 
- Kurşun. 
- Ondan daha çabuk? - Bana para verınız, açım! 
- Hisse senetleri. - Neye çalışmıyorsun? 
Fakat siz ne hanrm, ne de efen _ Çalıştım, fakat açlığım büs 

di olmadığınız için benim neler söyl bütün artt
1
• 

mek istediğimi kolayca anhyabilirsi·L-----~----:-----

Reslmd en anlıyan 
- Dresdende bulunduğunuz za~ Sahiden basta 

niz.,, 

Memur, bir gün işine gitmemiş- man me:ahur resim galerisini gezdinlz 
ti. Ertesi gün kendisini gören müdür mi? 

Kadın (kocasına) - Buraya bak, 

memlekette bunca yıldır karnını 
doyuran, gerine gerine geviş 
getiren bu manda her halde 

!<alkamıyacak kadar semizlemiş 
olmalıdır. Bakalım nasıl lcall<acak? 

İki g~nç arkadaş yolda yilrü;~r~ sordu: _ Hayır, gezmeğe lüzum gör:ne-
lardı. Ilır aralık içlerinden bırısı - Dün neye gelmediniz? dim; çünkü bizim çocuk sulu boya. re-cebinde kadın yazısı ile bir mektup 

var. 
Erkek - Ol:ıma7H Eğer h:ıki!iaten 

varsa mutlaka birisi tarafından konul-
muştur. 

Kadın - Ilu mektup benim bir haf. 

durdu ve arkadaşının kolunu tuttu: :Memur cevap verdi: 
- Den de, dedi, seni Refikle - Hastaydım, efendim. 

dost zannederdim. Şimdi yanımızdan - Peki, hasta olduğunuzu söyle-
ç ge~ti, ne sen ona bir söı söyledin, ne diğinize göre doktordan raporunuz almamış çalmak de o sana hitap etti. var mı? 

• • • 

istemiş! Genç cevap verdi: Memur bu son sual üzerine: 
ta evYel benim yazıp sana \'erdiğim fstanbul mahkemelerinden bi - Artık kendisile dClst değiliz. - Hayır, diye cevap verdi, ben 
mektuptur. risinde muhakemesi görülen .gra- Çünkü son defa yaptığı seyahrıtten sahiden hasta idim. 

sim yapar. 

Ziyanın sür'ati 
- Ziya saniyede 30 bin kilometre 

süratle gider. 
- Hayır, 30 bin değil, 300 bin ki

lometredir. 

Ah bu erkekler mofon hırsızı Mustafa: tıann bir kart göndermişti. Ve bu kar- Fakir baba 
tın arkasında su ·· le yazılı idi: .. . Kız, dan bitince asabi bir halde - Efendim, ben gramofonu .. · :. cum Küçük çocuk, bir gun annesıne söylüyorum. 

Ah sen burada olsaydın .. ,, .rerine döndü ve annesine dedi ki: çalmadım·, "almak için aldım. sordu· BUyllk muhteri 

- Ha sahi, sürat a.c:ırında olduğu
muzu unuttum, ben eski hesaba göre 

~ - Pe-ki, fena mı? bundan nt' çı- . _· t-nnecı·g·ı·m, babam bizim kadar - .Artık hiçbir eııkeğe itimadım dem·ış. 

11 

., .,,. 
rnr b' - Kiıacmız necidir? kalmadı. H · . . . 

1 
zengin değil, öyle değil mi, onun ı-N d k ., er şeyi çalmak curum oldu· - Ne mı ~•kar azızım, n~ ace e . , k? _ Büyük bir muhteridir. - e en ızım. 1. ~ k d b'. zım kadar parası )O • 

- ller dansa kalkışım r a s~vdiğim ğu halda gramofon çalmak ka- 1 ec ıy~:s~n?. ~;art postalın ar. asında n _ Neden 9öyle düşünüyorsun yav - Ne ihtira etti? t> ıııJ 1 

dell~aplının başka başka kızlarla dµns , b~h~t c!!1'adı~mı . bilen ve bu ecnc )I rnpıs ' :!nesinin rcsmı var ı.. rum? _ Her ay başr ayl~~ı vermedik~e 
ettiğini gÖriiyorum. yolda bir kelime O}Unu yaparak Tahkire cevap - Çünkü o bizim gibi güzel gü.zel şayanı hayret bir mazeret uyduruyor. Çek defteri yakasını kurtarmak istiyen bu Asabi bir adam, kendini tahkir e· elbiseler giyemiyor ve biz otomo~ille Söndllrme aleti 

b d · den lıfr mektup aldı ,.e ~u ~ekilde rernp aezer, hava alırken o yazıhanesınde - ''avrLım, sanıı hir defter ver- maznun c-g· er eraat e erse mı- ,., n so""ndu··rme f'tletı" •am 
" \·erdi: buram buram ter döküyor . - u yangm • • meic istiyorum, ne defteri vereyim? zah muharriri olabilir. v "h t l kırk sene müddetle dayanır. 

v rr ''Daktilom bir hanım oldu .. gu.~~ .. e Nişanlının resm . . v 

- flir ~k defteri amcacıgım. JO/J(u .1qHe le ona sizin hakkınızda düsundugurn . . - Benım ılmk sene duracagımı ne 
----------·-----------------~--. ~ d n· kzöhkinsmededıkı: .. ~ şeyleri razdıramadım. Keza ben e ır 1 d 

1 
. . : bılıyor5;unuz. /\---------;; 

0~ (t 
. d""kl . Bir hrısızlıktan o ayı senın n.- "d . b 1 ··t·· bir efendi olduğum ıçin düsün u · erı -

1 
G t d . - Nereye gı ersenız era >er go u-

~ "f d lını te,·kif etmi-. er. aze e e re~-
mi ne dilimle, ne kalemimle ı a e e- ş.-ı.n. .. .. . ··th:.. bir sey deg'il rürsünüz. 
d mını «ordum, mu ış :. r----------------ı em em. t . 

Hastanın yemekleri mi? - Ent hakikaten miithiş. Keı•di~i r\'~ t' t 
~ \' 

~ 1 

Hasta miloner (hasta bakıcıya) - Sana bir maaş nisbetinde 
ikramiye vasiyet ediyorum. 

Hasta bakıcı - Sizin nıaaıınız mı, yoksa benim maaşım nis
betinde mi? __ .,.__,_ ____ 

_,_.--.Yarınakşam----.ıııı.. YEN/ ESERT~ER: 

Elhamra Sineması ' Kısırlık 

/ 

Ada mm birisi doktora sordu: b . dl'n daha giizeldir. 
- Doktor g?rüy~~~~ ki her hasta· u Mresım ikiden nefret 

na ne yemekl('rt yedıgını soruyorsun, US . . . . 
bu sual lacagvın cevap hastalığı _ Dört tane musıkıye ıstıdatlı kı 

e a , . · ·ı "d te~his etmek hususunda işine yarıyor zınız olduğu halde sızın . musı n en 
mu? nefret etmenize hayı~t edıyorum. 

llayrr, 0 hususta ·~e yaramaz am- _Sizin de mu.siki ile uğraşır dii~t 
ma, kendisinden ne kadar tedaYi üc- kızınız olsaydı, sız de nefret edcrdı 
reti istiyeceğim hakkında bana bir fi. niz. 
kir verir. ikinci koca 

MUsrJf kadın _ lkinci kocanızla nasıl tanıştınız:' 
Küçük bir dükkan sahibi olan _ Bu fanışma çok garip oldu; i· 

l\lordohay Efendi, bir ahpabına dert kinci kocam, otomobili ile birinci ko-
yanıyordu: camı çiğniyen adamdır. 

- Efendim, şu bizim karıyı mii~ Yarım kÖpAk 
riflikten kurtaramıyacağız ,·esse tam! O.J 

- Hayrola, ne oldu? - Bu köpeğe elli lira veremem. 

1 
- Geçen gün bizim çocuk kaza iJe Yarısı olmaz mı? 

beş kuruş yuttu. J{ar1ın bunu çıkart- - Affedersiniz madam, yarım kö-
m:ık için iki lira sarfetti. pek satmıyorum. 

bir e er telif ve ncşretmi ·tir. ll•t ki· miyetinden bal~derek me~elenin me 
tap mütemeddin mı"lletı :? .. f · nafii uınumiyeye olnn tesirinden sarfı. erce nu us sı· 

yaseti denilen ve niifusu arttırmak nazar, hayatlarında çocuksuzluk do· 
•ı r • • D '·t n · Ö gave"ini istihdaf ev1 1·,.. h k t h lavısile daimi bir bo~luk, bir yalnız "· urıarrırı: Oh or esını - • · .. J en are ·e e re - · 

Yeni mevsimin kUşadında 

George Bankroft 

FIBTINA 
nıcı· Paşa. Hasan: Ahmet Ilı- her olacak mahiyettedir. Müellif eseri- h.k d~ya~ ,.e a.nnelik gibi ~n. yü~selı: 
san .~latbaası. Jstanbul 193l. nin başlangıcında diyor ki: hır nzıfenın ıfasında aczını goren 

1 

Fkıtı 100 kuru§. Bir tarafı siirekli bir harp tesiri· biça~e ~adın~a~ın • ru~i gözlerine k~r 
Be • ö d .. le nüfusça bo-ı kalan "'erleri doldur- sı hı~bır tubıhın lakayıt kalamıyacagı sım mer paşa oktor muel- • J ' • 

liflerimiz arasında miimtaz bir meYkii mak, diğer cihetten gittikce asarını nı, bu ruhı ıstırabın sıhhate ,·e ~ıel~-Şaheserinde c?.şırnn Oky3nus~ k_arşı 
b. d3mın musar:ıasını... Aşka karşı 
ır a 1 . • \' . d" bir kalbin müc:ıdc esını... e şım ıye 

d 6incmada görülmemiş en muaz-
Jıa ar h • . . 
zam ve müthiş fırcına sa. nesını tasvır 

olan velut ,.e degwerJi bi ·T d". 1'f gösteren doğum azlığına"' kar>ıı mü· katı akliyeye tesirinin hazan çok ılerı-
r .ı ım ıı. nem ~ .d W• • •• k .. "kadı foketimize ilk defa ilmi bir usul dai- cadelede bulunmak her milletçe bir nıi· ye gı ecegın~ ~azıyor ve ç~n u . , . n 

· d ı. h""k ·· · · t• anne olmak ıcın yaratılmı:;;tır, dnoı. resın e kadın hastaıkları tabahetini ge sa'"' u ·mune gırmış ır. . ~ . · . 

- ikizler gece size 
rahatsızlık verdiler mi? 

büyük 

- Hayır, birinin feryadından 
ötekini duymuyorduk. 

- ZAYILER 

Trabzon askerlik şubesinden 
aldığım vesikamı zayi ettim. Ye
nisini nlacağımdan evvelkinin hük

mü olmadığım ilan ederim. (1605) 
Rize Mep:ıHi nahiyesi S:ıbuncolar 

mahallesi ·oru o~ull:ırınd:ııı Süleym3n 
oğlu l\JEIL\llı:T 318 

§ Selçuk san'at mektebinden 
aldığım tasdikn:ımeyi zayi ettim. 

Yenisini alacağımclan eskisinin 
. decekdr Bu fılım; tamamen ve ırae e · 

F ~0··zlü bir PARAMUNT ransızca ~ 

filmidir. 

tiren, tıbbiyemizde kırk beş seneden Bizim gayemiz de budur. Yarlığı . ~sım Ömer paşa çok s~de \C t,\t1ı 
beri kiirsüsünü salflhiyetle idare e- rnız, ya~amamız, ilerlememiz ancak bu hır lısanla yazılmış olan kıtabında kı
den Ye Avrupada da sayılı bir mütehas misaka riayet etmekle kabildir. Zaten sırlığı mükemmel bir surette tahlil et- -----------------
sıs olan Besim Ömer Paşa. ıssı ı:-e- milli dileğimiz doğumu arttırmak, i). rniş, çaresini yazmış, içtimai ,.e f~r- Sahir operetinde 

hükmü }oktur. 67 7.EUHA 

OskUdar hale sınamasında 

(Aşk U}umaı) mümessili: Virjına Valli 

Duhuliye JO kuru;tur. 

nesindenberi her sene muhtelif t.'Ser lümii azaltmak değil mi? Doğumu art- di noktai nazardan alınması lftzımge- Paznıte i başlıyor. (Aşk Resmi geçidi) 
ler neşretmek suretile Türk tıbbına tırmak marazi l"e ihtiyari kısırlığa, ö- len tedbirleri izah ~ylemiştir. Yfrmi Paramont opereti. 
büyük hizmetler ifa etmiştir. Jüme kar. 1 cidal ile mümkündür.,, beş bahse ayrılan kitap, 76 resmi de ................................................. , __ _ 

Kıym~tli prof~s.ör •. son defa ola-ı Müeııir daha sonra. kısırlığın ik- ihfü·a etmektedir. lüzumlu olan bu kitabı tavsiye ederia. · 
rak da (Kısıl'lık) ısımh çok faideli tısadi \'e içtimai, sıhbi, ahlaki eheru- Doktorlara, ebclel"e, annelere çok A. H. 

, 



Hikaye Köylünün yediği kazık! Yazan: 
Bekir Sıtkı 

Günlerden o gün perşembe i.li; diş geçiı·emiyor. 
yani kasabada pazar kurulduğu glln.. Dükkanda Hacı Muı.m Efendi Te--
Çarşı boyunca, çarıkların da rnya ya mel ağayı: 
rrk tabanlı çıplak ayaklarmda köy- - Ve aleykümselaaftm diye, lamelıfi 
]erinin ~amurunu ta~ıyan yırtık pır· sekiz elif miktarı uzatarak karşıladı, 
tr·k elbiseli, kirli, sefil bir ka labu lık buyurun Temel ağa, buyurun! .. 
dolaşıyordu. Paı.ar yerinde yer yer Temel ağa gördiiğü hüsnü kabul. 
çömelerek yağını, ~ oğ'urdunu, yu-I den memnun olarak sırıttı: 
murtasını meyva ve hububatını satan - Eyvallah hacı efendi, diye sö~ 
köylU, kir pas içindeki mendilin~ çı· lendi, sonra da geç kalmış olan seıa. 
krl-adığı beş on kuruşla, tüccar •; u ~ı- 1 nıını rerdi: (Selamiialerküm !~) hele 
~11na dökülmüştü. şu yağı al da .. köyden senin için ge-

Tücca.r çarşısı, iki 1nrafında ~ıra tirdin .. Ne olacah ya, çohan armağırı 
s~ra dükk~~lar buJu~.an _ldihne, h.:ır~pl <;~m sakı~ı .. ga~ri bizimki de bunda~ 
bır çarşı ıdı. Her dukkanda. esk1 g.ız zıyade mı ola kı .. Pazarda çoh mii~tcrı 
sandığını tahtalarından yapma bir si çıhtı emme, vermedin; evde çoluh 
tezgah önünde oturaraı.. kapn ı.ur çocuh afyetle yersiniz, diyerekten ~ .. 
muş gibi gözlerini dört açıp brklcşen ilacı Musa yağ kutusunu Temel 
sakallr bir adamla, raflarda çok go. ağanın elinden alıp tezgahın iistüne 
rünsün diye, enliliğ'ine konmuş beş koydu, sonra da: 
on top mal, ve bir kö<jede. köylül<'rin - E, ne var, ne yok hak.ılım 
hesaplarım gösteJ'en birkaç drfter köyde? .. diye sordu. 

bulunurdu. - Heç, ne olacah .. işte Ramazan 
Böyle pa1.ar günleri çarşıdaki a- Jarın Hasan gız Zeynebi gaçndı; emml' 

lrşveriş. haftanrn diğer bütün giinle- anasmnan babası ille \'ermeyin deyi 
rinde yapılan aksatanın mecmuunda?l ayah depiyorlar. Şindik hükumatlık ol 
daha ziyade olurdu. Fakat köylü!\Ü"l dular gayri .. Olup olacağı, yine dr 
aJdıJir eşya da çok bir şey değildi ha- gızı verecekler ya .. Emme, (parm.tkla 
ni .. Mesela Uüsmenlerin gü,eysi Re· rile para işareti yaparak) bundan isti
cep ıçın bir mintanlık pazen .. Yama yorlar. Oğlan tarafı da benden züğürt. 
için yarıın ~rşın renk~i keten" Gömlek 1 Nereden verecek kL .. 
lik Amerikan bezı, kız A) ~tıye Hacı Musa köyün dedikoduıo;u ile 
bir yağlık, . Tosun Ahmede bir hiç alakadar olmadı. Öyle lafı ıla 

1 ___________ 3 __ • __ K_. __ o __ . __ s_._. __ A __ ı. __ K_o_. __ d_a_" __________ __ 

Ankara merkez kıtaat ve mliessesat ihtiyaca ıçm &fağıda 
yazıtı eşya kapalı zarf usulile alınacakhr. Taliplerin şartnamele

rini görmek için Ankara Merkez SA. AL. komiıyonumu-ıa mü
racaatları ilan o:unur. (175) - 1650 

Cins Miktar ihale günü Saati 
Yerli fabrika 8065 K. 5·9-931 15 
mamUlah çorap
hk pamu ıpliğik 

• * • 

ihale yeri 
Ankara merkez 
SA. AL .. KO. 

izmir Mst. Mv. kıtaat ve müesaesatı ıçın aşağıda yaııh koyun 
eti kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname ve evsafını görmek 
istiyenlerin 3 .K.O. Sa. Al. Ko. nuna ve taliplerin de vakti mu· 
ayyeninde mahaJli Sa.Al.Ko. nuna müracaatları. (188)-1757 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 

Koyun eti 54,000 K. S 9-931 15 iımir Mst. Mv. 
Sa. Al. Ko. . "' ... 

İzmir Mst M. V kıtaat ve müessesatı için aşağıda yazılı kuru ot 
kapalı zarf usulıl.e ahoacaktır. Şartname ve evsafını görmek isti· 
yenlerin 3. K.0.Sa.Al.Ko. nuna ve taliplerin de vakti muayye· 
ınde mahalli Sa. Al. Ko. nuna müracaatlan. (189)-1758 
Cins Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Kuru ot 375300 K. 7-9-931 15 İzmir Mst. Mv. 

Sa. Al. Ko. 
"' ... 

İzmir Mst Mv. kıtaat ve müessesah ıçın aşağıda yazılı ekrnek 
kapah zarf usulile alınacak. Şartname ve evsafını görmek isti
yenlerin 3. K.O.Sa.Al.Ko. nuna ve taliplerin de vakti muayye~ 
ninde mahalli Sa.Al. Ko. nuna milracaatlar1. (187) .. 1756 

Cinsi Miktarı ihale tarJhi Saati Yeri 
Ekmek 342600 K. 6-9-931 15 izmir Mıt. Mv. 

basma mendıl .. ve kadınlara sarı, ktr· pek uzatmak ist~medi ve asıl (sadedı e 
mızı, mavi, yeşil, renk renk .. ) borıcuk geldi: • • • 

düğme!er... f~.lan.. ~~n~_ardan baş. - Borcundan bir şey getirdin mi. Çatalca Mst. Mv. kıtaat ve müess~satı için aşağıda yazılı 

Sa. Al Ko. 

BORSA 
~.~1-A!""g-~ u_s_t_o_s-.-:~ ::A:d:ıc:ı :~:-: ... r-_..~P•,_n_ı1 .. 1 

Kambiyo 1 
l lna'illz. lirası Kr. 11030 

.• T.L. muiabHI Dolar 0.47 2 

.. 

- . 

l'raa'< t 3 . 

Liret 
Aclı~a 
Drahm, 

ı .. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Sllln11 
Pezcta 
l\lark 
Zloti 
Pcrıa:ö 

2o Lev Kuru~ 
ı Türk lirası Dinar 

Çcrvoneç Kuru~ 

N1.1kut 

ı lstcrlln (fnıclll.ıı 
ı Dolar (AmerlkaJ 

ıo Frıtnk Wransııı 
2) r.ım [hal ya 
O Frank Belçlkaj 
ıo Drahmi l \" unao 1 
ıo l!rank: [ ls1>lçrel 
ı J Le\'& Bulgar J 

ı ~·ıorln [Felemenk] 
ı O Kuron [ Ç'ekoslonk) 
~ ıtınır .A rusturya] 

ı Pezeta !ispanya) 
ı H.aysmark!Almanya) 
ı Zloti Lehistan 

ı Pengö r.ıacaristan 

O Ley [Romıoya] 
W Dinar YugoslovyaJ 
ı Çcvoneç Se\·,tet 

Altın , 
l\.lecidf~·e Borsa 

1 harici 
Rankorı oı 

ka, .eger tuccarın .ustun de .. b_ a~mda dedi, malfım ya, bu!!Ün pazar.. Hem d k 1 f 1 k ş 
k b Ü 1 ~ o un apa ı zar usulile a ınaca tar. artname ve evsafmı gör· O B U L M 4 C A O işlenne yarıyaca ır şey gor r <'~S~, bak, yeni mallar getirdim, eğer bir .~ 

m~tlaka o~u da aJrrlardı; ama es!o 1• şey lazımsa... mek istiyenlerin 3. K. O. Sa. Al. Ko. nuna ve taliplerin de vakti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

lO 
11 mış, rengı solmuşmu~ .. aldırış etrrıez· H JL-t h .14 muayyeninde 3. K.O.Sa.Al.Ko. nuna müracaatları. (186). 1755 

. • . . . .. - e 1.1': , er şey ı azım. emıne, C M.k 1 A iN ır. I 11. '~ IA R 
Jer~ı. O~gıl. mı ki, bır d~fa. tu.cc lr o para yoh ki .. şindik mesetan şu al insi ı tarı ihale tarihi Saati Yeri _ ı _ ~ ~ ~ __ ~ı ·- __ ı 
şeyı begenıp sırtına geçırmıştır; :tr· basmadan istesen hemen tıkır tıkır pa. Odun 798000 K. 8-9-931 16 3.K.O.Sa.Al.Ko. 2 N (j] T A R A M A K. !il K 
tık bu kumaş üstüne kumaş olmaz! •. ra diyeceğin .• Olen hacı efendi iyi a- • • • 3 r T fil !ii A L i ıiJ "T y -i 
Kövlünün mantığma göre. tüccar keı: · h 1 ı A ı· •4' k k . . . . 4 = A- fiiil • z- -A- L- E- fiiil A- -z . " . . . •. . . • d:ı.m<:m emme. ço para can ısısın... n ,ara ıuer ez ·ıtaat ve müesse- dılen kuru otun ıhalesınden sarfı naı:ı.r •ı .~ ı ~ 
dı nefsıne hıle edemıyecegı ıçın, tabh . . t "htf. · · ğ d 1 k d'ld·-· ·ı· ı (l')S) 2139 · - - IR ı -.. . . Hacı Musanın canı sıkılır gıbı ol sa ı ı }acı ıçın aşa ı a yazı ı un a- e ı ıgı ı an o unur. •> - 5 A R A Z [il T 'j] M [.i] .'j 
eşyanın en guzelın~, .~n dnyanıkhı:ıı~11 du: pah zarf usulile satın alınacaktır. * * * 6 G-'A L A- T A- S AR A y-
seçerdi. Onun i~ın ote beri alrnaga •. Şartname ve eı·safını örmek istive _ 32 kalem ecza 16 kalem alatr ve ede- • . 
gelen köylü ilkönce gözlerini dül\kün - Nıye para canlısı olacak mı· 1 . h .. • t r 

1 
g. d k : n vatı baytariye ile 40 kalem edevatı bak- 7 A M ı L !il S ifil R [j] M • 

h'b" . ;b. 1 . d'k d. ve gözü j şım .. Tabii biz de bu mallara par:ı sa- erın . er gun ıe a ıp erın e va tı mu 1teriyolojiye kapalı zarf usulile mü 1a\a 8 iJ A [j]E M A R- E-[j] A'Ç 
sa 

1 ın~n ~~ _ıse erıne 1 
er 

1
' ., vıyoruz, bedava al mı) o ruz ya .. Fak:ıt ayyenınde Ankara Merkez SA. AL. J{o. 6aya. konulmuştur. İhalesi 22 Te~rini· - .- R fiii lil1 z -

ne kestırdıgı heı· ne ise. artık a_damc, · İ>i d{'::;tf M te vüzJi.ik ~aimeleyi nr· müracaatları. (221) • 1902 evel 931 tarihine nrtmadif p~~m 9 _ _ :: ~ ~ ~ A A 
ğızın "t~kett-·mi olur, gömlegi V"Yn d"~. .. .::.. - . .b! dem·voru Cinsi Miktarı gUnü ~aat 15 te yapılacaktır, Şartna- 10 R fiil Y A R A M A Z 'm R . . .1 ıgımız zam \n senın gı ı ı,,. 7. 1 · · ·· k ·· h ·· A <:ı - - ~ yeleği mi? ... lşte onu bın rıca ı e t;ı· . . . 1 . . f Un 250,000 me erınt gorme uzere er gun nli.am- l l i K 1 z · !!J y li] ç A R- K 
kaı-tıp yenisinin iki misli pahasına a- Ilızım veresıye ~~;ıme emız ınsa ınuz- İhale tarihi da merkez satın alma komisyonuna 1..;.. _ ' 

l 'k df t . ·rdı" Bunda t dan, merhamdımızden !.. Saati Yeri müracaatları n münakasaya iştirak 
ır ve ·en sırına geçırı • '' 1 l?.9.931 l!'l Ankara · · · · 

·· ,__ Köylü tasdik yollu ba-.ını sallıya- - · ' ıçın de vaktı muayyende temınat ve 
dolayı tuccar ~arşısı mute~ranr, P::l· " * * * teklif mektuplarını makbuz mukahilin-
zar günleri mRhsustan esk!ler giyiniıı rnk: .. . . Kıtaat için alınacak 7400 kilo do· de mezkur komisyon riyasetine verme· 
bunlarr mantığı kuvvetli. açık göz - Oyle, oyle, dedı, allah ek5ık matese talip zuhur etmediğinden paıar Ieri. (228) - 1975 

Evvelki bulmacamızın hal
ledılmıı şeklı 

2 3 4 ~,.. 7 >- 91011 
köylüye ciro ederek pek karlı bir (Jfü etmesin!.. lığı 12 - 9 • 931 cumart~si s~at 15 te !c· . * * * . . .. 

an) alış,eri~i yaparlardı. Tem~l ağa dört arı;;ın al basmadan ra ~ıhnıacaktır. . 'I_'alıplerın şa;lna- Antalyadakı kıtaatın ıhtıyacı ıçın 1 
paz ., 1 K 1 . k .. 1. k k meyı okumak ve ıştırak etmek üzere odun kapalı zarfla münakasaya kon•JI· 2 

~ 

- ı[ijı _ =-=,:mı ;/~ i" l{öylünün parası, aldığı eşyanın a.~c 1
• oy~u~da '-1 ıı 1 çı mı çr arıp Fındıklıda l{. O. SA. AL. komisyonuna' muştur. !halesi ıı - 9 - 931 perşem 

bedelini ödemeğe hiçbir zaman kfi.fi tuccarın onune attı:. . _ müracaatları. (:ıt9) - 2070 be günü saat 16 da lspartada askeri 3 
gelmezdi. O zaman borca kalan para, - Al say, dedı, ışte .. eger yet- * "' * satın alma komisyonunda yapılacaktır. 4 -= -= = ı- W li1 -= fi j kabmda Enverle Niyazinin palalııyık meıse var deftere yaz borcumuzu, gal 240 hayvan satın alınacaktır. Ka- (Şartnamesi komisyonumuzda "!~vcut- 5 
resimleri bulunan, (Hürriyet yılından ri iter ne lmrtarsa... pah zarf usulile 6 _ 10 _ 931 de saat tur.) 'l'ali~Ierin Ispartada askerı s·ttın 6 :JI 

.,, -
-- - -

· · ·· · - ·· · . . alma kontısyonunda şartname almak !!! 
yadigb !) eski hır mektep dcftel'tl1c ya Hacı Musa gozlügunil taktı, para 15 te ıhale edılecektir. Taliplerin şart ve münakasaya girmek üzere temirıat ve / !I __ :il - -- -
zıhrdı. Tüccar her köy halkı için ayrı çıkınmın düğümünü çözdü. İçinden ('.• namesini görmek üzere her gün Anka- teklifoamelerile birlikte müracaatla-

8 bir defter tutardı. kan bronz paraları şıkır şıkır ~.aydı. rada merkez Sa. Al. Ko. nuna müraca- rr. (258) - 2138 
lfi' • - - - - - ~ 

i-----fi 
Sonra raftan bir defter çekip açtr, ka- atlan ve miinakasaya iştirak için de · * "' ~' 9 

Murat Beyliden Temel ağa, o gün rı~-tırdı, Temel ağanın sayfasını muayyen \'akitte teminat ve teklif mek Kolordu hayva~atr için arpa, kuru l ( --. ---ıw,.,

!iil !fi pa:larda yoğurdunu, yumurta!'lını sat- buldu, anhalı minhah bir hesap yap. tuplarile mezkur komisyona miincaat ot kapalı 
1
zhar

1
fla ~~nakasaya i) konul-

lak b' tht kt · k··ı·· ·ı· (l4 muştur. nelerı..,9-9-9._,l salı ırnş, fakat yuvar .u· .~ .. a ~ u ı~ tı. oy uye: larr ı an olunur. 9) - 1482 kuru ot~ 30 _ 9 _ 931 ı;arcamba günle-
çind•ki tueyağına bır turl~. mu~ten - Borcun maafaiz 12:38,!'l kuruşa * * * . ri saat on beşte Afyon' !{arahisarmda· 
bulamamıştı. Davarlarrn sut sa~ma, baliğ oldu, dedi Fakat gözleri birden K. O. kıtaat ihtiyacı için 2000 hııo ki askeri satın alma komisyonunda ya· 
zamanı olduğundan, pazaı-a köylüler tezgahın üstiindeki yağ kutusuna iliş- sade ):ağı pazarlık sur_etile 2 eylül 9~1 1 pılacaktır. Taliplerin şart~~am<' al· 
çok yağ getirmişlerdi. r. saat 1.> te Fındıklıda K. O. SA. AL. ~o- mak ve münakasaya girmek uze_re te. 

.. ld'~" d ·· ·ı ı. . . . misyonunda icra kılınacaktır. Tahp. minat ve teklifnamelerile mezkur ko-
Pazarda,. çome ı!'ı yer_ e og eye - Ha bak, dedı. ben hedt)e f•. !erin şartnamesini okumak ve m•iııa- misyona müracaatları. (2:i7) - 2137 

kadar bekledt. Sonra yagmı sat:ıca lan l•ahul etmem, (acı Ye kindar Mr kasaya iştirak etmek üzere komiSY:>· _:__ _ _.::__ _________ _ 
ğından ümidi kesince, yuvarlak t:-ıhta isesle) siz bu gihi hediyeleri hükümet numuza vakti muayyeninde müracaat. Ask. b • • komisyonu 
k.~tuy~. kolt~ğu~_un -~ltın_a a.ldı, Üs· ı telci mcmın· efe:tdilcre g~türün, <ml~r lan. (252) - 207! .. • ilAnları. 
tune .tulbend~ni or~~~· Şı~dı ne ).:t.~1~ alırlar. Biz namuslu tu.ccanz. fakır .. . Askeri mektepler hayvanatı ihtiya. 
c~ktı ! -~~. ra~r g~r~~ın gcrıye fok.~ aı 1 köyliinün hakkını yemeyız !.. . 23. ~~rka kı_taat . ve m~eı;s~s~tı .. ıh~ cı için 750 ton arpa ve süvari mektebi 
koye goturemezdı ya .. O halde ne } ,ıp· Temel ağa bir kab:ıhatte yak.tlan tıyacı ıçın aşagııd.a ) azılı kok komurlı hayvanatı için 200 ton yulaf kapalı zarf 

Bugünkü bulmacamız 
l - San ·atkar \6), lerze (4) 
2 - Hcraber ı 3), bir yemek 
.) - Sahne (7) 

4 - Deva (4) 

,) - ' m::~ck yer (3). dost (~ 
O - Şömine l4) 
7 - Pek büyük (10) 

8 - ~ota (2). htil"h:ım (5) 
9 - l\umaş (3), gü\'eği l5) 

10 - Ya~a (2). gösıeıiş (4-', Z\ota (2) 

11 - Oldukça (3), nüfuzlu (5) malı .. Düşündü, taşındı "e Hacı Musa . .b. 1 ld 'l 'ı· bu··z··ıd·· A kapalı zarf usulıle satın alınacaktır. usulile iki şartnamede olarak satın a-
mıs gı ı sı.<ı ı, ezı o , u u. z . . th l l · 28 931 Efendinin, (hani şu her"zaman alı:; Vi!· d h . k t 1 orarl Şartname ve evsafını görmek ıstıyenle- 1 lrnacaktır. a e en - 9 - . pa- -----------------

riş ettiği tüccarın".), dükkanına doğ- 1 a a ) ~~g ·~ı ~s~nI~ a '~1 1
,.a. an ~a- rin komisyonumuza ve taliplerin de zar~esj ~ünü saa

1
t 14 te I;Iarbiye m~k· Gaip aranıyor 

d 

1 

Yuşaca ı, a a acı ı • · kt· . d ? 3 F SA AL K tebındelu satın a ma komısyonunda ıc- Be~ı·ıtaşda Çı'hannuma mabal-ru yollan ı.. . d Ya ı muayyenın e -·. . . • o. d"l •-t· T 1. 1 . t 1 ., K 
. d .· d _ Yok. hayır .. declı. ma emki biı· .. ?·:>•"> • ra e ı ece., ır. a ıp erın şar name e d k I • le d 

3 Hacı Musa Efendı e) ıp e Re<:· f . . . ·t k .. .. muracaatları. <--) · 190.3 r·ı·nı· görmek i"in komı'syona mu··racaat· lesin e te se vı so ağın a nu-de a Yorulup getırmıssın aı 1 "'utur ~ 
meyin sakın, me:;hur Ambarcızadc Ha • . :. ' "' Cinsi Miktarı lan ve iştirak için de sartnamesi 'eç- maralı m ühterik hanenin sahibi 
el 11.ıusa Efendi! .. he\"\_ .... , o ne herifçi me kal,:;ın, b~delı her kaç kuruş:'la. h~ Kok kömürü 2S8,000 hile hazrrlıyacakları t;klif mektupla-

"' ~ " b ı Kadı zade Halim beyin nerede oğludur o!.. paralı pullu, mallı miiık sa a yaza ım. lhnle tarihi 8aati Yeri ~'"' .. yevmi ihaled~ .müselsel. numa~alı 
lü ,.e göbeğine kadar tahta ı;;akall• Yahu şu hacı Musa Efendi de nı> 1z,9.931 11 z:J. F. SA. AL Ko. ılm.uhaber muk~bı~ınde komısyon ny.ı- lulunduğunu b ilenler varıa ati-
bir (ademceğiz!) .. Eskiden abani ~arık iyi adamdı be .. Temel ağanın peygambc. * * ıı: setıne ,·ermelerı~ (<>:) ;- 1971 deki adrese bildirmeleri rica 
lı imiş .. Şj.mdi kenarı mef~lnli bir k:ıs- 1 ri görmiiş gibi. !"e,·incinden gi'iıleı·~ı :i - 9 - 9:Jl rle ihale. ed~l~rcgi Ton olunur. Beşi!. taş Köyiçi lmamzıde 
k t giyiyor fakat ı~afa~ı hala örüm-lya. ardı. Diinya muhakkak hu ~ibi İYİ 19. !!:3, 2i, -8 -!131 tarihlen~1d: •• ı.1.~'!~ •• ~: lOOO Kuleli ~o J6 hane z 11 A 
c:kli .. Am~ korku belası, öyle pel\ adamların ~ iizii suyu hürmetine durn-,l;ı~··;~·;:!~:)·····:r;;·~i .. ;ğ·~~;~··b~~cu diye Askeri lisesine 
kimseciklere ağız açamıyor. Y~ılnız yordu. yoksa çoktan batardı!. yazdı dı:ıftere .• Ye Lu suretJe köylüniin 650 1-'arbiye Mektebi 
kendisi gibi bazr yobazlar1a birlikte. Hacr Musa pazarlıhsız yağa .. J~i borcu hir kalemde ıwıu; kuruşu hul- 8CO Tıbbiye tatbikat hRstanesi 
eski halifeli. ·eyhisJamlı g-iinleri has kuru· kıymet takdir elti. eleminki rlefl mur. oldu (Hesaptan kitaptan ça~mı- 730 Tıbbiye mektebi 
retle anıyormuş .. Abdülhmait zamanın· teri acıp ~ine anhalı, minhalı bir ,:a; kö,·lÜier. 12:!R.:i kuruşun 12fl8,;j 400 Cülhane hastanesi 
da asi.erlikten kurtulma!< için te~eh· şeyler ~·a.ıdı. kuru~t~n az nıı, ço!< mu oldu/tunu 3580 Yekfrn 
hiit miktarı medresede olrnmuş clı"e. lki okka yağa elli kuruş az ol· bilmezler. ya~l:ırım. aylarını. gü~ılf'- Yukardaki jsim ve miktarları 
dilinden (ayat \'e ehadi ) el,sik o!r.1az! muştu nmma, Temel a;ta aytp olmasın rini bilmedikleri gihi! .. ) 
btanbuld~ hu~rnsi li~~l:rirı. b!r/nde l d~ye hic sesini çı~rm.~dı. İyi ki M>Sİ· Tcm~l afra 0 giin. yediği kazığın 
okuyan ku~Uk oght Caf~ı. (l,en~. fa·ını cık::ırma.mış; ~-mku Hacı Musa e· ı arzından ''e tulünden hihabcr hoş yağ 
kındığı isimle Tekin Alp) .. baş duşma· fendi )ağ bedtılini f,aydederl<en, Temelıkutusu ile, köyüne döndü!. 1 

nıdır ı .. Fa.kat ne yapsın kı, çocu~una 
1 
ağanın teslimatı diyecek yerde, (Ac'l- Bekir Sıtkı 1 

yazılı mahallere beş şartnamedt. 
kapalı zarf suretile lavamarin 
kömürü satın a ınacaktır. ihale
leri 14 eylüi 931 pazaatesi günü 

ıaat 14 te jstanbulda Harbiye 
mektebinde icra edilecektir. Ta· 
liplerin şartnamelerini görmek 
için komisyona müracaatları •e 
iştirak için de şartnameleri veç
hile hazırlıyacakları teklif mek· 
tuplarını yevmi ihalede müseiıel 
numara ı ilmühaber mukabilinde 
I< o misyon riyasetine vermeleri 
ilin o:unur. (50) - 1617 



~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~~!!!!!!ll!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!'!!!!~~~~~~~~~~~~ 7 - VAt<IT 1 Eylül 1931-

rı.~~t Tu··rk Maarı·t Cemiyeti mektep defterlerı·nı· ve kaligratı·ıerı·nı· ~~;r:ğ~~~:·~~~~~· ~~r~l~tl.~:in:a::~~.~n~~i~i:~m~:~~~:~:;:i~ar~~: 
Cemfye Umumi dt>posu lstınbul {'ıncan cı lar ~ark Ifan :\o 18 
tinden __ -----

1 l ~ turu~ YOIO ile tu~ tüyü YHStıt 
fst b ld Ç kmakçılar Sandalyacılırdı kuş tUyü fabrikası yü;ı;ile şilte 12. yüzıle 
yo an u 1~ .:ğlı boya yastıklar 5 liraya, kuş tüyünün kilosu 12& kuruştan başlar. 

rgan r ' ) .. ·u·· kumaşların her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel ?st. 3027 
~UŞ tU) • 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için evıaf ve nOmuneıi mevcut bezden 
Kapalı zarfla (20361) takım mamul k11a lcol ve bacak çamaıır 
satın ahnacakbr. Münakasa 6-9-931 pazar glinü saat ı ı de Ge
dikpaoa j~ndarma .~malathanesinde icra olunacaktır. Talip olan
lann komısyona muracaatla teminat ve teklifnamelerini verecek· 
lerdir. Şartname imalathaneden verilir. (1733) 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

SEYRISEF AIN 
~!crl.:cz accnt.1sı : c;aı.1ta lı;öpril b.1şı B. 2362 
Şube ./\. 51rkecl l\l iıhü rdar ıade han 2. 2NO 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) 1 Eylül Sah 

17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Zonguldak, ine· 

bolu, Ayancık, Samıun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, Rize Mapavriye 

gidecektir. Dönüşte Zonguldak 

yoktur. Of, Sürmene, Polat· 

hane Tireboluya da uğrıyacak-
tır. ' 
AYYALIK SUR'AT POSTASI 

(Mersin) 1 Eylül Salı 17 de 
Sirkeciden kalkacaktır. 

lstanbul Günıriikleri Başmiidiir
lü~·ündcn: 

80 formadan ibaret Gümrük aylık iıtatistik mecmuası tab'et· 
tirileceğinden taliplerin şartnamesini ve nümunesini görmekle bera· 
ber 12.9.931 cumartesi günli saat 14 te yapılması mukarrer olan 
münakasaya % 7,5 teminat akçeai olan 265 Hra ile birlikte iştirak 
etmek nzere Başmüdiriyetteki komisyona müracaatları. (1863) ................. __ ................................................ ·····································--··· ... ·· 
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TALAS AMERJKAN MEKTEBi 
ORTA DERECEDE 

Lisan Ticaret San'at 
i Leylt, 200 Ura - Nehart, 20 lira il 
j Tedrisat ErlUI 22 de başlar q 
"wnı::mac ı ııı awmnaımrm:uı...,....:::::::::::::::::::::ı:ıar.:::ı:::-.ma 

Beşiktaş akaratı vakfiye idaresinden: 
Beşiktaşte. Akaretlerde 38 numarah hane 3 sene ve 1-3, 7, 11, 43, 28 numara· 

lı dükkanlar birer sene müddetle bilmüzayede icar edileceğinden işbu e;r

Jandarma ihtiyacı için kapalı ıarfla evsaf ve nllmuneai 
mevcut (13800) metre kışlık elbiselik kumaf satın ahnacakbr. 
Miin~kasa 6-9-931 pazar günü saat (15) te Gedikpaşada jandar· 
ma ımalithaneıinde icra olunacaktır. Taliplerin tcminatlarile 

"':!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~· lülün birinci sah gününden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konmuş-

' 

M h 1 

' 

tur. Talip olanların ve daha ziyade malUmat almak istiyenlerin ey1ülün a keme ve icra llnları 
22 inci sah günü saat 13 çe kadar mahttlli mezkiırda :>-t numarada mütevel· 

lstanbul birinci it 13s li kaymakamlığına ve saat 16 ya kadartstanbul e\"kaf müdüriyetinde idare 

komisyona müracaatları. (1732) men1urluğundae: encümenine mürcaat etmeleri. (21:~2) 
Adres: Istanbul: SuJtan~mam Çın- ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

Is tan bul Evkaf müdüriye- gır oğlu han 1- 5 nuınarah mağıtll· ·~a •. vı"laAyetı•nden· 
tarda Nikola Nikidis ve şeriki şirketi: ~T~ n sa • 

BaJada ismi ve adresi yazılı olan Manisa - İzmir yolunun Mani sa vilayetine ait k11mında yapıla· 

tinden: 
Kıymeti 

muhammenesi 

zatın iflası açrlıp tasfiyenin adi şekil- cak tamirat ve i•tinat duvarları intaatı (12648) lira 83 kurut bede· 
de yapılmasına karar verilmiş olduğun li keıif üzerinden 16 eylül 93ı' çar,amba günü saat ona kada.r 
dan: müddetle ve kapalı zarf uıulil.; münakasaya konulmu§tur. Fazla 

Lira K. --2129 11 Tamamı 419 metr• 41 111ntim terhiinde bulunan 

1 - Müflisten alacağı olan veya tafıillt almak İ•tiyenlerin vilayet nafia ba§mühendisliğine .müraca• 
maJlarında istihkak iddiasında bu:u. atları ve ihale ıaatinden evel k:'lpalı zarfların vilayet encümeni c!a· 
nanların alacak \"e iddialarını işbu ilan imiıine tevdii ilan olunur. (1926) 

Üıküdarda Selimi) e • a . al.esinde Duvardibı soka
ğında atik 2 cedit 2, 4, 6, numaralarla murakkam 
11 oda 2 sofa 3 hali ve sair mUıtemilitı havi 'bir 

dan bir ay içinde eyyamı«smi~ wil• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ieşna olmak üzere her gün saat 1:.! ten Aksaray vı·Ja" yetı· nden.· 18 e kadar Sultanahmette vaki adliye 
binasında icrayi vazife eden birinci 
iflas dairesine geleı·ek atacaklarını kay 1 - Akaaray-Bor yolunun 13+000-38+000 kilometreleri 

bap hanenin tamamı. 
700 Tamamı 1297 küıur arşın terbiinde Kocamustafapaıa 

mahalle ve caddesinde 4 No. ile murallkam maa 

dettirmeleri, Ye !'enet n defter gibi de- arasında inıa olunacRk 13 adet imalatı sınaiyeler 6355 lira 84 
)illeri her ne ise bunların asıl nya kuruş bedeli ketifli ve kapalı zarfla münakasaya kooulmuıtur. 

mUştemiJit imaret mabalJi. 
musadclak suretlerini vermeleri. · 2 _ Bu inıaata ait evrakı keıfiye proie ve ıieraiti fenniye 

2 - Miifli~e borclu olanlarrn yuka ' Y 

Balada semt, mahalle, sokak ve numaral muharrer emJAk 
:.ltılmak üzere dört hafla mOddetle ilin ve mÜzayedeye konmuş· 
tur .. Müzayed~si. EylülUn yirmi ikinci Salı 1ıUnU aaat on bcıt~dir. 
T_alıp _oJmak ıatıyen!er luyn.eti mtıbammenentn yüzde yedi buçuğu 
nıspetınde pey akçelerile bırlikte yevm ve aaati mezktlra kadar 
lıtanbul Evkaf müdUriyeti binaıında mabl61At ıdaresine m\!racaat
luı ilan olunur. (1973) 

rıda gösterjlen müddet içinde bortları ve umumiyeyi g6rüp izahat almak istiycnler vilayet Nafia baş· 
miktarım yazdırmaları hilafına hare· mühendiıliğine müracaatla yevmi ihaledtn bir hafta evvel ehliyet 
ketin ceza kanunu mu~ebince takibat vesikalarını ibraıa mecburdurlar. 

- ~·:rı~es'uliyeti mucip olacağını bilme- 3 - MUnakaaa 25-8·931 tarihinden 15-9-931 tarihine kadar 

3 - Müflisin mallarını nakit v~ tah yirmi gün müddetle devam edeceği ve yevmi ihalede saat on 
'\·ilatı ve buna milmasil kıymetli evrakı· •ibda ihaleai icra lnlınaca;ı. 
nı her ne suretle olursa olsun ellerinde 4 _ Taliplerin müzayede ve münakasa kanununun maddei 
bulunduranlar ister şahıs ister bnnka 
ve sair müessese olsun bunların Uze- mahıuıaaı abkAmıaa tevfikan yevmi mezkürda encümeni daimii 
rindeki haklan mahfuz kalmak şartile villyete müracaat eylemeleri ilan o~unur. (2128) 

tstanbul Belediyesi ilanları ' o malları ayni müddet içinde dairt'ye - - 1 b 1 d ---.--k-----..,,---
-:----:-:-~:-=-:-~~-------- \'ermeleri, nrmezluse cezai takibat lstanbu e e iyesı araagaç 

A k" k k 11 ·· k b '\'e mes"uliyete uğrıyacaklarmı muıeret 
?Davut Oy iZ O eJı me le iönündeki merakibi bahriye İskel.. bulunmadıkça l'ilçhan haklannda11 mu•• essesatından•. 

pazarlık ıuretile İsticar edileceğinden taliplerin 13 - 9 _ 931 t . ..ı mahrum kal"caklarrncn bilinmesi. 
.. .. t 3 B "k b 1 d' . .. . pazar n 

gunu ıaa te e§ı tat e e ıyesı encumemne müracaatları ilan 0 ·f - 12 eylül 931 cumartesi gtinü SOtlllcede Kar•ağaç Mtiessesatında yapılan et atış aalonu 
lunur. (2125) • • s!lat on dörtte yukarıda yazılı olan if. d • b11.I ı 'l h tt h i · k ı f ı·ı n. k • * "' las dairesinde alacakhlaı·ın ilk içtima· ~m•r u me er• e a ı ava sı apa ı ıar usu ı e muna ataya 

Beyazıt yangın yerinde Emin Bey mahallesinde yedinci adada ında hazır bulunmaları ve mUflistn ~onulmuwtur. Ke9if bedeli 22823 liradır. Vulrnbula!l teklifler 
51, 41 - 2 harita numaralı arsalar araamda 21 _ 72 metre murab- müşterek borçlularile ketlllerinin ve haddi kifayede sörüldüğü takdirde 20 eylül 931 pazar günü 
baın yüzsüz arsanın metre murabbaına üç lira kıymet takdı'r oluııa· borcu tekeffül eden sair kimselerin ,.1 t onbefte mecl"ıi idarede ihaleıine karar verilecektir. Müna· 

k 1 k d iç!imada bulunmd'a hakları olduğu k 
ra a i a. ar~.arı ar-:11.nda açık .~üzayedeye .. konmuftur. Taliplerin ilan olunur. kaaaya ittir• etmek arzusunda bulunanlar münakasa sartname· 
f!-rlnam~~ı gormek ıçın her gun levazım mudürlüğüne müzayedeye --------.:..____ ıile plAnlannı beş lira mukabilinde müesseseden alabilirler. (1845) 
~ırmek . .1ç~.n bankadan alacakları bet liralık teminat makbuzu ile da~~tanbul iiçüncii icı·a memurluğıın· 
ı~ale 8:unu. ol~n 24 - 9 - 931 pertembe günü ıaat 15 e kadar en- Mahcuz ,.e paraya çevrilme.ı;i mukar· 
cümenı daımıye .müracaatları. (2148) rer (7000) lira kıymetinde bir ad~t 

• • • n~aa teferruat yün kurutma sobası n 
Bed~li. ~e,fi 7171 lira 72 kurut olan Ömerli köprüsü ııüzergıihı bır adet maa tef errunt tarak makinesi 

rumen tle akdıh kapa.lı zarfla münakasaya. konmu9tur. Taliplerin tartna. \'e iki adet maa teferruat varagel ma-
a m ve k f kı k h "' kine~I şehri eylUlün beşinci c:umartesl .. e9ı evra nı ıörme- için er 0 ün levazım mu""d" ı·· v.. ü u "k· ne muracaatla ·· k . k , • ur ugu· g n saat ondan on ı 1ye kadar bulun 

l' al k t . rı muk~~ - aıaya gırme İçın bankadan alacakları 538 duklan Eyiipte Bahariyede Altın yıl· 
ır k~ b enımat .ma uuzu veya t.elalet mektubu ile!! f&rtna.me teklif drz mcn&ucnt tilrk anonim sirketi t:ıb
~e a~f u~u v~ tk~e~ odatında kayıtlı olduiuna dair veıikay; mühür rika~ında açık attırma ile s~tılacaktır. 
u z k ad oyara. ı a ~ g~n~ olan 24 - 9 - 931 perıembe ıünü aaat Almak lstiyenlerln yevnı ve \•akti mez· 

15 e a ar encümenı daımıye .. müracaatları. (2151 ) kc:\l'da mahallinde hazn· bulunacak me· 
• • ,.. murunn mUrac:aatlan Uan olunur. 1606 

Üıküda~ tephirhaneıi heıap memuru müteveffa M t f f d' A ek 
. R f k h .. d" . uı a a e en ı ntı a Tabaklar, :ı~vcesı e 1 a • anımı~ ~oıter ıjı .. adrest4: bulunmanıaıına mebni tablolar, 

cu:ı~an ve resmı ıenedmı almak uzere sıcil kalemine müracaat et- vazolar, 
metı. (2145) 

• • • ve avizeler 'e tarihi bul büfe:er, piyano 

Belediye i~in paz~rlıkla kamyon liıtiği satın alınacaktır T }' ve sair kı) mcttar mobilvalar Sandal 
1 1 rln !leraıt ve ev•afı o""ren k • · h .. I • a ıp bedesteninde trşhlr olunmu.~tur 3 t·~)· lu"I o an a ,. .. g "1e ırın er "un pa .. a v • ' - ~ -

1 .. 1 . ~ o , .... r ıga gırn•eK 1} için de b':f ey u cu~arteıı günli saat on bete kadar 200 lirahk temi erşembe ıı;ıinü saat birde saıılıcaımr. 
nat akçeıın~ mukabıl bankadan alacakları makbuzu da beraber • D b 
tirmek 9artıle levazım müdürliığüne gelmelidirler. (2147) ge .---- İf ta ibi ----. 

• • • HALiL iL YAS BEY 
Arnavutköy ~ütfiye ma~alleıinde dört odadan ibaret 30 _ 65 Paris Beynelmilel diıçilik kon· 

numaralı hane hır seneden uç seneye kadar kı'raya ·ı k · . · d d l 
d k T . . verı me ıcın greıın en av et e b11talarını 

açık müzaye eye onmu,tur. aiıplerın fartnameyi görmek · . h 
crün levazım müdürlüğüne müıayedeye girmek için bank dıçın 

1
er kabule baılamıştır. Babıali, 

• I' l k · t kb · ı a. an a l'· - A '- c dd · N 66 cakları 11 ıra ı lem~."~. ma ~ıı e beraber ihale günü olan 24 nKara a uı o. --
eylül 931 per9embe gunu ıaat 1 n e kadar encümeni daim iye müraca- Jl,AN 
atları. (2149) 

* • • 
Kadıköy~nde Yel~eğirm.eninde .bele~iye malı baraka iskan İçin 

pazarhkfa kı~aya verıl~cekhr. !alıpl~rın 1.0 eylül 931 perıemhe gü
nü .aat on bırde beledıye ıubeaı encumemne aelmeleri ilin olunur. 

(2142) 

Hanesini satmak ve kiraya 
vermek istiyenler Kadıköy Hay• 
da, paşa caddesinde perüklr lı· 
mail efendiye müracaat. . .......................................................... .. 

Sahibi: 'Mehmet ,\sım, umumi 
netriyat miidüril: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaaaı 

Aksaray vilayetinden: 
1 - Akaaray-Arapıun yolunun 1+347-9+000 kilo metreler 

araıınpa (2,400) metre ruik 'ap ( biloğaj ) fOll temeli tabakası için 
(2400) metre mik'apta kırılmak için ( 10,752) lira bedeli ke,ifle 
ve kap•h zarfla mtınakaaaya konulmuıtu. 

2 - Bu ihzarıta alt evrakı kctfiye, ıeraiti fenniye ve 
umumiyeyi glSrOp izahat almak iıtiyenJerio Viliyet Nafıa Baş· 
mDbendislite mllracaat eylemeleri. 

3 - MOnaka .. 25-8-9.31 tarihinden J 5-9· 931 tarihine kadar 
yirmi gUn mOddetle devam edeceği ve yevmi ihalede saat (16)

da ihalesi icra kılınacağı. 
4 - Talipler mDıayede ve mUnakaıa karıununun maddei 

nıabıusaııua tevfikan yevmi mezl-.Qrda Enclimeni Daimii Viliye
te müracaat eylemeleri ilin olunur. (2127) 

Pendik bakteriyolojihanei bay-
tari müdürlüğünden: . 

Pendik Baktereyo!ojihanei Baytariıine ait bir bat beygir 
bilmUraycde 4-eylll1·931 tarihine mUsadif cuma gilnU saat 11 de 
Pen~~lc hayvan pazarında ~atı~acalctır. Hayvanı görmek iatiyenler 
hergun mUeuıeae mOdUnyetıne ve almak iıtiyenlu iıe vmi 
ve aaati mezkOrda Pendikte hayvan pazarına müracaatla y~ • 
vedeyc iflirak eylemeleri. (2097) m za 

Etıbba Odası Riyasetinden : 
Oda Heyeti idare ve Hayıiyet divanı aza ve yedek ba in

tihabı t .Tetrinievvel 1931 pertembe giinü saat 14 te sabık TUrk· 
o.cağı bına11nda yapılaca&ından iıayı mubteremenin teırifleri 
rıca o.unur. (2066) 
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Sırtı Yere Gelmezi 


