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ör uncu tıp l Vakıt'ın hususi haberleri E 
kongresi E -~ -~---- - ~ 

milli türle tıp kongrelerinin dör- J T B M ' 
dilncüsü bugün ankarada açılıyor. ~ • • • • ~ 
dört ytldır, vaktini şaşırmaksızın ~ ~ artıyor 
memleketin hekimlik alemini hükô- ~ Bu yıl çalışma zamanları ~ 
met merkezine tophyan bu teşebbüsün ~ · ~ Tedbir almak ·üzere albn 
kıymetini bir kere daha takdir etmek ~ fası I ah m 1 o 1 a c ak? ~ mikyası terke diliyor 
isteriz. # ~ 

mevzuu sadece mm, fen mesele- Almanya da telaşa 
si olan bir toplantı.. du~· ştu•• 

iştirakin hemen hemen isteğe bağ-
lı olduğu bu mahiyette bir içtimaın U· Londra, 21 (A.A.) - Hükumet ln-
zak, yakın mesafelerden gördüğü ala- giltere bankasınm altın'I sabit bir li-
ka kadar şevk ve ümit artıran bir atla satacağı hakktlıı.daki 1925 tarihli 
hadise olamaz. ihtiyar, genç, rüt- (Gold Standard) kanunu ahkamını mu 
beli, rütbesiz, bir meslek mensup- vakkat bir müddet için iJga etmeğe ka 
lannın ilim huzurunda aldıkları bu rar vermiştir. Bu baptaki layiha der-
birliğ4 müsaviliği, bu iman huş:ıu- hal tanzim olunacak ve bugün parla· 
ııu hürmetle selamlamalıyız. mentodan tasdiki istenilecektir. Lon· 

ilk üç kongrenin zabıtlarını tet· dra borsası bu layihanın kabulü günü 
kik edelim, türk hekimliğini memleket kapalı kalacaktır. lngiltere bankası-
ihtiyaçlarile, hususiyetlerile elele na iptidai tedbirler alması için meıuni-
getirecek bir mesai manzuroesının yet verilmiştir. 
bariz izlerini bulunuz. her yıl dab2. te- Altın mikyası kanununun 
keınrnül ettiğini görürüz. ilim hayatı- tadlll sebeplerl 
na verdiği hareketten başka kafa,. Londra, 21 (A.A.) - İngiliz hiikti-
si1e çahşan bir zümrenin yalnrz yan- meti, 1925 senesinde yapılmış olan 
Yana gelmekte, tetkiklerinin, müşa- BUyUk Millet Meclisi altm mikyası ma~dei kanuniyesinin ta 
hedelerinin safhalarından biribirle- dilini talep etmege sevkeden sebepler 
rini haberdar etmekte gösterdikleri .Ş~mdi!e kadar Millet Meclisi ı. ~ö:e bu yıldan başlaınak üzere. mec- şunlardır 
samimiyet tıp kongresinin öbür me- teşnnısanıde toplanır, çokluk yenı lısın bu çalışına za.manıarında hır de- ( Alt tarafı 6 mcı sayıfada ) 
sai sahalarında da takibi aı-zusunu bütçeyi çıkarıncaya kadar fasılasız ğişik]ik olacaktır. 
uyandmyor. 8, 9 ay içtimalar aktederdi. Bir ihtimale göre ıneclis teşrini-
yalnız şu var: bilh~a tıp kon· Son günlerde çıkan bir rivayete (Alt tarafı 2 inci sayıfada) 

gresının daha semereli olabilmesi, 
bence, "tebliğleri okumak,, teamülün -
den vazgeçerek bunun yerini müna· 
kasalara vermelde mümkün olacak-:. 
tır. ancak üç gü ı• süren, dalıa faz-
la uzamast da t'" tiz olm1yan bir kon
gre t't"lE:ded nin mUzakercJer llen 
önee okunnuyu yetecek kadar bir za
man evvel basılarak dağıtılacak olan 
tebliğler:n, raporlann krraatile kay. 
bedilmcsinin önüntı geç.melidir. 1 

kon:.;rclerin ffüir teatisine hlz. 
met maksat ,.e gayesi bu sayede temin 
edilebilir. bu fohl!gatı meclis halinde 
dinlemek, kendi köşesinde sükôn ve 
teem.rnülle okumaktan daha . faydalı 
değildir; f aydah olan, tebligat üze
rinde muhtelif ihtisas şubelerinin gö
rüş ve düşünüşlerini karşı karşıya 
getirmektedir. mesela bu kongrenin 
müzakere ruznamesinde bulunması 

geçen seneden kararlaştırılan, şehirler· 
de ve köylerde gıda meselesinhı ehem
miyeti bu içtimaın hududu içinde kala
maz. memleketin her düşünen çocuğu 
bu bahisle temas halindedir; hekimle
rimiz böyle bir mevzu üzerinde daha 
çok söz söyleıneğe fırsat bulmalıdır· 
lar. 

Atinaya hazırlanıyor 
" Ege ,, vapuru açık denizde Yunan 

torpltoları tarafından karşılaııacak 

Hariciye vekilimiz bu~n geliyor 

Atlnanın umumi manzarası 
Atinadan gelen haberlere gö- cektir. Prograllllll ana hatları 

re Başvekilimizi karşılama pro- şudur: 

Liselerde 

Terkos 
Mikropsuz ve içile

bilecek bir hale 
getirilecek 

Şirket mUdUrU bu hususta 
itilaf edildiğini ve makine· 
leri Avrupaya ısmarladığını 

söylUyor 

T erkos müdürfi M. K.astelno 

Şirketin yeniden yapmak iste
diği tesisat bakkmda Nafia ve 
Sıhhiye vekaletlerile temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya giden 
Terkos şirketi müdürü M. Kas· 
telnonun şehrimize döndüğünü 

yazmıştık. 
M. Mastelno şunlan sölemek

tedir: 

kongrenin bırakacağı büroya 
vermesi lazım gelen salahiyet, bu yrl 
da ~yle olmamışsa, beşinci kon
grenın, daha mütekamil bir merhale 
teşkil etmesine hizmet edeceği gibi ba
sı:lıp dağıttlmıyan tebliğler rerine 
birer küçük hulasa çrkarıp dağıt • 
ma.k da bu yıl maksada yakınlaştırır. 

gramı henüz resmen tertip edil- ismet paşa Hz. ni getiren Eğe 
memi~tir. Ha~iciye nezaretinde vapuru Faler limanına gelecek, 
akteddecek bır toplantıda pro- açık denizde Yunan torpido 

13alkaniyat mlisabaka]arına iş1i1r8k eilecek 
binicilerlmlz diin Sofyaya harre et e ller 

bana öyle geliyor ki, kongreler fi
kir kabiliyetlerinin cemiyete bir ne,; 
takdim merasimidir; dördüncü kon
grenin cümhuriyette bir feyizli se
ne daha kaıandığımızı ispat e<ıecelc 
muvaffakıyetler göstereceği kanaati-

grarı. kat'i surette tespit edile- (Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 

Teslihat mütarekesi 

le mutmainiz. 

Hükumetimiz müzakereye iştirak 
davetini kabul ettiğini bildirdi 

Fakat bazı h_ükumetler iştirak etıntyecek 
~aAAı tat.tA Ankara, 21 (A.A.) - Cemiyeti Ak· Burada bulu~akta ol .. h'di 

t k" t ı·h t k · an muşa 1 ' abidin da ver bey. a.rk~daşı~ı~~: ~am e~. ı es ı . a .. omısyonunda tes- büyük meclisin mesaisini dikkatle takip 
majüsküllere davetını guzel btr ~uk· lıhat mutarekesı muzakeratına iştirak etmekte bulunan Vaşington hükllnıeti

te sayarak okudum. hastalflm. SO!Jl~· için Cemiyeti Akvam riyaseti tarafm-1 nin bu daveti silratle kabul etm~si bek
mek istediklerimi yazmayı başktı bır dan vaki da\•et hükiimetimizce kabul e- leni1mel,tedir. 
güne bırakacağım. ancak ş~ za~nı tas- dilmiştir. Hu müzakerelerde Türkiye- Sovyet Rusyanın, son dakikada bu 
hih etmekte acele etmek ~azını. yi Bern sefirimiz Cemal Hüsnü bey d.a~eti kabul edip etmiyeceği sua.Ji va· 

- kanun türk alf abesı kanuftudur, temsil cdccel<tir. rıdı hatrr olmakta ve kabulü takdirin· 
imla kanunu degwil ... imlada curcunayı Cenevre •>o (AA) "- de l\.L Litvinofun iki hafta evve1i ter-l ,. • - . . - ueçen gece 
meneden, lıer devi~de mektep er~ır: Cemiyeti Akvam azasından olmıy,u; k~tmiş olduğ~ Cenevreye avdet edeceği 
hocalığıma kavuştugum zaman noktaı d 1 tJ A . ı· C . . soylenmektedır. 

. . . k eve ere - ve rjan ın ~ ~mıyetı n•w . d .. 
nazarımı vekiüete kabul ettırıncıyc a· Ak t hd"d · t ı·h t k . ıger davetliler en (Türkiye, Ar-

. t 6.• vamın a ı ı es ı a omısyo:ıu- · t• B . Ek tö' ik dar resmi ahengi takıp etmem .a ıı . . . . . . . Jan ın, rezılya, va r, Kostar ıı, 
olur. nun mesaısıne ıştırak etmelerı ıçın tel Efganistan, Mısır.) bazılarının bu da.-

gazetede ne ben hocayım, ne karile- grafla vuku bulan davete bu de:,·Ietler vete icabetten istinkaf etnıeleri ihtimal 
rim talebe! öyle değil mi? serbestçe , tarafından verilecek ilk cevaplarm pa- 1i ''ardır. Diğerlerini de Avrupa pa
imzıaladrğım bir yazı kanaatlerimi !a·rzartesi günü alınacaii"ı tahmin edilmek ritrıhtıarında.ki elçil~ri temsil edecek·. 
fı11U1Ruı mı1. 1ı. t. dir. !terdir. l 

Binicilerimiz, Sirkeci •stasyonunda teşyle gelen 
arkada.şlarile birlikte 

[Yazısı 4 üncü sayıfaauzda spor iÜtunumuzda] 
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:~~~e:~~ı~~~ı:.~:. n~:~: eu :.: !~.~· n~:ıarı ili: •• ıl t" !~:~.u ~::~:~~~~ _____ M_G_ub_iı-.-tn-ıru-··a-ns-ı--"-1 
ve Sıhhiye vekiletlerile aramızda fasılah mı olacak torpltoları tarafından 
Jtliaf hasıl oldu. [ Ust tarafı l inci ıyaıfada J s atte 40 mil kar,llanacak 

Tesisat için icap eden aletler Sani 1 de toplanacak, bu toplantş iki a [Üst tarafı ı inci ıayıfadaJ Takvim - Sah 22 Eylül 9 uncıl 
•e makineler derhal sipar~ edil- ay sürecek, içtimalar bir marta bır~- Yeni muhrlplerlmlz\U muhripleri tarafından karşılana- ay 1931. senenin geçen günleri~ 26S 
mqtir. Bunlar gelir gelmez der- kllacaktır. 1 martta toplanan mechs 1 caktır. Gemi limanda demirle· kalın günler: 100. Güne~ln Mizan burcuıı• 
hal ••e ba•lıyacağız. BütUn teıi· üç ay çahpcak, bUıtçeyi çıkardrk- tecrilbelerl yapılıyorı yince, top endahh ile ıellm girmesi. o8 

sat 
-.liç ay.,. ı"çı·nde tamamlanmış tan sonra, içtimaınr 1 eylille bıraka- Roma, 20 (A.A.) -- Türkiye hesabı- resmi ifa edilecektir. GUn!!-Ooğuşu: 5,47; Batışı: 18, 

lı- ı na lt l te gahla d · dihni Namaz vakltlerl- Sabah: 4,25' cak, mec il! ey Ulde ve teşrinlevelde aya z rın a ınşa e ş ismet paşayı Falerde M. Veni-
olacakbr. açrk olacakttr. olan Tınaztepe muhribinin Cenevede zeloı, Hariciye nazın M. Miha· Öğle: 12.07: ikindi 15,33; Akşam. 18.08· 
Suyun takimi timdi de yapılmak- Bu suretle toplanma çağları bi- yapıla? s~rat. tect"Ubelerinde saatte l k Yatsı; 19.41; imsak: 4,07 

tadır. Fakat en modem ve yeni rer ara ile yılm iki mevsimine dağı- 40,5 mıl süratı olduğu an1aşılmrş~r.. a opulos, Muaveneti içtimaiye Hava - Dünkü hararet ıazamrı 24 
uaullere g6re kurulacak olan yeni tılmış olacaktır Cenevre, 20 (A.A.) - Zafer ısmın· nazırı M. Yaaonidiı, Başvekilet (asgari) ıs. Bugün ruzg:ır poyraz haY• 

t •--t t ki • · • d b ük G ı ' deki Türk destroyeri mahalli hlikQmet mUsteşar1 M. Papazatus, Atina, bulutlu, ya~mur muhtemeldir,, 
Uqıa a m lflDl a a m em- e ~cek yıllarda böylece 1 eyllil erkanı n büyük bir halk kütlesi hazır ı; 

mel ve otomatik olarak yapa- - 30 kanunuevvel Ue 1 mart - 31 bulunduğu halde deniu indirilmiştir. Pire be-lediye reisleri TUrkiye, 
cakbr. mayıs arasında ~bştlacaktır. ---~-~-· ------- it~a Sovyet ıefirleri karşılaya• 

Şehre relen auyun miktanm ı teşrinisani bizim ıeş1cnatr esa- Ali N acl B. ca ir. 
arttırmak Dzere yapacağımız te- si~mlze göre itibarl bir yıl başıdır. Baıv~kilimiz, karaya çıkınca, 
llaat hakkında da Nafia veki· Zira bizde meclis müstemirdir. Meclis Anadolu :ı•nsının balkan otomobille Pctit PaJas oteline 

V k Bf gene o giin Rmicilmhur tarafından mu •biri oldu gidecek, M. Vcnizelos kendisinı 
lotlae ha.hat verdim. e il • • .. Ankara, 21 (Telefon) - Alı Naci 
teklif ve projemizin tetkikinden merasimle açılacak, dıvan, encumen bey Anadolu ajansının Balkan mümes- ziyaretle beyanı boş amedi ede-
IODra u bir zaman içinde kat'i intihapla~ 0 gli1l yapılacaktır. . silliğine tayin edUmiştir. Ali Naci bey cek, ismet pafa da kendisine 

bllclird TeşkiIAtı e68.8fye ka.nunu meclı- Sofyayı merkeı ittihaz edecek, Atina, ziyaretini iade edecektir. 
bir cevap Yerileceğini • iler. sin bir yılda altı aydan fazla tatil Belgrat, Biikreş, Tiran şehirlerini Muvaaalahn ikinci gUnU, Yu· 
Enelce de taylediğim gibi 220 etmemesini emrettiğine l'Öre bu l!IU- dolaşarak meınleketimf zi al Aka dar ede nan ReiıicUmburu lımet paşayı 
b1n Uraya mal olacak olan bu retle bir kanun değiştirilmesine lüzum cek malQmat verecektir. kabul edecek, ıerefine ziyafet 
teaisabn ikmalinden ıonra ıehre yoktur. ve kabul r.eıml tertip edecek-
her glhı 4000 metre mikAbı fazla lkincf bir ihtimal: Malt senebaşı Tıp kongresi bugttn tir. 
1a vermemiz kabil olacakbr. hazirandan 1 ktnunusa.nfye altnacak, açılıyor Yunan hnkameti, ıefaretimiz, • ·- -™·--· 00

-

00 teşrinil!la.n[ başında meclise verilme- S t 't 1 f. 1 • • f 
llllf, bitaraf ze't'attan bir tah- si ~l!tr esasiye icabı olan bllt~ Ankara, 21 (T~lefon) - Tıp konf e· OYye ı a ya ıe ar et erı zıya et-
kik h ti t kT · t klif t - ransı yann (bugUn) BaşveldUmiz tara· ler vereceklerdir • 

• tik. eye eı 1 ını e e - klnunuevvel sonuna kadar Çtkanla· fından kiişat edilecektir. Kongreye fş- Tevfik RU,tU B. bugUn 
IDlf caJc, hususf, resmi muamelelerde tirak edecek doktorlann bir ktsmı bu- •ehrlrnlze gellror 

Terkoı ıirketi mlldllrll M&sy6 şu yılbqı değişi.kliği kaldmlarak raya geldi. Mühim bir kısmı yann sa- iımet Pı. Hz. !erile Tevfik 
Kaıtelno teklifimizi kabul etti- işe yeni bir mizan verilecektir. bah gelecektir. RUftO B. fn Atine seyahatlerinin 
jiııi Aokaradan bildirmiş, biz de Temas ettiğimiz mahfellerde bu Fındık plraaaaı durgun Teplnievvel baılangıcına kaldı. 
tahkik heyetinin kimlerden teşek- iki ka.rann ikisine birden taraftar o. Trabzon, 21 <A.A.) - Bir iki gün· ğı teeyyOt etmektedir. 
kili etmeıini istediklerini kari- Janlar çoktur; yalnız bu yıl mecliste, dür hararetli bir surett-e devam eden Te•fik Rüttü B. bugiln şebri-
lerimizden aormuıtuk, kazanç, istihlAk vergileri gibi bir fı~d~k alın:' ve satımı bir~~bire gevşe- mize gelecektir. Batvekil Pa. 

A k d l M K t in taklm vergi kanunları bulunduğu, mıştır. Fıatlar hafifçe duşmeğe baş- 'il 
n ara an ge en • u e o . . . 1 Hz. !erinin de bu aktam Ankara~ 

ile dü - - tük. G t . . mechsin mesaısı bunlarla başhya.ca- aml§tır. d 
• n. ~oruf • • aze emızın ğı, bunların temrlerinin yeni bütçe Vecihi B. Trabzonda an hareket etmeleri Ye birkaç 

teklıflerını, hakıka~~ meydana için htılı.p edilmesi za.rurl olduğu Tralnıon, 21 (A.A.) - Tayyareci Ve giln ıehrimizde kaldıktan ıonra 
çıkmasını çok 1am1mı olarak ar- için mall 'yılbaşrnm kanunwıaniye a- clhi bey bu sabah saat dokuzda şehir tekrar Ankaraya dönmeleri muh-
&U ettiği jçin, tamamile kabul lmn'ı881 gelecek yıla kalacaktır. Uzerinde bir uçuş yaptıktan sonra Er- temeldir. 
etüjini, teıkil edilecek bitaraf Bir üçüncü ihtimal olarak da teş. zincana hareket etmf§tlr. fımet Pt. Hı. leri Tevfik 
heyete istenilen her tnrln ve• kilatı esasiyede ı teşrinisani olarak Şehrimize gelenler RUıtli B. l" Peıteye giderlerken 

• 
Bugiiıı 

Gelenler· gideni er- zjut ban· 
kuı umumi müdürü Şükrü Bey diiJI 
An karadan şehrimize gelmiştir. Şükrü S. • 
bir müddettenberl şehrimizde bulunaıt 
Ti car et ':e sanayi bankası hissedarlanndaıt 
Fransız sermayedar grupu \'e Ceneırre 

bankası milmessillerile temas edecektir. 
§ Maarif vektleti teftiş heyeti reisi 

Rıd,·an Nafiz B. dün ak~am Anbrıy• 
gitmiştir. 

§ Orta tedrisat müdürü Fuat a bugüıt 
Ankarayı gidecektir. 

Konferanslar - Bu akşam Rad· 
yoda Selim Sırrı B. " Kıdın sporları ve 
hanımlara beden terbiyesi.., mevzuu üze
rinde bir konferans verecektir. 

• 
Radyo 

lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon plAklan neşriyao, 19,30 darı 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz. 
20,30 dan 21,30 a kadar orkestra. 2J,30 
dan 22,30 a kadar ikinci kısım saz, Borsa 
haberleri. 

fvakdı Abone şertlarn 
1 3 b 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Aylık 
Kuru~ 

Harictc - 800 1450 2700 .. 
Hin •artlerımız: 
______ ,_ 

Resmi Husus[ 
Satın 1 O Kş. l 2,50 Kş. 
Santimı 20 " 25 ., 

KU_sUk llln ~artlaramız: 
' 

niki göstermeğe hazır bulundu- tayin olunan açılma zamanının ı Anka~ 21 (Telefon) - Emlak ve İtalya topr1Jdannda İtalyan ricali 
ğuou tekit etti. mart olarak tadilidir. Fakat ilk iki eytam bankasr umum mUdUrü Hakk~ ile temas etmeleri muhtemel şö· 

'ht" 1 t "";)At i il -G' 1 Saffet, ziraatJ:@l1,k&a idare mecllaı rnım-kt .. dlr. Bu muıakatın e.:~ Karilerimiz sorduğumuz suallere ı ıma e~ ... ı e8U :re e m-yaU . . . • "' ... 

b 1 olmaksızın maksadı tam olarak temin reısı Sabıt beyler lstanbula gıttfler. nedikte yapdacağı ve Başvekili- 1 

cevaplannı göndermeye &f a• . . . y dl 88t meaal 
d S b. k ü ettiğinden, bu ihtimale kuvvet veni· • • miıin Venedik yolile Büdapeşte-

l 2 3 4 1·10 Dehi~ 
30 50 65 75 100 Kuruş 

mışlar ır. orguya ır aç g n memektedir. Ankara, 21 (Telefon) - Kış mUna-
d-ıha devam edeceğiz. Bu hey- sebetfle dairelerde mesai yedi saate fn. ye gidecekleri zannedilmektedir. 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

k• 1 l -"t di Atlnaya BatveklllrnJzle blrllk· etle ım erin aza o mdını isti- Hukuk fakUlteal aemlnerlerl djrileceği söylenm~ e r. te gidecek gazetacller 
B - 4 satın geı;en i!Anl:mn fazla 

satırı için 5 kuruş zammolunur 
yorsunuz? Namzetlerinizin isim- Darülfünun hukuk fakültesi T ki d! Atina 21 (Vakıt}- Atina ıeya-
lerini bir iki gün içinde "Vakıt,, ıeminerleri , binanın Uıt kabna - a p e yoruz- batinde Eaı•ekil Pı. ile birlikte oı, tabiplerinin kongre•• 

Diş tabipleri cemiyeti cuma 
günü eski Türk ocağı binasında 
senelik kongresini yapacaktır. 

yazı itleri müdUrlüğUne bildiri· aakledilmiıtir. Darlilfnnunu ıslih ve tenaik hariciye mDdilril umumilerinden 
niz? -===========;:;,;;;:;.. makaadile, BOyilk Millet Mec· Cevat, Baıvekilet kalem mahsus 

Namzet gösterllenler diye hanım.,, .,.., Jiıinden geçen ve icabında mOdOril Vedit, hariciye kalemi 
Sorduğumuz ıuale cevap ve· Karilerimizden uskUdar eanaf proje yapbnlacak ecnebi mn- mahauı mOdOrü Kemali Aziz, ha· içtimada bir senelik faaliyet 

raporu okunacak, yeni idare 
heyeti ve müddeti biten etibba 
odası idare heyetindeki diş ta
biplerinin yerlerine yenileri seçi· 
lecektir. Kongrenin barareUi 
olacağı tahmin edilmektedir. 

renler arasında Maçka yangı· bankası memurlanndan Hasan tahauııı getirilmek Ozere tab- riciye tercOme ve neıriyat şubesi 
mnda yanan mahallelerden Mu- hey de heyetin fU zevattan teıkil ıisat kabul eden maddenin tefi iamail Hakkı, gazetecilerden 
radiye mahalleıi muhtarı Nuri edilmesini teklif etmektedir: mer'iyetinden Mehmet Aıım, Yunuı Nadi, Nec· 
bey de vardır. Kendisi tahkikat "Cerrabpaıa haıtaneıi bat 55 glln geçti. meddin . Sadık, Falih Rıfkı, 
heyeti için ıu zevatı namzet doktoru Rüştü. Mühendis mek- Ahmet ŞUkrO B. terin gidecekt 
göstermektedir. tebi muallimlerinden Salih Murat, DarO)fünun emini de bir leri söylenmektedir. 

"Ômer Abit hanında avukat su mühendisi Burhaneddin, Ro- teıkilat projesi bazırlıyacakla· Hariciye veklllmlz 'ehrlrnlzde 
Nail, Muradiye mahallesinde ma- ber Kollej muallimlerinden mU· nna dair beyanatta bulunalı Ankara, 21 (Telefon) - Ha-

F;;;i Pş. Hz. leri,
0 

Ruı ıefıri, 
Ankara valisi ve birçok zevat 
tarafından teşyi edildi. Vekil liye memurlarından Murat, ayni hendis Hasan, şehir meclisinden 6 gün oldu! riciye vekili Tevfik Rüıtü B. bu 

mahallede maliye memurların• Sadettin Ferit, Bakteriyoloğ ihsan HenUz bir hareket farkolun- aktam lıtanbula hareket etti. B. lıtanbulda Yunan sefirile te· 

dan Atıf B. lerle, Beyoğlu on Sami, Tıp fakültesi müderrisle- muyor ! , ista1yonda Dahiliye, Nafıa ve- mas ~dccek cumartesiye Anka-
beıinci ilk mektep mildilrü Şa· miden Server Klmil beyler.,, - .J killerile Saraç Oğlu ŞUkrü B., raya dönecektir. 

bu cesaretinizi az kalsın hayatınızla Sesil itiraz etti: yatınm kıymetini anlamağa başla • 
ödiyecektiniz. - Lüzum yok, kendim giderim. mrştı. 

Sesil kekeledi: ~nim için fazla rahatsrz olmayınız. Gözlerini kaldırdc ' 'e otomobilin 
- Ah mösyö, ne kadar nıütccssi- Bu kadar rahatsızlık yeter. aynasında kendisine baktı. Dundan 

fim ki.. M&lyö Emil Dütriyö duman par· daha güzel bir yüz görmek müşkül· 
Sesil Kolomp! 

Yuan : Jacques La Guerche 
-3-

Nakleden : fa. İhtiyar Dütriyö sözünü k~sti: çalan giren, pencereyi gidip kapat- dü: Açık mavi iri gözleri, düz ve kü· 
- Eğer biraz daha sizin ortada tı. . . . . çük bir burnu, temiz bir ağzı vardı. 

- Yorulmayınız yavrum, dedi, 
110nra anla.tusrnrı. İyi ki kendanize 
gelclJnU., 

Sonra muayene etti, cebinden bir 
iğne çskararak kafein şiringa etti. 

Matmazel Lövassör de doktorun 
söderini tekrar etti. 

- lyi ki kendinize geldiniz. Fakat 
M. PJyer olmasaydı .. 

Genç mühendisin ismini işitir işit. 
mez, Sesil doğruldu: 

- Nasıl, dedi, l\L Piyer mi? 
- Evet, sizi kurtaran ve buraya 

getiren odur. 
Sesilin yüzü pembeleşti. Doktor 

mütfahale etti: 
- Kendisini fazla yorm:ı),nı:ı 

matmazel. 
- Hayır, doktor, kendimi 

men iyi hissediyorum. 
Sonra, ilAve etti: 

tama· 

- Demek M. Piyer bunu 
ha? Yarabbi! .. 

olmadığınızı farketmeseydik kebap - Çabuk gi~~nız,. dedı, aılenızle Güzelliği 0 kadar temizdi ki, adeta, 
yaptı olacaktınız. oturuyorsunuz degıl mı? maddi olmaktan ziyade manevi bit· gü· 

Se6il, Piyere doğru içlerin:ie de· - Evet, manevi pederimle oturıı- zellikti. 
Ve gözlerinde yaşlar parıldadı. 
Bu aralrk mösyö Emil Dütriyö 

içeri ıtlrmiştf. Kalkmak için bir ha
reket yapan Sesili görerek: 

- Eh, bak, iyileşmiş bile, dedi, 

rin bir minnettarlık okunan gözlerini yorum. Fakat akşamlan gelir. Fak t S .1 k d' . · 1 · b ı a esı en ını çır tır. u 
kaJdcrdı: - O halde matma7A!l Roz, arkada-

- Benim için hayatınızı tehlike- şMuzla kalınız bir eksikliği filan var- du ve şuh bir harek<?tle - hayatının 
ye koydunuz, size asla teşekkür bor- sa bakınız. Sonra gidersiniz. ilk şuh hareketi bu oldu - saçlarınr 
Cumu 00· ı'y""mı·vece-"'im. şapkasının içine soktu. 

.. ., .!§ Ve ilave etti: 
biliyor musunuz ki az kalsın ölecek- _ Ben tabii bir hareket yaptım. Güyonne müessesesi ile Dütriyö-
t. · d. t i - Otomobilime binip gidiniz. 
ınız: ne ıye kaçma~ınız, ştJaJi iş t- Asıl itfaiyeye teşekkür etmeniz ldt.ım. ler arasında bir izdivaç meselesi. a 
medıniz mi? _ Hiç olmu.sa başka kaza filan Piyere dönerek: mansız bir kin doğmasına sebep ol 

- Affedersiniz efendim, işittim. yok ya? - Pfyer, şoföre haber ver. muştu. Florval ıtriyat müeR!"esesini 
Ve bunun ambardan geldiğini de an- _ Hayır artık yangın söndü. Sesil kabul etmek vaziyetinde ol· kuran zatın oğlu Pol Güyonne, Fer 
]ayınca, yangın söndiil'JM aletini a· - l'tlühi~ mi? doğunu anladı. Fakat otomobile bi- nan Dütriyö ile ayni muhitte, yaşı· 
Jarak koştum. Fakat kapıyı açınca _ Maddi zarar var. Bir haftaya nerken, gülerek Piyere: yorlar ve ayni ailelerle görüşüyor 
yüzüme alev ve dumanlar çarptı, bo- kadar laboratuvarınız yapılmış ola- - Artık geçti, tamamen iyileş- )ardı. Fernan, Kan şehrinde fahri· 
ğulmuşum.. cak ve matmazel Levassörle beraber tim. kaları olan bir ge~ç kızla iyi bir 
Se@il babasının arkasından gelen vazifenize başlıyabileceksiniz o zama- Dedi. Evine kadar olan kısa meı;a- münasebet tesis etmişti ve bir.birle· 
Piyeri gör·memişti. Piyer sözlerine na kadar istirahat ediniz. fede düşünüyordu. Sıhhati o kadar rinden hoşlanır gibi görünüyorlardı. 
kulak kabartmıştı bitirince: Genç kıza dönerelc nazik ve hayatı daima her şeye razı oJ. Herkes onların muhakkak evleneeek 

- Evet, dedi, filhakika yanınız.. - Matmazel Roz, matmazel Se- makla geçen Seısil. Piyerirı onu lerini tahmin ediyordu. 
da bu aleti gördüm. Fakat matmazel sili evine kadar götürür müsünüz? kurtardığı dakikadan itibaren ha· (Bitmedi) 
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Y orgo değil, 
Kemal! 

Bir genç, m•hkemede hUvl• 
yetinin yanhş btldlrlldlllnl 

llerl sUrUyor 
htanbnl birinci ceza mabke· 

mesinde bir davanın rilyeti eı
nasında dava edilenin hüviyeti 
etrafında yeni bir vaziyet le· 
haddUı etmiştir. 

Yorgu ismindeki gencin ve
kili avukat Etem Ruhi bey, mn
ekkHinin asri ismi Kemal, ba· 
basınm is!am o' c'uğunu ileri sür· 
müş ve şu izahah vermiştir: 

- Müekkilim, eskiden mem· 
leketimizde hakimlik eden ve 
Su:tan Hamit zamanında Bağ
dacla giderek orada yerleıen 
Bağdatlı Paçacı zade Salih be
y in oğludur. Bu zat şimdi orada 
temyiz mahkemeıi azasındandır. 

Salih bey, vaktiJe madam Ka· 
tina ile evlenmiş, ondan biri kıı 
biri erkek iki çocuğu olmuıtur. 
~nelerce evvel Bağdada giden 
SaJib, bey, çocuklarım da bera
b~ ıötürmek istemiş, fakat ma· 
danı Katina onlara yanında ah
koymu,. Kemal ismindeki erkek 
Çocuk Yorgi, Seniha ismindeki 
kız çccuk Aona is"mlerini taıı
yarak, büyümüşler. Hatta kü
cükken Rum kilisesinde bu şe
kilde kayıtları yapılmıf. 

Seniha, hir müddet evvel nil· 
fusıan asıl ismiJe nüfus cUzdknı 
almıJh. Sonrada bir Türkle evlen
miştir. Mahkemenin tahkikat ya· 
parak Kemalinde bakıki hüviyeti· 
ri n eydana çıkarmııım r~ca ede· 
r m. 

Elem Ruhi B. , dün mahke
meye Seniha H. ın nüfuı cüzda· 
nuıı gliatc.-ulş, buradaki yıl
lara g-.Sre nüfus idaresinden is
tilAm •uretile mückke!inin hakiki 
hllviyetini ve yatını tupıt milm
kUn olacağını i'ave etmiştir. 

Mahkeme, talep veçhile nüfus 
müdür: üğiine milzekkere yazıl· 
masıra kar~r vermiş, muhake
meyi taş!i a güne brakmııtar. 
Eu mest"lenin bir safhası da ne· 
sep ciavası şeklinde altıncı hu· 
kuk mah~emesine ın . ikal etmiş· 
t ı. 

Dünkü muhakem~de Yorgo 
veya Kemal ismindeki genç, an· 
nes n n refakatinde mahkemeye 
geJmişti. Genç, şimdi on dokuz 
yaıında olduğunu söylemektedir. 

Kendi kendine geldi 
Koçükpazarda kahveci arap 

R:ıfet hakkında bir müddet ev
vel . si'~h çekmekten hapis kararı 
verılmış. Karar, kat'ile,miş. Ken
dis il~mın infazı için aranıyor· 
muc:-. 

Son günlerde adliye emanet 
d ıresindeki bazı eşyanın sabbğa 
çıkanldığı ve bu arada taban· 
calar ve sa're bulunduğu yazıl
mı"tı. Dün Rafet, adJiye daire .. • 
s :ne gelerek, miiıteriler arasana 
karışmış, satılan feylerden bazı
larını salın almak istemiş. Bu 
sırada oradan geçen polisler, 
kendisini tanımışlar, yakalamı§Jar. 
Müddeiumumilik iJamat dairesine 
götürmüıler, muamelesi ikmal 
olunarak mahk f:ımiyet müddetini 
geçirmek üzere hapishaneye 
gönderilmİ§tİr. 

"Bıldırcın,, davası neticelendi 
•Bıldırcın» miıah gazete.si 

aleyhindeki müstehcen neşriyat 
davası birjnci cezada netice!en
miştir. Mahkeme, mes'ul müdü
ıfin bir ay hapıini, on beı lira 
para cezası verilmesini ve ceza
ıının tecilini karariıtbrmıfbr. 

Mekteplerde 
Zirai ve iktısadt ba
hislere. ehemmiyet 

verilecek 
Maarif velcAleti bütün vilayet· 

lere gönderdiği bir tamimde 
tedrisatta zirai, iktisadt kısımlara 
at yetiıtirme babıine fazla 
ehemmiyet verilmesi icap ettiğini 
bildirilmektedir. Tamimde föyle 
yazılmaktadır: 

1 - Memleketimizin bir ıira· 
at memleketi olduiu ve mektep· 
lerimizde, bilba.1a köy mektep· 
lerimizde zirai ve iktisadi bahis
lere biiyük bir ehemmiyet •eril .. 
mesi; bizim için hayaU bir zaruret 
olduiu malumdur. Bunu takdir 
eden vekAJet ilk mekteplerle 
köy mektepleri için tertip ettiği 
yeni programlarda zirai ve ikti
sadi bahiıler üzerinde bilbaua 
ısrar etmittir. Tedriaat esnasında 
muallimlerimizin bu bahislere 
liyık olduğu ehemmiyeti verme· 
Jeri Ye bu mevzulan en ameli 
bir yolda telkin etmeleri için 
sureti mahsusada nazarı dikkat· 
!erinin c:e!bedilme1i. 

2 - Memleketimiz için at 
yetiştirmenin ve biniciliğe kartı 

millet efradmda allka uyandır· 
manan hem memleketin müda
faası ve hem de milli iktiut 

nokta11ndan nelcadar hayati bir 
ehemmiyeti haiz olduğunu da 
izaha hacet yoktur. Köy mek· 
teplerirnizle ilk mekteplerimizin 
hayat ve yutt bilgisi dersleri 
arasında bugUn ehli hayvanlara 

ve bilhassa ata tahs!ı olunan 
bahislerin izahı sırasında v: ted
risatta münasip düştükçe at ye
tiştirmenin, biniciUkte maharet 
kazanmanın iktisadi ve mali 
noktai nazardan f ide ve ehem
miyeti halik1nda tale6enin dikkat 
Ye al4kafarının celbedilmesi ve 
bu mevzu etrafında lcöylerde 
halkm musahabeler Ye konfe· 
ranılula ten•ir olunması ... 

Erkek mualllm mektebinde 
derslere ne vakit 

batplanacak? 

Erkek muallim mektebinde 
yapılmakta olan flmirat henUz 
bitmediği için n:ektebin açılma
sı l>ir müddet gecikecektir. Teı· 
rinievvelin 8 inde derslere bıt· 
lanabileceği tahmin edilmektedir. 

Davutpa.- mektebinde 
imttha·nıer 

Orta mekteplerin bakalorya 
imtihanlarına 1 eylülde başlan· 
m!f, bu sene sualleri vekiletten 
gelen (Fizik • Kimya) gurupu im
tihanı ayın 9 unda yapılmıştı. 
Fakat ru imtihan bazı sebep· 
ferden Davutpaşa orta mekte
binde yapdmamıştır. 

Eu itibarla Davutpafa orta 
mektebinin (Fizik - Kimya ) gu· 
rupu eylül devresi imtiham için 
vekiJetten yeniden sual gönde
rilecektir. 
Millet mektepleri için hazarhk 

1 teırini1an de açılacak olan 
MiJJet mektepleri için hazırlık· 
larına başlanmışhr. 

Dersler gece ve gündüz ola
cak, hanımlar için paıarteıi per· 
şenbc günleri öğleden ıonra ay
rıca ders saatleri tahsiı edile· 
cektir. 

Millet mekteplerinde alfabe 
okunulacak, hesap öğretilecek 

ve bilha11a hıfzııı11hba bahisle· 
rine ehemmiyet Yerilecektir. 

Dört ay aDrecek olan bu ders
lerden ıonra devam edenler bir 
jmtihana tabi tutulacaklar, ve 
kendilerine birer ıahadetname 
verilecektir. 

L 

1 San'at ileminde Balkan pulları 
3 - VA~U 22 Eylül 1931 -

Belediyede: 

Bedia H. 
Dtın Atinaya ha

reket etti 

Çok nefis ve çok 
gllzel olacak 

Posta ve telgraf umum mUdUrU 
Fahri Beyin sözleri 

Çok seyinçli ve heyecan· Posta ve telgraf umumi müdürü 
_ h.rım diyor Fahri bey bir müddettenbui şehı-imil· 

de bulunmaktadır. Dün kendis ile gö
rüşen bir muhanirimizin muhtelif sıt· 
allerine §u ceyapları l'ermb;;tir: 

- Ankara - Sofya telefonunun 
ilk zamanlarda gösterdiği arıza tama· 
mile bertaraf edilmiştir. Rağhel g ii n 
den gilne artmaktadır. Bu hattın i~-
letme ve ücret bahisleri beynelmilel 
mukavelelerle tayin edilmi~ deslildir. 
Her hükumet idaresi bu husu~ta bte
diği finh koymakta ~rbe~ttir. Uulgar 
!arla yapıJacak temas neticeı;;inde bu 
cihet tahtı karara alınacak n mii~tere· 
ken tesbit edildjkten sonı-a tat hikine 

1 

başlanacaktır. nazı rneraı:;im miina)':<.'-
betile Bulgaristan tarafından gönderi· 

1 lecek memur - umum müdür muavi· 

1
. ni - henüz ı:elmtmiştitr bekliyoruz. 

Bedia H. ihtimal çarşamba günti kendisi bura-
da olacaktır. Pek az zamnn clernm 

lııımet P•t• Hz. nin Atinayı etmesi muhtemel olan bu temasları mii 
ziyaretleri mlinaıebetile Yerile~ teıt.kip Ankaraya döneceğim. Miizake· 

aek bir mütarnerede Yunan ar- re esas itibarile hazırladrğırnız bir 
tiıtlerile beraber "Otello,, piye· proje üzerinde yaıulacakhr. Bittabi 
sini aynamak üzere Atinaya gİ· mütekabil teklif de nazan dikkate alı· 

d nacaktır. 
deceğini yazdığımıı Darillbe ayi Balkan konferan•ı pulları 
ıan'atlcarlarından Bedia Muvah· 1stanbulda toplanacak ikinci naı. 
bit hanım dlin sabah Romanya kan konferansı münasebeti le bn kon. 
vapuru ile harepct etmiştir. Be· f eransın bir hatırası olmak üzere I..ond 
dıa Munhhit hanım hareketin· rada beş milyon posta pulu tabedilmel, 

den evvel bir muharririınize de· tedir. Bu puJJar po~ta idar~i tara. 
fından taamül ve~hile yaptırılmakta

miştir ki: 
• dır. 

- Yunaniıtanda Tilrk tiyatro Bundan gaye bir taraftatnt birliğin 
aan'atını ilk defa resmen· temsil hatırasını ihya diğer taraftan da birli. 
etmek fır11hnı kazandığımdan ğin inkişafını tammdir. Bu pullar 
d'olayı çok sevinçli ve heyecanla r .. ndrd en mruf pul ve panknot tabii O· 

yım. Bu sevincim Atinada vere· lan Prat Badi Vilgonson matbaasmda 
H basılmaktadır. Uurinde Balkan itti-

ceğim temıilin Ismet pat• z. hadını teşkil eden devletlerin hHkçmt!l 
nin ziyaretleri mUnasebetile ter· merkezlerine doğru uzanmış bir zeytin 

tip edilmiş bir müsauıerede ola• ağacının te.smi vardır. Biliyorsunuz 

cağmı düıünmekle bir kat daha ki zeytin ağacı esatire gör~ sulhü tem· 

çoğahyor. sil eder. Pulların .adedi pek. ~ahdu.t 
Atinada en güzel oyunla?Jmdan · olduğu gi~i nefasetıne ~~ ~ok ıtın~ ecl ıl 

b • · · · Tll k f t miş oldugundan pek buyuk <f'agbere 
arını ,oynamağı ve ~ ıy~ : mazhar olacak1arr tabiidir. Bu pullar· 

ro san atını liyık ol~ugu gıbı dan bütün posta ittihadına dair hiikü
temsil etmeğe gayret edeçetim. metlere de gönderilecektir. lhti?ıa.ı ki 

Atinada ismet paşa Hz. nin konferansın hitamından eve! elımızde 
geldiklerinin ikinci günü ••Otel- bu pullardan lıiç kalmıyacak. tamamen 
Jo · · . dk fedilmiş lıulunacaktır. Bunlar konfe. 

" pıyeıını oyna ı tan sonra ld - '"n gsieelrde satrlma•;a 
bura ·a d- w. raııstn a~ı ıgı gu :. n• 

} oneceg~~· . . . başlanacaktır. 
Maamafi bnlkı ıkıncı hır oyun· damga matbasamda basılmakta o-

da da oynarım. Bu oradaki va- lan yeni pusta pullarımı~m ~irer ku· 
ııyete bakarıT. ruşluklamun basılması bıtmış ve satıl 

Ticaret aleminde 

Japon danıpJnginin 
lzmtrdekl tesirleri 

mıya çıkarılmıştır. Şimdi de altış~r 
k uşlukların hasılmasma devam edıl 

urktedir. Muhtelif renkleri ihttih·ta me .. . 
1 d Y

eni posta pulları mızın uzerın<: e, 
e en .. . d b l 
b. posta pulunun uzerın e u unmaıo.ı 
ı~:ım gelen yazılarla .Reisicümhur Ca
zi Hazretlerinin resmı buJunnıaktadır. 

Yiyecek ve içiçek 
nilmunelerl 

Birçok emirlere rağmen bazr 
belediye ~ubelerinin belediye 
kimyahanesine yiyecek ve içece· 
ğe dafr nümune göndermedik
leri anlaşılmıf, ve likaydinin ö-
11 iine , geçmek için !·i~!':>._!tıtneye 
gönderilmesi mecburi olan as
gari nümune miktarım gösteren 
bir liste hazırlanmıştır. 

Bu listeye göre Eminönü be· 
lediye şubesi 163, Fatih 122, 
Beyoğlu 143, Beşiktaş 87, Sarı· 
yer 71 Beykoz 69 Üsküdar 93, 
Kadıköy 83, Bakırköy 70 ıcr nü· 
mune göndereceklerdir. 

Dükkanlardan alınacak nümu· 
neler ararot, peynir, çay, çuku
lata ekmek, çavdar ekmeği, ga
zöz, havyar, helva, irmik, kalay 
kahve, konserve, makarna, ıeh· 
riye, ni,asta, pasta, kurabiye, 
pekmez, menba suyu, sabun, 
salça, sirke, un, pirinç unu, sa· 
de tereyağı, vejetalin, zeytinya· 
ğı, şira, pastırma, sucuk, turşu, 
salamdır. Her belediye ıubesi 
bu maddelerden yukarıd• yaz· 
dıiımız miktarda numuneyi be
hemehal bir ay zarfında kimya• 
haneye yolhyacaktır. Bu emre 
riayet etmiyenler cezalandırıla· 
caklardır. 

Ekmek narhı 
Belediye nark komiıyonu ek· 

meği 7 kuruş 1 O parada fran· 
calayi 12 kuruşta ipka etmiştir. 

Bazı şoförler hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Bazı şoförlerin fazla ücret al· 
dıkları hakkında belediyeye ye· 
niden bazı şikayetlerde bulunul
muştur. 

Şikayetçiler tarafından numa
rası verilen tof örler hakkında 
tahkikata basl:mmışhr. 

Muhtelit mübadele 
komisyonuna veri

len tah slsat 
Muhtelit mübadele komisyonu 

mali bürosu dün toplanmıştır. 
Komisyona bu sene butçeainde 

kanunu evvel sonuna kadar kul· 
lanılmak üzere hükümetimiz 150 
bin lira tahsisat vermittir. 

Komisyon o zamana kadar 
işlerini bitiremediği taktirde 
Türkiye ve Yunanistan bükCJmet· 
)erine müracaat ederek yeni 
tahsisat jstiyecektir. 

Japon dampiğinin izmirdc~i 
tuirleri hakkında izmir milli ik· 
tisat ve tasarruf cemiyeti reisi 
mahalli gazetelerden birine ıun· 
ları söylemiştir. 

Balıklardan zehir
lenme meselesi 

Gayrı mn badtller Bayat palamut balıklanndan 

"Japonların mensucabmıza 
karşı açtıkları rekabet piyasada 
çok büyük bir tesir uyandır· 
mışbr. Halta denilebilir ki bir bu 
dampingden en fazla Kadıköy ve 
Buladan havalisi müteessir ol
muıtur. Altı aydanberi devarn 
eden bu vaziyet karşısında bir 
çok teıgAblar hareket ve faali· 
yetlerini tatil etmeğ-e mecbur 
kalmışlardır. Buladan ve Kadı· 
köy' de şirr.diye kadar faaliyet· 
lerini tatil eden tezgahların ade
di 40 ı mütecavizdir. Sonra Ja· 
pon malları 13 ve ayni ı.yarda
ki yerli mallarımız 22 kuru~tur. 
Aradaki ferk Japon malini ter· 
cih etmek mecburiyetini hisset
tirmevor .. 

o~omatlk ıeıetonıar 

İstanbul cihetinde~i telefon 
tesisah tetrini evel tonunda 
otomatik olarak işlıyecektir. 

Şirket eıki makinelerjn değiş· 
tir.lmesine devam etmektedir. 
Beyoğlu ve Kadıköy santraJla · 

n da 1932 senesi kanuni saniıin· 
den itibaren otomatik olacaktır. 

Bonolar1n Ziraat bankası tara- son günlerde bazı kimselerin 
tından setin ahnmasını zehirlendikleri haberi barice g6n• 

lstlyorlar • derilmeye başlanan palamut ba• 
Küçük kıymette bono kalma· lıklarımııın ihracatına tesir et• 

dığr için gayri mübadillere pono 
tevziatının bir müddet için ke- mif, harici alıcdar balıklara u-
sildiğini yazmtşhk. ki rağbeti göstermemej'e bııla• 

Bonoların bugiln gelmesi ve mışlardır. 
yar1n tevziata baılanılması muh- Balıkçılar cemiyeti gazetemize 
temeldir. dün gönderdiği bir mektupta 

Diğer taraftan bazı gayri mü- bu hususta ehemmiyetle tahki· 
badiller bonoların Ziraat banka- kal yaparak zehirlenmenin bazı 

91 tarafından satın alınması için ahçıların birkaç günlük balıklan 
teşebbüıalta bulunmak üzere müşterilere yedirmelerinden ileri 
gayri mübadiller cemiyetine mü- geldığini tesbit ettiklerini, balık-
racaata karar vermişlerdir. Jann her gün balıkhanede bele• 

Kliçilk Haberi er 

Ziraat oda•ında - Yeni idare 
hc:yeıi reisliğine l lıılkalı çi ftliği mü<lüı ü 
l{ıış i t. umumi k:\tipliğe Lütfu rif, mu
temctliğe ziraat mü<.lı.iriı Tah. in. muha
:-ehl'cili~c ~:nver B. ]er "C:t;ilıni~t i r. 

Ofiste - ihracat ofisi idare hr yeti 
dün Hıracııt emraamızın hariç piyasalar· 
dnkl vıziyctlerlni tetkih ve alınması IA· 
.ıım gelen tedbirleri müza l\erc etm i ştir. 

Maliye mUfettı, muavinlik· 
leri - Maliyt müfetti~ muıvinliklcri 
için 17 Teftlnicv,·elde yüksek mektep 
mezunlarının girebilecc:lderi bir imtihan 
ıçılıcakur. 

diye doktorları tarafından sıkı 

bir muayeneden geçirildiğini, ye
nemiyecek balıkların piyasaya 
çıkarılmadı~ını bildirmel<tedir. 

Bir İngiliz kadın muharrir 
şehrimizde 

. Evvelki gün Sof yadan şehri· 
mızc madam Aleksandr Sperman 
isminde bir İngiliz muharriri 
R"elmiıtir. Gazi hazretlf"rile, Lenin, 
JUi Sezar, Kromovel ve Muıoli· 
niye dair bir eser vücuda geti· 
receğini söyleyen madam Sper
man şehrimizde bir kaç iÜD 
kaJacakbr. 
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Nakleden. 

ömer Rız• 

• 

Gandinin istedik
leri nedir? 

Balkanyada iştirak edecek binicileri
miz dün Sofyaya hareket ettiler 

Atletlerin bir kısmı da bugtin gidiyor 
(Gandi) nin yuvarlak masa kon- . . .. . 

teransına iştira.ki m b" h"d" Bu ayın yırmı altısında Sofyada ya-ıgune kadar gıdeceklerdir. 

Ötede beride kıyamlar oluyordu! 
Bunları yapanlar "Yusuf oğlu,, nun 
taraftarları idiler ve bu zat Isa idi 

se oldu. Onun (Senje~:..~ ır adı- pılacak Balkan müsabakalarına iştirak lzmirli atletler bu sabah Bundan, !say\ taraftar 0 _ 

irat ettiği nutuk, bu eski sa::~·l'k\: ede~ek binicilerimiz dün akşam hareket tecrübe edilecekler !anların yahudi ınüteas->tpları ile 
:meUerinden sarsan bir kuvveti haizdi. etmı.şler, atlannı da beraber götürmüş Dün Izmirden şehrimize gelen at- birlikte hareket ederek, Kudüse 
Gandi, sırtındaki basit ve mütevazı lerdır. Heyet binicilik mektebi müdü Jet Agah, Cihat, Kamil, ve Sabahat- hr:ykel dikilmesin·~ mani olmak is
elbiselerle, hayatının en yüksek şahi· rü kaymakam Cevdet beyin riyasetin- tin beyler bu sabah stadyomda =ıntre- t'!d: klerini anhyQruz. Çünkü 1sa 
ka1arıma varmış görünüyordu. Nu- de yüzbaşı Avni, Vehbi, Cevat, birin nörün huzurunda tecrübe idmanları onlara hunu emrt-tmi:i, Ve Kudü
tuk, Ga.ndinin şimdiye kadar irat Ci mülazim Cevat, Salahattin Yemüla- yapacaklar, muvaffak olurlarsa Atina- sün heykellerle telvisi istenildiği 
ettiği nutuklann en parlağı ve en zi~ Sajm, EyUp ve Cevat beylerden ya gideceklerdir. za~~'! h~men dağlara çekilnıe
kuvvetlisi idi. Gandi, bir veli ,·eya murek.keptir. Antrenör 1\1. Totam da Futbol takımı ne zaman gidecek lerım ıstemışti. Bunlar bu vaziyet 
lmtst adam gibi söz söylemiyor, bila- beraber gitmiştir. Heyet reisi binicile Federasyon dün toplanarak perşem karşısında daıja çeildikleri ve fo. 
ki.s üstat ve tecrübedide bir siya- rimi.zin iyi idmanlı olduklannı söyle- be günü Sofyaya gidecek futbolcuları- yan ettikleri zaman "insan oğlu 
si sıfatile, siyasi mücadeli:!lerle mştir. mızı tesbit etmiştir. nun semavi ordularla gökyfizünde~ 
geçen bir haya.trn bütün hedeflerini A tletlerfn bir kısmı Beylerbeyi ve Anadolu Bo§a· indiğini görecekler ve ona kavuıa-
anlatıyordu. zlçl g6nçler klUbU caklardı. 

lngilterenin en kafalı hukukçu- bugti.n gidiyorlar Beylerbeyi terbiyei bedeniye yurdu lsanın bu ihtarına inanan ve 
lan, Lord Sankey, Lord Reading gi- Bir kısım atletlerimiz bugün Ah- ve Anadolu boğaziçi gençler klübü re- İsamn geri döneceğine kani olan, 
bi devlet adamlan onun sözlerini met beyin riyasetinde Gülcemalle Ati- isliklerinden bu adamlar, üstatlarına mülaki ol
oneftuniyet içinde dinliyor ve onun naya gidecek1erdir. Müsabakalar ge- 28 eylül 931 cuma günü her iki klüp ~ak üzere Romaldarın heykel 
Hindistan istiklAli ıçın hazırladığı lecek ayın dördünde başlıyacaktır. azası C. H. fırkası Beylerbeyi nahiye dıkmek teıebbüslerine karşı der
plina dikkat ediyorlardı. Bir kısım sporculanmızda federasyon merkezi binasında saat 10 da fevkala- hal silaha sarılmışlar, ve Romanın 

Nutuk hazırlanmış bir nutuk de- reisi Burhanettin beyle birlikte birkaç de içtimaa davet olunurlar. deli imperatoruna isyan etmişlerdi. 
ğildi. Gandinin elinde not bile yok- Bu çete harbinin iki tarafa 
tu. Kendisi yerinde oturmuş söylüyor Har ·ıc i Haberler ' da müthiş zayiat verdirmiş olma· 
ve sözler, bir imperatorluğu sarsan sı çok muhtemeldir. Halta asiler 
sözler onun ağzından bütün ahengi- R 

1 
k d içinde sadık yahudilerin ' elleri-

le dökülüyordu. usya a a" a ar oldu ne düfenlerin çoğu, salbedilmişti. 
Gandi, son derece mütcvazıdı. Jozefüsün vediği malumattan an· 

Tavn, sesi, sfüıü, edası, het> müteva- laşıldığma göre asilerin reisi 
zıdı. Çinlilerle Japonlar arasında ffiÜ• (Ele'azar) avali Filiks bir ıürü va· 

Fakat onun sözleri İngiliz Impera- d d. itlerde bulunmuştu. Fakat onun 
torluğun~ .. meydan okuyor ve Hindis- sademe evam e IYOr bütü_n bu vaitlere rağmen ele 
tanın istiklalini istiyordu. geçtikten sonra ıalp mi edildiği, 

Gandi, bundan azı.na razı olma- Pekin, 21 (A.A.) - itimada şayan Japon sefiri M. llirotoyu kabul ederek yoksa zindanlarda mı çürüdüğü 
dığmı sarahatle söylemekte idi. Hhıdis- bir menbadan alınan habere göre Pe- Mançuri. hadiseleri hakkında gö- meskut bırakılıyor. 
tanın istiklalini ka.za.nanıı)'acaıksa, kin Mukden demiryolu boyunda dün rüşmli§tür. . fsarun taraftarları birçok 
samilerlni rahatsız etmeğe lüzum akşam Çinlilerle Japonlar arasında Jeponyada Şlddetll bir zelz~le ısyan hareketleri yapmı,lar, kilise· 
yoktu. Yalnız İngilizler ikarar verm~ müsademe t.ekrar başlamıştır. Tokyo, 21 (A.A.) - Tokyoda şiddet cilerin eserlere karı§an elleri bun
den evvel, onu dinlemeleri icap eder- Bu çarpışmanın Mukdenin cenubun 1i bir zelzele olınuştur. Bu sarsıntı ların birçoğunu silmiştir. Bunun
di. Onlar da dinliyorlardı. da akşam geç vakte kadar devam etti- Japonyanın garp kısmmda dahi geniş la beraber imperator Klodyos dev .. 

Gandinin nutkunda ingilız dip ği bildirilmiştir. bir saha dahilinde hissedilmiştir. Şim- rir..de vukubulan bir hadiseyi an-
lomasisinin bütün ince san'atları Tokyo, 20 (A.A.) - Nanlingin zap- diye kadar alman ma!Umata göre do- cak Jozefüsün islovence tercüme
vardı ve kendisi bu san'atlan büyük tı sırasında Japonların 30 kişi ölü ve kuz kişi ölmiiş ve yüzlerce kimse ya- sinden öğrenebiliyoruz. Burada 
bir mehatttle kullanmıştı. Gandi, bir 90 kişi yaralı zayiat vermiş oldukları- ralanmıştır. okuduklarımız §unlardır: 
ta.raftan İngilizleri pohpohlıyorken nı gazeteler yazıyor. Saitasna ~da Konozo -Ye "İmp .... a.to .. ıc.ı .. ;.ıy.._u ... ...ı__...:__ 
bir taraftan onları yerlerinden oy: Pakin, 21 (A.A.) - Uzun müddet Kumaga şehirlerinde bu zelzele yüzün- de ortalıkta ıükUnet hükümferma 
natan sözler söylüyordu. Muralıhas- düça.r olduğu hummayı tifoididen do- den birçok evler yıkılmıştır. idi. Her şey kanun dairesinde ce-
lar ve samiler, derin bir süıkfıt için- layı hastanede yatmakta olan ve şim- Graf Zepllnln ae7ahatl reyan ediyordu. Kanuna ve ~eri· 
de bütün nutku dinlerken Gandi di nikahat devNSinde bulunan Mançu- Berlin, 20 (A.A.) - Zeplin, merke- ate muhalif bir hadise vukubulduk-

istinat ettirmektedir. Bunlar Isa
nın ölümden sonra dirHdiğioİı 
ve onun için yeni halas hareke
tine liderlik edeceğini slSyliyor 
lardı. Bu itibarla (sanın taraftar 
lanna atfolunao harikalar, ki& 
secilerin ilavelerinden ibarettir. 

Bu ilaveler bertaraf edildik· 
ten sonra geride kalan kısıoılat 
son derece mühimdir. 

O zamanın FiJistin va1ileri ele 
geçirdikleri bütün suçluları AD' 
takiyeye glSndermek saJAhiyetioİ 
haizdiler. Netekim isanm taraf• 
tarları da oraya gönderilmişler \fe 

oradaki hakim tarafından mu' 
hakeme edilmişlerdir. 

Yahudiler isanın taraftarJanOI 
mUtecaviz, yağmacı, musevi şeri· 
atı aleyhdarı sayıyorlardı. Bunhıt 
onların nazarında mücrimdilet• 
Hatta Yahudiler İsayı "Sebet,. 
gününü tutmıyan, yani bu tatil 
gününde bir takım işler yaparak 
o günfin hürmetine riayet etoıi• 
yen adam derlerdi. OnJarc• 
isa, Musevi şeriatine göre tel'ioe 
liyıkb. 

Bu sebepten dolayı, Mesihill 
yeniden zuhur ettiğine ve yahu" 
dj saJtaoatmın yeniden teesÜI 
edeceğine kani olan, elhasıl Da" 
vut neslinden gelip ıalbolunad 
Mesihin gök yüzünden bir bulu" 
ta sarılarak arza indiğine ve ya" 
moda bir sürü semavi askerlet 
bulunduğuna kani olan mesihiler, 
bazı hıristiyanlar, herşeyden faı" 
la, yahudi şeriatinden ayrılmala-·=•- .. ___ -r--•--

y ahudi diyarında isanın av· 
varilerindeo Pol ve Peter gibi 
adamlar birşey yemek hatta bun· 
lara kurban edilen et veya ona 
benzer birşey yemek istedikleri 
Ye putperestlerle oturdukları za· 
man onların vaziyetlerile isken· 

Hindista.n ile İngiltere arasındaki ri.li mareşal Chang - Hsuh - Liang, zi Amekia saatile öğle zamanında ça hadisenin failleri kanunşina&
davayı halletmenin yegane yolunu şu beyanatta bulunmuştur: Ekvatörü geçmiş olduğunu telsizle bil lara gönderiliyor, bunlar ceza gö
da gösterdi. İngilizler müthiş mali Japonya.nrn misli mesbuk olmryan dirmiştir. Balonun akşamın 11 Jne rüyor, yahut n.e~yediliyor, yahut 
müşkülat içindedirler. Bıı ınütltiş taarruzu, Japon milletinin ihtirasları doğru Pernambukda karaya ineceği Kaysere gönderılıyorlardı. Klod· 
malt buhran, Hindistan ile sulh ak- nı alevlendirmek için yapılmış olan tahmin edilmektedir. yosun devrinde, yukarda mevzuu 
tetmekle, hallolunabilir. Çünkü iki tahrikAttan birkaç hafta sonra başla- ispanya cUmhurrelsl kim bahis ettiğimiz harika yapan ada-
memleket arasında sulh ak~ilir- mıştır. Bu taarru7., Çin büyük fela- olacak? mm (lsa) mn yardımcılarından 

deriye gibi kozmopolit bir şehir• 
de bulundukları zaman vaziyet· 
leri arasında büyük bir fark 
vardı. 8e Hindistanlılann tekrar İngiliz ketlere maruz bulunduğu bir sırada Madrit, 20 (A.A.) - Enformaciones bazdan ortaya çıkarak halka Üs· 

~allarma .rağbet etmel~ri muhtemel- yapılm.rştır. Bu felaketler, f~i feye- gazetesi, doktor Maranona izafe edi- ~atl~nndan bahset~i~ler, • ~nun (Bit11U!d0 
dir. Gandı bunu şu şekilde anlattı: zanlar komünizm ve dahili muhare- len bazı teşhislerle kanunu esasinin ka.- olmuı olmasına ragmen dırı ol- Bir karllmlze: 

"Sizin iki yol birden tutmanıza belerdlr. Taarruzdan evel veya sonra holünden sonra M. Artogay Gassotnin duğunu ıöylemişler, ve yine onun Bize imzasız bir mektup yazartk Hz. 
imk!n yoktur. Tutacağımız yol, benim her türlü mu1rabeleibilmisillere mani cümhur riyasetine intihap edileceğini halkı esaretten kurtaracağım ilave İsa tefrikasına dair bazı müla.hazat der· 
size gösterdiğim yoldur.. .. .. . olmak için bütün silahlann depolara ve mumailehin kabine teşkili vazifes- etmitl~~di. !f~l~ bi~ k11mt bun· meyAn eden kariimize cevabımız hazır· 

Ve sonra, .• onun .. hır _tek s~~~U yerleştirilmesini emretmiştim. Japonya, ini M. Asanaya tevcih edeceğini, bu ların ıoz!ennı dınlemı,le~ ve onla- dır; adresini bildirdiği taktirde bu cevap 
kaybetmemek ıçın onlerme ıgılen taarruzunun gayet acil bir sebebi oldu kabinede hariciye nezaretinin M. Alba rın talımatını nazan dıkkate al- kendisine posta ile gönderilecek!!r· 
İngiliz murahhaslarına, şatafatlı ğunu iddia etmektedir fakat bütün ve yahut M. Camboya tevdi olunacağı mıtlardı (Çünkü bunlar birçok da· O. R. 
mehracelere, rütbeli ve unvanlı Hint- dünya meselenin ne oİduğunu bilir, nı yazıyor. ha doğrusu, istenilen her harikayı .. (~) Tırnak içindeki ciimleler 
lilere asıl vaziyeti anlattı: "Hindistam çünkü düşünülüp taşınılarak yapılmış M. Grandi yakında Berllne göste~irorla~dı.) (1) Bl!' ~daml":rı~ ~lıs~ler tarafından ilave olun· 
kılıçla mı tutuyo-rsunuz? Evet. ln- bir harp faciası ge9Jlliştir. Çin, cida- gidecek eksensı fakir esnaftan ıdıler. Kımı uş • 
gilterenm ~indistan_ı kılıç~ tut- le iştirak niyetinde değildir. Çin ci- Roma, 2-0 (A.A.) _ 'Lavoro Fascis- terzi, kimi ayakkabıcı idi. 2) !rrnak ar:ı~ında~ ~özleı· hi-
~~ kudretini haız oldugundan han efkan umumiyesinin hükmüne in· ta,, gazetesi, hariciye nazın M. Gra.n- Valiler, bu adamların halkı nstıyanlann ılavelerıdır. 
şuphe etım1iyo~u:m. Fakat bu ha!tr' tiza.r edecektir. dinin önümüzdeki teşrinievelde Ilerllne cezbettiklerini görünce Ya- Etfaiyenin 5 '1 inci 
hareket, ngılterenin refahına hız- AA.) M K h 1 v • • h d' · ·ı · t. tt'kt i? Yahu . Moskova, 21 ( . - • ara an ge ecegını yazıyor. u ı rilesası e ıs ışare e ı en 
met eder m t ln.gılter-e-nin iktı- ____ .......................... :.•••·····---······ .... ·········································---·-- ................. 1 k 1 magv a (ve öl yıl dUnilmil 
sa.dl serbestisini temin eder mi? mazisile iftihar edebilirdi ta. Hindistanın lngiltereye olan bor- sonra on arı ya a 8 

• 

"Siz iki şrktan birini tercih etmek Gandi, lngilterenin malt buhram cımu yeniden tetkik etmek lazımdı. dürmeğe] [2] karar verdiler. Etfaiyenin 57 inci yıl dönOmO 
vaziyetindesfnfr.. Ya karşmı.zda esir, üzerinde bir musiki üstadı gibi oynı- Geçen yuvarlak masa konferansının (Bun1arın yaptıkları harikalar münasebetile 26 eylul cumartesi 
fakat fsyank~r bir Hindistan bulu - yordu. vardığı neticeler Hindistanı memınun karşısında bunlar bile korku günü yapılacak olan merasim 
nacalc, ya.hut sizin sürurunuz ve ke- Kendisi 300 milyon adamı ihtilAl edemerz:di. Hindistana yalnız siyasi bir içinde kalmışlar ve bunların ila· için bir çok zevata dün daveti· 
derlnWe al!kadar olan ve. size dost ve ve isyana sevketmek kudretini haiz kanunu esasi hazırlamak ve ona her hi iıaretler olduğuna kani ol- yeler gönderilmİ.§tir. O gün saat 
artcad~ bir Hindistan! Sız hangisini olduğu halde tewzuundan zen-esini şey:i veriyormuş gibi görünerek bir muşlardı. Onun için b 1 • 16 da etfaiyeye mensup bir zat 
· · i •- · · ~ k t tm · d el" un ara ser t f d tf · · h ıstıyorsanız onu seç nu.. feda. etmiyor ve bununla tam ıstiklal, şey venn~me onu a ın e emeı.: L besti vermişle . t d"kl . ara m an e aıyenın tari çesi 

"Ben !rizin güzel adanıza yaklaş- lngiltere istiklali derıecesinde istiklal,, Hindistan, istediği anda İngiltere- . • • '.ve ıs e ı erı ye- anlablacak.16,30 da istiklal marşı 
tığım z~ cebri kuvvetle değil esasmdan zerre kadar inhiraf etmi- den ayrılmak haklonı haiz olmalıdır. re ~ıtmelerı ıçıo müsaade etmiş· çalınacak ve etfaiye mUz:esinio 
fflkat muhabbetin ipek tellerile tu- yordu: İngiliz siyasileri ve ricali, Hindi~ lerdı.) [2]. açılma resmi yapılacaktır. Saat 
tulan bir Hindistanm ingiliz bütçe- "Ben b teşrik' mesai zihniye- tanın tam istiklftlini kazanması fi~ri Bilabara bunların bir kısmı 17 de merkez grubu tarafından 

d v• • lata uraya 1 ı b' k ·· 1 · · d rt K !lni tenine yardmı e · ecegını an • tile geldim. Vazifem hükQmetin oto- ve ta e 1 arşısmda goz ennı 0 ayseriye, bir kısmı muhakeme yangına çıkıtı tecrübesi moto-
bileceğime kanidim..,, .. ritesini bozmak değildir. Çünkü ben açmış bir halde iken . G~di «:~cra~ tn- edilmek tizere Antak a a •n· r 

Ga.ndi bu sözleri söylerken gül- yalnız Hindistan milli kongresinin gilterenin mali vazıyetıne dondu, ve de .1 • •v • Y Y gu pomp ta ımi, yangın ıöndürme 
mtiş, ve mecliste hazır olan lngilizle- fakir ve mütevazı bir rnümessiliyim. lngilterenin borçlarından bahsetti rı mışle~, .. dıgerlerı. daha uzak tatbikab gösterilecektir: 
rln hepsi göz ıkıırpmışlarclı. Hedefim Hindistan istiklalini kazan- ve iki tarafın mutlaka anlaşma~arı yerJer~ A sur~lmUşlerdı• 

Gandl daha sonra ellerini bi- _,,.... Hizmıgeldiği üzerinde 1srar ettı ve Tarihı vesıkaları okumakta tec· 
J mi.1..1\LUro k ID d" "'b h'b" 1 1 b riblrine vererek hürriyet ve müsavat Londra gazeteleri, Gandinin va. nut una n ayet ver ı. ru e sa ı ı o an ar u yazıya 

dalreıdııde çalışan iki milletin, Jn. ziyetini kUçültmek için birçok neşri- Mehraceler, sirler ve lortlar, de- kiliseciler tarafından karışbnlan 
giltere ile Hindistanın parlak atisini yatta bulunduğu için Gandi mim kon- rin bir sükftt içinde idiler. sabrları derhal anlarlar. Çünkil 

· tuvir etti. Bunlar neler yapamaz- grenin tarihini icmal etti. Mi1li kon- Yuvarlak masa konferansı şimdiye (Josefüs) lsanın arkad ) t • . 
la~ lngfliz milleti cesur milletti. gre Hindistanın tam istiklalini isti kadar böyle bir nutuk dinlememiştir. f d 'k I afaff akn a jl 

d I ~' . K f .. ra ın an azanı an muv a ıyet-Ien lsf esa.ret e m1.1cadele etmış ve yordu. Yani Hindistan hariciyesi- on erans artrk teferruatla meş. i . 
z~ bel' ram.an yardımda bulun- nin, maliyesinin ve sairenin ecnebi gul oluyor bunlardan ne çıkacağını ler, 0~!arın yaptıkları harıka· 
~ Hbı.cU•tan ise müşaşa ve eski kontrolu altında kalmasına mkan yok· göreceğiı.. lara. degd! fa~at _onların halka · o. R. telkın etbklerı •ıyaıi ümitlere 

sineması 
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Ev kadını diyorki: 1 Ana Ve Babalarla Hasbihal j Okuyuculanmızın 

Dertleri 
· Lokantalar 

uf li bir k dı Avrupada da otomatik olma§a ç ki h kk d 
Ü 

T ey 8 n başladı OCQ ara para a Jll a Elma ~~v:~~~n~:::;. Gerek 

- vey anne karşısında genç kız ı b • b • • 
1 

ı • ' komposto yapmak, gerek pasta 
"Üç çocuk annesi" iıuzasile esas 1 ır ter ıye verı me ı içind~ .ve ~air hususlarda kullan-

bir kadın ohııyucumuz bize şu • mak ıçın bırçok elma kere, soyarız. 
mektubu gönderiyor: Malum olduğu veçhile kesilen 

"üç çocuğum var, bütün haya- Böyle bir terbiyenin verilmemesi elma bir müddet sonra rengini 
t1Im bunları yetiştirmeğe hasret - bugilnkil lktısadt buhranın mühim kaybeder ••. 
tim~ Bütün idealim budur. ili lnd b Buna manı olmak ve yap1lacak 

Kocamın bir kardeşi, yani am er en irisidir kompostoda elmanın beyaz ren-
benim bir kaynım var ki bazan Buglln bil tün dztoyanın bir gini muhafaza edebilmek için bir 
uzun müddet bizim semtimize uğ- u gayet büyük bir yük olmakta çare vardır: 
ramaz. Fakat hazan da bizim e- para buhranı, ikhsadi bir sıkınh ve onları bir çok fedakarlıklara Elmayı soyar soymaz derhal 
ve gelir; devamlı surette ağabeysi- geçirdiği aşikardır. Buna muka- mecbur etmektedirler. Bu mual- temiz bir kap içersinde bulunan 
~n, yani kocamın sırtından ge- bil halkın, bir çoğunun tasarruf lim ve müdür dedi ki: su içersine atmalı ve bu surette 
çınmek ister. Vakıa, bunlar iki yapmak hususunda kuvvetli ve - Bunlara anlatmakta müş- bir müddet muhafaza etmelidir. 
kardeştir; fakat kaynnnın bu su- esasla tedbirler alamadıgıv ink~ a" r Eldiven yıkamak külat çekiyorum ki bir günde ş d · · d ı 
retle bizim sırtımıza yük olması- edilemez bir hakı·kattir. amua erısın en yapı mış m hoş bulmıyorum. İstemiyorum. B bir sofra üzerinde llç öğün ne- eldivenler, içine bir gece evvel 
Sebebini izah edeyim: u vaziyeti doğuran amiller fis yemek sihir kuvvetile hazır- rendelenmiş portakal kabuğu 

Kocamın hayatını kazanımı- Amerikamn otomatik lokanta· drasında ekn mühimlerinden birisi ]anmaz onların sarfettikleri para atılımı bir su ile yıkanırsa rengini 
smda, işlerini yoluna koymasında e çocu larımıza daha kü- ağaçların üzerinde meyve veya- kaybetmemit olur. 
benim de büyük bir yardımım ol- ları meşhurdur. Orada bir çok çüklüğünde para hakkında kuT· but yaprak gibi bitmez. Hardal hazırlarken 
muştur. Onun için onun bütçesini halkın yemeğe sarf edecek va· vetli bir fikir ve terbiye vereme- Ekseri evlerde mustarfa yeni 

t yük
. l k k'tl · d k ld v · • Bu noktanan ehemmiyeti azi- h d 1 ı k ı asarrufta benim de bü 1a ı erı epe az o ugu ıçın oto- yişimiz olduğunu unutuıamahyıı. ar a toz o ara a ımr, sonra ya-

ve hissem vardır. matik lokantalara uğrayıp ora- Bütün aklı ba•ında ana ve mesi, çocuklar büyüyüp hayata pıhr. Hardalı hazırlarken iÇine 

S kayın bı·raden·nı h·
1 

ı d k l d Y atılmadan, hayatın türlü türlü bı·r tutam tuz da ilave edilecek 
onra, ' ....,- ar a arm aranı oyurur, sonra babaların tahtı tasdikindedir ki ~~~~· b~d~~~l:c~~·~~att~n:ı~;~ işlerine giderler. çocuklara bu ınevıu üzerinde :n~!~~!~~:::ad~~e gelıneden ::::~a lezzeti artar, ağza ekşi gel· 

"İrmiş, fakat onlardan istifade Yeni dünyanın karın doyurmak zemanında malümat ve terbiye Sobanın clUlsı ~ · · · b·ı k d k'k ı 1 hd k k Çocuklara sarfedilen şeylerin etmemiş bir adamdır. Vaktilf' 1f 1DI ı e ısa a ı a ar a ta it verme ço zaruridir. Bazı sobalar ve ocaklar ate-
bunlardan istifade etmeyip de eden teşkilatı son zamanlarda Bir çok babalar çocuklannın nasıl istihsal olunduğu, eldeki şin, hararetin şiddetinden rengi-
şimdi böyle muztar bir vaziyete Amerikadan Avrupaya da sirayet cep harçlıklarını temdit ettikten meskdkatın ve evrakı nakdiye- ni, ni kaybeder. 
düşmemeliydi. etmeğe başlamıştır. şonra kendilerine tasarruf etmek nin ne sebebe mebni ve ne su- Bunlara cila vurmadan evvel 

Bütçemizden ayırıp bu adama Resmimiz, Londrada Mis Sesili v~ parayı çarçur etmemek için retle bir mübadele vasıtası itti- fazla miktarda yanık olan yerle-
harcıyacağımız para, benim ço- K t . t f d 

1 1 
bırkaç nasihat verdı·ıer, bir par- baz oluoduguv açıkca ve ameli, ri kesilmiş bir limonla güzelce ui• 

cuklarrmr tahsil '> e refahtan or nıç ara m an açı mış 0 an malıdır. mahrum hTrakabilir. Bt:n buna ilk otomatik lokantayı göster- çacık yol gösterdiler ıni vazife- tatbiki bir tarzda gösterilmeli, ............. _ ....................... on.-.-........ . 

kaniim: fakat, bir defa da sizin fi- mektedir. terini olmuş, bitmiş adJediyorlar. öğretilmelidir. verilmiş olur. 
kir ve mütaleamzr öğreneyim de- ··-.:-:-· ......................................... -....... Hele bazı çocuk baba ve ana- Tabii, bu kadar mühim bahis· Eğer züppe mürebbiler çocu· 
dim, ne dersiniz? degıl, . fakat . ~ana evde bir ya- ları bu mühim meseleye katiyen ler, mefhumlar küç.lik çocuklar ğun almıı olduğu bu feyzi, bu 

CEVTBIMIZ: ba~cr ınsan g~b~- muamel~ . :y~pr-, ehemmiyet vermernektedirler ki tarafından anlanlamaı. idrak ve terbiyeyi bo:ımıyaca~ ol\\T.!~u ~lı 
Bl

• ç k 
1 1 

d ld .. yoı. '.Arada för ıma tarikile fılfın .,. · · k _..ı· • !~. r o mese e er e o ugu .n. ın...ı....:1~ ....1 •• bunun t" • d .... d ·h t 1 LA._. 1 genç cemıyete ve enuısme mu.• 
gibi bu mesele karşJSında da ga- -vJ'ıc 'l_u'!\aY;ıe?'> ... "Vf!"'Sozmr'sarfedi- · ne ıcesın e yer yu:ıun e ı a ası zor o ur. Kın, on ara 
yet nikbin dü,üneceğim. Zira yor~ boru kahredıyo.r. iktısadi ıstırap çekenler artmak- daha kUçUklGklerinde bu terbiye fit olarak yetişmiş olur. 
ben bu fena şeylerin bile ümit ve- ~· . ~ hale t~amrnul edemedi- tadır. ve malümatın esası, temeli ve- Orta yerde bir prensip olarak 
recek bir tarafı olduğuna kaniim. ~ ıçın evdt1! . çıkmak, gitmek Halbuki bugün artık çocuğa rilecek olursa yaşı ilerledikçe kabul edilmesi zaruri bir nokta 

Bakın, ben sizin yerinizde ol- hsa~orum. .. akin, bu takdirde aşalanacak para akidesi, verile- üzerinde 'işlemek mümkün ve vardır: Bütün neşeler, huzur, is-
ıaydım nasıl hareket ederdim: am gucenecek ve belki ka- k tirahat ve refah insana mutlaka 

K 
' b. d · · b d f d n koca, arasında gürültü ç·kacak ce para terbiyesi alelade ku· kolay olur. ayın ıra erımı u e a a · h t h ... r ı f 1 · · d b bir i•, bir hizmet mukabili ola-

k b 1 k d
• ·k d f evın ra a ı, uzuru mahvolacak uş arı, metelikleri biriktirmek Istırap ve se a et ıçın e ayat .,. 

a u ve en ıne 1 ram e er, a- .. .. · k ı rd· p ti k 
kat münasip bir şekilde bunun But'?~ bunlara meydan ver- tavsiyesinden çok ileride ve çok geçirenlerin, ellerine nadiren ra geme 

1 
ır. ara mu a a 

son olduğunu, artık bu iıe imkan memek ~çın, ac~ba, evde.n. gizlice ebeınıniyetli olmak gerektir. para geçen betbabt insanlann alın !erile kazanılmalıdır. Buka· 
bulunmadığını anlatırdım. srvışıp gıtsem mı, ne dersınız? Geçenlerde tali derecede bir hayat ve maişetini de çocuklara ideden, bittabi, çok ihtiyarlarla 

Bu suretle ne onun gönlü kırıl- CEVABIMIZ: mektep müdürile bu hususu yakından göstermek, tanıtmak, aliller müstesnadır. 
nııf, ne de çocuklarımızın teessfü: ve yok her halde evden ha- görüştüm. Mektebinde muhtelif ana ile babanın, esaslı vazife- Çocuğun zihninde para dağıt-
inkisarına yol açılmış olur. bersizce ' gizlice çıkıp gitmeyi- sınıflarda üç yüz ktisur çocuk terinden sayılmalıdır. Çocuk mak, lüzumsuz cömertlik gibi 

Ovey annenin kabri niz. okuyan bu zatın talebeleri her böylece elde para, evde rahat şeyler bir meziyet gibi yer tutma-
(B.) imzasile genç bir hanım Vaziyeti övey annenize açık- ne kadar dek zengin ailelerden ve yemek bulmanın tabii bir malıdır. Sonra uslu durduğu, 

yazıyor: tan açığa, sükUnet ve mülayemet~ gelmo değillerse de herhalde hal olmadı~nı, bir çok müşkii- iyi olduğu için çocuğa para ver· 
"Ben yetişmiş, genç bir lazım. le anlatınız onunla münakaşa rahatları, buzurlan yerinde aile- litla elde edilebildiğini görmeli, mek doğru değildir. Bu, onu 

~em, ben pek küçükken öl- ediniz. Şayet, o ıizin derdinizi leri ki d l ı· k l bir nevi rüşvet almagv a al••tmr. muş, onun üzerine babam bir ka- dinlemez veyahut size ters, sert 0 çocu an ır ar. öğrenme ı, onsuz a anların Ya- ...,. 
dınla evlenmiş. Bu övey anne de, muamele edecek olursa 

0 
zaman Bu iktısadi ve sınayi buhran ziyetini müıahade edebilmelidir. Sonra çocuk, kafi derecede 

bundan iki, üç sene evvel öldü ve bütün bu halleri ve sizin için için esnasıoda bir Darülfünuna gir· Bu suretle küçük çocuğun e- büyüdüğü zaman, artık ana ba· 
babam tekrar evlendi. çektiğiniz ıstırabı gidip babanıza meğe namzet olan bu çocukların lioe, ileride huzur ve saadet ka- ba kendisine cep harçlığını eski 
ı;;; Bu yeni kadın, nezaketsiz açm~ta mahzur kalmamış olur. _ büyü~ bir ekseriyeti_ ailelerine pılannı açacak altın bir anahtar (Lfıtfen sayıfayı çeviriniz) 

Tefrika 
No. c11 üizli Kuuuetler i~in~e 

Tercüme 
eden: 

içeri girdik. - Mazurun gözlerindeki - Smemniyetim var, unutma ki hata işliyorlar. Mesela Mazur gibl 
mendili açtrlar, şimdi karısı ile ço- karınla çocuklarm elimizde rehin- casuslukta şöhret almış bir şahsın 
cuklan karşısıında bulunuyorlardı. dir. Benimle yanhş oyuna başlar- ve diğ'er casu8lann bizim tarafımız. 
Mazur ölü gibi idi olduğu yerde bir san mahvolduğun gündür. Her yer- d 
kere sende1edı.· nuş·· eceg~1• esnada h d d an yakalanmasına hiç taaccüp e-

F ı b
.lnri de er a ım a seni takip eden a-

- az asını ı yorum, bu ka-/ Ertesi gün .Mazurun hapsedil- karısı tuttu. Şimdı· .ı·kis· d ğl dllmemeli. Çünkü Rus istillbaratı 
d tı w b d b'li d"~ ı e a ıyor damların mevcut olduğunu da unut-annı yap gıma se ep e ı yor- ıgi hücreye girdiğim zaman ı:lleri- ve hmçkınyorlardı. ına! lazımge1en emniyeti ittihaz etnrnden 

DoQan 
Ylldız 

sunuz ya miralay bey siz ha.na . bir mi yakaladı. Kararın infazına kadar - Cesur ol ıkancıiP.- d' 
1 

casuslarını salverlyor, netice ilıti-
b 1 t U 

•t ~.:ı • k d. · i t k t .. ._..,, l'"'e mın · - AUalun huzurunda yemin ed ... rim 1 • vaitte u unmuş unuz.. mı euenm en ısın er e rnemek1iğimi rica e- dandı. Artık olan oldu Ç ;'mı . • marn a yetiştirilen l\'.1.azur bile ken-
ki sözünüzde durursunuz. diyordu. Bunu kendisine vaadettiın. Yi bak, artık git.. git, ~az;c ta; 

1
: ki sadık bir surette emrinizde çahşa- dilerinden yüz çevırıyor, aleyhle-

- Tabii değil mi ya Mazur, işte Sevindi, yüzüme bakıyordu. Aka- mül edemiyeceğim mira.la ~ a ba:i cağım. Ailem size rehin olsun. rinde çalışıyordu. Yalnız ıtskcıi nok-
aile.n yan taraftaki odada bulunu- binde süngülü birkaç asker hücreye ne yapacaksanız yapm Y Y e Ayni muamele ve mukavele Gom- tai nazardan değil ahlakt ve insani 
yor. Haydi kendilerine veda et. girdiler. Askerlerden birisi Mazu- - Pek ala Mazur ı:z... . • ba - Kozlovvski ile de yapıldı. Bu a.. taraftan da düşünülecek olursa bir 

Ertesi gün l\lazur divanılıarpte run gözlerini bir büyük mendil ile nihayet verelinl Salt~ fu:~r!ud:: d~~ ~ilahare .bana sadakatini ölü- casusun hayatını lüzumsuz yere 
ölüme mahkum oldu. Kurşuna dizil- srkı sıkıya bağladı. ldam mahalli soruyorum? benim hiıınetime irmek ~u ile ıspat ettı.~ - Bunu da başka sarfetmek doğru değildir. Onları 
mezden evvel kendisile bir daha uzak olduğu için otomobil ile mık- ister misin? g bır yerde yazacagız. himaye etmek, onların vazifelerinin 
görüşmeğe gittiğim za.man bana, ]etmek lazımdı. Askerler Mazuru Sükut ederek bana bakıyordu. Ka- Mazur ve Gomba Alman istihba- ikmaline sühulet temin etmek ]~-
bizim hizmetimize girdiği takdirde dışarı çıkardılar. Ben de l\fazur1a nsı sö~ başladı· ratınn 01 ve 02 rakamları fle kaydo- zımdır. Velhasıl casusa vaz'f 
aftolunup olunmıyacağını sordu. beraber kapalı bir mahkQm ot<>mobi- _ Pave], Pa~el _kansı l\fazuro lundular. Bunlar bu hJzmette benim casusun celladı olmamalıı'. ~!ı ve~en 
Kendisine menfi cevap verdim. Çün- line girdim. !kinci bir otomobil de Pave~ diye çağırıyordu_ Söyle .. sör· arkadaşım oJdular. Kendi1eri en teh- böyle yaptığrm için hiçbir kere ne! 
kil düsündüğüm komediyi sonuna Kozolovskiyi naklediyordu. Bütün le.. sız onu kurşuna di7ımiyeceksiniz likeli. zamanlarda en t.-hlikeli dim olmadım hiçbir zam . d 
kada/ oynamak ıazımgeliyordu. yol müddetince Mazur hep sükut et- değil mi efendim, söyleyiniz?" meV'Julerde çalışarak Alman istih- zabı görmedim. B anfvıc .;~ ~ 

Mazur ve Kozo]ovski için mah- ti Yalnız bir kere sordu ki: Kadıncağız yan ağ1ıyarak yarı baratı için en doğru ve miikemme] Gomba gibi eVV' 1 unu;.ne ıcesı ır 
keme işi çok çabuk ikmal olunmuştu. - Daha çok yolumuz var mı? Şu gülerek ayaklanma kapandı. Bir siga· haberler getirdiler. Bu bizim Rus fında 1 b.e ce uşma~ tara. 
Ölüm karan kendilerine tefhim olun- işi kısa~a yapın daha iyi. ra ile bir bardak su Mazuru cana b~etinde bulunmuş casusları em nı ça ışmış ır c~~~~. kendı hayatı-
duğu r:aman ağızlarını açıp da bir ke- - Bıraz daha yolumuz var Mazur, getirdi. Konuşabiliyordu: rimız aıtmda kul1annıak için ilk feda ederek benı olumden kurtar-

b·ı h -..1'} d . i . k I te ··oo . d. dL re ı e mer amet talep e1.meuı er. ış nı sı ·· . - Efendim size sadakatle çahşa- cru mız ı. 
En son ricaları da bigünah olan Otomobıl durdu. önümüze bir cağım ve hiç bir dakika hayatımı si- Ben bu lıeyecan11 istihbarat hiz- 01 - Mazur ilk de.fa benim tara· 
ailenin s.erbest bırakılmasından iba- merdiven geldi. Ben Mazurun yanın- ze medyun olduğumu unutmıyacağım. metinde kani olmuştum ki, Rus is- fımdan Ruslar içersine gönderildi. 
rettL da, süngülü askerler etrafta binadan Bu esnada ellerimi öpmeğe başladı. tihbarat ve casus t~tı mü · 
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1 HfkAyel Notlar l Yazan: 1 
Fikret Adll 

BORSA 

Bazan bir tram\'ay geçer. J ~inde ynrsun? lstanbulda iki gUzel mektep 
gilızel bir kadın görür, koşarım. Yeti- - Vaktim yok. kitabı baslldı lnegölUn gUzel yaylasında 
şeme~m bir otomobile biner, ilk ı~ - Nereye gidecebin, işin mi var? Son ıenelerde Maarif vekaleti 

1 b bir cennet kö~eal 
.. T.L mulı:ablll Dolar 
" .. Frank 

,. Liret ta.tJYona daha en·el gelir, traım·ayı - Hayır, fakat öyle zannediyo- İse ve orta mekteplerde ecne i Husust muhabirimizden: lne-
bekler, binerim. rum ki neresi olduğunu bilmediğim liıanı tahsiline bilhaaıa ehemmiyet ··ıiin . 1 tfl 1 1 lik b • 

Ek · d d h . ·ı k · · d h . • · y l b" 1 k t go ış e mem ş zeng n mem a- .. serıya ışar a sa anlık de- bır :rere gı me · ıçın er al yenı~ğımı verıyor. a nız ecne ı meme e • 1 d bi . 0 1 t k 1 d B ·· 
Belrı 
Drabmı 

la. Frank dikleri yerde dururum. Ukal :i l.ıi r bitirip çıkmaz.sam , muhakkak şahidi lerde baıılan kitapların burada artın a{n dnl y ak alp ıcaSttaır.t 
1 
u g~a- • 

• · k ğ ı · · . k h l 1 I b l d ze ve ay a ı ap ıca nr r nıag Yatman ıçerı so makta ısrar et olmaklı ım azımgelen harikulade bır pe pa a ıya ma o maıı un ar an ht t .. r.eva 
Floda 

meyip de ön s:ıhanlrkta isem, dönüp şc.>e yetlşemiyeceğim. hali ve vakti yerinde olmıyan tale· mu ~çır. . . Kuron 
a rkama bakmam. Buna gururum • • * benin istifade etmeıine mini ol· Kaza .~erkezınin 18 ~ılometre ce-
müsaade etmez. Hem tram,·ayda i- Bugün ~okaklarda dolaştcm. makta idi. Memleketimizde yeni nubu prkısınde ve de~ız t1a~ından • • 
ğilip kadınlara bakanlara çok kıza- Annem bugün ölmüştü. harflerin kabulünden ıonra matba <700> metre . kada! irtıfada bır or- • : 

Slllnı 
Pezetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

nm. Bugün ayın kaçı olduğunu bil- acdığın terakki etmeıi ve mual· mıan .1~lndt küçUk bır yayll •• Üç tara~ı- .. • 
Arkada isem, zaten yüzü gözük- miyorum. limlerimizin mesaiıi bu mahzuru nı;d'lıçinde derel~r çaj~ıyan derm 

.. -'· · · . .. . be f - h l va ı er ve sonra yıne yüksek orme.n-me:ı. Mantoc;unun bir ucunu r,orm\:.11> Bılsem ehemmıyetı yok, çunkil an- rtara etmege aş amıştır. 1 1 ih ,_ d'l . 
1 

b k" ::ı. 
b t ' · . .. .. .. . . . . Ah" G 1 1. . .. ara aı.a. e ı mış o an u ·uç~ sa-
ana ye ~~ır. . • nemın olduğu tatrihı bılmıyorum. ıren a atasaray ıaeıı mu- hanm cenup cih t' k v yüksek 

O dnkıhada ne mes udumdur. 'I ram- Annemin ölümünün devir se- dürü Fethi İsmail bey iki fransız ğ lı dik b' e ı 51 
t ~~di t t 

vay nereye gidiyor? Bana ne? Onu, ne i benim kin o gündür ki ben onu muallimi ile birlikte ''Türkler için a aç 
6 

ha 
1~ o~man~n de eg B r. ş e 

o güıel kadını benimle ayıti tramva:r- hatırlarım. J Fransızca,, iımile bir ıeri kitap neş sbuyun m na.k 
1 

a ura 'fa-~~· hu mel~-
d bil k ı . .. .. .. . . 'b' l -·r ır 1 . arn 81C suyu ve şı .._r n~a an 

a me Annem ~~gün olmuştu. rettıiı gı ı ~gı ızce_ mua ım erın· bertaraf edilinıe bile sadece IMV· 

Birdenbire aklrma müthiş bir Onu bugun hatırladım. den Nure~tı~. S~mın ve ~mcet kiin yüksekliği ve bir orman dahi-
fikf r gelir : Ya tramvaydan benden Ve sokaklarda dolaştım ~eyler de_ ~urkıy~de fngı!ızc~0 tinde küçük bir yayla olması itlba-
önce inerse'! • • • unv~nlı bır kıtap vucude getınnı§· n'le ha--·ı ve soğuk sulan takdir 

Derhal atlar, ve tramva),n ar- .. il ı tt 1 d "-Bir arkadaşım ~rm ş an a ı: er ır. . -.ı 1·ımez bir kJ ... -mettedir. Sıcak suyu-
ka...c;ından, güzel kadına müstehzi ha- K h ıt ü G f h l b ıı::u J 

Bir. m. ezarta§t. • aracaa ~ e. ~ .. • .. yet. ne ıs aıı an u ese~ tec nun faydalan buna İJ\ı.nnam ederse 
kışla rla bakarım: d t d t b tt b ı b l M f Terkedilmeni.n azabını o rekıin. tün e ıp ı a ır 6Ure ~ - ır se n, r~ e ~zeı:ıne yazı '!"'' ve ~arı ve bir mi&line tesadüf ~ilmesine pek 

• • • bir ~adem n bir şeftalı agacı nakşe- kaletı talımve terbıye heyetı ta~a· ihtimal olmıyan müstetna bir mevki 
Cinsim namına utanıyorum. dilnuş ,.~.şu yazılar: .. .. fmdan or~a. ~ekteplerle muallım halini almaktadır. Bu yüks.-k kıy-

Anın ıçın mezarını ıutune mekteplerı ıçın kabul olunmuttur. t' haız· bulundu~·ndandır ki bura-
Kendimden, bilançom neticesinde M 11• al b k I me ı & .. 

Ben bu eşçıarı böyle garaettim. ua ım ve t e e o uyucu arrmıza la da ötedenberi insaat vücude geti-
memnunum. Çünkü çok aldatıldım. Ki geçenler bUe nedir hdlln tavsiye ederiz. rilrm"ı•tı'r. s 
Öyle zannediyorum ki ben, bütün in- im · ""'' kf l fi } bf ~ Ben bu dünya içre ne11lN , nıttem 1. u.r yen ll g ze r K l k" 1 d" t d d n sanların vicdan azabı),m: . a ın ve dl' r or uvıı.r a 

Maktulün, ahrnt ben duyuyorum, Bir bo!'~ aerv, çeımı ba?W:W' harllasl yapıldı ibaret olan binanın içindeki büyük 
. • • • be- Şef talıııne doymadan gıttu11 ... ü ük h 1 k' 1 t f hasisin ihtirasından tıtreyışt • * * Kadastro ve tapu heyeti fen· ve a ç avuz ann ım er ara ın-

!o Ley Kuruş 
ı Türk lir.ası Dinar 

Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı fsttr!Jn (lnglllı) 
ı Dolar (Amerika) 

Frank [Fransız: 
Liret (ltılyı 

OFrant !Belçika] 
Drahmi [Yunan] 
Frank LlsvlçreJ 

o Leva 1 Bulrar J 
ı Florin [Felemenk] 

ıo Kuron (Çekoslovak) 
~ılını 'Avusturya) 

ı Pezeta llspıoya] 
1 RayşmarkfAlmanya) 
ı ZloU !Lehlstaıı l 

1 Penıö 1 Macaristan 
O Ley [Romanya] 
O Dlııu !YugoslovyaJ 
ı Çevoneç · Sn')'ttl 

Altın ı B 

' 

orsa 
Mecidiye harici 
Bıokonot nlmdir. bikri izale edilen genç kız. . .. .. ·r . . B niyeai müdürü Halit Ziya bey ta· dan inp edildiği malam değildir. Yal-

la ben evlenip bu haksızlığı tamir . Bı.r :"°z de ben soy ıyeyım. unu rafından &"Üzel bir Türkiye harita· nız buranın ilk tesisatının Bizanslı- •-----------•111111 
mecburiye-tindeyim, fakrüddemden dınleyı~ız. ilk f d 11 tertip ve tanzim edilmittir. 1 tara ait olduğuna n Bizans impera-
··1 h t . k k bana d" Dogduğum zaman erya ını . . b' l b . . . o en as a} a an ve."!'e . u- 1 • 1 dinledi ise siz mılyonda hır e adında o an u torların dan bırının hasta olaıı kızı. 
şer, teııkedilen sevgılılen, sarhoş nMt anne~ sevındç .e 1 k ' d ' haritaya daha ilk bakıtla büyük nı tedu·i etmek için burasını inAA 

ı d il t 11· be · ·r ey benım ken ı arzuma ar eş ' ' ~ koca ı u an ese ı nım Tazı em- y 1 bir emek ve esaslı bir itina göste· ettirdifine dair bir rivayet vardır. 
dir, aldatılan zevç ben olmak ı~tıra- yapbgım ~zapkçekbaenl er, d d h· k rildiği anlatılmaktadır. Üç ayrı Şayet bu rivayete inanmak lazım-

1 k d be · ı k te ·adufl a ra arım an a a ço . • • . 
nndayım. aç kama sa e nım ıa ,y , • parçanın hır araya getırılmesıle ieli~ imperatorun Uludağın hu 
k d seYdıgım sızler, b h . IA . . 

nn J ır. -r E t C k t b bu ~özümü huşu ile dinleyiniz hem tamamlanan u arıta evve a vı· uzak ormanına kadar zahmeti göze 
. ş~ ghu uyorsunudz. vb~ ' a. 8 en k d r ı'~l- ,..·u·nkü son sözlerimdlr la yet, kaza ve nahiye merkezleri· almuının çok nefis hava n soğuk 

de sızın amurunu:r. an ır ınsanım e e "' > ' • • 'lA h""k" h d l 
ı te • nı, vı ayet, u umet u ut arını sularından istifade etımek arzu un-

nfhayet. ş · d ı d • lJ • · 1 · • • • Hoşça kalımı. ev et emırY? arını, ımtıya.z ı dan ileri geldiğini kabul etnıek ıcap 
- Ni~in o kacf nr çnhuk yemek yi- Fikret Adil hatları, inşa edı!nıe.kte olan ve ın· eder. 

--~~~---~-~--~~---------~~---~Q~~vın~ı~b&rlad~~ En~~~IMbn~mdud~il~ 

1• n g •· ıte rede m •· ı ı-. buhran artıyor villeri, tamaJI! ve aıaılı tam~rat~ n, aerpildiii bu ~ dp,hiUnd, za-
muhtaç ıoaelerı, toPr&k teav•Y••• man _. ...... ,.. ..... ,.._.. - -

'-----------------·.-.-.~.-.. - .. • .. • biten, kadastrosu biten yerleri, tuz- Jarından ve, temellerd@n anla thyor. 11 
[ Üst tarafı ı inci ~•)ıfada ] . böyle ~e her ,.a~ıtkı ~ıbı gorulup dernm lu ve maden ıuları, i.di araba yol· Membaın bugünkü nziyeti ipt idat E~vv-e~l~kilıiiıiııb•umil•m•a•ca•milıizııiıniiliiiiıh .. a"'l~ .. 

Temmuz ayının ortasından hen, edeceğı merkezındedır. . . larmı iş, ziraat, Osmanlı bankala- b' h lded' M ha. üzeri geçen se- ledilmıı ıeklı 
Lo•dra piyMasından 00 milyon f ngi· Çarçabuk tahammül n tecn7: ed~t- rı ile tic:uet odaları bulunan tehir· ır 1 \ .1 ırk e:ıa~ eski duvarlardan t 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 
Jiz lirası çekilmişti. Bu çekilen altın miyecek bir ~kil almış olan n~ıyetın leri göstermektedir. Bundan son· ~ ç ~ 0 1~ ~ apa içindedir. 2X2 metre l 
)ardan bir kısmı İngiltere bankasına bu suretle nıhayet bulmuını gormek- ra maden kömürü, petrol, kiil~ürt, ı re ya gın .. tük 1 1 - -ı- ı-• _ 1 -
mevdu döviz ve altınlarla n bir kısmı ten mütevellit umumi bir inşirah inti- lu"leta•ı krom bakır, çinko civa genişliğindeki membaın us ·a as ar- 2 [l)TiJ (il IJ ı. 

k 'J ' ' ' ' "rtiil U t" Buradan çok kuv- - -da vadeleri yakında gelen Fransız, ~- baı hlsse.dilmektedir. Halkın mu~a: kurtun, gümüt altın v~ bun.-. mü· la 0 m tur. . . .·· . ._ 3 _ [il [i] [il IJ IJ _ !il [ij [il_ 
ınerika kredisi ile kapatılmıştı. lngıl- kat mahıyette o!an. ,.e başhc~ mes u_lı- maıil altın mıntakaları ıle nebatat vetle fı!!lkır~~ su ı~ı met~~ .. } ~ı:ıcklı 4 1 liJ 1 il 
tere bankasında bakiye kalan 130 mil- yeti bazı ecnebı. mıl.~etı~.re ~ıt oldu~u mmtakaları ve huıuıiyetleri ayrı ğinden ve uç. delı~ten ~u~uk b~r ~a 5 - - liJ - iJ [IJl- !I [iJ - -
yon altın ihtiyatının daha fazla azal- beyan edilen bugilnku müşkUlata sak_ın ayrı renklerle iıaret edilmit bulun· vuza bir şelile gibı dökunn~ktedır. 6 mı !ii1 - - ı - ı- r.&ı -
masına milsaade vermek hiç mu,·afık bir azimle karşı koyacağı kanaati ız- kt d Su bu küçük ha,·uıdan da hır buçuk =-' ~ _ _ _ ~ _ 

.ma a ır. b.. "k 7 riiil lii1 'iı r.&1 ı•: 
değildir. Verilen bu kararla ne enakı har edilmektedir. · Haritanın iyi ve faydalı vasıf· metre derinliğinde bulunan .uyu _ _ ~ _ 1!!!11!!1 _ l!!!I ~ __ 

naktiye muamelatı ne de İngiliz lira~ı Muhalefet fırkasınm re.isi M. Hen- }arından birisi ,ehirler araamda havuza geçmektedir. Suyun mıkta~ı 8 _ iJ 1 I _ _ I ;• _ 
münakalaları hiç müteasir olmıyacak derson gazetelerde çıkan bir yuısmd~ meıafeyi saat hesabile ve muntaza· ve haiz olduğu radyo ak!ivite. ve ~ı· 9 _ iJ [j] iJ IJ iiJ IJ ~ llJ _ 
tır. vaziyetin ümitsizliğe kapıl':?.ası değıl man göstermesidir. Bir ıaat tak· resi şimdiye kadar t~_bıt edılnıemı,,_ lC iJ [ili ı ı lli iJ il 

Londra esham borsası, bu kararın emniyet ve itimat g~termegı emretme~ riben 50 kilometre olarak alınmı!· tir. Şifai hassaları dıcer sıcak ~ul~- 11 -ı -ı-· - - lii! - 1 -
kanuniyeti kesbedeceğj gün olan pazar te olduğunu ve millt>tin esas Jcuvve~ı- tır. ra faik olduğu hakkında umum.• hır 
tesi güntl açılmıyaca.ktır. Fakat bor nin tehlikede olmadığını beyan etmış- Bilha.11a harf inkılihımızdan kanaat vardır. Sühunet derecesı 4!! Hug Ü bu macamız 
~nın ticat1 işleri devam edecektir. :Bu tir. sonra büyük bir botluğu hakkile tir. Miktarı.na ielince: Büyük ha,uzu Soldan sağa \"i! yukarıdan aşağı: 
BOn günler zarfında piyMadan ° kada~ Teıı, ver mı, yok mu? dolduran bu haritadan herkes ve boşaltıp tekrar doldurmak suretile 1 - Deniz kıyııı (5)' lıtek (S) 
f~zla eat~~i dövi~i çekilişi olm~şt.u~ kı Londra, 21 (A.A.) - Ha~k ara~ın~a bilha11a mekteplerde çok İ•tifade yaptığımız htsap neticesinde dakika- 2 - Ayak (2) ıe (2) 
nihayet hükflmetı yukarıda bıldırılen korku ye telaş ,·ukuuna daır hıç bır edilebilir d b' b çuk ton su dökülmekte ol- 3 - • . 
tedbirler.~ almağa sevketmiştir. Du eeer görülmemektedir. Başka g~nler Hari~a maarif, ikhıat, nafia d:ğuıran~şılmıştır. Hususi tarafa a- 4 - Bır bağ (2), T eıhihte bulu• 
tedbir hüköme! eshamını almış bulu: saat on buçuğa gelir gelmez bır~ok milli müdafaa vekiletleile demir kan kısım bu he.8&ba dahil değildir. nan (5) Nota (2) .. 
ınanları ve 1ngılte~e ba.nkasınm. ccnebı borsa memurlar, mUbayaacı ,.e tel- yolları umum müdürlüğü tarafın· 0 1 t b'rkaç ıııenedir idman yurdu 5 - Nota (2), Şıkar (2). 
dövlzile kabili t~_dıye ~ıymetlennln .sa- lallarla dolup taşan esham borsası dantetkik ve tasdik edilmittir. tarafı~:an 1 

maliyeden isticar \'e idare 6 - Yalan değil (7). 
hibi olan lan mutees.5ır etmlyecektır. bugün fevkal!de tenha idi. Borsa ka dilmektedir. ldman yurdu memhaın 7 - Sen (2)' Akıl (2) • 

Umlt ve emntyat 1 ld - d herkes cetvellt>ri te- Defterdarlıkta: e .. 
I..ondra, 21 (A.A.) - lngiltere hü· fa tı ~ ~g~n 1 ang&zden geçiriyordu.. Fazla vergi almı,ler cinnnda yaptırdıfı tahta kulube~e- 8 - Yemek yememiı (2), Delil 

hükOmetinin altın mikyasının görünüşe aş ı a ış ar a A) B bah b Emı·nönll Ye Yenicami maliye ri geceliği 50 kurup vermek suretıle (5), hayır (2) • 
ıtı ay müddetle muvakkaten Londra, 21 (A. • - u M or- istifade etaMl<tedir. Burada birkaç 9 - • 

nazaran a . sanın açılmasından pek çok zaman evel tahsil şuheJerinde bazı kimseler- tm k 
terketmek hususundakı knra~ dolayı- büyük bir heyecan hüküm sürüyordu. den faz]a vergi alındığı hakkın- gün için lstl~hat ~ et ·ı n bba~o 10 - Nota (2)' Ekmek tozu (2) 
sile fikir ve me tek farkı o mak!'5ızın h' bir fiat elde etmek mümkün da defterdarlıia bir ihbar ya• almak için ge en zıyare çı er u ·u- 11 - Bir yemek (5), kü\=ük cad• 
biitün gazetelerde çıkan yazılar ara.'lın Fa~at. ıç i ld crelen bir ha- pılmıı ve tahkikat neticesinde lübelerde bannıyorlar. de (5) • 

. 1 . b d degıldır. L verpu an • h d b ·· k" · 
dakf başlıca müta1ea, ış erın un an be - 50 an birden yüksel- i• tahakkuk etmictir. Defterdar· OylU amamın an ugun u ıs- --------------
;;~;;;;;;;:::~========:;=;1.:=:d:=:=. =;=1== :. pam.ugun p~v ... or tifade ......ırJinden memnun olan :ıiYaret-
•erait irinde ver01eme ı ır er. dlgıni bıldirmektedır. hk lAz101gelen muameleyi yapa- 'i"'t" d"f t ek k .: k" 
7 7 

• d k ld 1 kt çilere esa u e m pe mum ·un Polis Haberleri 
Kendisine münasip bir şekıl .e lnglllz lirası lstlnatsız 8 1 1 ca ır. değildir maamafih sıcak sudan n ha-
anlatılmalı ki berkeı parayı bır her yerde du,uyteorl t ·1 mahafil İngiliz buhranının Almanya ndan istifadeve mukabil ya~a\~S Bir korku neticesi 

L k b·ı· d Londra ?O (AA.) - ga:r.e er ngı ı· 'kt d4 . t' .. . de h~- ~ :> • •• 
hizmet bir emetJ mu a ı ın e i ': .' . i h" 1 · ı ma 1 ve ı ısa 1 vazıye ı uzenn tarzının m•:a.1rüllerine katlanmağı gö-

' • • v b f teren n malı vazıyetın n va ım eşmış o sıl edece~ i akislerden korkmaktadır- '"9A - • • 
kazanır. Onun ıçın çocugun a .. duğunu beyanda müttehittirler. Bun-

1 
~ . .. . . . 1 . d b 1 ndu ze alanlar da az degıldır. lstanbuldan, 

h ı h k d b•t lar ngılız dovızının çın e u u • B d Ad d d · t öl 
talık cep arç ıfını a e e ı - dan başka Nevyork haberleri Ame- ğ ·t hlike 13 temmuz paniğinden son- ursa an, ana an ve aıma neg · 
mek için aileye ufak tefek biz· rikanın İngiliz li~ı ile çok me.5gul r: lıman~anın emniyeti iade için den birkaç g~~Uınil da~ların .s~f ve 
metler görmesi lizımdır. olduğunu ,.e Parıs, Nevyork bankala- f tfğ' gayretleri heba olmak teh· serin havası ıçınde ieçırmek ıçın Oy-

Böyle bir itina ile kendisine rı tarafın~dan hi~~yes~ne r~ğ?'en . Y:.~ ~~;e~ ~a~ısında bırakmakta~ı~. Böy- lata ~elenlerl~ bu ~ulübeler her za-

b. . .1 b" k nız kaldıgı her ~ eı de ısterlının ddşt ı 1 b' 'ğ' be t af etmek ıçındir ki man ışgal edılmektedır. para ter ıyesı verı en ır çocu , • . e ır panı ı r ar . 

h kk k k. t f · t• ğiiınü gösterıyor. bankalar bugün belki de Ingiliz borsa- Oyl!t mevki, hava ve su itibacı!e 
mu a a ı, aaarıu a rıaye ı, d lnglllz llrası .. .. . . · h · d' F · t b • d· • . k d' . Parla boraasın a _ tarının açık bulunmıyacakları muddd buyök bır luymetı aıı ır. a.ı<a u 
ıkt.ıa~ ı ıntızamı en ıııne gaye Paris, 21 (A.A.) - Borsada 10,4.) ~e le kapalı bulunmak kararını vermiş- günkü vaziyeti değiştirmek, medeni 
edmır, ve böyle fertlerden mil- isterlin 112 _ 115 idi. Sabahle~·m terdir. bir hale ifrağ etmek lazımdır. llu 
rekkep bir heyeti içtimaiyede Londradan kampiyo fiah almağa ım· BorAl•r kapattldı takdirde burası Türkiyenin en mü-
ikhsadi buhranlardan mümkün k~n bulunamamıştır. Berlin, 21 (A.A.) - Londra hadi- kemmel istirahat ve şifa mahallerin-
mertebe az müteessir olur. Almanya korkuyor seleri üzerine bütün Atman borsaları den biri olacaktır. 

lngili.ıcıe bir makaleden. &. iL Berlin, 21 (A.A.) - Mali ve ıiıasi iş'an ahire defin ıapatılmııtır. 
1 

Hamdi 

Kadıköydeo Köprüye gelen 
14 No. lı karpuz yüklü sandal 
Sarayburnu açıklamıdan geçera 
ken içinde bulunan Kadri, Saim 
Sabri yakından geçen bir vapu· 
run sandala çarpacağından kor• 
karak kendilerini denize atmıı· 
lana da kurtarılmıtlardır. 

Maarif mUdUrU bugUn geliyor 
ilk tedrisat mualJimlerinin kad· 

rolarını tasdik ettirmek üzere 
Ankaraya giden maarif mUdOrD 
Haydar B. bugün dönecektir. 



İ d ,,. ı 18'. M. A li. komla,nu ı 
nanlı aygır eposu mu- Askerf me~::;::~·ayvanatı fhtfya-

dürlüjiinden: 
Tekirdağ villyetialn Muratlı na&iy•i dalailtnde inanlı ayrır 

depoıu ve inekhanuinde İllfaaı mukarrer ve 3338 lira 33 kurut 
bedeli keşifli hizmet baynnat ahın kapalı zarf uıuJile 20 ıUn 
mGddetle me•kii milnakuaya koaalmuıtur. 11 tet?inievel 931 
pazar gBnil ıaat on bqte ihalesi icra edilecelctir. Plin ve ıart· 
nameyi g6rmek istiyenler her fÜD depo mUdllriyetine müracaat 
edebilirler. iaıaata talip olanlar mezkQr tarihe kadar münakasa 
m&zayede ve iballt kanununa ve ıartname abklmına tevfikan 
huarbyacaklan teklif mektuplarını komiıyona tevdi etmit bulun· 
ıuhdırlar· (2668) 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

6000 metre kumlu ıiyab İngiliz mücellit bezi 10 - 10 • 931 
cumartesi gtlnll aleni mnnakaaa ile satın alınacajından taliplerin 
140 lira teminat akçesini hamilen mezkur tarihte Ye aaat 10,30da 
re ntlmaneyi ve ıartnameyi g6rmek Uzere de her r&n Galatada 
mDbayaat komisyonuna milracaatlan. (2612) 

cı için 750 ton arpa n süvari mektebi 
hayvanatı için 200 ton yulaf kapah zarf 
muJfle iki şartnamede olarak 11atın a
lınacaktır. ihaleleri 28 - 9 - 931 pa
zartesi günü saat 14 te Harbiye mek
tebin~eki sa.tın alma komisyonunda ic. 
r~ ~dı.~ecektı~.. Taliplerin ~rtnamele 
rını gor~e.k ıçı~ .komisyona müracaat
ları \'e ıştırak ıçın de şartnamesi HÇ 
hile hazırlıyacaklarr teklif mektupla
rını yevmi ihalede müselsel numaralı 
llm.ühaber mukabilinde komisyon riy.ı. 
setıne vermeleri. (56) _ 1971 

• • • 
Halıcıoğlundaki ihtiyat zabit melde 

bi için2000 çeki odun ,., 50 ton köm.frü 
iki şartnamede olarak alenl münakasa 
~uretile satın alınacaktır. lhal~leri 
2" eylül 931 perşembe günü saat 14 te 
Harbiye mektebindeki mahalll mah~u
sanda icra edilecektir. Taliplerin şart 
namesini görmek i~in komisyona mü
racaattan \'e iştirak için de vakti mu
ayyeninde hazır bulunmaları ilan olu
nur. (61) - (2211) 

• • • 
Askeri mektepler ve hutanelcr ihti 

yacı için 94500 kilo saman pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlıfı 26 eylftl 
931 cumartesi günü saat 16 ya kadar 

1 1 
Harbiye mektebindeki mahalli mahsu-

3, K. O. Sa. Al. Ko. dan sun da. ic.ra .~dileee~tir. Tal~lerin !'Olr.!-

K • • • d h' 1 d .. . name.mı gormek ıçin konusyona mu-
. olordu kıtaatı ıçın zeytın ve ot a,afı a ıza arın a ıoıterılen racaatları Ye iştirak i in de ,-akti mu-

tarıhlerde Fındıklıda K. O. Sa. Al. Kom. nunda pazarlıkla alınacaktır. ayyeninde hazır bulu ç ıarı. (74) 2(i:>6 
Taliplerin ıartnamelerini Kom. da ıörmeleri ve ihale saatinden nma 

eTel teminatlarile Kom. nda hazır bulunmaları. (335) - (2649) ı ~ahkerne ve icra lllnları 1 
Ot 22·9·931 Salı Zeytın 22-9-931 Salı _ 

• 

2500 Lira Müka atlı 
931 ikinci Kura 
1 Teşrinievvelde Çek· iyor 

Günü Saat 15,30 da ,, ., 16 da latanbul icra rillcıtetitndeJt: 
• • • lstanbulda fincancılarda Mahmudi- Birinci mükafat 

İzınlr mütiıtahkem mevkii ihtiyact,23 • 9 • 931 çarıamba ıünü ıaat ye hanında 25 numaraır maiazada kol 
fçin kapalı zarf uıulile münakasaya 14 te· f k h I . . Jektif şerik olark manifatura ticl
konulara.k 24 - 9 - 931 tarihinde iha ' ır a ayvan arı ıçı.? ~aman retile iştigal eden Hacı Yakup 7.ade 
le edileceti evelce ilin edilen 11:>407 23 • 9 • 931 ça11amba ıunu ıaat biraderlerin konkordato talebile ' 'uku 

750 lira 

kilo kura fuulya. 14,30 da Fındıklıda K. O. SA. AL. alan müracaatı üzerine icra kılınan 
29 • 9 • 931 sah günü saat l:J te KOM. n~da ~azarlıkla ah?8:c~k· tetkikat netl~e.sinde konkordato tal.ebi-
Ve l'f • 9 • 931 de ihale edileceği tır. Talaplerın tartnameıım ıeo- nin. n~n ıtıbare alınmasına ve ıcra 

iltna edilen 39788 kilo sade yağr. misyonda görmeleri ve ihale ıa• ve ıflas kanununun 278 ve 279 uncu 
28 · 9 - 931 pazartesi günü saat ıste &tinden evvel teminatlarile ko- mllddeleri !"Ucibince borsluya iki ay. 

. Ve 19 - 9 - 931 de ihale edilecefi miıyonda hazır bulunmaları. (329) ~Uh.let verılmesine Ye Jstanbulda bı· 
ılln edilen 39788 kilo sade yağı. _ (2820) nncı. \1lkı.f hanında avukat . l\lehn~~t 

30. 9. 931 çarşamba günü saat ı:; te • • • F&.!'rı. ~yı~ komiser tayini \'e ı~b~ nıuh 
lzmirde müstahkem mevki satın al !etın ılanı ıle beraber icra ve ıfhu•. d~-

ikinci mükafat 250 
10 kiıiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (elliıer liradan) 500 

Türkiye 1 
• 
iŞ Bankası 

" 
" 

" 
1 

ftla komisyon anda ihale edlleceiinden Askeri lise ve h19tane ihtiyacı fçin ıreleri . n tapu sicil memurlarına b!l~ı-
taliplerin prtnaIM>i görm.~ ve mü- koyun n kuzu eti kapalı zarfla miına- rilmesıne karar \'erilmiş olduğu ılım 2 N l G J d 
nakasa>a i~lrak eyl~mek u~ere temi· kasaya konmuş~~r: ihalesi 30 t'ylül olunur. UJnara } }. feSOfi an ar.r n ~ 
na e teklıfnamelerıle lzmırdc me 931 çarşamba gunU saat 16 da Bursa- İ1'=4: 
k6r komisyona müracaatlarn. (~00) da askeri satın alma komisyonunda ya lımnbul dördüncil icra memurlu-

(2.>32) pdacaldır. TaU,leria .. rtnaDN a). i~ ö Ef M k b . 
• • • mak Te •laakuaya .. nnek üzere te- 44370 lira kıymeti 111uhammeneli lle· .. rat e te 1 

Hava ihtiyacı J~fn 100 ton mazot minat Ye t.klffaamelerile Borsada ~" tiktatta Teşvfkiye mahallesinin klğıt
k_apah zarfla mf!nakuaya konmattur. ktr komfsy011a mtlracaatları. (278)2273 hane caddesinde (Ma~ada) e~ki 66 

Müdürlüğünden: 
lnaleı;i 30 eylUJ 9.51 çarpmlıa ıuııil !!>&at • • • yeni 10 , 110 numaralı kapısı yanında· 
15 te Ankarada M. M. VekAleti hava Çatalça Müt. MY. için alınaca• ki talik edilen JavJuuunda K.-şo zade 
Sa. Al. Kom. nunda yapılacaktır. iı eye)ce ilinedilen 9000 kilo gaza Mehmet efendinin 106 numaralı apartı 
(Şartnamesi komisyonumuzda mevcut Yerilen fiat badeli itidald .... 1 manı namile maruf apartımanın tama
tur) taliplerin şa~!naıne alı;nak ve mü- medijinden fiatlar badd' ~ • low • '11 ~ç~k arttırmıya vazedilmiş olup 10 
nakasaya gırmek uzere temınat ve tek· .. ")d' .. kd. 1 ıtl a e teşrınınel 931 tarihinde şartnamesi 
lifnamelerile Ankarada mezkur komis go~ üiü ta ırde pazarlıia 23 divanhaneye talik edilerek 26 teşrinie-
yona müracaatları. (282} - 227:> eylul 931 de ıaat 15 te deYam ve Tel 931 tarihinde pazartesi günü saat 

• • • ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin 14 ten 16 ya kadar Jstanbul dürdUncü 
Antalyadaki krtaatın ihtiyacı için ıartnameıini okumak ve pazarlığa icra dairesinde açık arttırma suretile 

odun kapalı zarfla münaka aya konul- iıtirak etmek üzere yevmi mezkur ~tılacaktır. Arttırmıya iştirak. için 
muştur. ihalesi 24 - 9 - 931 perşem da teminatlarile birlikte Kom. a mü ~I ~~e 7kteminat ~kçesi al!nır. Rına ye 
be günü saat 16 da lspartada askui ti (3Jl) (2G4S) akü ma dolayısıle ver&'18lelye,·m te-
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. racaa arı. - r.

11 
'!' etınemiştitr. H.aklan tapu si· 

. • • • cı erıle sabit olmıyan ll>O~kli alacak· 
(Şartnamesi komısyonumuzda me\'Cut- Ç t 1 iiAt hk k .. 'hf hlar ile diğer alakadaranın v ·rtifak 
tur.) Taliplerin lspartada askerf satın . 

1 
af a ea md a ehm mev 1k1 .!t .. ~~~cı hakkı sahipltrinin bu hakları:ı 1

n hu 
alma komisyonunda prtname almak ıç n ırın o unu ve amam u ugune .1 . . · 
ve münakasaya rirmek üzere teminat ve talip çdcmadığından 22 - 9 - 9:n sah susa e f~~ ve masarıfe ~~ir olan iddi· 
teldifnamelerile bfrUkte müracaatla- gfinü Fındıklıda 111. K. O. S. Al. kom. a!!ll'.1n! ılan tarihind~n .ıtıbaren yirmi 
n. (2~) _ 2138 da hamam kütüğü saat 14 te ve fınn g~n çın~e ~nakı musb!teleri ile bil· 

* * • odunu saat ı:; te pazarlıkla alınacak· dırmel!r! la7:Jmdır .. .Aksı halde haklan 
Sökedek· . . . . tır. Taliplerin prtnamesini Kom. da tapu sıcıllerıle sabıt olmıyanlar satı~ 

1 
1 kıtaat ıhtıyacı ıçın sığır e- &'Örmeleri "e ihale saatinden evel ~ bedelinin paylasmasından haric kalır-

~0::1~:ı~akapa~ıh zrrf~a 
24 
mUn;kas~~~ minatlarile hazır bulunmafarr. (312) lar. Alakadarl~rın icra .'e ifla~ kanu-

perşembe g~~U sıt eaı ti - t i6 ·. (:?:;:;:;) nunun 119 uncu maddesı hükmüne ıi>-
Arpa saat ıs te ~~keed' 8~~ rl ata. • • • re tevfiki hareket etmeleri n daha 

• e a-e sa ın 1 t ı ıtı t almak · t• ı · alma komisyonunda yapılacaktır. ı~art s. kıtaat \'e müessesahn erzak, ek- az a. ma ma ! ı~eıı erı~ 
nameleri lzmir, Aydın, Denfsll ~tın mek "e 3emlerinin nakliyesinin kapalı 9:11 -: 144 d~ya nam~~~ı ıle mt?murı· 
alma komisyonlarında mevcuttur.) '\'a- zarfla 20 - 9 - 931 de ihalesinin icra ydimıze ınuracaatla ılan olunur. 
)iplerin şartname almak ve mUnakasa-l~ıhnacağı ilan ~dilmişti. Bu nakle ta- (1710) 
ya girmek üıere teminat ve teklifna- hp zuhur etmedıfinden 26 - 9 - 9.11 . 

·ı ~ .. k d mezkur komis'-'ona cumartesı 1rünti saat 17 de pazarlık n- Cemlgetl tedrlall/f'i 13/limiyedcn: 
melen e •.:>

0 e e • "'"' .; retile fhaletııf icra kılınacaktır. Talip- Beşiktaşta Cihannüma m·ıhallesf-

2 Numaralı Gireson jandarma mektebinin 931 ve kısmen 932 
seneai idareai için 12-9-931 tarihinden itibaren aşağıd2 cinı Ye 
miktarı yazıb mevat iaıenln 3-10-931 tarihine mllsadif cumarteıi 
gUntl ıaat 14 de münakasai aleniye ıuretile ihalesi icra kılınaca
ğından itaya talip olanların yevmi mez:kiirda mektep !atın alma 
komiıyonuna müracaatlara lüzumu ilin olunur. (2636) 

Kilo Cinsi 
2000 Sabun 
8000 Soğan 

inanlı aygır deposu mü
dürlüğünden: 

Tekirdağ villyetinin Muratlı nahiytsi dahilinde inanb inek-
bıne1inde inıa11 mukarrer ve 3131 lira 83 kuruş bedeli ketifli 
buzağhk ahırı kapalı zarf uıulile 20 gün müddetle mevkii mlt
nakaaaya konulmuıtur. 11 teşrinievvel 931 pazar günü aaat oa 
beıte ihalesi icra edilecektir. Plin ve şartnameyi görmek isti• 
yenler her gün mezkur inekhane müdüriyetine müracaat edebi· 
lirler. intaata talip olanlar mezkur tarihe kadar münakasa, mlt
ıayede ve ihalit kanununa ve ıartname ahkamına tenikan 
baurlıyacakları teklif mektuplarını komisyona tevdi etmiı bulun· 
malıdırlar. (2669) 

mUracaatıarı. (27:>} - <--08) lerin sartnamesini Okumak ,.e pazar- nin Serencebey sokağında kıli~ 46 ha-
• • • Jrğa işUrak için Fındıklıda K. O. Sa. rita numaralı 181 metre terbiindeki ar· [ Devlet Demlryolları llAnlan 

Antalyadaki kıtaat ihtiyacı için Al. Kom. na müracaatları. c:u:n 2666 Ma. metre murabbaı 3.10 kuruştan tnli· 
22'7021 kilo un kapalı zar_fla münaJ<a- • • • bine .sa~ılacağ~ndan. d.a.h~ fazlaya ·,.ı. Teklif edilen fiyatların yüksekliği dolayııile feshedilen rö· 
aaya konul"!u~tur. Ihalesı 24 - 9- 9:ll Çatalca müstahkem meYkfi icin sa- ~ak ~stı.~·enlerın tarıhı '.hından itib,ır~n morkör tamiri münakasası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinci 
perşembe günu saat ~6 da lspartada bun ve ıevtfn aleni münakasaya kon- Y.1~mı ~un zarfın~a pe) akçelerile hır· · 931 15 d k · d l k 
aakerl satın alma ko~ısyon.anda yapı-lmuştur. ihaleleri hb~alannda gö teri- lık~e Nu~~os~~n~ye. mahfelinde Cemi· tetrın pazar günü saat te i are mer ezın e yapı aca • 
laeaktır. (Şartnam.e ı ~omısyonumuz. len ıün Ye ı:.aatlerde Fındıklıda K. O. Y~~ı tedrısıyeı ıslamıye mUdüriyr'tine trr. Tıfa; lit Ankara ve Haydarpafa veznelerinde üçer liraya 
da mevcuttur.) Talıple!ın J partada Sa. Al. Kom. nundR ) apılacaktır. Ta- muracaatlan. sabim akta o?an ıartnamelerde yaıılıdır. (2639) 
~eri atın ~ma .. komısyonu~a şa~- li~erln ~rtn~melerini komi~yondal~·~~~~~~~~~~~~~~ı l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
name almak \'e munakasaya gırm~k U• görmeleri <re ihale saatinden ene.1 te- oğum ve adın hastahkıarı Konya vı· 1 itye' ı·ı 
zere teminat ve teklifnamele

299
rne) bırlik minatlarile Kom. da hazır bulunmalıı- mUtebauısı ıı 

te müracaatları. (258) - <2 n. (336) - (2650) Doktor • 
• • • Zeytin 17-10-931 cumnrtesi giinit H •• • N ı 

tzmir müstahkem me,·ki efradı :h· saat 15 te. useyın aıit Mu has€. bei hususiye müdu .. rıu··. 
tiyacı için 115.407 kilo kuru fasulya kal Sa~un 17-10 9:Jl cumarte i günti j Türbe, eski Hililiabıner binası 
pah zart usulile münakasaya konulmuş saat l .l,.ı.o da. No. 10 Tel. Jstanbul: 2622 g~ u·· nden: 
tur. İhalesi 24 eylül 931 perş?nıbe • • • 
günil saat on beştedir. Şartnamesi ku ÇatalcR mü tahkem mM·kii ihti)·acı l~!!!!~~~~~~~~~~~~ Konyanın Dere kaıyesindc Deliliktaş mevkiinde Maarif de· 
misyonumuzda me,·cuttur. iştirak . e- ic;in 10,000 kilo mangal kömürü Pa7.ar danlık binasının tamiratı pazarlık u· · d ki f D 
deceklerin teminat ve teklifna~el~!.te lık suretile 28 - 9 - 931 saat ı;; te retile ?S _ 9 _ 931 pazarte i günü fıa· ğ'rmenı eme 7 mar~~ akik fabrikas. ile Şemsı mahallesinde 
nkti muayye.ninde mezkur Jz!'1ı_r mu.s- ahnaraktrr. Tali~le~in . şartnamrFi~i o at 17 de icra kılınacaktır. · TaJiple;in tram.ny ~addumde ~aın Muallimler birlığinin ika t etmekte 
tahkem mevkı satın alma komıs)onuı.a kumak ve paıarhıa •~tırak etmt"k uı.e- keşifnamesin · ,-e şeraitini anlamıtk \t otdueu bır numaralı hanenin mülkiyeti sahlmak ü ere 13•10_931 müracaatları. (276) - (2246) re Kom. a müraratları. (3.'39) (26:>:~) binayı mahaJ

1
1inde görmeleri ,.e pazar- 'h' k d k 

• • • • • • Jık için ye,·mi me~k(lrda komis~·onumu· tarı. ıne 8 ar apalı zarf usulile müzayedeye k uulmutlur. 
Kolordu ve fırka için aadeyaj Yetilköyde hHa müfrellli kuman. za mllracaatlan. (338) - (26S2) Talıp oJanlaran Encümeni villyete müracaatları. l2658) 
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Yüksek mühendis mek-
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
-M_.~·E_~~-™~-G~~-~~·_:.A_.q~-~'-62 r BFEoVKAMLAAoDENRTAKJi ~ .. 

Şube A. Sirkeci Mühürdar zade ban 2. 2740 

AYVALIK SUR'AT POSTASI B o - o N T 1 
(Mersin) 22 Eylül Salı 17 de IW& 

Sirkeci Rıhtımından. 

Kayıt muaµıelesinln hitamı olan 24/ 
Eyltll/931 perşembe gttntt akşamına kadar 
mektebe kaydü kabul edilmiş bulunan 
talebe meyanından mektebin leyli kad
rosuna göre alınacak leyli talebe mikta
rını tefrik için yapılacak olan müsabaka 
imtihanı 28 / Eylül I 931 pazartesi günü 
sabah saat 9 da icra edflceeği cihetle aıa.
kadaranın mezktlr giin ve saatte Gllmiiş
suyunda kMn mektepte hazır bulunma-

22 Eylül Salı Trabzon pos- BAUÇ'E 
tası yapılmıyacaktır. 

idareye müstacelen lüzumu ALA RAKJ 
olan yedi kalem demir boru 

ve teferrüab kurşun boru, pi· 
rinç çubuk, bakır boru, lavha 

karbon, pres lastik cıvata 10 
kalem elektrik malzemesi pa

zarlıkla satın alınacaktır. Pazar- ı 
lığı 22-9-931 saat 16,30. (2604 

ları lllzumu IU\n olunur. (2534) • -11 aım:n=c:::::m~===m:::::m: 

__ Z_i_r_a_a_t_B_a_n_k_a_s_ı_n_d_a_n_:_· l.!!·~ill~:.:.1= 
Kariyesi Mevkii Numarası Cinai - _ .. _ .. __ --- .. __ _ 

Maltepe Hatboyu 7 Müstakil iki bölüklü köşk ye 8 ff Karadeniz postası ii 
dönüm çiçek bahçesi, bahçıvan nb=-i· VATAN ·ı·.===:=,==. odası, limonluk ilci kuyu, motör 
ve saire. istasyona 5 dakika me- 1 
safededir. .ı vapuru ~ D r ~ H nı ~ H 1; BalAda evsafı yazılı köşk ve müştemilatı kiraya verilmek :. 23 E lül .: 

nzere açık arttırmaya konulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk il y 
1ıi 

pey akçelerile bankamıza müracaatları. Ü günü akşamı Sirkeciden hare- :! 
ihalesi 12 Teşrinievvel 931 pazartesi günii saat on dörtte 1 ketle (Zonguldak, İnebolu, ii 

yapılacaktır. (2662) 1 Samsun, Ordu, Giresoo, Trab- ii 
! zon, Sürmene ve Rize ) ye E 

D H h • Taksim Zambak ~gidecektir. İ 

[ . r • or OrUDJ sokak No. 41 J 1 Fazla tafsilat için Sirkeci, :i 
Cilt ve emra zı zübreviye tedavihanesi her gün sabahtan • Yelkenci hanındaki acenteli- 5: 

akşama kadar. H ğine müracaal Tel. 21515 i~ 
1 lstanbul Belediyesi llAnları ~::::c:ı::::::::ı::m:ıec;ıH1t1n:ı11:11111Wc::.::::.m: 

Diş Tabibi 
Galata Şerbetbane ıokağmda 9 - 11 numaralı bina muhtacı 

tamir olduğundan Ebniye kanununun 48 inci maddesi Ye fıkrai 
ahiresi mucebince 15 gün zarfında mahzurun izale edilmediği 
takdirde hedmedilecektir. 
~·"§ .. '!~il].inin meçhul bulunmasına binaen evrakı havadisle ilan 
olunur. (2678) . ... 'Tr ,,. 

• • • 
Galatada Topçular caddesinde 258 numaralı dükkanın nısıf 

hiasesi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık 
mUzayedeye konmuştur. Talipler ıartnameyi görmek için her gün 
levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek 
için 9 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito 
ıuretile yahut hük(imetçe muteber tanmmış bankalann birinden 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla bera
ber ihale günü olan 15 - 10 - 931 perşembe günü saat on beşe 
kadar Encümeni daimiye müracaat edilmelidir. (2676) 

• • • Fatih Belediyesi Müdüriyetinden: Aksaray tramvay caddesin-
de 271 - 273 - 277 - 279 - 281 Nı. lu dükkanlar maili inhidam ve 
ant tehlikeli bir halde bulunan dükklnlardan 281 No. lı dük
kAnın hissedarı bulunan A vran Aleks efendi ile diğer hissedar
larının adresi ve ikametgahları malum olmadığı ve 279 No. lı 
dükklnnı rubu hissesine ait mutasarrıfın ismile mahalli ikameti 
bilinmediği 277 No. lı dükkAnın hissedarlanndan Serpobi ve is
kobi hanımlar ile diğer hissedarların isim ve ikametgah adresleri 
bulunamadığı ve 273 No. lı dükklnın hissedarı bulunan Aleko 
Efendinin ikamelgibile sair hissedarların iıim ve mahalli ikamet
leri malum olmadığı 271 No. lı dükkaoın bir kısmına mutasarrıf 
olan Kumkapıda kömürcü Fikri efendi ile ikametgah ve isimleri 
malum olmıyan diğer hissedarların tarihi tebliğden itibaren 48 
saat zarfında izalei mahzur etmedikleri takdirde ebniye kanu
nunun 48 inci maddesine tevfikan dairece izalei mahzur ettirile-
ceği tebligat makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (2679) 

• • • Beşktaşta Sinanpaşayı atik mahallesinde cami avlusunda kain 
13 odadan ibaret Sinanpaşayi atik medresesi bir seneden üç se
neye kadar toptan kiraya verilınek için açık müzayedeye kon
muştur. Talipler şartnameyi görmek için hergün levazım müdür
lüğüne mfiracaat etlmelidir. Mfizayedeye girmek için 31 liralık 
teminat lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito suretile 
yahut bükümetçe muteber tanınmış bankaların birin den getiri· 
rilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber 
ihale günü olan 15-10-931 perşembe günü saat on beşe kadar 
Encümeni daimiye müracaat edilmelidir. (5677) . ,.. ,.. . 

Hastalarını her gün sa
·~ 8,30-12 ve 1.3-20 kadar 
kabul ve her Alı aaat ·on 
üçten itibaren meccanen 
dit çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: 

Kadıköy Mıs1rh oCUu Ya
vuz TUrk sokak No: 8 

Doktor 

Hahz Cemal 
Dahllt hastahklara mutahassıaı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lstan
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
su~i kabinesinde dahili hastalrklarr 
muayene ve tedavi eder. Telefon: ls
tanbul 23i8. 

Sıra numarasını beklememek isti. 
yerler, kabineye müracaatla veya 
telef onla randevu saati almalıdırlar. 

rK!!~~f ;;~~~\ 
Mis fabrikası mUstahzeratl 
Kolonya, ı rı~·anta, esans, diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. ~lis müstahzeratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ıynlmazl ar. H er yerde bulunur. (I 656 

Ayda 90 Ura kazaneblllrsl• 
nlz - Istanbulda, taşrada, vilayetlerdr. 
kazalarda memur ve memure istiyoruz. 
işinize, vazifenlze halel ğclmiyecektir. 

Bize mektupla esorunuz. 
IstanbÜI Postanesinde 400 
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1 
ZAYILER ---Eczacı mektebinden almış ol

duğum hüviyet varakasını zayi 
eyledim. Y enisioi çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur.(1709) 

Nefaset, Lezzet ve Safiyet 
San'at ve fennin birer harikasıdır ...... ~ 

inanlı Aygır Deposu Mü .. 
dürlüğünden: 

inanla Aygır depcsu ve inel<hanesine mulitaıi 80,000 kilo sap 
saman 50,000 kilo kuru ot 30,000 kilo yulaf 10,000 kiJo mısır 
5,000 kilo çavdar 5,000 kilo arpa 5,000 kilo kaplıcanın aleni 
surette 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 10 Teşrini· 
evvel 931 tarihine müsadif cumartesi gfinü Tekirdağ Baytar mü
düriyeti dairesinde ihalesi mukarrer bulunmuştur. Şartnameyi ve 
nümuneleri görmek istiyenler her gün Tekirdağ vilayeti Baytar 
Müdüriyeti ile inanlı'da depo müdüriyetine müracaat edebilirler. 
itaya talip olanlar yevmi mezkürda teminat akçelerile Tekirdağ 
Baytar müdUrlilğüne müracaat etmelidirler. (2667) 

1ür.k 

Zerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 
O halde derhal 

VE 

ZiRAAT 
Bankasından 

Bi~ HllUll 
Divanyolunda Sinanpaşa medresesi bir seneden üç seneye 

kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. Talipler şartnameyi görmek 
için her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa 
girmek için 45 liralık teminat Jlzımdır. Bu teminat ya nakten ve 
depozito suretile yahut hükumetçe muteber tanınmıt bankaların 
birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Pazarlık için bu 
tekilde teminatla beraber 28-9-931 pazartesi günü saat on beşe 
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_!adar mezkur müdürlüj'e müracaat edilmelidir. (2673) 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü : Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası 

Emniyet Çayını 
Arayınız 


