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Halkalıda köyliller arasında 

üyük G ..... ~İ kavuncu Receple 
nasıl azarlık etti ? 

Başvekilimiz Başm uharririmJzin 
seyahat notları: 7 

Diin Ankaradan şeh· flıiiıioiiii---.---------------------.:1 
rimfze geldi Trabzondan geçerken 

Yaşlı köylü tanıyamadığı Reisicümhura dedi ki : "Yahu 
sen 'ne diyorsun, bir araba kavun iS liraya verilir mi? ,, 
Büyük Reisimiz köylü ile dostça pazarlık ederek bir araba 
kavunla altı küfe üzüm aldılar ve köylülere şu adresi 

verdiler : " Dolmabahçe Saray~nda Gazi Paşa ,, 
Evelki günkü gazetelerde Gaziye ait " Yahu, sen ne diyorsun?,, 

birkaç satırlık bir havadis varclı. Bu Gazi ile delikanlı arasmda böyle bir 
satırlarda Gazi Hazretlerinin bir gece muhavere cereyan ederken ikinci ve 
Çatalcaya kadar giderek avdet ettilde. yaşlı bir köylü gelmiş, bu muhavereye 
ri kaydediliyordu. llk nazarda mana- karrşmıştır. Gaziye dönerek: " Yahu 
sı anlaşılamıyan bu havadis ya!.1n de- sen ne diyorsun bu bir araba kavun 
ğü, fakat biraz yanlıştır. Gazi Hz. Ça- 15 Jiraya verilir mi?,, demiştir. Bu de-
talcaya gidip gelmemiş, ayin 20 - 21 fa Gazi ikinci yaşlı köylünün gelerek 
gecesi sabaha yakın Dolmabalı.çe sara- alış verişe müdahale ptmesine hayret 

• yından bir kısım maiyetleri erkanile be- etmiş, "Bana bak, hemşeri sana ne o-
raber çıkarak Eyüp semtine gitmiş, luyor? Biz bu delikanlı ile görüşüyo-
Eyüp sırtlarından güneş doğmazdan e- ruz. Mal onundur. onunla pazarlık 
veı ve doğarken lstanbulun umumi . ediyoruz.,, tarzında mukabelede bulu-
nıanzarasrnı görmek istemiştir. nunca yaşlı köylü kendisinin delikanlP. 

EyUpt&n Yeşilköye ~ nm ağabeysi olduğunu, bu kavunları 
Gazi Hazretleri Eyübe vardıktan ~, Recep 15 liraya verse de kendisinin ver-

sonra otomobilleri ile Halkalı cihetle· 1 miyeceğini ısrar ile söylemiştir. Ve bu 
rine teveccüh etmişlerdir. Bu civarlarda sözleri söyledikten sonra küçük birade. 
bir müddet dola~arak Yeşilköye gel· rine dönerek: 
ntişler, sabahleyin yedi sularında ora- J - Recep trav~ diye bağınruşttr, 
dan da lstanbula dönmüşlerdir. :Fakat _ Pazarhk uyuyor 
Yeşilköyden lstanbula dönerken oto- götüreceksin. Orada müşteri anyacak- "Trava,, ruınca (arabayı çek) demek 
mobillerini bırakmışlar alel:lle bir yoı-ıl sın. Bir gün vakit kaybedeceksin. Bu olduğu için bu tarzda kardeşine emir 
cu gibi trene binmişler, binerk<!n birin- kavunları burada bana safarsan fazla veren köylünün tavı ve hareketinden 
ci me~·ld bilet~ alarak ilk har.eket eden i k~r e~mese? bile ~e ~arlı ~ıkarsın. Gazinin hakikaten b~r alış veriş adamı 
tr~n yolcu.Jarıl~ ~eraber Istanbula gel- Çunku yemden koye doner, hır .. a.~a~a olmadığına, vakit geçirntek ve yahut 
mışler, . ~ırkecı ~tasy~.n~~an ~ekrar ~~ha kav~n a~~r, . Istanbu~a goturur- eğlenmek için beyhude Recebi yoldan 
otomobıl ıJe sara;ta donmuşlerdir. sUll. Haydı on uç lıra ver~yım.... alıkoyduğuna hük' ·q.· anlaşılıyordu. 

B b h . t' . d b" "k Ef d. 1 ı- . mett1.,1 usa a gezın ısı esnasın a uyu · - ~ en ı, o maz. a Jıra verirsen ve Bununla b b G · yı'ne soğuk 
R · · .. h k d' · · k era er azı eısıcum urumuz en ısını tanıtma • ririm.,, . . 
sızın köylüler ile de temas etmiş, on. !Alt tarafı 2 ıncı sayıfada) 

'1arla görü~rnüş hatta sabahleyin erken • A --=-
lııtanbula satmak için hayvanlarile 1 1 ta ımımız b k 
meyva getiren köylülerden bir araba u a şam 
kavun ile altı küfe üzüm satın almış.- s f 
lardır. Yaptığımız tahkikata göı·e Ga- O yaya areket edı•yor 
zi Hazretlerinin gerl'ı{ alelade bir iş a-
damı gibi köylüler ile alış verişi, ge- izmlrlller,iin;;--ih::a~k:lJı:--t~--~-=--=--= 
rek alelade hir yoku gibi Y cşUköyden l eessiirti_ devam ediyor 
tren ile lstanbu! age1işi halk arasında 
jıiç bir vakit unutulmıyacak birer kıy
metli menkabe mahiyetindedir. Onun 
için bu hususta biraz izahat vermek 
isiyoruz. 

KöylUlere tesadUf 

Başveklllmlzle birlikte ŞUkrU 
Kaya, Saracoııu ŞUkrU Bey· 

ler de geldiler 
Başvekil ismet paıa hazretleri 

dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Başvekilimiz Haydarpaşa istas· 
yonuoda Reisi cumhur namına baş 
ya ver Rusuhi, hariciye vekili 
Tevfik Rüştü, Milli müdafaa ve-
kili Zekli, Afyon meb'usu Ali, 
Kölah~a meb'usu Recep, vali 

ismet P!· Hz. Haydarpaşada 

muavini Fazlı, polis müdürü Ali 
Riza beylerle şehrimizde bulunan 
meb'uslar ve diğer zevat tara
fından karşılanmışlardır. 

lsmet paşa hazretlerile birlikte 
dahiliye vekili Şükrü Kaya ve 
Saracoğlu Şükrü beyler de dün 
fehrimize gelmiılerdir. 

ismet paıa hazretleri Haydar· 
paşadan Şilkrli kaya ve Tevfik 
Rüştü, Ruıuhi beylerle birlikte 
Sakarya motörile Dolcnabahçe 
sarayına gitmişler ve Reisi cüm
hur hazretleri tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Başvekilimiz cuma günü Tevfik 
Rüştü beyle birlikte Ankaraya 
dönecekler ve pazartesi giinü 
Atinaya hareket edeceklerdir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
bey dün akşam Y alovaya git-

Vapur Samsunu geçtikten sonra Ka· 
radeniz sahilJerinin fındık yetiştiren 
mıntakalarma giriyoruz. Giresun, Or
du, Görelenm yegane servet vasıtam" 
fındık olduğu gibi Trabzonun da en 
miihim ticaretini bu mahsul teşkil edi
yor. Buralarda fındık mahsulü mcb 
zul olduğu, kıymeti de piyasada iyi b' r 
fiat bulduğu seneler Karadenizin bu 
yeşil sahi1lerinin baştan başa yüzleri 

güler. 
Karadeniz ha valisinin senelik f m· 

dık mahsulU vasati olarak altı yüz 
bin Jle yedi, sekiz yüz bin kaııtar a
rasındadır. Fakat bu sene dört. beş 
yüz bini geçmiyeceği tahmin ediliyor. 
Bununla beraber bu sene eylül ipti· 
dalarında fındık ticaretile meşgul o
lanlar mal almağa cesaret edemiyor-

lardı. Bunun sebebi Almanyadnıı ge
len haberlerin bu iş için müsait olma
ması idi. Türkiyede çıkan fındık mah· 
sulünün hemen yüzde seksenini llam
burg limanı vasitasile Almanya ÇC'k· 
t.iği için bu memlekette hirka.ç ay e\'el 
başlıyan iktısadt ve maıt buhl'an Kara
denizin fmdık piyasası üzerinde 
derhal aksi tesir yapmışt1. Birçok 
kimseler Alrnanyanın bu sene evelki 
seneler gibi fındık almıyacağınl dü· 
şünmüşlerdf. Onur için eylül ayı bu 
mahsulün idrak ve a hm ve satım mev
simi olduğu halde ayrn ilk haftasında. 
fındrk üzerine iş yapanlar mal al· 
makta tereddüt ediyorlardı. 

HalLuki fmdık toplanıp da piyasa
da satış muamelesi başlayınca vazi· 
yet değişmiştir. iptida fındık fiatı o
tuz, otuz bir kuruş üurinden açıldı

ğı halde az bir zaman içinde yüksel· 

miş, bir iki hafta içinde fındık fiatr 
kırkı, kırk beşi bulmuştur. Bu suret
le fındık fiatı hakkında ilk yapılan 
bedbinane tahminlerin doğru olma
dığı anlaşılmıştır. 

Fakat iptida fiatlann ne olacağı 
hakkında sarih bir fikirleri olmadığın. 
dan muamele yapmakta tereddüt gös.. 
teren tüccar ilk fiatlar taayyün eedr et 
mez fındık mübayaasma girl~ntek iste
miş ise de bu defa da müstahsil satı
cılar, köylüler çekilmiş, pek az kim· 
seler satmak için mal getirmiştir. Tüc
car ihtiyacı olan malT bulamamıştır. 
Bundan dolayı fındık fiatı az zaman· 

(Lfıtfen Bayıfayı çeviriniz) Gazi Hazretleri otomoblllerj ile Ye-
şilköye yaklaştıkları sırada yol üzerin
de yüklü bir takım hayvanlara ve ara· 
balara tesadüf ediyorlardı. Bir aralık 
otomobilleri maiyetindeki zevatın o
~o~obilinden epeyce f azlaileriye gitmiş 
ıdı. Adeta arkadakiler gözden kaybol
nıuştu. Bu sırada hem arlcadan gelen 
?t.om~bilin kendilerine yetişebilmesi 
u;ın bıraz yolda beklemek hem de köy
lüler ile görüşmek üzere otoınohillerin
den inmişlerdir. 

miştir. -.. ..__. ..................................................................... ________ _ 
........... Musluklarda .. 

Kavun pazarhaı 
Arabası kavun yüklü genç bir köylü 

ile aralarında şu yolda tilı· muhavere 
cereyan etmiştir: 

Gazi - Oğlum. bana bak, senin adın 
nedir? 

Köylü - Efendim, Recep.. 
- Nerelisin? 

_ Serfi~eliydik. Muhacir olduk. Gel·ı 
dik. Şurada bir köye yer!eştik. 

_Bu arabadaki kavunlan nereye 
götürüyorsun? 

- lstanbula götürüyorum. Sataca
ğım. 

- Arabada ne kadar kavun var? !fa-
ça satacaksın? 

- Uç yüz kadar kavun var. 15 lira
ya vereceğim. 

- Daha aşağı olmaz mı? Bunları 
lstanbula götüreceğine b~ma sat· 

- Ray hay. Fakat 15 liradan aşağı 
olmaz. 

- 10 lira vereyim. 
- Hayır. 
- Haydi on iki olsun. 
- Veremem. 
- Bu kavunları buradan Istanb~laJ 

Milli takımımızı te,kll edecek en kıymetli oyuncularımızdan: 
Nihat, Hakkı, Muzaff~r, Fikret, Rebll Beyler, antre ö 1 birlikte r \ntrenör ceketlidir ] n r e 

Balkaniyat müsabakaları için 
kadrosu tesbit edilen milli fut. 
bol takımımız bu akşam Sofya
ya hareket edecektir. Dün bu 
futbolcular federasyon merkezi· 
ne davet edilmişler ve kendile
rine baza hususlarda talimat Ye
rilmiştir. 

Heyete Fethi Tahsin B. riya
set edecektir. 

Tesbit edilen takımdan, mua
vin Cevat beyin mazereti dola-
yısile gidemiyeceği tahakkuk 
ettiğinden yerine Mehmet Reşat 
beyin ğötürülmesine karar veril
miştir. 

lzmlrliler müteessir 
izmirden gelen ha herler, milli 

takıma İzmirli sporcularm alın
mamasının do2urduğu haklı te· 

essürlerin devam ettiğini göster· 
mektedir. 

9.elen. ~ir habere göre İzmir 
kuluplerının bu vaziyet karşısın· 
da federasyondan çekilmeleri 
bile mt!vzuu bahsolmaktadır 

Ayni habere göre, istanb~Jun 
kuvvetli kulüplerinden birisinin 
izmirin maruf oyuncularında~ 
birisine, kendi kulüplerine gir· 
mesi şartile milli takımda ken· 
disine yer verilmesinin temin 
edileceğini ihsas ettiği rivayeti
de vardır. 

Bu vaziyet karşısında ne dil· 
şündüğünü öğrenmek için fede· 
rasyon reisine müracaat ettik: 

- Çok meşgulüm , bunları 
şimdi düşünecek vaziyetle deği
lim. demekle iktifa etti. 

su 
Var mı idi, yokmu idi? 

Karllerlmizln gUsterdlklerl namzetler 
Maçka yangımnda terkos mus

luklannda stl bulunup bulunma
dığı mes' el esinin tahkiki ıçın 
teşkilini teklif ettiğimiz bitaraf 
hey'etin kimlerden teşekknl et
mesini istediklerini karilerimizden 
soruyoruz. 
Şemsettin Beyin namzetleri 

Y angmda evi eşyasile birlikte 
tamamile yananlardan İstanbul 
bırinci ticaret mahkemesi reisi 
Şemsettin bey ıu zevab namzet 
göstermiştir: 

Mülkiye müfettişlerinden Ne
dim, şehir meclisi azasından 
Amuca Tevfik, avukat Sadettin 
Ferit, doktor Nuri, Milbendis 
mektebi muallimlerinden Salih 
Murat, su mühendisi Burhanettin, 
sabık adliye müfetti~lerinden 
avukat Ali Şevket, doktor Nuri, 
avukat İsmail Şevket beyler. 
Eczacı Cemal Beyin namzetleri 

Eczacı Cemal beyin gösterdi· 
ği namzetler şu zevattır: 

"Avukat Celal Sait, komis
yoncu Ahmet Selim, Anadolu 

ajansı ilinat şubesi müdürü Ke
mal, ayni şubeden Mazhar bey• 
lerle şehir · · · den Nakiye 

çinde su olup yakınaa anla· 
şılacak olan. angın yerinde 

1 eı sluğu 

dan Ahmet Burhanettin B. şu 
~evatı namzet göstermiştir: 

•'Şehir meclisinden SadettinF e
[ LUtfe~ şa~aE il!!iıinJzl 
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rit, kadastro fen heyeti mü
dürü Halit Ziya, ıu mühendisi 
Burbanettin, bakteriyoloğ ihsan 
Sami, Cerrabpaşa hastanesi baş 
doktoru Rüıtü beyler.,, 

ÜskUdarda Uıun yolda Gnn 
doğda berber 1alonu sahibi Ah
met B. heyetin şu zevattan te
şekklll etmesini istemektedir: 

"Tıp fakültesi müderrislerin
den Server Klmil, milbendiı 
Salib Murat, birinci ticaret 
mahkemesi reisi Şemsettin bey-
ler.,, 

lamell Beyin nemzetlerl 
LAlelide F etbi 8. caddesinde 

1 numarada İsmail Mustafa be
yin g-&sterdiği namzetler ıunlar· 
dır: 

1931 

ı SON- -=-= 
~·~ ·· B B L I R 
Oilmrül' nıubafazası 

Ses il Kolomp! 
Yazanı Jacques La Guerche 

-4-
- Zarar mühimdir, fakat, Ubora-ı sını seyretti. Bu eski, tanıdık eşya o-

tuar öyle zannettiğimiz kadar müte- nun nazannda yepyeni birer mana 
zarnr olmamış, yarından itibaren alrnışlardı. Çünkü Piyerin beklenilnıe

amele ~hşmağa başhyacak n birkaç dik ziyareti onları değiştirmişti. 
güne kadar da iş gömleğinili giyine- - Burası ne iyi, 

bileceksiniz. demişti. Bu sade kelimeler nr.u ne 
Şimdilik istirahat ediniz. kadar memnun etmiş, onun bunca 

Pjyer •yağa kalkmıştı. Etrafına hir senelik " . emeğini ödemişti. 
göz gezdirdi. Her şeyin yerli yerinde Sesil pencerenin yanında bir kol-
olduğunu görerek; tuğa oturdu ,.e uzun tatlı bir tahay-

- Burası ne iyi, yüle daldı. 
dedi. Sesil, onu daha fazla alı- Elli senedenberi Flonal tfc.uetha· 

ko:rmak isterdi fakat: nesi, ciddi bir surette DUtriyö tica-
- Ne günü geleyim, rethanesi ile rekabet ediyordu. Bu 
diye sordu. Plyer: rekabetin yaşı pek eski idi. Dütrlyci 
- Size bir haber göndeririz, müessesesinin banisi Antin, daha 

diyerek elini uzattı ve çıktı. Sesi], meydana çıkar çıkmaz Florval ticaret. 
kapıya dayanarak ayak seslerinin hane ini boğmak istemişti. Bunun 
kaybolmasını bekledi. Sonra pencere- için zararına mal bile satmış, onları 
ye koşarak Piyerin otomobiline bini- bir hayli sarsmıştı. Florvallar da an
şlni seyretti. cak oğulları Güyonne·nun zengin 
• Tekrar f Çoeriye aönerek yemek oda- bir kızla evlenme i suretile kurtula· 

L!!2 

bir bahisten 
bir bahise 

Ege mıntakasında 
Kooperatifçilik cereyanı çok 

neticeler vermektedir • • 
ıyı 

Tetkik seyahatinden dönen Alt Ticaret 
mektebi müdürü Htlsntl Beyin sözleri 

bilmişlerdi:-Filkat bu izdivaç da yu. - Doğrusu bu kadar yabancı 1an-
karda anlattığımız gibi baş.'<a bir re- netmezdim. 

kabetin doğmasına sebep olmu~tu. Va- - Öyle amma, tahminlerimizi hiç 
kıa bu rekabtt senelerle aıalmış i- bir şey ile ispat edemeyiz. 
diyse de yine izleri vardı. - Şüphesiz. Amma biliyors un xi 
Florval müessesesini iki kaim bir:ı · Dütriyö iyi vaziyette değildir. Bili· 

der idare ediyordu. Bunlar Raul yorsun ki bu sene hiç bir yeni şey çı-
Güyonne ile, kız kardeşinin kocaı;ı karamadılar. 
Jak Pastel idi. - Biliyorsun ki ilan bütçelerini 

O gün yazıhaneye girerken, .Jak. bile kıstılar. 
Raul'a: - Ya, emin misin? 

- E, dedi, Dütriyölerdeki yangına - Kat'iyyen eminim, cenubi A-
ne dersin? merika gazeteleri için konturatlnrını 

Elile gazeteyi gösteriy<ırdu. yenilemediler. Geçen gün M:ıulan 
- E,·et, gördUm .. Aziz dostlarımızın söyledi, bize de iyi teklifler yapılı

mu,·akkat bir müddet belki de ebe· yor. Ne derı:oin? 
diyen istirahat etmeleri için az bir - Dütriyölerin oradıı sadık mü~-
şey kalmış. terileri vardır ama, bir defa teşebbüs 

Jak omuzlarını silkti. etmemize mani değil .. 
- öyle ama, taf aramızda, banı bir - - lki şeyden biri. Ya k('ndileri-

dolap gibi geldi. ni orada reklam yapmaktan azade o-
- Ne demek istiyorsun? Jacak kadar kunetli zannediyorlar. 
- Mesele açık. Yangın nereden sık- \'eyahut paraları yok da on•ın için 

mıt? reklamı ke~iyorlar. Her iki takdirde 
- Sahi, öyle bir yerden ~·kmış ki de yanlış hareket. 

tahkikat yapmak gay.ri kabil .. ihtiyar - Bana kalırsa, para mc!"elesi. 
Dütriyö muhakkak itfaiyenin çabuk - Dünkü yangın meselesi de, if-
geldiğine krzmıştır. lbı mazur gö termek için bi r kome 

Sonra dişlerini gıcırdatarak ilAve dl olmacıın. j 
etfü Bir müddet ikisi de sustular. Jak,, 

Hariciye vekili 
Rus ve ltalyan seflr

lerlni kabul etti 
Hariciye vekili Tevfik RüıtO 

bey dün öğleden sonra Y eniköy· 
deki köşkünde Rus sefiri Soriç 
yoldaş ile ttalyan ıefiri Baron 
Aloiıi'nin ziyaretlerini kabul 
etmistir. 

Tcvfi1' KO tU bey d lin Fra.....-
ıefaretinde verilen öğle ziyafe· 
tinde bulunmuşlardır. Bugün de 
şerefine Japon sefiri Baron Uşida 
tarafından Japon sefaretinde bir 
öğle :ıiyafPti verilecektir. 

Etabli vesikaları 
istanbuldalci rumlara yapılmak· 

ta olan etabJi vesikaları tevıia· 
tına yirmi gün daha devam edi
leceği yazılmıştı. Altıncı tali ko· 
misyona her gün 30 - 40 aile 
reisi rum müracaat ederek vesi
ka almaktadırlar. 

istanbulda şimdiye kadar 
62000 n~ma vesika verilmiştir. 
Vesika almayanların miktarı ye
di bin kiti tahmin edilmektedir. 

GarBi Trakyadaki etabli Türk
lere de vesikaları dokuzuncu ta
li komisyonu tarafından dağıtıl
maktadır. 

Şimdiye kadar 90,000 Türke 
vesika verilmiştir. Vesika alacak 
Türkler 105 bin kişidir. 

- !?1 
kırk yaşlarında kadar bir in andı. 
Geniş umuzlu ve güzel yüz1ü idi. Ha· 
fifçe göhek koyuvermeğe başlamı§tı. 

Gayet uslu dananmnsına rağmen, 
memurları ara ında (Donjuan) ola· 
rak ismi ~ıkmıştı. 

Raul onun tamamile aksine idi. iş
lerinde gayet ciddi idi. Ve bu sayede 
ticarethaneyi mühim tehlikelerden 
kurtarm ıştı. Bunun için, Jak ona a· 
deta bir hürmet beslerdi. Raul, Ja • 
ka: 

- Bu sabah fabl'ikaya gitmeli. 
dedi. 

- Evet, ne zaman gidiyoruz. 
- ~ ' t zaman istersen. Fakat benint 

gelmem J{ızım mı? Burada çok işint 

,·ar. 
Pabrikalar. yazıhanelerin m!'rkezfn 

<len uzaktı. Buna Raulün çok canı sı· 
kılıyordu. 

Jak: 
- Otomobilim burada, dedi, en d~ 

gel. çahuuk döneriz. 
Raul kalktı. Otomobile hindiler· 

Jak idare ediyordu. Bir aralık oto· 
mobil. öteki otomobillere yol ,·ermek 
için durmu.:;tu, Raul: 

- Şu adam ı:;aat tam altıda Ha11rl· 
ye gelecek değil mi? (Bitmedi) 
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Balkan on eran anda 
Neler konu ulacak ? 

1 Ilı rlar .......... 1 

99 kilo! 
Darültununumuz· ısliha muhtaçl 

Neemettln Sadık ve Falih Rıfkı Beyler 
de , netrettlklerl baş makalelerde bu 

Yunan p Vali muavinimiz ıtş- ilzama ltaret ediyorlar 
manlar cemiyetinden Darillfaauaun baklmda dlD de ceme ile mevcut ve mlcleYftll ili• 

He,.U•.... •111••1 kADI Ru .... llfNf ..,,.. (Vaklt)a çıkarıldı Necmettin Sacldr bey Alqam- leri tedriı ile talebe yeliftiren Wr ................... 
ıatwlarak Balkanlarm muhtelif içtimai Palı & .. ıflemek ""9 d&t •r· da, Falilı Rıffa bey Milliyette mektep deiil, bizzat ilim 7apaa 
kanularuua teYhldlle, nMUf aealle- drr *••k femetllll•I .a,ıuror birer bqmakale neıretmiılerdir. ilim yetiftirea bir mGeueaeclir. 
rlala lllUl&fıaa aJt .... ıeleri tetkik •· Ba iki makalnla e1a11ı yerlerini Bu gayeyi elde etmek ipa 8' 
der. BalbalarU. .. •caı fikrin n ka ahyonaz. unıur llzamdırı Hoca, talebe, 
dıalU'lll pı.,.. fUilamu n ualltri· Necmettin Sadak bey, bqka ilmi muhit. •• 
•I Wrleplneek lakla ft ~Itri tet-
blt eder. l'*'•al •• 11w •1_..ı.. memleket Darllftbmalannda ya· DarOlfllnun hocHı, elincle iJ1 
ria laldpfı •• Ballma IHmlekıtlert.- palan mlukqalana a11Cak ilmi katli bir tahadetnama olan, ec-
deki ita albi •l•111lriea ... rlkl •• balaWer etraf.ada eeryan etti;ini, nebi bir lfqn bildiii içia tale-
l&isf meseleJ.rinl tetkik eder. Ba!ku biacle ile maal ... f maaı me1ele- beıine bir ilmın mavcut ve ma-
memleketleri hudatlannıa •ataU •• I ıiada çakbfuu yaıchktan aonra ayyen balıiuerini takrir edea 
dri hutabldara kUfl mldafauı ip di1or ki: mektep muallimi demek detildir. 
yapılacak mUfteNlt iedblrı.r Ti tefld- .. Biade tam muuiJe bir DarlllfOnun hocua bayat• •al· 
Jlt meeel..tle mtf111I olmak. darDlfonun d.J..tl ba : .. -i her 1 

... .., - nız ilme vakfetmif, kltlphane, 
S-Pllcrl ıak ...... k .. lllf••• nuı.. alq Jlk1ekce bir mek· lard 

Balba ... JekdltrlHekl fWrler. tepı Yarehr. DartUftlna Jalmı ter- •e labaratUYar • saçma aprt-
ıbtl IM'&tlar .,.. .. •e tefldl&&ı an. - ......... , ·-· ............ llllf• tefekkDr ,. medeaiyet lle-
.. da J'llklaflU, aalqau •• bera•r maltmat plmlttlr: mine yeni eaerler, ketlfler, ilati-
pı..- •alllldD• teala edecek can- Gele• ............ ralar bedi1e etmif, hem .U, 

• lırl anpnr. Uaılllapna •• M•dlr· Va11 •UYlnl Fım 1-1 1 - Balkaa mlaaln llalduada Yanaa lıem beynelmilel f6brete •allk 
Ru.- ....., & _.,.. ..... ,.t JerlH llfflrld •e J'Ü· VaH manialmiz fada beyin pnjml. bir Alim demektir. Bizim ... 

ı.,eıma edebiyat •a.-.e pJftt • ... _ 2 - Balb11 ... ıe1retlerfllfa aalat-
10 tlfriaJeyelde fehrimlsde teplna- der. Mekteplerla Wrll frapuamda ......... , cemiyet.... aw ba mamna mhf elaa •lfldlllt hatdanda derrialerdea kaçmıD ilmi ...... 

cak olan Balkan konfera ........ b- " bllı..... tarlll denlerf •rocraJDında IMaluact--fa karileri... laabrla· Balpr •ütırua. ri Yardır. Kaçı milli •• beynl-
mrhldan da bltfrflmektedlr. ...h taclfl&t h11Hle ıeı .. ıaı •• Bal- rmclacbr. ~ tire 8 - Balkaa ... ıetetlerillde .tyul milel fllırete maliktir?., 

kolUJHlann faaliyetleri, kealeraaı kan darllflnulanau Balkan memle- enelce yh •nOJU ferah feralı JÜl ... a ttnlti haklmtda YapelH Necmettla Sadık B. darllfl. 
ta ok•aacak raporlar •e Balb• dn· ketleri laakmna ••bJ~ klntlltl- ı•~• Faab n-: tifman• ••latıruı. nun talebesini de ı&yle tarif .U. 
hU.rtadtn ba hat0ıta ıeı.n ,..... malt- nlln aplmanua, talebe teatiıi, izci, lar cemİJetİ ..:.._;;-~~ 119 4 - Taraf.,. ar .. ada allqma •e 
mat etrafında Tlıld7• Balkan birllil ıporeu tenezılhleri yapıhnuına profe- 9-llllUI ademi tecaris, llakeJH •lraaat •• yor: 
teaai1etl umumi k&t1•ı Rafen E~f .elr, konferan~ teati.t. eeerler ter· kanufbr. Sebebi Va& muaYi· uili haüıada Y.,..ıa. mahtın11• "iyi li.e talıaili ,c;rmOt. iki ec-
bty kendlslle ıiretta bir mabarrlnmi· cUmeei lmklalanaı• temllllae plıplır. Diaia ylz kilodan ~ clltmllt 5 - Balkaalar arunula tteant " nebi lisana behemahal ..laf, 
le ıu ma16matı nrmipir: 1».ıam•clır. D&a, keadillni 1&aayi odu &etkili hakkıada l"nan iktifa 

- Balkan koafe1"11111nın ıeçen sene e - Ka•••l8rl ............. firen bir arlradaflllllll Fada be7 pnjesi. yalms muallimin talrrirfle 
Ynublana tefebbilaii tlleline Dk top- Mahwllf :.-:.':'°:: ... ıeketlerlndı silerek kartala.., ye: ı _ S.lprlann 10• ••barebede etmlyecek ft her seHe bu ..._ 
laatm Atfnada bet tetrlnlnelde ak cari. _. .. 1, adll. ticari lktıudl, B kal- tllea ubrlerlafn mnarlarnu• arqtı. Jarda yaulmat llalral elli ..... 
dD.tpl. Ba 111 da ı.tanbalda Jlne a7. llllM " •lr bn•alann teYJıfdl lmkb - İl iltifa ct11i1e nı ... ltakkı•d& •utıra. cilt ili• ldtalta okuyap .ı.,.ıcak 
al tarDatetoplanaeaktr. Jl'abt hnael· 1 na •artıracak nulerilll arattım. ..clU cemiyet ka,..... terkin K....,_• ••'-' talebe.. " 
del parllmeetolar .r,..r kallftnnar • etti .. Di•e lltife ... ~, Fuh 'll'--fe-•• ..a-lan••• p-ramı t• A'-pm b·--L-....ı.a b• ıı..!-. se1eeelı .,... .._ .. Mkntte aplaea- Glrtlltlyor ki ita ko•lqonlar •1111 1 Ulllf•.. - ·- ·- ·- " --uwnn, ... --

...,.. ı aba pal Balkaa •Dletlerl itti- bey' uy11z kiloyu terk etmeyi dar: --da klft .... ...-- ...... 
...... BD..-ya .. ra111ıu1anma lla ... e bir b1111-•et,. te•••-u -•-ektedir. 19 t.efriıdenl: Yıldız un71ad" kon· _..... •- -.• , ___ tarihte ...._...,._.. • ..,.,... ~ laadw rieu .. ptlrer.ek pynlain ı.. ..,_. MUllU ._. yor ve memlekette Wnle llm 
tn*ıeeklerild 11116me1er1 ._,.... tilaa ettfil mealri muhtelif cepheler Diyor ki: •Y J~ti.... muhiti ister, diyor. MeHll kl-
lw paplaml da ....ıfalaJHle ıı clo tetlldni nıffe etllnmi§lerdlr. B"ld"iint _..ı.aa.~ effelce 20 t.efrinle•el: Saat onda Dolmabah lar ldta 
~l• blrakıl•lftı. Fakat Iımet Alfabe ıırasile Arr:avut, Ba1ıar, E· - • 

1 1 1 ·~ b çe sarayında ilk umumi celsenin konfe tUpbaneler, llburatuvar • P-
Pafa Hunıtlerfnln Pe,te ve Atına_. len, Romanya, TUrk, Yuıoslavya mu- ytız kılo)'U •ıtı~~~ u gıy· ranı reisi Huaa hey tarafıadan ktl'8· lar, mecmualar, konferan .. 
IÜ&tllrJ dolQiille kiiferaum 2.0 tw- ~lamıdan~y e ~I a koa· ri mDtqekk.il ce~~~aha doj· .. ~ JluleWl;~r.r.-....- ..ıre... 1111..... lıll ı .. I .... 
11 .tlllraftıllr ... _. .... ttalaB;, c • ili u.r ••• .. ,..... ..,... ....... ~ ,.. . 
t "'9 .., ~ ta. ........um. O am&ll 125 ai- rfnfn aatku, ...,_ ra aM .,,.... S- .a:..- ki: 

• •••ıllf .an., •~fll ra•••• .. ..,., lo ıeliJorclaa. • nlrlcım ba- ••11L _,_ 
Jionferaum ba-.eld •..W, •••· l!O- 'bll .. ~ Saat 12 de H ...... ,. tanfıadan .. _ Anupa m..ıeketlerlafa 

miyet ftitlJarfle pÇlla 111 Atluda 1Jq- ı - ..... alamı tetkik. Banu san 135 kiloya 1 
l IA••• •arahhulara ille ,.....,._ mqlmr Dar~ ._,_ 

Jaımt olan •• S.Ualt loarreslnde • latflum eıt111 uall •uMd• ve •tc· zamanlar da •ıerdu.. Nihayet SU& 1"30 da Yıldıa Ur&Jlllda ko- banıi biriliae l»enllyea bir m. 
...ıan tabrrlr .._ ltlerla d ... m •• bariyetleriat •tlAkere. Baaan huu- PÇenlerde. yaal bundan cl&t .Uyonlana itti .... ua& 30 de lıta11 m6"8eseal ricucle ptirmelr, 
ll•Mnden fharet olaeaktır. llae JllaJ olu aıenerı kaqdıldı bir •J enal, yDs kdoJll Afanlar duy- bal plıri tarafıadaa akflUI 7emet1 oalana içhade yetifea •imlere 

J[eaferans aiz_u .. tn 9llklslntl aal&flU De bertaraf edecek eahaln •· ...... bu a..ı beni fala liair- nll " beledlyerelaiala ••tka, heyet 
.Udadne ıire (siyasi yaklaıma), nttu..U. Akallfyetleria 1a1 .. ,, ••· t.dirmete, O•.,.• baflach. ye lerin eenbl, d&Yetlfler. Ballma •lfi- malik olmak kabildir. A-. 
(ilalludl), (miinakallt n leJl'iisefer), aeleaL ..... ...__ ..... meclea, ce- Itri •e aileleri. •uallU. heyelleri ve Darttlflbnıalarıncla dene hoca 

Dl) (f'k _, aileleri, darlflaP _..., mat•aaı, aramazlar, alime kini ilact.. .. ~,_.. lb'uet ft aıhhl tefk t • ı • ~ - Balkanlarde& ümtrroll:ın, te- IDİ)'9te lq 1tuha11daiumu hata- fırka eı:Uar Ye telllr mHlisiadtn bir cla&ll 
ıl JUlqma), (kanan lan birleştirme) lef on, ıeııarf hatlarrnıa irtibat me- ,.._ ,.U..eclea •Jlflamak ka· derler. Ew olan propam -. .. 
llo...,..larmtlu tetekkUI etmektedir. Mllllal tetkik. Ta ki Balkan payMalıtJa ruuaa •eiclim, ...,amın e&aden zaı.21 .........,... .. t t,.1" •a YıNtsda hoca&ler. 

Bllalanlan bqka bir de tefkllit k• n aruıada dotradaa dolra1a nakliyat ne lg-..&..L-.:? :.t ti el ta 99 kom'-yoalar ı.ttmaı. Saat H te barı Bizim DarOlfOnuaua ba-ı.a 
•iqon nrdır ki: f~lma tarlhl•rf, raı •• temuı •lmldlll olıaa. Balkanlar· -~UIUI" " ·~·• m 1 • .. .,. •-

kilo,-. a&a .._. laW. tofl~ılank •I- m. •ti1emize naaıaa ..W aame ft aft dalıDt itlerle BteKUl ol- da poM& blrlitlnla b11111lllt dair tet- • ..._..:__ ztlerf• ............ But tf ,31 n•nalar ? 
-.ktam. Altı komts1n11n tetkik IDW• kfbt. -----..- efftla: Wrutl ta~•••u PT· nok1an1 yok IPU 
salan tanlardır: 1 _ Balku ........ seyahat. - 1!5 ten 99 al 22 .., ...... aat ı.ao Yr1m•• ilk yap1lacak ,ey, o.tlflllam 
,... .. ,..,_......kOlll.., .. • ilkin. ft aa'at lcruı h•nılannda Di1• laa1ret .... •e Fala komilfoalar ....... Saat 14 te ttlarl bir Uim oc:ail baliae ıetirmek. 

• •llletlerlnl MrlMrlM Y&k• 11rbeltlal. beye ıu ...U IOl'IMltur: ,. abideleri ziyaret. Saat 17,30 da da· ora1a yalaıı ilme ne&iai nkW-
lqtıraQ,11 bir Balkan misakı Yleade 4 - Balkan dnletlerfala ııllhl w _ V aktile lS5 kilo ik• 99 ftlfl••• tarafından ~y. Eminin n iDİi insaalan toplama.. .. .... 
ıel ... lflnmlannı sleterfr n ha mi- ı~fmal mtlt91e1tlerfa tefriki mnaW. •arabhnlann natku. _.__ - .. 
ukd tahalduıkuna ml•f olabneeek ea 5 _ Balkanıa-.. a -... ml•H"" kilo7a. hem • cllrt ay ıarfıada ......... 1 t 9,30 d y ld d rialerin kıymetini J.-a wcı 
,.Jı.rfa lfffrll_, .._ftJ-'-f a-•tı- .nı - De .0..i bir ,.... tal.:- ed--L !S ~7°:.- Ye .. a I l'f. il ~ttrdikleri hakiki illm ~ 
rır. AkaJlb'etl;,r-..:;.. b;.. .,;;;. lerlala tefriki _.ı ı.tcl•l•n. ••• il_. ._.., -Ga .... ı cel& Saat H,.~ •• hofaıda a-
ıdd~ aamlf Ala••M MP- ı - Raika• •m.tı.n.ı• ...... ıadhala? al ,..antt. ftpanla py. &içmektir. 
me •llraeaat meaelılert de hau .... halnaklanam teYllldl üılklltlan. Fula a.., it• .111 e fU ceYalM M tlfrlllleftl .. t ı .. 10 da koınfs10•· Hariçte iti ,ncll olan, aftkat. 
nlanP daldldir. 9 - Ba ... alar a~ ....... ~.ı.tiı': lar tctt••· Saat H te Bl78kada Yat komiayoacu, İf acta .. , tacir silM 

2 - &idi-dl .. ...,.,.., lılr U.nt .... tıs 1' - 8uit. Dlıt •Jdır apama ki.,.. ticaret •• una1f odaSJ tarafın- aerbeat ..ıek •Wplwlula W. 
Balkan milletleri arurada iktıu a. ........,.r Ytltwa ....,. f.ir btn .... lcoylDUf d.. ... •-=lefti Rrbeet. riktili yenle ,a. ........ da 

Mr mllak vticude ıelmeelae, ıU•rlk dal_.....,.,.. 1•11Atl'r. ..._. lfllill.. W. 19melr .. Za11ftamak • tlfdaleftl mt tM da Yıldızda DarOlfOınm ol .. z" 
lttiJsadına, paralann te•JaldJne, banka kenleri .._ ........ .....,. aı.a ..... ietfJea J1s ldlohılclara ela IMı __.., .. 1ar ~ı .... Saat U l!fe Yalo-'--- --- - ----
Ye •11amele vemtlnuebetlerlnln tepıil tile 11r"'- AtllJ•ll•-'lerdir. ....aı korkmadan, ~inmeci• .. ,. llaNket. mt !2 de Dolmabah~ 
Ye teYıJi.Jle, kredi meselelrln, k°::pe- Yıldılda koafnu ifÜI lbı• plen tavaiye eclebWrim • ........ ealoanda tehir tarafından 
rattf btrllklerlnla tefrik •• -~I• ne, odalar 1ta11rlu11Ptadır. Her eaeii- ı.ıo. DarDJllauau ıalala ve teDlik 
Balkanlar arasına milfterek hır tieaıo ... ., matbuata. a.taua Wnr Ma •1· nada keadileriae ıinderlleeek ola• rt t.triate.el aat t dakoml111Hlar mabadile, Bayllk Millet Mec
ret •• aa&1İ odası tefkllble. &itila nl•ıf&lr. p09ta, telınr, telef oa da· ...ıkalar iltruıada iere1a1& olarak Jlo ırU-L 14,18 da komis>·enlar i~tl•aı. u.indea ıeçen ve ical:amcla 
laakknada bir uılqma m_eydaaa ıelmel irelerialll orada konferaa. di•leıaeleri- ttfade edeceklerdir. 18 ..,..... .. .,., 1.taahlda11 hasnlf la k 
llne ai& Mdbirler H tetkiklerle •efCU ae maahuır olmak ilen bir tabesl Koafenaa altı Balkan memleketi trenle hareket, 29 tqrhlfnel Ankara· proje yapbrı ca ecnebi •1-
•lnıak. ıe.ıı edll•ekteclir. Marahhulana o- ••rallhulanndan •tka: ya m...-lat, aat 12 de Rarfc'fye '"" tebauııı ıetirilmek here tala-
3-M-k•llt YI s.,..U .. ,.,. radan ılndereeeklerl •ektep Ye telı· Cemiyeti Akvam, Beyn•laallel .. tdlf tarafından ille yemefl, saat 14 ıisat kabul eden maddeaia 

kOM_...• 
11 

ranar Det.ere tAbi ol•ıyacaktır. aal bUrosu, beynelmilel sulh bina• te B. il. 11.ellsl bf,..,nda IOn amumf mer'iyetinden 
Demir, kara, elen iz ve ha Ya f 0 

;" 1Jdad Balkan komfena11ma ha&ln· Dotaqon kanet'I, beynelmlltl parlt· ceJ1e, aut H da Gazi tJftlllfafa r~ 5 7 U ti 
•flnabllta Ye po1ta, t.eJıraf, tele on 81 olmak Uzen lıuul bir pal hurrlaa· mento alyul 1ı11mı, beJ nelmfJel par zn..ı, saat 17,.W da keaferan1 aza. IJ D geç • 
lflerfle DlefSUI olmak, seyahat, pasa· maktadır. Retmlal •llahakau biri•· llaaento kısmı da dHet •dilqtir. Bun 11aıa .. Jel...,. Buretı.t tarafın- DariUfiiaun emini de ltir 
Port, tarlzın, tribJ meseleler de onun cillif -.zanan he;rkelU., Ali R•di 111' lardaa bafb Balkan ... letlerl•I• Tll'- •aa Manan klfkh• bhal, u:ıt 21 teıkillt projeai buarh,acakı.-
••ftalan dallllbuledfr. yapmııttr. Yıldızda 0 1ıaı.re " ••· ti7eftld el~ilerlta dı koaf•raam •ifa ba~ukta Halkevf tiJatl'Nanda riyaseti nna dair beyanatta balmlt 
4- ~-t •lra.et ve sdıht ya ınahsaı olıuk 81tre bir de blf ı ba. Qt au olarak balanacaklaqır. ,....., •"-'811 arafmdan konser, 

te'9d1M kOlll=• buta lanaeaktır. Rtr •anlllau 11Qftlı1t Tlrk Balba Mrlltf •amllulal'I· IUt .............. ..._.t. 8 glln O)daJ 
1 ~ı::-•:tı, k:: ~ ., 'thtiyarb: iki oto•oMI tahdl e4U.celctlr. Marala· aıa U.IQealan laer ~ ._....,.. .... ,.. tnlrw Allbn kıımı HeaUz bir hareket ı..iılm 
:... .r ':a' h ~ hakkında hular ve diler davetliler hadattu iti ...._ De ...ııerlni Paaar etaaekWlr •• bfl7etle .. ıa .. detnda, ,,. d• •uJOrl 
be111e::W':.mv::i:r :bki•• •• ..,_ .. fl)alnlekl_ml••kallt ftlltala·ıl• .. ._ ............. ._ ••" .. ttPı•ll atmaı .......... j ....................... __ _. .. 
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Foter! 
Şapkaların ilk çıktığı gilnler

den birisiydi. Tramvayla Sulta· 
nabmede ÇJkıyorduk. 

Tramvayda yilksek sesle ko
nuıan birisi vardı. 

Nakleden: • 
Hz. ISA 

[ Valat] m Tefrlkuı 

No.: SS 

lsanm kardeşi Y akup! 
Londra, 23 (A.A.) - Dün büyUk desindedir. Kanada dolan 92 1·2 sen Dairelerden birisinde Ufak bir 

Y akup, lsadan btlytlkttl ve Allaha 
nezredllmlştl Britanya hazine lort komiserlerinin te düşmüştür. maaıla kitip olan bu efendiyi 

alt:m mikyası kanununun 931 de muad Paris bor .. sı uzaktan uzağa tanırdım. Bir ara- Valller bundan başka. •iyasl mtlc- Klemaa, ff l&lr seTat b1dederler. gpl 
del birinci maddesinin tatbiki cümle- Paris, 22 (A.A.) _:İngiliz lirasının lık IAkırdıyı fapkanın nevilerine rimleı'I nefyetmek htlkmlintl vereblli- f..n. da onlardan aakleder l'aka~ 
sinden olarak, Büyük Britanya va-ıvaziyetine dair olan endişe ve korku yorlardı. Ba h8kUm 'Hrildikten aon- ı..o. kardeşine mlı.Jllk olan ~ 

ili · ı ğ getiren bu adam, kendisini can tandaşlarile müttehit kraliyet mem- nun tamamen s nmış o masına ra • ra menfinin ikamet yerini tayin et- sisler biribirinf tutnuyor. Çtbıtt8 Ya-
leketleri dahilinde mukim bulunanla- men Nevyork esham borsasının mem- kulağıle dinliyen muhatabına: mek lmperatora alttL Menfiler ya kaba, nurani veya Nasıralı otmuıa-
nn lş'an ahire kadar bilvasıta ecnebi nuniyetl mucip olan tavn bareketi ile - Azizim, dedi, sen foterden bir adaya, :rahtrt ~ide bir ~aya ve dall dola)'! mabedin en katel harfmine 
dlvızteti salı:n alm~a ve yahut müba- tecelli eden Amerikanın itimatkarlığı ayrılma! ya uzak sihlllerden birine gönderilir- pmeelne müsaade edilemadL 
yaası maksadile para değiştirmeğe me- borsa üzerinde müsait bir tesir husule O zamanlar daha eski harf- lerdl. O bide Yakuban kAJıin!en oJaA 
zun olmadıktan hakkmda resmi birlgetirmektedir. Borsanın, almış oldu- Jeri kullanıyorduk. Adamcağız Bu yeni şerait dahilinde lsanın rabıtul .... mühim bir sebep tef' 
tebllt neşretmiş oldu.klan iş'ar edilmiş ğu istikamette btiyük bir mukavemet f6tr kelimesini foter okumakta taraftarlarına ne yapılıyordu? kil eder. Dandan mabat hanın kar-
ti•. göstermekte olduğu vazıhan görülmek- be 

.. 1 'R' lJOO k bil haklı idi. Yahudi vali TJ 1')'118 .Alexander, detf Yabbu aileee hahamlara ve 
Atideki ltizumlara gire istisnai ha- tedir. Du suı-et e ıo · ye m~ a • • • İsanın taraftarlannı birer siyasi a.a1.1n1- -'--"'-b&.dır. Bunu tario 
k • · ı kt 1400. Royal Doutch 1175 e mukabıl 1!?00 .... ... _..._ ... 

re e .. eaı ect ır: U50 k bil l•VU\I\ na_ akıam b11" aazetede "ken- mtlcri m saymakta idi. Onu11 için bun- hl bir ialal7etl ll&is •111Mlfrtz. "Onkl 1 -) Hali hazırdaki ticari ihtiyaç- Süvey11 kanalı 1 ye mu a a."'IV uwa .- k O. F ~ 
-s lan idam etmek müm Und akat _._ Rehabi•-1 kayd-~ıımf•tir. Kompartımanlarda dı" 1.oter -p'-amı •• .. dal•enin halı .. lann an'aamae avae ... 

lar iç n • .,.. -s tl ktedi ' .. , ...- " .... 1 her idam hadisesi, ister istemez heye- afla bflh 
2 ->' 21 eyltll 1931 den evet )apıt-ıiyi bir faaliyet htlkUm • rm~ r. &atine koydum." teklinde bir can uyandınyor ve bir sUrft akstllAmel- I•, 1anl 1eyyar - r, assa 

mış mukaveleler için; •-•P• cDmleye rast gelince tramvayda ler tevlit ediyordu. Onan için ba valf. .... lardan mabedin lıfsmetbıde bulu-
3 -) Makul hudut dahilindeki şah- Madrit, 22 (A.A.) - M. Pritto güm- yüksek ıesle ve yanlıt telAffuz bunları nefyetmekle iktifa etti. Yahu- nanlar, hahamlann kızlan ile evleni-

11 ihtiyaçlar ve eeyahat masrafları rük müdüriyetine bir emir vererek İn- edilen 0 kelillleyi habrladım. dl rUesası, bunlar hakkında ihbaratta yorlardr. Bu evlenme neticesi olarak 
Jfln. giliz llraaıle verilen çeklerin kabul edil Burada da fötr kelimesini (fo- bulundukça vali bunlan birer birer banlann evlltlan mabede haham ola-

~undan başka httkdmet mahafilln· memesini bildirmiştir. ter) dizen mOrettibi mazur ıör- memleketten teb'it ederdi. Bunlann rak giriyorlardı. ••c kabinenin, vaziyetten istifade ey- lnglltere .. ~111rclı111 eı· 1. 11..! harfi l il . mallan da mtlsadere edfl:lffinden mu- İsanın kardetf Yakap, ihtimal Jd 
..., dl m r e ıoe e aı er e ver en . b ka bet dola--n- .. _ .. _ ı ta--lemek suretile zarar verıpek Jsityenle- BAi, 23 (A.A.) - Beynelmilel te • ' . sadere olunan eşyan111 bedelı nefl ve u ra .,.__ ..... m ar .. ..-

re karşı şiddetli tedbirlere mUranulte yat bankası idare meeli.taln lnırfltere miilveddeyı öyle okumUftur. teb'ft ınasrafını çıkarmakta ldL Esas fmdan giyilen elbiseleri giyiyordu. Fa-
1 tarar vermiş olduğu da söylenmekte- de çıkan mail mtişkiilit dolayudle ba ~..pbı j..ju itibarile Fflfstfn haricinde bir yerde kat bu sırada, ruhani taife mensupla& 

•ır. ayın nihayetirade içtima edeceği ve müsaadesi alınaaadığı zannedilmekte- iavattlan eden ve Fflfstlne geldikleri nm en prf derecesinde bulananlar 
Her vaatte ile 111 .. rrut İngiliz lirasmıa yilbeltilmnl lçin bey- Tokyo kabinesi içinde şiddetli bir nok- zaman tehllkell olduklan anlaşı- bile bu elbiseleri sfymek hakkml 

Londr 22 (A.A.) _ Shıovdenin nelm.ilel bir harekette .~alaaulmasrnı tai nazar ihtilatı hUküm sürmek.tedi~. lan ecnebi yahudiler, derhal geldikleri haiz sayılırlardı. 
bittin ın:Uız vatandaşlanna ecnebi derp19 etmekte olduğu soylamekt~dir. Dünkü şiddetli Dltinakaşalar hıç hır yere gönderilmekte idiler: Bununla beraber hiçbir Rehaöft, 
memleketlerde paralannı sarfc:tmeme- Federal Reserve bank•sının neticeye v8:~mamıştır. Seoulden bJ1di- Evvel vali Fadu, sonra yahudi hahamlara olan karabeti dolayısile. 
Jeri suretinde nku bulan tavsiyesi· bir tebllll rildlğine gore Japon umumi kararga- Tiberyiiı Aleksander baaın taıaftarlaı- bu hakkı istimal ederek mabedin ır.~ 

i bet eden matbuat enstitüsü de- Nevyork, 21 (A.A.) - Federal re- hı Koreden Mançuriye kuvvetler gijn- nna bu idari neti muamelesini tat- si harimfne giremezdL Bu hak, b.'lf 
:;z :ın komiseri yakmda Pariste ini- zerve bankası etnebl memleketler he- dermiştir. bik edlyorlardL Isanın taraftarlan klhfne, yahut baş kAhinlik iddiasında 
at edecek olan mbatıemliklt matbu sabına olarak dinden beri bir. tarafa Japonya hariciye .nezareti b~ hadi- eskisi gibi, 111nl yine seyyar esnaftan bulanana münhasırdı. 
at kongresine iştirakten imtina etme- aynlmıt olan 109 milyon 100 bın altın selerden dolayı endl§I fçindedır. Bu idiler. Bunlar evleri dolaprak it is- Halbuki Epifanua, Regesippu'UJI 
P karar vermiştir. dolann hentiz ihraç edilmemiş olduğu nezaretin resmi bir memuru, Japon tiyen ve yapan ayakkabıcılar vektedrzf- ve Eusebiusun eserlerine gtıvenerek 

na bildirmiştir. Bu altınm nereye kuvvetlerinin vaziyet müsait balunr )erdi. Bunlann herblri klyltl a ın-
Lo•dra esh8ım bo.,...sı açddı gönderilecetlne dair mal8mat alınama bulunmaz şimendifer hattının birisine larm dokuduklan kumqlardJ1n elbf- Yakubun hem kutsi harfme gfrdJjf-

Loadra, 23 (A.A.) - Esham bor- mış ise de Fransa ve Feleme11k hesabı çekinmeğe hazır bulunduğunu beyan seter biçer hayvanlann derilerindlen ~~ ~!~~~:ı ~~'!~!t~:::. ~:d:: 
.. ba 1&bah doku buçukta tekrar na olarak aynlmrt oldutu zannedil- etmiştiş. Maamafih teminat alınmak- ayakkabı ;aparlardr. Sonra ban ar a•.r aa 
acrlmıftır. Fakat timdillk piyasalar- meldeclir, Ba •IB••"ıtU Avrupa sızın askeri noktalana terki h1l8118un- INIU IW .Jt\f,\'ll&wMUI Jl.,.ı: anlqılacak bir feY varsa, o da Ya-
lllLJiLslılll.da ucak itibari fiatlaı ...._. 4a •d1ıl9 söste~ 11•ıet1 :e1-ı.r; ._..tnflW, ~ • ~ ·ı~±1W ~-dilerin ~ lilıiJ!! 

• WWWtr. JJlolamlle Dıtint parallJml.Cd.hltmak şehri sfiktlnetı muhafaza etmektedir. türlil işçi bulunuyordu. nu adamlar saymasıurr. = 

Ne~ork borsesınde arzusunda bulunmalan muhtemel ol- Firarilerle dolu olan katarlar cenuba bir eve girdiler mi derhal propaganda- (Bitmedi) 
Nevyork 22 (A.A.) - Borsada İD· doğu beyan edilmektedir. doğru muhadrleri taşımaktadır. Ja- ya başlarlar, hrail ofullannı Roma (1) Epllanu& 

' pon takvtye-krt'alan dtin Koreden ıel-ıillz lirası' dolar 19 seatte kapanmış- M. M•kdonaH ~oralda iki azfyete d'" ili k'esaretlnden ve her tirli zilletten (J) Kna. 
ar. Londra, 22 (A.A.) - Resmi bir teb- mişlerdir. Eve hvlidir M on ~ kurtaracak gflnUn yaklqtrfrnx aöy-1-------;.._------

Nftyort, 2 (A.A.) - İngiliz llruı- lltde beyan eclfldftlne g6re M. l\lak ihtimali çok ştlp edisinİ m::su n ~ lerler, ve tunın yeniden dirilerek mey 611--- Da aqam ----.... 
- flatında abahleyin ktl~Uk bir te- Donald fazla Ç&lıflllaktan mUtevellft :e~;:d ,.:::~: k~~lyen fakat ~:ı~:r dana çıktıfou anlatırlardı. Maiı·k sı·neması 
nenll vuku bulmqtur. İngiliz lira- bir yorpnluk ctayrnata başladıtın- ı:raf ed ika :lunan 300 muhtelif Yahudiler arumda tUrJyen nurani- ı 
sin& tayin edilen itibari fiat dört d~ dan doktorlann taftlyeal Uzerine bir vak':.n a;'.hkikl için zabıta vuffesfni lerin, tanın :yeniden dirilmiş oldufu- Albert Prejean ye Florelle 
lar oa bir sentten ibarettir. Bfnaena- kaç gtla dinlenmek lcfn Londndan av- ifa ettfti ltitkadında bulanan Japon nu söylemeleri, yalnız af)'UI bir mahi- tarafından ıemsd edilen 
ıe)'la nlnı bala tenezzll 21 sent rad- det etmlftlr. kuvvetler- tarafından işpl edilml§tlr. yette idi. Bundan maksat, lunın seri Dilencİ)er 

Uzak Şarktaki kanlı hadiseler Mukden tophane dairesile tayyare ka- dönerek 111hadflert esaı;:np ~ur+..ar-
rarglhı aınemeıa tahrip edilmiştir. Şeh masr ldL Bu kurtulut. o Un de- Q 

R 1 J 1 h k r1n zaptı bil& mukavemet ve c saatten dlti sfbf, sifnala :ytikilnden, fena ruh- perası us ar apon arın are e- az bir zaman zarfında ikmal olunmut- lamı tesirinden kurtulmak detlldL tamamen FraDllZca sazla ve 
Bu blllkie .m-•I esaretten kurtul- il d 1 "' tur. "'~ ku- tarkıh aDperfilim • e t • d t• m 1• r Çin - Japon lhUllfl ve C.- mak idL Bua mtişablh bir itikat, y enidea AÇILIYOR. Jn en memnun e ) • mlır.U elml• llHICllsl nlllu .....ıada, Gal halla arunıda ..,ı. Reı"i: G. W. p A B S T 

Cenevre, 22 (A.A.) - Cemyeti Ak· dL Bunlann itikadına gire. kıral 
lhtfJAfı, Akvam Cemiyeti Ve Amerika vam meclisi Mançurideki vaziyetin ve- Artflr bir gtln ıerf dln~ek ve Gal a- Biletleriaizi tedarik ediniz. Giteler 

ehemmiyetle takip .etmektedir hametini arttırabilecek her tttrlfi hare- halisini Sabanlarla Nor8!anlann zul- Fiati.a~ 10 dan itibaren açıkıır. 
ketlerden ~kinmelerini Japonya fle m8nden kurtaruaktl. Nuranflerfn Hususi (Kırmazı kadifeli yeni koltuk-

Tokyo, 2Z (A.A.) - Çinli askerler- Tokyo, 23 (A.A.) - Çinliler dün ak- Çinden müstacelen talep etmek için Re itikadı ile kurana V11Stada Gal halkı- lar) 
90

_ Paner lMaroken koltuklar) 
den mlrekkep kalabalık bir mOfreze şam saat 8,30 da Chang - Chunun 60 isine mezuniyet vermiştir. nın itikadı ıd,...t mahl:retı haizJI. 

70 
_ Balkon koltuklan 

70 
_ Birinci 

Hanı Chulindye mukabil taarruzda kilometre eenabuada ve Mukden - Ayni zamanda meclis Çin ve Japon Roma ~mert. bandan dolayıdır ki, 
55

_ Balkon 
40

_ ikinci 
35 

kurut-
bulanm111Jardrr. Chang Chaaun 60 Harbin demJryolanun ortasında mu- hükGmetlerinin kuvvetlerini ve asker- N ilerin propapnda ile halkı Localar 

3 
ve 

4 
Liradır. 

kilo metre cenubunda bulunan hu mev kabil bir taarruz icra etmlflerdir. )erini geri almalanan imkin hasıl ede- sU=melerinden endişe ediyor vel'-------------• 
kide başJryan muharebe devam etmek- Rualar v•zlr•U takip edl~r cek çarelert Çin ve Japon mümeallleı-1 içla bulara karp tedb!r alarak 
tedlr. Londra, 22 (A.A.) - Japonya ve ile birlikte aramak için yeni Rei8lne :;~7 ettikleri flkfrlerba intltar•na m&- -Don akpmdan ltibue-11m-.-.. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Nankmden re- Mançurinln muhtelif merkezlerinden salihiyet vermf§tir. i ol:,ak 18ti7orlardr. Jakat hanm ta- o p E R A' d a 
len ve Çin mfimessili tarafından Ce- verilen haberlere göre vaziyetin sükdn Meclis bu meslele hakkındak dosya- :.,tan olan aeyyar eanafiar kim ol- E. A. DUPONT tarafından vücuda 
mtyeti Akvama okunan bir tel«ratna- bulmaktan uzak oldutu anlaşılmakta- lan maldmat kabilinden ~lmak O~ere duklannı belli etmeden ~mfyetin gedrilen ve HARRY BAUR ve MAR-
me, bilhasea Chang - Tchoa tehrinin dır. Sovyetler Mançurinin fimalinde Amerika h0k8metlne teblığ etmiştır. her mmına halGI ediyorlardı. CELLE ROMEE tarafından temtil 
Japon bombardımanından nıUteessfr JaPoDlara karşı olan me,nnahiyetsfz- Cenevre, 22 (A.A.) - Cemiyeti Ak- I 
olmq oldufunu bildirmektedir. Mez ilklerini tfddetli bir surette göstermek vam meclfsinbı bugilnkU f~maı nfh•· .. nın k•rd9" edilen 
tar şelair, tahrip edilmiş olup yan• tedirler. Changgohumdan bildirildi- yet bulduktan sonra M. Lerroke, M. Birtakım menbalarrn anlatışına gU- G AIP FENER 
maktadır. 600 asker ve sivil telef ol- tine ıire Çin kuvvetleri 40 kadar Ja- Massigll, M. Grandi, M. Ktirtiyils ~ re Junın kardeşi Yakup en bUylk kl- (A~k ve vazife) esrarengiz ve pek 
aauı olup .Japonlar binden fazla kimse ponyalıyı katletmijlerdir. Japonlar Lort Cecfl Çin ve Japon mttmessflle hinler tarafından takılan boynn Jey. müessir ıablolarile ıemaşakirana beye
Jf mffkaf tutmd"tadırlar. Mukdenden bir tabur,,.öndermlşlerdir. ile müzakerede bulunmuşlardır. Anc~: hasını takıyor ve mabedin en kutal ha- canlı dakikalar geçinmektedir. Yann-

Pelda, 22 ( A.A.) - Japon bahriye Bu haberler daha henüz teyit edilme- Japon mümessili hük8metfnden sar i rimlne girmek salihiyetinf iddia edl- ki Cuma saat 10,30 da matine 
trklnı. iki fırka ile 12 kadar geminin miştir. Kuvvetlerini bir taraftan dl- ve kat't talimat almadığını beyan ett • yordu. Çiinkfl kendisi nasranl idi ,.. Umumi dühuliye 25 kurut 
Yaa - Tzeye müteveccihen harekete ğ'er tarafa nakli husuanda hilkiimetin ğinden bir hal çaresi bulunamamıştır. kahinler ile sımsıkı bir surette balhıa.-------------
amede oldafuau gizlememektedirler. idi. (1) Sonra Yakup "Davudun nes- ~------------~ 

Japon askel"i mahafili, Pekin ile Gl.OIYA linden idi. Çünkü (Yusuf) un oğlu 
Tlen - Tsinln J:ıponya tarafından iş- 28 EJIUI Culllartesl aktamı ... ı 9•45 de idi ve Nasıralr fdi. Yakup, Yuafun Emil Jannlngs'ln 
pi edilmeelnin m~htemel bulunduğun ilk otlu olduğundan Allaha nezredil- temıili oLm 

danı.:::::~~~~:) - Daily Teleg- c s nn ı l>l BİR (İ f c E miştlLild K ~nd~i dmaAbe'ttle eskrif kAhlnler ·ı A hl s ·ı· . 
raf gazetesi, Mukdenden Mihbar edl Lll' !duisuy kaaresın ed aybıfn ekre yaset eder- 1 a ann evgı ısı 

• a up sene e r ere mabedin muauam fitmde yor: 
Mukdende panik htlkUm Btirmekte

dlr. Çinli ahali fle memurlar yerlerini 
terketmltlerdlr. Sivillerle a"kerler 
perişan bir halde cenuba dotra ~ 
•ık&lıdlrlar. 

frınsızca sözlu tılminı ıakdım edecektır. lklıeres · Je;nne tfo.tcl · Dul>ocourt 

en kutst harlmine sirerdi. '\"e batına OTHELLO ve LOHENGRIN'in 
en büyfik kAhine mahsus olan tacı 

giyerdi. (2) taganni edild,iğini dinliyecekaiais 
Bu llÖ&leri Euebiu, bkenderileli

1 
.. ___________ _ 





~ 6 - VAKiT 24 Eyini 1931 

Gazi Hz. Halkalıda 
köylüler arasında 

[Üst tarafı ı inci sa)ıfadaJ ler, kendilerine verilen adresten ken· 
kanhhkla konuşmakta devam etmiş, dilerile pa~rlık ed~n zatın Gaıi l\tus
nfhayet delikanlrnrn istedil'.H t:> lira)ı tafa Kemalın kendısf olduğunu anla
,·ermiştir. Bundan sonra delikanlı ile mışlar, ondan sonra çok ı;ıkrlmışlar, 
bliyük biraderi ka,·unları vermiye razı ''Gazi Paşaya karşı kabalık yaptık! 
olmuşlardır. Kend~ini tanıyamadık!., diye kendi a-

Gazi ile köylüler arasında bu alıs ralannda söylenmişler, müteessir ol
''eriş olup bittiği . ırada artık Gaıf muşlardır. Maamafih köylüler üzüm· 
Hazretlerinin maiyetleri de arkadan )eri ve kavunlan saraya götürdükleri 
yeti§miş bulunuyorlardı. Bununla be- zaman kendilerine çok güzel muanıf'le 
raber köylüler arkadan gelen otomobil edilmiştir. Orada yemekler yedirilmiş, 
iç.indeki zevat ile Gazi arasında hiç bir !!=~ray~." .i~eri!e~i gezdirilip. ~österil~iş
milnasebet bulunmasına ihtimal ~·ermi- tar. GonUllerını hoş etmek ıçın ne mum
yorlar, bunun için kendilerinden bir kUn ise yapılmıştır. Fazla olarak keudi
araba kavun satın alan kimsenin Gnzi terine ellişer lira hediye de Hrilmiştir. 
olabileceğine en küçük bir şüphe hile Hu muamele karşısında üzümcü n ka· 
göstermiyorlardı. vuncu köylüler naıınl teşekkür edecek· 

Alt kUf U Terini bilememişlerdir. Saraydan bü-
1 e Uz m yiik bir sevinç ile aynlmı~larc.f ır. 

Kavun için yapılan pazarlık bittik· ~ 

ten sonra Gazi arkadan bir başk:ı köy- Eti.bb d d 
JOnün geldiğini görmüştür. Arkadan a 0 aSJD a 
gelen bu köylünün de altı küfe üzümü 
vardı. Gazi ona da üzümü kaça sata- idare heyeti için gös-
cafını sormuştur. terilen namzetler 

- Okkasını on kuruşa satacağım.,, 
cevabını almış, 7,5 kuruş fiat vermiş
tir. Fakat köylü muyaf akat E'tmeyin. 
ce nihayet on kuruş vermiyc razı ol
muştur. Ancak bu defa küfeler i~inde
kf üzUmlerfn nasıl tartılacağı meselesi 
çıkmıştır. Köylünün yanında kantar 
olmadığı için huna imkb bulunama
mıs. bunun üzerine köylü c~binden bir 
defter çık:ırmış, altı küfe üzümü evel
ce tartarak bu deftere yazdığını söyle
miş. oradaki rakkamhır• göstererek 
bu hesaba göre altr küfe üzüm için 30 
lira istemiştir. Gazi, bu hesaba da mu· 
vafakat etmiş, gerek ka\'Uncuya, ge
rek üzümcüye istedikleri paralan ver. 
miştir. 

Bundan sonra köylüler: 
- Peki, mallan nereye götüreceğiz? 
Diye sormuş!:ırdır .. G:ııı;i hunun üze-

rine kendilerint: bir pusln üzerine ad
resini şu suretıf. yazıp nrmfştir: 

BUyUk mu,terlnln adreel 
-:Oolmabahçe !ıArayında Gazi Pap..,, 
Yeni harfler ile yazılmış olan bu 

adresi eline alan köylü heceli) erek 
"Gazi,, kelimesine kadar okunıu~ fa· 
kat yine bu adresten üzüm \'e kavunla
rı satın alanın Gazi M. Kemal olduğu
na intikal edememiştir. Nihayet Ga
zi kendilerine: 

- Siz lstanbula gidiniz. Oraya va
nnca polislere bu adresi okuyunuz, si
ze tizUmleri ve kavunlan götüreceğiniz 
yer( gösterirler. Oraya götürüp teslim 
edersiniz.,, 

Demiş ve köylüll?rden ayrılmıştır. 

Trende garip bir vak'a 

Etıbba mubadenet cemiyet. 
geçen cuma günü yaptığı bir 
içtimada, teırinicvel 1bidayetinde 
toplanacak olan ebbba odası 

kongresinde yenitendiritecek olan 
idare heyeti İçin T,·vfik Salim 
pafa ile Neş1et Osman. opera· 
tör Murat, Ömer Lütfü, Nazım 
Hamdi b«"ylerden mürekkep bir 
namzet Jiıtesi hazırlamıfb. Ha
ber aldığımıza göre içtimada 30 
azanın bulunması ve ekseriyet 
~azanan namzetlerin ancak 15-
16 tar rey almalan Etıbba mu· 
hadenet cemiyetinin haricinde 
kalan yüzlerce doktoru memnun 
etmemiş ve tıp fakültesi, hasta· 
neler, ve serbcat tabipler arala· 
r1nda yeniden bir namzet listeıi 
baz1rlamıılardır. Daha mOteaanit 
bir kitle tarafından bazaTlanan 

bu listede aa)i azalıklar için po
rofesör Hamdi Suat, Mazhar 
Osman, operatör Murat, Haseki 
Nisa hastanesi sertabibi Eaat, 
Tevfik Remzi ve ihtiyat azalık
lar için de çocuk mutabauısı 
Ali Şükrü, Gureba hastanesi 
sertabibi Omer Lütfi, kulak mu-
tabassııı Bahri ismet, operatör 
M. Kemal, Ali Eşref beyler 
namzet gösterılmittir. 

Alınan malumata göre Etıbba 
odası kongreıi bayii münakatah 
olacak, ıimdiki idare heyeti ek· 
scrivcti fE'rrİn edemivecektir. 

heıemyeuc . 

Tevfik. Salim Pş. 
Şehir mecllelnden çeklldl rnl? 

TUtUn lnhlsar1nda ı 

Otomatik ma
kineler 

Rağbet gördU, ço
ğaltılacak 

inhisar idaresi lrakta de bir 
fabrika açmıra karar verdi 
Tütün jnhisar idaresi Tiltiln• 

!erimizin hariç piyasalarda daha 
fazla aablabilmesini temin mak· 
sadile ecnebi memleketlerde ci· 
gara fabrikalan açmak için gi· 
riıtiği te,ebbilslere devam et· 
mektedir. 

Son günlerde Iraldı bir grup
la Irakta bir cigara fabrikası 
açılma11 için mutı.ıbık kahnmıı 
ve mukavele imıaianmışhr. Da· 
ha evvel Suriye, Cenubi Ameri· 
kada fabrika açdması için mu
kavele yapılmıştı. inhisar idaresi 
timdice iseeç, Belçika, Felemenk 
Mısır ve Şimali Amerikada da 
cigara fabrikaları açılması için 
muhtelil grpJarJa müzakere et· 
mektedir. 

Berlinde inhisar idareı1inin mah 
olan cigıra fabr kasının kapabl· 
maaına karar vcrilm;ıtir. Esasen 
küçük ve iki makineai olan fab
rikanın ma~ineleri lıtanbuJa nak
ledilecektir. Fabrikanın kapabl· 
masınm sebebi Almanya ile yap· 
rak tütün ticareti yapmamızın 
daha muvafık görülmesidir. 

Diğer taraftan inhisar idare• 
sinin ecnebi bir ıirketle yapbğı 
mukavele neticesinde ıebrimizin 
muhtelif yerlerine konulan oto· 
matik cigara satan makinelerin 

fazla rağbet gördüğü anlatıldı· 
ğından makinelerin çoğalblma· 
aına karar verilmiıtir. Bu ma
kinelerden 011. oe de Ankara· 

jta g3nderifecektir. 

BO.RSA 
yHll J31 

K"mblyo 

1 lnaifız lıruı Kr. 
• T .L. mutablll l">olar .. . 

• • . . 

Frank 
l.lm 
Bel~a 

Orahm· 
Is. Frank 

teva 
Florin 
Kuron 
~illa~ 
Pczeta 
Mark 
Zlotf 
rea~ö 

211 Lev Kuru, 
1 1 Drlc il rası Olnar 
~·eB·oneç l\uru~ 

''hıku• 

Aç1ciı 

Gazi Yeşilköye g~lip maiyetleri erkA
nlle beraber lıep birlikte alelade yol
cular gibi bilet alıp trene bindikleri 
zaman yine kendilerini tanıtmadığı içiıt 
burada şaYBtnı dikkat kiiçük bir hadi
se cereyan etnüştir. Ga~i Hazretleri
nin (.Fob) isminde çok sevimli ve has
sas bir köpekleri vardır. Bu llöpek 
kendilerinden asla aynJmaz. Trene 
binerken köpek için ful'gon bileti, ken
dileri için birinci mevki bilet almışlar· 
dır. Fakat trene bindikleri zaman Foks 
kendilerinden ayrılmadığı için birinci 
mevkide yanlarına girmlştr. Biletçi 
biletleri zımbalamak ,.e kontrol etmek 
için yanlanna geldiği vakit köpe~'in 
biletini furgon için kesilmi§ oluuğunu 

Doktor Tevfik Salim Pf. Gu· 
reba hastanesinin Ha<:ı Kemal 
beyin vefatile inhilal etmif oJan 
dabiJiye mütehassıılığına tayin 
edilmit ve bu vazifeyi kabul 
ederek işe başlamıştır. 

ı lsterlln Clnıclllıı 
1 Dolar (Amerika ı 

lO Yrıınk (f11nsıı 

görünce: 
- Ef endtm, affedersiniz, bu köpek bu 

bilet ile birinci mevkidP. bulunamaz!,, 
Demiştir. Gazi bu söıe knrşı: 
- O halde alınız. köpeği furgona 

götürünüz!,, demi tir. Lakin biletçi 
köpefü alıp götürmek için elini uzatın
cA Foks hiddetle: 

- Hırrrrrrr! 

Diyerek ' ·aziyet almıştır. O vakit 
bu vaziyeti gören biletçi : 

- O halde burada kalsın!,, dem iye 
mecbur olmuştur. 

Manmafih Gazi Hazretlerinin tren
de olduğu Jstanbula gelinciye kad;ır 
mektum kalmamış, Bakırköyüne geldik
leri zaman anlaşılmıştır. Bunun üze
rine derhal müteakip istasyonlarda 
kendilerini görmek iÇİft halk toplanmış 
ttr. 

KöylUler sarayda 
Gazi Hazretlerinin yolda satın al

dıkları üzümler ile kavunlara gelince: 
Köylüler bunlan lstanbula getirmiş-

Tevfik Salim Pş. İstanbul 
umumi meclisinde de aza bulun· 
maktadır. Gureba hastanesi ise 
devlet müuseselerinden sayıl· 
makta ve devltt hazinesinden 
maaş veya ücret alanların vili· 
yet ve belediye meclislerinde 
aza olarak bulunmalarına kanun 
müsaade etmemektedir. Bu vazi· 
yelte Tevfik Salim paıanın ya 
şehir mecliıi azahğından çekil· 
mesi, yahut ta Gureba hastane· 
sının dahiliye mOtehas!lıslrğını 
bırakması lazım geldiği ıöylenil· 
mektedir. 

Tevfik Salim Pı. tehir meclisi 
azalığından çekildiği taktirde 
yerine rey sırasile ihtiyat azadan 
mülga vilayet meclisi azasından 

Hilmi beyin gelmesi icap etmek· 
tedir. 

Lokantalarda bardakla 
verllen •ular 

Lokantaların fiat listelerini be-

20 Liret [ ltalya 
O Frınlc l!eJ,ıkaJ 

Drahmi {Yunan J 

Yrant l lsvlçreı 
l.eva Bulgar) 

11-'Jortn Welemeak j 
ıo Kuron (Çekoslovak] 
~Jlını Avusturya) 

1 Peıeu jlspanya) 
ı RayşmırSı !Alman yaJ 
ı Zloti Lehlsııo 

ı Penıö 1\ ecarısıao 
!.ey ( Romanya] 

20 Dinar YagosloV)·aJ 
ı (evoneç Se\·~·et 

Altın 
Mecidiye ' Borsı 

1 hıncı 
Rankonoı 

Jediyeye tastik ettirmeleri için 

bir mühlet verildiği yazdmııtı. 
Bazı lokantalar belediyeye 

verdikleri listelerde iyi suyun 

bardağını kırk para olarak göa
termiıterdir. Belediye bardakla 

Yerilen ıudan lokantalann ayrıca 

para almamalar1na karar vermiş· 
tir. 

1 htanbul Boraaaında f 

Dün yalnız Frank üzerine 
muamele yapıldı 

Tacirler Oflete toplanarak leterllnln dU,meel 
etrafında göru,tuıer 

Boruda dün de isterim üzeri· 
ne ruç muamele olmadığı gibi 
sterlinin son vaziyeti haklunda 
da Londtadan malumat gelme· 
miıtir. D&in boraada yalnız frank 
Qzerine muamele yapdmıı Ye 
2,975,000 frank aahlmııtır. 

Bankalar lıtlyenlere 1031 üze· 
rinden ıterliıı satmıtlar, fakat 
mevduatı olanlara ye d6viz üze
rine ibraz edilen çeklere (fiat yok) 
kaydile teeliyatta bulunmamıı· 
lardır. 

Paristen alınan haberlere g&
re sterlin 106 Eranga düşmüştilr. 
Sterlinin sukutundan dolar ve 

liret de mllteuıir olmuftur. 19 
eyllllde bir TOrk lirası ile 47,20 

dolar alımrken 22 de 47,84,17 do· 
lar alınmııtır. Liret de 19 eylül· 
de bir Türk liraıı ile 9,2 liret 

alırken, 22 de 9,55,601 dütmüıtur. 
Bu rakkamlardan aterlin ile be· 
raber liret Ye doların da dUttüğu 
ve paramızın kıymetlendili anla· 
şıhyor. 

TUccarlar toplandı 

Sterlinin sukutu fizerine hasıl 
olan vaziyeti tetkik ve bu hu-

austa bir karar vermek üzere it
halit ve ihracat tüccarlarımız 

dün öğleden ıonra ihracat ofisi~
dı toplanmıılardır. Bu toplantıya 

ittirak edenler sterlinin doıme· 
sinden basıl olan hususi vaziyet: 
terini izah etmi•ler ve noktai na• 
zarlanm da söylemişlerdir. Neti-
cede müttehit hareket edilmeıi 

dünyayı aJlkadar etmesi itibarile 
diğer memleketlerde verilecek 
kararlara intizar edilmesi muYa· 
fak g6rülmiiftnr. 

GUmrUkte 
Gomrük idaresi de dnn boru 

idaresinden sterline kaç lira kıy· 
met takdir edileceğini sormut
tur. Borsa gümrüğe bugün cevap 
verecektir. 

Buhran hakkında -faret 
ne diyor? 

Dlln buhran hakkında malG· 
mat almak üzere İngiliz ıefaret· 
hanesine mllncaat eden bir 
mubarririmize sefaret mDstqarı 
Mr. Morgan şu izahatı vermiıtir: 

- Sefarethaneye henDz bu 
husuıta reamt biç bir malumat 
ıelmemiftir. Fakat bugthı Lon· 
dra borsasının açılmış bulunması 
muhtemeldir. Bu, akıama gelecek 
telgrafJardan anlaıılacakbr. Buh
ranın sebepleri hakkında çok 
muğlik ve ancak maliye müle· 

hassıılarının salahiyetle söyliye· 

bilecekleri bir mevzu olduğu için 
bir ıey söyliyemem. 

Efganlılar 

TUrklyede emlAk ve arazi 
tasarruf edebllecekler 

Tapu ve Kadastro idaresi Ef· 
gan bUkumetile yapılan doıtluk 

mukavelesi yapılıncaya kadar 

Efgan tebaasının memleketimiz· 
de emlAk ~ arazi -t--nu( .~ 

bileceklerini şubelere bildirmiş· 
esası kabul edilmiı Ye biltün tir. 

2500 Lira Mükilatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievvelde Çekiliyor 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci ~ mükafat 250 
10 kişiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 ,, 

1 Türkiye iş Bankası 1 

" 
" 

-
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[ Adliye Haberleri 1 Maarifte: 

Bıldırcın ve 
Güvercin 

Davalarlle "CUmhurlyet" ve 
''Yaren,, eraaındakl kar,ıhkh 
davalar dUn tetkik olundu 
Iıtanbul mahkemelerinde dün 

bazı neıriyat davalan rfi'yet olun• 
mUflur. Bunlardan biri « Cumhu
riyet » gazetesi aleyhine « Yann» 
baş muharriri ArifOruç bey ta" 
rafından açılan hakaret dava11· 
dır. Dava edilenlerden gazetenin 
sahibi ve baş muhaniri Yunus 
Nadi bey teşrii masuniyeti haiz 
olduğundan, dHası tefrik edil
mif, keyfiyet mecliıe bildirilmiş
di. Agu ceza mahkemesine 
verilen mes,ul müdürü Agihbey 
aleyhindeki davadır. Kendisine 
tebliğat yapılmak üzere, mahke
me kalmııhr. Diğeri YunusNadi 
bey tarafından «Yarın,, aleyhine 
açılan davadır. ikinci cezada 
mGdafaaya kalmıtdı. Arif Oruç 
bey gelmemiı, vekili EdhemRuhi 
beyle gazetenin mes,ul müdürü 
bulunan Burhanettin Ali bey 
gelmişler, mahkeme Arif Oruç 
bey gelmediginden Yekilini kabul 
ttrnemiştir. 

Bu sırada Burhanettin Ali bey 
Edhem Ruhi beye şahsen veka
let verecegini, bunu şimdi şifa
hen söylemenin kendı namına 
vekil sıfatı ile kabuline kafi ol
dugunu söylemİf, mahkeme mü
zakereden sonra Burhanettin Ali 
bey tarafından Edhem Ruhi be
yin tevkili muamelesi ikmal 
olunmak üzere, muhakemeyi pa
Zara bırakmıştır. ÜçOncü ve 
dörotincü gazete davalanna bi
rinci cezada bakılmıştir. Bunlar· 
dan biri Bddırcın mizah gazete
si aleyhindeki mliatebcen neıri
yat davaaıdır gazetenin bir nils
hasınd ak i evleneceklere nasal bir 
kızla evleneceksiniz? aerlevhab 
yazı müstehcen görülmüş, dava 
açılmış ve matbuat kanununun 
56 ıncı maddesine göre gazete
nin muvakkaten tadiline karar 
verilmiıdi • . Mes'ul müdür Kemal 
Ahmet bey, mahkemede bu ya· 
zının ar ve haya doyğularJDı in
citecek mahiyette bulunmadığını 
esasen epi zaman evvel baıka 
bir gazetede çıkdığım, takibata 
ınucip olmadığını, onun için ik· 
tibasında bir mahzur görillme
digini söylemiıtir. Müddeiumu
ınilikce yazının tedkiki ve Kemal 
A.bmet beyin yazının evvelce 
çılcdığı gazete nushasmı getirme
li için mahkeme Uç Teşriniene· 
le saat onbire bırakılmışbr. 

Diger dava Gnverciu mizah 
gazcteıi aleyhinedir dört noma· 
rah nushadalci kadınları aldatan
lar nasıl haraket ede~ler? ser 
lavbah \'azı, aile mevcudiyetini 
sarsacak mahiyette görülerek, 
nıatbuat kanununun 41anci mad· 
desine göre dava açılmışbr. Ga· 
zet ?nin neşriyat mlldllrti Bur ha
llettin Ali bey, yazının bu ma
hiyette olmadığını, karı kucanın 
bir birlerine karsı sadık olma
ları esasını temin yullu mukaye
seler yapıldığım ve nasih~t.-~": 
rild' . . bilakis aile bırhgmı 

ıgmı, • .
1 

. 
tarıin esası gözetildiğinı ı erı 
sörınüıtür Müdeiumumilik yazı
yı tedkik ·edüp üç teşrinievvelde 
hıütalaasmı biJdireceklir. 

· Honolar geldi 
Beklenilen ufak kıymette bo· 

bolar dUn Ankaradan getirilmiş· 
tir. Fak at hazırlıklar bitirileme· 
diği için bugün tevziat yapıla
hıiyacakhr. T evziatın yarm 
ba1lama11 muhtemeldir. 

ilk tedrisat 
Kadrolarda mflhlm 
değtşlkllkler var 
M••rlf mUdUrU Hayd•r B. 

Ankar•d•n geldl 
Maarif ınUdDrfl Haydır B. 

dün Ankaradan ıehrimiıe dBn· 
müıtür. 

Oirendiiimize g3re Haydar 
beyin tasdikten getirdiği ilk ted
risat kadrolannda mühim tebed
dül vardır. Bu ıene iatanbul ma
arif müdUrliiiü emrine 35 yeni 
mezunla Anadoludan 11 O mual
lim Yerilmiftir. Bu suretle 145 
muaUim mülhakat hariç olmak 
üzere istaabul mekteplerine ta
yin edilmitlerdir. 

Bundan bııka iıtanbul ilk 
mekteplerinde rUtdiye ve eski 
muallim mektebi mezunu ehli· 
yetnameli muallimJerden 70 i de 
istanbul mlllhakabndaki köylere 
tayin edilmişlerdir. Bu suretle 
biç bir muallim açıkta kalmadı
i• gibi k&ylere tayin edilen mu· 
allimler de maddi bir iatif ade 
görmekte ve maqlarından bat• 
ka !O lira makam zammı almak· 
tadırlar. 

Aldığımız malümata g6re üç 
ıene evel toplu tedris tabııli 
için Viyanaya ganderilen 9 ilk 
tedrisat mllfettiıinden Fadıl ve 
Ali beyler İstanbul maarif mü· 
dürlUiü emrine verilmiılerdir. 

Dün Ankaradan dönen mu• 
rif müdürü Haydar B. , keadili· 
le görfiıcn bir mubarririmize 
mektep meselesi hakkında fUD· 

ları ıaylemiıtir: 

"ilk mekteplerde kayıtlara de· 
vam olunmaktadır. Bütün milra· 
caatlar ICaliul edilerek hiç bir 
talebe geri çevrilmemelitedir. 

Şehrimizin bilhassa Karagilm· 
rilk ve civannda mekteplere 
bOylik bir tehacüm olduğu için 
bu semtte yeni bir mektep aç· 
mağı düşünüyoruz. ,. 

Defterdarbkta: 

Fazla vergi alanlar 
kimlerdir 'l 

Emin6nü ve Y enicami tahsil 
tubelerinde, tacir Rozantal, yağcı 
Sabri beyler ve sırmacı Nesim 
efendi iımindeki mükelleflerden 
fazla vergi almak şeklindeki 
ıui iıtimal tabkikabna ehemmi
yetle devam olunmaktadır. Yağca 
Sabri beyin ihbar ettiği hadise 
iki ıene evvel olmuı, Sırmacı 
Nesim efendinin yanlışı iıe 926 
senesinde yapılmıştu. 

Binaen aleyh tahkikatı o sene
lere irca etmek, o tarihlerde 
meıkiir ıubelerde çabıan me• 
murlarm aranılmaları ve iıticvap 
edilmeleri J•ZJm ğelmektcdir. 
T abkikatan bir mOddet gecik
me1inin sebebi budur. Dün gece. 
vali muavini Fazlı bey, defterdar 
Şefik beyle birleıerek tahkikat 
evrakını tetkik ve cürümleri sa
bit olac&k memurlar için yapı

lacak iptidai cezaları teıbit 
etmişlerdir. Bu memurlann vazi. 
felerine devam edip etmiyecek
lcr;, tabkikatm ıonunda anlatı· 
Jacaktır. / 

Garp musiki san•atklrlara 
ceml,etlnde 

Garp musiki san'atkArları ce· 
miyetinin 30.9-931 Çal'famba günü 
Beyoğlunda Etnal dans salonun
da idare heyeti intihabı yapıla
cağı ve saat on üçten on alh~a 
kadar intihaba devam olunacagı 
ticaret müdürlüğünden bildiril· 

mittir• 

Çatalca müstahkem mevkii için zey 
Haydarpaşada iki odadan ibaret ibrahimağa mektebi bir tin yağı aleni münakasaya konmuştur. 

k o d İhalesi 10 - 10 - 931 cumartesi günü seneden üç seneye kadar iraya Yerilmek için açık m zaye eye saat 15 te Fındıklıda ııı. K. o. satın 
konmuıtur. Talipler şartnameyi görmek için her gün levazım alma komisyonunda yapılacaktır. Ta-
müdür)üğilne müracaat etmelidir. Müzayedeye jİrmek için 6 liplerin şartnamesini komisyonunda 
Hrabk teminat lbımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito suretile görmeleri ve ihale saatinden el'el temi 

natlarile lrnmisyonda hazır bulunma. 
yahut hükumetçe muteber tanuımıt bankalıran birinden getirile- larr. (307) - (2;;:m) .... 

cek teminat mektubu ile olur. Bu tekilde temioatJa beraber ihale * * * 
g ünD olan 15·10·931 perfembe günü saat on beıe kadar daimi Çatalca :\Is. mevkii için şeker kapa· 

h zarfla münakasaya konmuştur. Iha· 
encOmene mlirac:aat edilmelidir. (2736) lesi 10 - ıo - 9;n cumartesi günü sa. 

* * * at 14,5 da Fındıklıda 111. K. O. Sa. Al. 
h il d 3200 komisyonunda yapılacaktrr. Taliple· 

Eyüpte Gtimüşsuyu ma a esinin Karyaidı sokağın • rin şartnamesini komisyonumuzda gör 
metre murabbaı metruk meıarhk araasınm metre murabbaına meleri ve ihale saatinden evel teminat 
15 kurut kıymet takdir olunarak açık milıayedewe konmuştur. Jatile komisyonumuzda hazır bulun-

J maları. (:J06) - (2'.l49) 
Talipler t•rtnameyi görmek için her gtln levazım müdürlüğüne • • • 
mOracaat etmelidir. Miizayedeye girmek için 36 lirahk teminat 
)hımdır. Bu teminat ya naklen ve depo&ito ıuretile yahut bukô· 
metçe muteber tanınmış bankaJann birinden getirilecek k~falel 
mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ibate gtınn olan 
15-10-931 perşembe gilnli saat on beşe kadar daimi encümene 

Aydındaki kıtaatın 8 aylık ekmeti ka· 
palı zarf usulile milnakasadadır. İha
lesi 26 - 9 - 9:n tarihinde saat 14 te 
Aydında askeri Sa. alma kvmisyonun· 
da yapılaeaktcr. Şartnamesi komisyo. 
numuzda da görülebilir. İştirak .edecek 
lerin teminat Ye teklifnamelerile mez· 
kur komiM)'ona müracaatları. (262)217-1 mUracaat edilmelidir. ( 2735 ) 

• • • 
S hh • t• "' e et Eskiş.ehirdeki kolordu ile hava 1 at ve iÇ ıma 1 mu av n kıtaatı ihtiyacı i~in 198 ton kriple 

166 ton kok kömürü kapalı zarf usu-

vekaA letı·nden·. lü ile münakasaya konmuştur. İhale
si 11 • 10 • 931 tarihine müsadif pa1.ar 

1 " h .. k.. k l b. günü saat l:l te komisyonumuzda ya-
Basrada kolera hııta ıgı u um sürme te o maama ınaen pılacaktır. şartnamesini görmek .isti. 

buradan gelecek olan bütün taze sebze ve meyva Ye aairenin ve yenlerin her gün ve iha~eye Iştır~ 
etmek istiyenJerin temın~t ve tekl~f

taze Ye kuru hurma ve mümasili gıda maddelerininin ithallerinin namelerile Yakti muayyenınde komıs-
men'ine karar verilerek umumi bıfz1111ba kanununun ellinci maddesi yonumuza müra:aı!tl~n. (2575) 

mucebince G6mrUklere tebligat icra kılındığı alAkadarlarca malum Çatalca mlis. mel'kii için fasolya a: 
olmak Ozere ilin olunur. (2597) lenf milnaka.saya konmuştur. lhalesı 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~10L~şrin93lcumarl~igünilP&t!4 te Fındıklıda K. O. satın alma komıtıW-

1 t b ı k daStrol•·-----------•lyonunda yapılacaktrr. Talipleı·in §art 
S an U a ı · SEYRISEF AIN name ve numunesini komisyonumuz. 

4u .. ncu·· heyetı•nden~ da görmeleri ve ihale ~aatinden ev~l · a...------------... teminatlarile komi.syonda hazrr bulun 
E k" M . . D h tun mahal- Merkeı acentası: Galata köprü başı B. 2362 malan. (309) _ (2j52) 

s t ercan } enı ayı a . Su be A. Slrlı.:ecl Mühördu zade han 2. ~i40 * "' "' 
lesinin Orücüler soka~ındı eskı 1

• 
3 

' Bursadaki kıtaat haynnatı ihtiyaeı 
yeni 19 No. lı dükhnda müstakir iki TRABZON POSTA&I icin 2.'lSOOO -kilo arpa kapalı zarf u· 
adet •edikten birisinin tamımile diğeri· (CÜMHURlYET). 24 Eylll sulile münakasaya konulmuştur. lha· 

" lesi 3 - 10 - 931 cumartesi. günü sa 
nin nısıf hl~sesine mutasarrif ol~ İran Perıembe 11 de. at ı:; te yapılacaktır. Taliplerin şart 
tebaasından: Şebııtiri Hacı Sefer Ali ağ:l name suretini Bursadaki fırka satın 

MERSiN POSTA.Si alma komisyonundan nlmaları ve iha· 
lbni Abbas bı tapu uhdeıinde olmıyan leye vakti muayyeninde (teminat n 
gedikten birinin nısıf hissesine 15 sene· (ANAF ARTA) 25 Eyliil CU• teklif nam~leı-ile birlikte) iştirak etmek 

denberi bilt niza tasarruf etmekte oldu· ma 10 da Galata rıhtımın- üzere mezkur komisyona müracaatla-

ğunu \'e bu yerin sahipsiz ve kayıtsız 

yerlerden olduğunu iddıı ve ~u iddiası
nı fuhur ile isbat edeceğini heyetimize 

ita eylediği beyannamede beyan etmesi· 

ne binııen icra edilen tetkikac ve tıhar· 

riyıtı kuyudiyede mezJ.t\r iki adet ge· 

dikten birisinin nmf hissesi hakkında 
hiç bir malOmatı kaydiye olmadığı bildi· 

rilmi~ olduaundın müddei mumaileyhin 

iddiasının sübutü için mahallinde ehli 
vukuf ve şahitler huzurile 93 [ •en esi 
Teşrlnievtl ayının 4 üncü pazar günü 

tahkikat ve tetkikat ıcra edileceğinden 
mezkOr hisse hakt.ıııda iddiayı tasarruf 
eden ve alAkuı bulunanların vesaiki ta· 
sırrufiyelerile yevmi ınezkOrda mahalli 

mezkOrdı hazır bulur.rtııları veya yevmi 

mezktlrdan e\·tl Tapu dairesinde heyeti· 

mize müracaatlan ve aksi takdirde ld<li· 
ılııının mesmu olmıyıcağl tahdit ve tah-

rir \'e hukuk usulü ıııuhıkemeleri .ka· 
nunlaunın mevaddı oıahsusasına te\·fikan 
ilin olunur. (2727) 

! Spor Haberleri 1 
Davetler 

1 

Ist:ınbul mıntıkası Güreş heyetinden: 

dan lcalkarlar. 

Tophanede idare rıhbmında 
seyyahin salonundaki 11 No. 
h vitrin kiraya verilecektir. 6 
numarah vitrin 100 lirada ta· 
libi Ozt'rindedir. 

rı. (2.386) • * • 
Çatalca mii6lahkem m~.'·kii .i.htiyacr 

için J0,000 kilo mangal komtiru pazar 
Jık suretile :!.~ - 9 - 931 saat l.J •. te 
alınacaktır. 'l'aliplerin ı:;:ırtnamesını o 
kumak ve pazarlığa iştirak etmek üze
re Kom. a müracatları. (3.'l9) (26S!l) 

* ... * 
· d k' Yesilkövde hava müfrezesi Jcuman· 

Kadıköy iskelesi Ul~erın e 1 danlık bin.:ısının tamiratı pazarlık su-
azino 345 lirada talibi üze- retile 2S - 9 - 931 pazartesi günü sa-

grı'ndedir. fazlasına talip olan- at 17 de icra kılınacaktır. Taliplerin 
16 30 kesifnamesini ve şeraitini anlamak ve 

Jann 1· 10-931 de saat ' bi~ayı mahallinde ~ÖrDleleri .ve pazar· 
da müracaatlarJ. (2622) Jık için yevmi mezkurda komıeyonumu· 

_::_:.::;:.:.;;,;.__-:-~-;:::;--:::'::7., za milracaatlan. (3:)8) - (2652) 
idarece aıağıda ismi yazılı • • • 

malzeme paıarhk ile satın a- f !'I. kıtaat ve müessesatın erzak, ek-
mek ve vemlerinin nakliyesinin kapah 

hnacaktJr. zarfla 2Ö _ 9 - 931 de ihalesinin icra 
ihale 26-9·931 saat 16,30 kılınacağı ilan edilmişti. Bu nakle ta-

450 kilo cıvata, 900 kilo per· lip zuhur etmediğinden 26 - 9 - 931 
L cumartesi günü saat 17 de pazarlık ~u-

çin çivisi, 200 kilo o~ur per- retile ihalesi icra krlınacaktrr. Tahp-
çin çivisi, 25 tane ııyab saç, )erin şartnamesini okumak n pazar· 

5 tane baklavalı saç, 40 tane tığa iştirak için Fındıkhda K. O. Sa. 
AJ. Kom. na mii racaatları. (342) 2666 

kaıebeat, 20 tane mHoralık • • • 
çubuk, 350 metre pirinç çu- Hava kıtaatı için dört baskül Z1 ey-
buk. (2682) Iül 931 pazar günü saat 14 te 1''rndıkh· 

da. K. O. Sa. A 1. Kom. n unda pazarlık-
-·-----~~~~~~~· la a1ınacaktır. Taliplerin şartnamesi· 

- .. REK ç~RPlNTISIHA 
vu VROL CEMA~ 
NE.o DAMLA ALMAK KiFıoıR 

DAN 2 

ni komisyonumuzda görmeleri ve iha· 
le saatinden evel terninatlnrile hazır 
bulunmaları. (:347) - (2707) 

* * * 
Muhtelif renkte bir milyon adet 

Mıntaka gilreı birincilik rnü· 
abakalarana 25·9-931 cuma gü· 
nü C.H.F. beyoğlu kaza merke· _....=-:::::.-..--------- makara kapalı zarfla m.ii~akasa~a 

konmustur. !halesi 24 teşrını@ani 931 
tarihin~ müsadif salı günü saat 15 te 
yapılacaktır. Talipl~.rin şartnan;ı.e ve 
nümunesini görme!, uzere her gun '<4! 
münakasa)a iştirak edecekledn o gün 
H saatinden evel teklif ,.e teminat 

zindeki mrntaka idman salonun- Konferans 
da devRm edilecektir. 

l - Tartı 11 den 13 e kadar 
d1r. Miisabaka tam saat 13 te 
batlıyacakhr. 

2- Vakti muayyeninde isbatı 
vücut etmiyen müsabıkJar mü
ıabalara dahil olamazlar. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili haetahkler1 mutahaası•• 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu· 
sust kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve teda'l-'İ eder. Telefon: Ts· 
tanbul 2398. . . 

Srra numarasını beklememek ıstı· 
yerler kabineye milracalltla "Veya 
teıetO:.ıa randt'f'U ıaati aJmahdırlu. 

Darillfilnun emane
tinden: 

Tatil rnünasebetile Darülfünun 
iIAhi)'at f akUltesi müderrisleri 
taraf1Ddan verilmesi mukarrer 
konferanslardan dördüncüsü Mü
dcrriı muavini Hilmi Omer bey 
tarafından Eylulün 24 üncü bu 
günkü perşembe günü verilecek· 
tir. Konferanıın mevzuu « Haı
reti isa hakkında yapdan tetkik
fer milnakaşası • dır. 

Bu konferanslar umuma mah· 
ıus olup ilAbiyat fakült~ıi ders· 
hanesinde saat 17 dedir. (2183) 

mektuplarının makbuz mukabilinde 
Ankara merku satın alma komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. (:M6) 2706 

Gazi Hasan paşa 
vakfı mlltevelll kay
makam lığından: 

l\a sımp~~· Kn , ık isk~lesindc 53 No. 
lı diikkAn bir h:ıfc:ı müddetle müzayede. 
ye Ya zolunmuştur. T alip olanların vaktf 
idare::.int Ye 26 E~ lul 93 I cumartc~i 
~ün ü ~aat 14 de ı ... t:ınbul E\•kaf mtidu
riyeti ('ncümcninc muracaat eylemeleri 
iUn olunur (2728) 

.-. ..................................... _ ............. . 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdlirü: Refik Ahme& 
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• Yüksek mühendis mek· 
tehi kaydü kabul 

muamelesi 

Kız 
Ve 

erkek Istikl/Jl Lisesi Leyli 
ve 

nehari 
llk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gün müracaat olunabilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

l e1efon 22534 lstanbul - Şehzadebaşı Kayıt muamelesinin hitamı olan 24/ 
Eylül/931 perşembe günü 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 / 931 pazartesi günü 
sabah saat 9 da icra edilceeği cihetle alA
kadaranın mezkdr gün ve saatte Gümtiş
suyunda kain mektepte hazır bulunma-

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıımıınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııhı.. Istanbul Vllftyett Aıııııımıımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıınııııııııııımıııııııımııııııııımıııııııııııııı 

: Kız ve AME11""ı HAYAT Lisan ve Ticaret El 
e= Erkek Jl mektepleri ;; 

Yeni ders senesinde aşağıdaki şekilde ve müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihtisasla == 
E3 

==; atmak üzere L i S A N ve T iC A RE T prğramlarını tevsian tedrisata başhyacaktır. Mektepler §§ 
E3 

iki devre olup birinci devreleri üçer senedir. Bu devreye ilk mektep mezunlarile o derecede ~ 
~ tahsil görenler kabul edilir. ikinci devre iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci ibtısas : 
= Ticaret mekiepf eri mezunları kabul edilir. ikinci devre muhtelittir. §:3 

E§ Kayıt için Camartesi, Pazartesi, Perşembe gtlnleri saat ondan on altıya kadar müracaat = 
= edilir. Eski talebenin kayıtJarmı 28 Eylül tarihine kadar yenilemesi lazımdır. Kız - Cağaloğlu ~ 
&1111~11111111111111111111111111111111111 Düyunu Umumiye karşısında T. L 22731, Erkek - Cağaloğlu T. L. 23630.~mlllllllllllllllllllllmllllllllml ları lüzumu ilan olunur. (2534) 

lst. Ali Ticaret 
Mektebi müdüriüğünden: 

, Kız ve erkek SaHraçhAaneybaşmRda•yMünEir PaşLa :oSnakElarLındEa R• Ana-ilk 

Leyli ve Nehari 1 1 1 orta-lise 

Mektebimizin 10-10-931 cumartesi günü açılacağı ve ders
let-e o gün başlanacağı ilin olunurr. 2722) 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat TUrilçe, Fransızca ve lngillzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile ahn1r ve akşam ayni vasıta ile 
evlerine gönderilir. Duhul imtihanlarına 24 EylUI Perşembe gUnU saat 1 de başlanacakt1r. 

Alakadar talebenin mezkOr gUnde mektepte bulunmalara IUzumu Hin olunur. 

Türkiye Hilaliahmer Her gUn 10 dan 18 e kadar mUracaat edilebilir. 

• t• d 1 Mahkeme 1'e icra llAn!ara 1 c e mı ye ın en: Jstanbul dÖTUÜncÜ icra meTTWrlU• 

Cemiyetimizin lstanbulda Yenipostane civarında Aksaraylılar ğundan: 
Remziye hanımın Viktorya hamrn-

hanının 3 numaralı bürosunda mevcut nümunesi veçhile 650 dan istikraz eylerniş olduğu rneb:ıliğe 
adet hamam peftemalı 28 eylül 931 tarihine müsadif pazartesi mukabil Maltepe kariyesinde Çayir 

k dil k mevkii civarında 1177 - 71 numarah 
günü tam öğle vakti aleni müna asa suretile mübayaa e ece - birinci derece birinci sıra ile ipotek 
tir. Nümuneyi görmek için büro müdüriyetine müracaat edil- irae eylediği bir bap bostanın kırk beş 
uıesi. (2600) gün müddetle me-vkü muameleye va-

____ _.:_ _ _.:_ _______ -....----------- zolunarak üç yüz lirada talibi uhtesin 
de olup bedeli ınüıayede haddi Hiyıkrn 
da görülmediğinden bir ay müddetle 
temdiden müzayedeye vazolunmuştur. 

Mezkfir bostanın hududu şarkan 
Halil efendi tarlası, garben tarik, şi
malen Kadinko tarlası, cenuhen Niko 

2 . 994 bostanile mahduttur. Mezl,0.r bosta-
camii karşısı. Telefon: -2 nm rnesahası alett.ahmin beş dönüm 

• • k b• M •• d .. -.- . d bir evJek miktarında olup dernnunda Izm1r Zıraat Me te 1 u unyetın en: bir dolaplı bostan kuyusu üstünün ça: 
~ tısı ol.buyan harap bır mekan mahallı 

Telefon: 20530 

ı__, _______ [) __ e_v_ı_e_t ___ [)_e __ ın __ ı_ry __ o __ 11_a_r __ •~ll_a. __ n_ıa"""".""r_• _______ ı 
idaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pis gazın ka

pah zarfla münakaıası 14-10-931 çarşamba günü saat 15 te 
idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerimizde üçer liraya 
sablmakta olan ıartnamelerde yazdıdır, (2731) 

* * .. Teklif edilen fiyatların yüksekliği dolayısile feshedilen rö-
. morkör tamiri miinakasası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinci 
teşrin 931 pazar günü saat 15 te idare merkezinde yapılacak
tır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde üçer liraya 
sablmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2639) 

Y edikule ve Kurbalıdere gazhanelerinin -u- ı~ -u- ,, ,, ,, 

K __ k b 1 • • mevcuttur. Bostan derununda beş 

ayıt Ve a U Şeraiti ~ut on be.ş incir ik,i ayva .bir zey~j!' a- AA dl sobalarda yakılır 
gacı ve bır asma "e ara~ dahılınde 

1 b·ı ~ ·· b k ı T mezru bir miktar kerevız ve havuç M k • t h' l · · k muvaf ktır 

:zı:On: -ı ,s.aırıuru 

- Mektebe orta mektep mezunları ı a musa a a a mır. a· h 
1

A t d r ·Etrafı ,.1.tı .
1 

er ezı es ın er ıçın ço ı • 
ma su a 1 var ı . ~ e çevrı S h. k l · l'd' lipler mektebe alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müaaba- miş ve derununda Hi.day~t efendi se- ınai tes mata pe e verıt ı ır. 

kaya tabi tutulur. nevı yüz aıtmış lira; kıra ııe ve 930 ka- Evlere kadar gönderilir. Sıkleti garantidir. 
2 • . . s· . . dd d ki ft sımmdan 931 senesı kasımına kadar 

- Mektep leyb ve meccanıdır. ırmcı ma e e evsa an müstecir olduğunu beran eylf!miştir. Satie, Metro Han, Tünel meydanı Telefon: Bey. 1161 
başka mektebe girmek istiyen efendiler a,ağıdaki şartları da ha- Mahalli mezkur Jnünbıt olduğundan Elektrik Evi -Beyazıt- lstanbul " ,, 24378 
iz olması lazımdır maada lstanbulun turfanda S<!bze ye- Mühürdar caddesi 13-15 Kadıköy ,, K. 355-6 

.. . · tiştiren mahalden olmasına ve hali ha-
A: Turkıye tabasından olmak. zrr piyasasına nazaran ~ezkur mahal Muvakkithane caddesi 83 ,, K. 66 
B: Sinni 19 dan yukarı olmamak. tin kıymeti muhaJn.ınene~t t~mamı bin Şirketi Hayriye iskelesi 10 ÜskUdar ,, K. 123 
C. v~ d . .. h .1 l k sekiz yüz otuz yedı buçuk Iıra olup 19 B A 128 • ucu u zıraate mute ammı oma • tarh· 1 la kıyıneti muhammenesi- 23 Nisan caddesi " • • 
D: Sari hastalıklardan salim olduğunu, musaddak tabip raporile ni~ ~oz:: o~ nispetinde pey akçesini y edikule ve Kurbalıdere (Kadıköy) 

tev-'ik etmek alarak 929 - 380·i dosya numarasi1e Gazhanelerinde 
E:Ap~~de~ame~n~~üh~muh~amnıh~olma~ ~-ro-roı~rihl~e~~~dö~ll~••••••••~••••••••••••••~ . . . . . . . . . .. ten on altıya kadar dorduncu ıcra me-
3 - Bızzat zıraatle ışbgal eden çıft ve arazı sahibı evladı murluğuna bizzat veya bilvekale mü-

df!luğunu teYsik edenler tercih olunur. racaat eylemeleri v~ !azla malUmatın 
4 K k bul · · l b'd · k d d dosyada bulunduğu ılan olunur. (1715) - ayıt ve a zamanı teşrmıevve ı ayetıne a ar ır. Gazi muallim mektebi rı1ü-

halli mülkiye memurları vasıtasile mektep müdüriyetine üçer 
Taliplerin ya doğruca veya ziraat müdürü ve memurlan ve ma- z Ay t LE R du·· rlu·· g""'u·· nden ·~ 
kıt'a fotoğraf ve vesaikile ba istida müracaat etmeleri, lazımdır. lmzamı zayi ettim. Yenisini yap-

tlracağımdan evelkinin hükmü olma- inşa edilmekte olan Gaıı Muallim mektebi jimnastik salonu 5 - Mektebe kabul edilen efendiler kayıtlarını müteakip dıgı~ ita· n ederı·m. (1716) •• t'k 
zemininin döşeme ve ıımnaıı ı aletlerinin imalile plan üzerinde tahsillerini terkettikleri mezun olduktan sonra hükumetin lüzum Kadıköyde Misk sokak 5 No. 

B z•v irae edilen yerlere montaji ameliyatı 22-9-931 tarihinden itibaren 
göst~rdiğinde üç sene mecburi hizmeti kabul etmedikleri tak· § 16 eylül 1931 tarihine e~~sadif 12 -10 - 931 tarihine kadar 21 gün müddetle münakasaya vaze• 
tirde kendilerine yapılan masarifi nizamı faizle tediye edecekle· çarşamba günü l\'.[ahmutpaşada deru-
rine dair "Noterlikten,, musaddak kefaletname vereceklerdir. nunda müceddet nüfus tezkeı·eınle Yo- dilmiştir. • 

vakimion rum kız mektebinden aldığım Talipler plan, proıe ve Şartnamelerini görmek tizere her gün 
Bu kefaletname sureti izmir Bornovada mektep müdüriyetinden şehadetnameyi haiz çantamı zayi et- maarif vekaleti inşaat dairesine müracaat edebilirler. ihale maarif 

ve Istanbul ziraat müdüriyetinden ita olunur. (1985) tim. vekaletinde toplanacak inşaat komisyonu tarafından icra edilt!ce-
~----~-~-~~~-~--~-~~~~-~~~ B~an hlm~nin çanta de~nu~dahl 

Balıkesı·r vı·Ia"yetı· daı·m"ı encu··- yirmilirakendisineaitolmak uzere ğindeo müteahhitler ihale tarihine müsadif 12-10-931 paıartesi 
nüfus Ye şehadetnameyi Galatada B. günü saat 16 da müzayede, münakasa ve ihalat kanununa göre 
Millet hanında 60 numaraya getirme- d kl · 

d 
leri rica olunur. (l7l7) tanzim e e~e. erı teklif mektuplarını mezkur komisyon riyasetine 

rnenı. n en.• Efim.ia Vasil Kiriyakopulu tevdi etmehdırler. (2726) 

V 11.KllT la•-~-~- Kazım Sevinç Bey tarafından ------. 
Ayvalık - Burhaniye yolunun 20+250- 17+250 ve 21+250 [ - a 11 IO ~ ilkmekteplerin 4 ve 5 inci sımfJarı 

25+250 kilometreleri arasında birinci ve ikinci kısım itibar edi- • • •• k •ı/\. } 
len ve bedeli keşifleri J1398 lira 34 kuruş ve 16221 lira 68 ti Ç U İ an arı 1 I Ç ~ÜN k yy A ~ I L A N 

kuruş olan tamiratı esasi}'e için ihale tarihi olan 14-eylül-931 -~ Iler gün neşrolunur -~ y u R T r av
8
ru a~lınla G .

1 
S .

1 tarihinde kapalı zarf usulile müracaat eden talipleri tarafından' Mis fabrikası milstahzeratı 
teklif edilen bedeller haddi layık görülmediğinden bir ay zar- Kolonya, lavanta, esans, diş macunu Ç I K T 1 
fında pazarlık suretile intacına karar verilmişti. yağsız krem, podra. gliserin sabunu ve 

Bu kerre mezkur yolların tamiratı esasiyesini bedeli keşifle- briyantin. l\lis müstahzeraanı bir defa Müracaat yerleri: Dilsizzade Hanı 2 numarada Sıtln Hamit B. ve 
rinden o1.o 16, 60 tenzilatla yapmagv a talibi zuhur etmiş ve bedel tec~übe edenler daima ve daima ondan Ankara caddesinde Cağaloğlu yokuşunda Kainat kütüphanesi 

ıı (aynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656 N 28 
de haddi Iayik görülmüş olduğundan ihalei kat'iyenin 28-eylül- 0 • 

931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte icrasına karar Ayda 90 lira kazanabilirsi• 
verilmiştir. Daha fazla tenzilatla talip olanların yevmi mezkiirda niz - lstanbulda., taşrada, vilayetlerdr, 
Jtibar mektubu veya makbuz ilmühaberi ticaret ve• ehliyet vesi- kazalarda memur v.e memure istiyoruz, 

işinize. 'a2ifenize halel ğelmiyeccktir. 
kalan ile birlikte Balıkesirde Encümeni vilayete gelmeleri ilin Bize mektupla sorunuz 
olunur. (2725) lstanbul Postanesinde 400 
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