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va.r Dünk fiti fllrtınada. e ler ıkıı 11. , 

~aragü~rük,Nişanta~ aküstoldu! =G~en~e=R=u=s=y=a=s=e=ya==h=a=t,=in=ı=.n= 
liç çeyrek saat devam eden fırtınada birçok evler yıkıldı dnkaz • } • •• • d 
altında kalanlar, elektrik telinden kömilr haline gel~n ve netıce erı uzerın e .. 

suların cereyanına kapılıp boğulanlar var • . . . . . 
faciayı bUtUn tafsilltlluazıyoruz 1 1 Seyırcılerın muhabbetını kazanmak-

t:.a d~ bilhassa Bebek - Karaköy yolu tan evvel maçı kazanmak lazımdı ! 
uzennde sırtlardan inen kumları temiz 
lemek, yollan açmak bir ha~li uzun 
sürmüştür. 

Yangın zannedlldl 
Fırtınanın başladığı sıralarda Nf. 

şantaşmda geçen yangın yerindeki ar
sada bulunan kağıt ve toprak yığını 
havaya Yükselmiş ve etrafı kaplamış
tır. Bu civar halkına. bil hayli korku 
geçirtmiştir. Bu arsadan rüzgarın kal 
dırdığı kağıt, odun, toz toprağın etra 
fa yapıldığını görenler yangın olduğu
nu za~netmişler ve yağmurun şiddeti
ne ragmen şemsiyelerle sokağa. fırla

mışlardrr. Bu arada itfaiye de gelmiş 
ve vaziyet neden sonra. ıneydana çık
mış, yangın olmadığx anlaşılmıştır. 

:!l!ı8i~IL __ ~...:..._~~~:...;::..c....:..:..:::.!~~~~L~-..io...~-...L;.;.'.~ Kasımpaşa deresi de yağmurun şid 
- - detinden taşınış ve bazı evleri su bas-

KaragUmrUkte yıkllan evler ve mecruhlardan ikisi mıştır. Bundan baş'ka ıtaıni cihetinden 
Dün saat 11 buçukta Şehrimizde baş Eyübe inen sel de bazı roühim hasara-

lıyan büyük bir fırtına, muhtelif semt Nişantaşında yıkllan &vler ta sebep olmuştur. 
lerde birçok evlerin yıkılmasına sebep . ~işantaşında Sila.hane sok.a~ında .~ecl kezal~r, 81Umler 
olmuştur. Bu arada bazı feci kazalar ~~1. numarada bahçıvan lsmaılın evi ~· .~un fırtınanın şıddetle devam ettf. 
da olmuş ve münakalat bir müddet için nın ır odasını sel götürmüş diğer oda gı uç çeyrek zarfında yukarıda yazdık
durmuştur. sıw da yıkılmıştır. Bahçesinde 12 dut- Iarrmızdan başka şu feci kazalarda ol-

Dört maAIOblyet kar,ısında " Takımımızın aldıftı neticeler 
Umldln fevkinde ,, imiş. Hayret değil mi ?I 

Fırtına esnasında rüzgar şimal il agaçı devrilmiş ve 13 tavuk boğulmu~ muştur: 
e tur Za lt ·· l' ı At 322 d TUrk takımı kaptanı Zeki B. Rus mlllt takımı kaptanlle birlikte garp arasından saniyede 17 m t ··. · rar a ı yuz ıradır. - ış mektebine tnensup o-

tl · t' e re SUI·ı Ayni caddede 6 numarada Abdu1Iah ğumlu AJi efendi fırtına ve yağmurun Dün, darülfünun futbol takımının tanı Zeki beyin muhtelif gazetelerde 
a e esmış ır. w b ı R daki ah i ti 1 · .. · d · t' d .. 1 · · k d k 

H · . h b 1 tl 1 .. ı··ı .. aganın iki odalı barakası tamameıt aş adığı bir sırada Haydarpaşa cad- usya sey at ne ce en u~rın e ın ışar e en soz ennı o u u tan sonra ava sı.}a u u ara or u dukten .. .. .. · · 
'dd tl' b. w b 1 çoknıu~tırr. (Alttarafı 2 inci sayıfada) duyduklanmrzı yazmıştık. Takım kap (LiJ.tfen Bayıfayı çevirınız) sonra şı e ı ır yagmur aş amış ve .. 

rüzgarla beraber birçok evlerin damla- ~ Munakale durdu C f 
rını çatılarını uçurmuş, bazılarmın . Yag~w~r .. ve fırtınanın şiddetle de- tnevre<. e 
da duvarlarını yıkmıştır. 'am ettıgı u..: çeyrek zarfında şehrin R •• h J • t } 

Yıkılan evler heı· ~rafınd~ münakale durmuş, her llC an J f8lJre er 
Fırtına . kes bır buçaga kaçmıştır. Bu atada • 

hassa Çuku::o~~ğmu~ t~ı~~tın~ bil- Fındık:ı, Ortaköy, Bebek tramvay meselesi 

ı li • e 
arasında değişiklikler . d .. ~· . aıagumruk ve caddesı, Aksaray ve Edirnekapı yolu 

cıvann a gostermıştır Bu civarda ·· · d b 
7 ev, yıkılmıştır. • ~~;:: e azı mahaller su altında ka1. ~unanistanın noktaı nazar1nı Yttksek mekteplerle meslek mekteplerinin 

Yıkılan evler şunlardır· . orteklz ve ispanya ile blrlikte k dr 1 h .!t~ f mi f 
K .. "k < A • A Buralarda tramvay arabaları yarıla takviye ettik a o arı enUL; ama anmamış ır 

aragumru te Celal, hukuk ha.- rına kadar su altında kalmı ı b· .. . 
ki°"- Halit beylerle, arabacı Canip, lannın makinelerinde bozuklşu~r, 1 <lZr Cenevr~, 2 (~.A.) - M:u~kabıl .mu- Ankara, 3 (Vakıt) - Yüksek ve ta mektep müdürü A. Tevfik bey Kü-
dülger Mehmet efendilerle Kariye atik tur. 

0 muş- :::ne!. talı komıs~on~ ~aı_ı:e ve. ıktr- m-eslekt mekteplerin kadrolan hazırlan tabya orta mektep müdürlüğüne, .Nev 
mahallesinde Hacı bakkal ve bakl;:al Yağmur şiddetini kaybettikt . muta~:ıss~s~arıle 1?nzlıge daır Av maktadır. Konya kız muallim mektebi şehir orta mektep muallimlerinden Tur 
Todorinin ve Hüseyin ağanın evleri- B • en son ~upa koımtesın~n .vermış ?lduğu rap?r- mezunlarından Mürvet hanım Baba- ğut bey Nevşehir orta mektep müdür-
dir. arı sergisi dan kabul .e!mıştır. Za~ıre m~~le:ıın· nabat ilk mektep muallimliğine, Kas· lüğüne Tramzon Gazipaşa orta mckte-

Bundan başka yine ayni semtte otu- pe M .. Polıtıs, (Yuna~ıstan) 'f~rkıye, tamonu orta mektep müdürü Zeki bey bi müdürü Himazettin bey Samsun kız 
zu mütecayiz ev hasara uğramrştır. Tacirlerimiz dil.o ha f o~akıs ve ~span~~~~messille~ tara· Antalya orta mektep müdürlüğüne, orta mektep müdürlüğüne, Izmit or-

Hasara uğnyan evler şunlardn·: • • tın ifan t~kvıye. edil. ıgı ~alde ruçhanl~ Mersin orta mektep müdürü Ramiz bey ta mektep muallimlerinden Rabia ha 
lkrvişali mahallesinde terlikçi Lok-• reket ettiler ;r elenn genışletıl~esı hakkındaki Çanakkale orta mektep müdürlüğüne, nrın Vefa. orta mektebi muallimliğine, 
man efendinin evinin üst katr .j d:e~ btalebi?in y~nı~~n me~z~u bahse Çanakkale orta mektep müdürü Avni Kadrköy orta mektep muallimlerinden 
Çakırağa sokağında Fotiborun 1, ! ve b Ih u ta~~len: ığer .. 18~~sala.~a bey Mersin orta mektep müdürlüğüne, Nesime hanım Niğde orta mektep mtı 
sandanın 2, evinin çerçeve ve çatılan tir 

1 
Hassa tutune 

1 
e !eşmilın~. 1Stemı~ Bursa orta mektep müdürü Tevfik be-- allimliğine, Tekirdağ orta mekteP, 

yıkrlmıştır. Yine ayni maha11ede don bk h u~U:i hak~:~ ten . muteşekkıl yin yerine Gireson orta mektep müdü- muaIJimlerinden Nedime lıarum Bursa. 
durma er Alinin, Hanife hanrmın, Is- M.eY..; u ~ a etkik e.dece~tir. rü Zeki bey, Gelembevi orta mektep orta mektep muallimliğine, Istanbul 
ponyanm, Sabri efendinin, Ayşe hanı- tind ~nçaız ~0~.se ~~~~1~. mlta- müdürü Cabir bey Gazi Osma.npaşa or- kız orta mektep muallimlerinden Haö 
mın, Nişan efendinin, boyacı Hamdi- ye e üdd ~a~ı~ 1 ~~ t" urtıyus ile ta mektep müdürlüğüne, Yalovaç or- (Alt tarafı 2 mel sayıf.ımızda) 
nin, Faile, Cafer efendilerin, limoncu uzun m e goruşmuş ur. 
Mehmet ve Sadığın, Esat Ef. nin l\leh
med.~, . Doğramacıyanm, Aliye H. ın 
Vasılinın, Habibin Mehm d' R ' e ın, a-
sanın, Azizin, Zeburun Fat a , • m nın 
Züle!ha~ın, Fat~amn cam, çerçeve 
ve kıremıt, tahta perde gibi bazr aksa 
mı harap olmuştur. Bunlardan başka 
:Fatihte sebzeciler sokağında Remzi e
fendin in evi de kısmen yıkılmıştır. 

Ölen de var 1 
Karagümrükte Dervişali mahallesin 

de J{urtali caddesinde t~spihçi Mehnıct 
efen dinin üç odalı evi yıkıldığı sırada 

içinde bulunan on yaşındaki oğlu Ali ' Dün giden taclrlcrlmlzden bir grup 
enkaz altında kalmış, Ye ölmüştür. Bari sergisine iştirak eden 
Yine ayni evde zabıtai ahlakiye me- tüccarlarımı:ı, refakatlerinde ih
murlarmdan Şaban efendinin oğlu on racat ofisi raportörlerinden Akil 
bes "·asında lzzet efendi de enkaz al- E 

~ J .. l'f 1 · d mrullab B. oldug~ u halde Luı't 
tında kalmış, muhte ı yer erın en k 

k ld umpanyasının "Huluao Tapu-yaralandığtndan hastaneye a ırılmış .
1 

,, 
r~ e. dün sabah saat onda şeh-

tır. 

HllAliahmerin yardımı 
Evleri yıkılan ve yurtsuz kalan aile

lere Hilaliahmer yardım etmiştir. Hi
laliahmer reisi Ali Paşa Karagümrük 
civanna gelerek f eiaketzedelerin hatı
rını sonnuş ve yurtsuz kalan ailelere 
çadır ve yiyecek, içecek tevzi etmiş
tir. 

rımız?en hareket etmişlerdir. 
Ofıı müdürü Cemal Bey ile 

İtalyan ticaret odası umumi ka
tibi sergiye gidenleri teşyi et-

mişlerd~r'. Heyet Bariye 5 eylül 
sabahı ırışecek ve sergi 6 ey-
lülde İtalyan veliahtı tarafından 
açılacaktır. 

Başvekilimiz 
Başvekil ismet Pş. Hz. evvelki 

gün Y alovadan fehrimize gel
miştir. 

Başvekil Pş. Hz. Ankaraya 
hareketlerine kadar Harbiyede 
kiraladıkları apartımanlannda 
kalacaklardır. 

Başvekilimiz dün CSğleden son· 
ra ziyaretlerjne gelen meclis re
isi Kizım Paşa Hz. le birlikte 
Dolmababçe sarayına gitmişler, 
ve geç vakit aparhmanlarına 
dönmüşlerdir. 

Milli müdafaa veklli 
şehrimizde 

Milli müdafaa vekili Zekai B. 
dünkü öğle trenile şehrimize 
gelmiştir. 

ZekAi Bey bir ay mezuniyet 
müddetini şehrimizde ve Y alo
v ada geçirecektir. Bugün Yalo
vaya hareket etmeıi muhtemel
dir. 

Yakın tarihten 
heyecanlı bir 

yaprak 

Ali Kemal 

Nasıl tutuldu, nasıl 
kaçırıldı, nasıl istic
vap edildi , nasıl 

linç olundu ? 

Bizzat tutanların, kaçıranlann, isticvap edenlerin linç 
esnasında Ali Kemalin yanında bulunanların ifad~leri 
alınarak yazılmıı meraklı, heyecanlı bir tefrikadır 

Yazan: M. A. 
Bir kaç gUne kadar VAKiT te çıkmaaa başhyacaktır 



1931 ~ 2 - VAKiT 4 Eylül 

800 Faşist izcisi 
geliyor 

Atina mektubu : 

Tiyatrodaki mu arebe 
nasıl lmuştu? 

Dünkü fırtına 

' 
Bud lalık 

Ustarııtı l ıncı ıc;a' ıfada Salı günü CesareBattiıti Va
puru He italyadan şehrimize 
800 fa§İSt izcisi gelecekdir. Bir 
eylülde Cinevreden hareket eden 
Cesare Battisti Vaporu iki ene 
kadar evvel de buraya gelmış, 
faşist izcileri ve bu arada Sin
yor Musolininin iki oğlunu 
getir.nişti. 

desinden geçerken eteıtrik teli koparak Fransız papas mek· 
ilzerine düşmü~ , .. e zavallı a.cıkeri kö· t l l l ) k ti 
mür haline getirmiştir. \ ep er n n mem e e 

2 - Yenipostane önünden geçeıı ls· mf zde propaganda 
tanbul Fransız bankası po:.ta memur· k blJ! -Nazırların ailevi vaziyetlerini tehzil larından Sadık efendinin başına rüzga yapmasına mu 8 • 

eden revüler oynanırken ••• rın ~a,·urduğu bir kiremit parças ı dü~ Fransızlar bıze mali mUsaade• 
müş H ağır urette yaralamıştır. de bulunabllirlermlş ı 

Atina 2:-> (Hususi muhabirimiz ya-IYiparis olduğunu yazmı~lar bu ueş- 1 Sadık efendi hastaneye kaldırılmış- Fransada çıkan "Revue Heb· 
zıyor) - Geçen hafta, siyasi iğhirarl riyattan münfail olan ,.e koyu bir kıra tır. 

b:;;ii~··;~;~·~··;·;.~ı··j,';"hi~·ij;~;;~·;i;"·i;;;~~·~ , .. ~ i~t~rasat yüzünden Perr?quet ti· liyetçi ol~n ~ti~alis namında bi.r d?k·I 3.-Kasımpaşa ,·apur iskelesi kenann domadair,, mecmuasında Rene 
ducmak zaruretini duyuyoruz. y_atro un~a pel\ kanlı h~dı':eler 'u,tor da, 1parı~~n şer.ef ,.e haysıyetı~e, da s~nd~lrn.~a yatma_kta olan 60 yaşın Valande imzah bir makalede, 

N t haf r d' . tfe.d'I .. kuhuldu le bu ar~deler ııetıce:o;ınd e za.1 karşı gcıyet mut~ra\ıznne açrk mt>K· da Rı7.eh Huseyln, Kasımpaşa deresin Türkiyedeki Fransız mekteple· 

ıer ı be kuılırsa ... Z\.ke~beısınetak 1 
en ds.~zt. ,·allı bir aktör sahnede iken üzl'ri· tuplar. ne retmiş ,.e Yiparisi de düel· den gelen selin tesirile kendini kurta- rinin istikbali hakkında bir sürü e a ıe ·ı yce a · ımının ur t 1 • .. .. • · · 

defa arka a k . wl. 1 • . ne a ı an kurşunlar ıle oldu. ) U· !oya da Yet <'lmı~tır. ramamış ve sandal devrilmiştir. Hü· garip sözler söylenmektedir • 
... _ 

1 
i ~ udr aya mag up 0 masrnın nan tiyatro unun halk tarafından en Yunan reza kanunu düello)'U ..:id· seyin boğulmustur. 

ean-p er s ur: . .. ~ Muharrir, Türkiyentn bugün· 
~ zıyade beğenilen ve alkı~lanan tem· detle menettiğinr!en bu düellonun ic- 4 - Be~ikta ·ta Ali ve Panayotun 

1 - Fena me,·simde seyahat, 2 .- sil eserlerinden biri de memleketin rasrnr men için Yunan adliyesi haris sandalları fırtrna sırasında batmak Ü· kü politikasını tetkik dtikten 
~:uncukırın zayıflığr \'e takımın eksık- siyasi ricalini tezyif eden revülerclir. 1 ile doktor l\f i haleası tevkife mecbur oı.

1
1 zere iken etraftan yetişi terek kurtarıl· sonra Türkiyeoin, Fransız mek

lıği, 3 - Antremansız bulunmakM · Bu re\•ülerde tanınmış ricalin ıı.- muştur. mıştır. teplerindeki papasların yerine 
Ve Zeki bey şu hükümleri ,-eriyor: ilelerinin hususi hayat ,.e halleri mer- Tiyatrodaki bu knnlı tecavüz ile l ;, - Fatihte oturan 3.'3 Yasında GiiJ. laik Tüı:k m'Jallimleri getirmek 
1 - Gönderilen takımın bundan iyi , hamet.,izei? teşhir ve tehzil edilir. bunun mütemmimi olan düello teşehhü- zar hanım keçi ve koyunl~rı~ı evine istediğin ı anlamış . Fakat, bu 

n~fce almasına maddeten imkan "'ok.IYe bu arada haysiyet ve şereflerine 1 sü halel yunan efkarı umumiyec;iııi götürürken kopan elektrik teli altında ' 
.; muharrire nazaran, bunu yap-

tu. de dokunulur. ,.e matbuatını şiddetle işgalde devam kalmış ' 'e feci bir şekilde 9 keçisile 
2 _Takımımızın aldığı neticeler Ü· Yakın yeni Yunan matbuat kanunu ediyor. Şurası muhakkaktır ki, Yu. birlikte kömür haline gelmiştir. mak için hiç bir sebep yokmuş, 

mh!in fevkında olmuştur. Fakat her bu kabil revülerin namus ' 'e hay:.iyeti nanistanda c;iyasi ağrnz ve F rt adan evvel çünkü Fransız mekteplerindeki 
ne kadar ka ... ·bettikse de i"·i bir t.-sir lekeliyen aksamını menetmiş ise de ihtirasat on zamanlarda pek zi- ı .. 

1 
h'"

8
_ h . t r papas hocalar Türk milletin;n .; .; .. · ı ı · " I · · . Dun saba aray urnu \ e e ra ını bıraktık. Sevircilerin \'e oyuncuların pek açık goz tıyatrocu ar, pol sın go- yade atevlenmıştır. Muhalıfler ve ga . . Is k 1 d 1 te§ekkül etmesine ehemmiyetli 

~ .. k b'ld'kl ri b 1 · h 1 . .. · . • . • oldukça kesıf bır s ap amışsa a va. 
takdir ,·e muhabbetini kazandık. zunden ·açıra ı ı e u e er erı a · ı zetelerı hukumetın kredısını kırmak ı- . bir zarar verme- yardımlarda bulunmuşlarmış il! 

ka göstermekten ve temsil eylemekten çin şiddetli tenkit n hücumlarına de- p~rıa. rın se!er~e~ıne k 
1 

t ,. 
1 ı t B - a k a mış ır a Bundan sonra muharrir, TUrk 

B··tu b h k 'k ti . h tt çekinmezler. lşte g~en hafta Per.·o- nm edi:rnrlar ve hiçbir fırsatı da fev· mış ır. ?gazıçı 1çı O k··d'' · .. ü • 
u n u a · ı a erın seya a (!n t ti t d ,.. • 1• h.. . ·1 · nız Kadıköy ,·apur an s ·u uar on n- bükümetinin bu hususta karar 

A •• que ya rosun a, ~ unan rıca ı U· tetmıyor ar. .. .. 
Pel malum olduğunu anlatan hu ~ oz- kfı t• in bilha adli ... ·e nazırının • ** den Beşik taşa geçmek ,.e oradan kopru vermek Ozere oldug" unu, Fran· 
1 k d · r · 1 k me ın sa .; · · 
er arşısı.n a ınsan~.n "e ını a ".ına 0 • şeref ,·e haysiyetine ve hususi haya. ye gelmek suretile seferlennı yapmı~- sanın buna müsaade etmemesi 

yurak derın derin duşunmernesı \'C be- t d kuna bö" 1 b'r reuü sahnede B•t fi k t . h lardır. ,.. ld'•. . ·ı 
ına o n y e 1 • 1 ara J azmına azımge ıııını l eri sürüyor ve 

le dört mağlilbiye~ten .~on_ra "ta- österilirken bu tezviflerden hiddet· Denizde fırtına h 
krmımızın aldığı netı~ler umıdin fcv- g . . .; .. . Fransa ükumetinin bu gayeye 
ki d 1 t .. 1 • h t lenen bırkaç kışi, ansızın sahnede bu- Macaristan Yunanls- Öğleye dogru fırtına çıkınca denız irişmek üzere vesaite malik ol-

n eüfo m;şk u~ .. 
1 
cum esın~ k~yre.. ~e lunan aktörler üzerine tabancalar İ· ' üzerinde bulunan vapurları da bir Iı:ıv· 

t.eess le a a a maması ım nı yo · le ateş açmışlar ,.e attıkları kurşunlar tana borcunu li sarsmış ve seferler kısmen intiza~ı- duğunu ilave ediyor. 
tur. . . . . la iki aktörü yaralamışlar, bir diğeri· vermiyor nı kaybetmiştir. Bilhassa deniz üze- Tiirkiye, Fransanın mali tesiri 

.. ~ıe~ im ıyı değılmış, takım tamnnı ni de öldürmü:;;lerdir. Atılan kurşun . rinde bulunan kayıklar tehlikeli dnki· alhnda imiş ve Fransa iıterıe 
degılmı~ ~ntr~nman yapılmamış, kay lardan seyircilerin biribirine girdiğini Y~.nanıstanda.n gelen hab~rle- kalar geçirmişlerdir. Tilrkiyenin papasları mekteplC9 
fte~me~ ıh.tıma~ı. o kadar muhakkak söylemeğe hacet yoktur. Polis müda· re go.re, Ma~carııtan, Yunanısta· Fırtına, şehir dahilindeki birçok rinde ipka dmesine mukabil 
i~ı kı ~ıre~ ı~ı~er say~lık fa.rkla ~e-, hale ettiği zaman, tecavüzde bulunan- n~? bıtarafhgı ıamanmda zarar telgraf direklerini yıktığı gihi gerek mali bazı müsaadatta l:ulunabi· 
n.rJmck bıle l!,mıdın f e\'kınde bır netıcc lar, ~ırra kadem ha mışlar ve ~ah ne- gor~n ~unanlılara wvermek ~ec· Anadolu ,.e gerek Trakya cihetlerin de 
olmuş. de yıtlnız maktul ile yaralı aktör ,.e burır~tı.nde oldugu tazmmat ki telgraf direklerini de tahrip ettiğin lirmiş. Yani bir kelime iJe, Tür· 

Peki ama iyi mevsim niçin beklen- arkadaşları kalmışlardı. Bu hadiseyi ~akııtını, ~u. sene vermekten den öğleden sonra geç nkte kadar kiye, para mukabiHnde, Fransız 
memiş. takım niçin tamamlanmamış, muhalif gazetelerin hükümete şiddet ımtlna et~ıştır. Trakya ,·e Anadolu ile muhabere lmka papasJarmm, hudutlara dahilinde 
hele antreneman yapılmasına hangi le hücum için güzel bir fırsat ittihaz Bu taksıt 600000 alhn frank· nı hasıl olamamıştır. propaganda yapmasına müsaade· 
sebepler mani olmuş? Diyew~rul: a v~ ettiklerini ı-öylemeğe hacet yoktur. hr ve Ağustosun onbeşinde 8 U h nasal olacak ? kir davranabilirmiş. 
bu şerait altında, yenilecegıni bıle hı- Hatta Atına polis müdürünün bu kan· Yunanistana ıverilmiş olacaktı. ~~ n ava ~ . D .. . • 
le hangi t:ılum ne dü ünce ile ecnehi l h d' . vukuhulncağını en·elden Macaristan, imtinaa seben o- Dun azamt hararet 28, asgarı l~ df' ogrusu, bız bu noktaı naza. 
bir memlekett: büyük':; bir eynhatin, hlabaer ·:~~:~ı \'e miitet"avizlerl bildiği 'F ne~ :idi. Yağan .... }R#!'"ur 36 milf.~etrc ra aıyeceK--'blrs z uıamıyoruz. 

. . . .. . 1 d 1 1 g w . . larnk, Hover moratoryomundaki dlr. RüzgA:r snnıyeöe17 me re suratle ....................... " ............................... -
mes'ulıyetını uz~rıne a ır ense >~~:ı halde 18.kayt kaldıgını v~ bu cınayetın harp tazminat tediyatınm taliki · r B ·· de hna bulutlu ola- lu kız muallim mektebinden Semahat 
kim ve nasıl bır cevap ,·erecektır · !lönüne geçmtk istemediğıni yazacak ka maddesini aöstermektedir. Yu- e .... mış ır. . ug~un w .. • 

1 
. . 

1
• 

tik h t V ... setten sonra hunu . . 1 d ~ cak, hafıf yagmur yaıacak n ruzgar hanım zmır kız muallım mekteuıne, 
ayre e '"' · dar ılerıye ,·armış ar ır. h''k.. t• ı'se bunun b rp .. . . . · 

hakikaten ve cidden merak edi ... ·oruz ı A . b t nan u ume ı a mutehavvıl eı;;ecektır. aynı mektepten Fatma hanım Çamberlı 
.; · Hükumete ,·e tına za ı asına \'U· tazminatı olmadığını, kendisinin 

. Bir futbol takımının ~e:·ah~tindeki kubulan bu şiddetli hücumlar, muhalif bitaraf bulunduğu müddet es· Orta mektep taş orta mektebine, Bolu kız orta mek 
ılk maksat ~eki h_eY de bılır kı ka.~a~- gazetelere inhisar etmemi Yunan ak- nasında tebaasından bir çokla· tebinden Güzin hanım Kırşehir orta 
maldır n .hıç değı.tse kazanmayı unut törleri, tiyatro muharrirleri fevka- rının gördükleri zararıara ait }} } • mektebine, Gazipaşa orta mektebinden 
etmek ve ıstemektır. iade irtimalar aktederek bu tecavü- d w l ffiUa }•ffi eri Selika hanım Ankara kız orta mekte· 

k ~ bir tazminat ol ugunu i eri sür- .. Yoksa Rakibe yenilmek şartile te · .. zil !=:iddetl~ prote!"to etmişler ve hayat- · ı k 11. kt b. d 
1 · \> mekte ve bu tedı'yatın husus"ı [Ü f 1 . . f d l bıne, Bo u ız mua ım me e ın en nlk dersi vermek ve hele "seyirci e :-ın larının tehlikede bulunduğundan ha ~t tara ı ıncı e&\'• ıı a 

h bbet b. ka ı merbut ld w ~ k • 
11

. 1 t Feride hanım Silifke orta mektebine, ~·e oyuncuların takdir ve mu a ı- hisle, kendilerini ötekinin, beriki- ır mu ve eye o ugu- ce hanım Erzurum · ız mua ım me.< e- . 
f ·m b' ka betmek pahas•na t d k t d nu bildirmektedir. hi muallimlig~ine a,_·ni mektepten Na· l:şak orta mektebınden Tayyar bey n ,, mı ır maçı Y • • . 1 nin kurşunlarından cıyane e ece e. Henüz bu mesele bakında bı'r 

kazanmak her halde sevınılecek bir şey birlerin ftcilen alınmasını ,.e hu lrnbıl dye hanım Antalya orta mektep mual Tar. us orta mektebine, ayni mektep-
olma a gerektir- • tecavüzlerin tekerrür etmiyeceği t.8.k· hal neticesi bulunamamışhr. limliğine, Bursa Ji5e:"i muallimlerin· ten 'ecati bey Muğla orta mektebine, 

Giden kadro ile daha ku,·vetli bir kında hükllmetçe kendilerine teminat B den Hamdi bey Adana 1i esine, a.) ni lzmit orta mektebinden Muh in bey 
takım, hiç değilse dört oyunda da ay. verilmesini talep eylemişlerdir. Ati· aŞffiUharrif İffiİZ mektepten Celalf'ttin bey Ü~küda~ lise· Gazi Osmanpaşa orta mektebine t.ıyin 
ni müdafileri oynatarak yormaktan na polisi, bu cinayet akabinde derhal Başmuharririmiz Mehmet Asım bey sine, Bur a . kız muallim me-ktehınden edilmişlerdir. 
vazgeçerek daha yorulmamı bir mii· faaliyete ge~miş ve mütecavizleri ya. dün yazdığımız ,·eçhile intihap daire~i Faika hanım İstanbul kız muallim mck 
dafaa hattı yapmamız mümkün değil kalamıştır. Tiyatrodaki bu tecaviiz olan Artvine hareket etmiştir. Yol· tebine, Bursa kız muallim mektebin- ismet Pş. enstitUsU mUdUrU 
mi idi, takım teşkilinde bizzat oyun· yüzünden bir düellonun da ''ukuuna da bütün Karadeniz limanlarına uğrı- den mezun Zehra hanım Bursa kız nıu· Ankara, 3 (Vakıt) - Balıkesir kız 
culann bile itirazını n oyundan çık- ramak kalmıştır. Zira muhalif gn7e- yacağı için ayni zamnnda uzun bir tet· allim mektebi muallimliğine, Bolu or. orta mektrbi müdürü 1\lünlr Hayri bey 
ma.sını mucip olan hareketlerden vaz-

1 
tel er, bu tecavüzün perde arka~ın- 1 kik seyahati yapacak. ve ı;;eyahat in· fa mektebi muaJlimlerinde.n Velit hey Ankara lsmet Paşa kız enstitüsü ve An 

gecilemez mi idi? •. Bu noktalar da ayrı , dan mürettip ve müşevviki Yun'ln baş tibalarını muntazaman gazetemize m('k Sinop orta mektebine. aynt ~ektepten kara kız orta mektebi müdürlüğüne ta 
bir ynzıda tetkik etmek i tiyoruz. vekili l\f. Yenizelosun abık muhafıZT tuplar ile bildirecektir. 1 Arif bey 'foknt orta mektebıne, Bo.1yin edilmiştir. 

VAKITın Tefrikaeu : 79 1 - Neymiı o soracağın şey baw ı - - Hanımefendi hasta bana de- Gülsüm kaçınmadı; bağıı - i ihtimalini dü~ünerek vazgeçti. 

K 1 k 1 
kayım? j di ki: "Ben anlıyorum .. ben öldük- madı, yalnız kirpiklerinde beli-' Sade hanımının ölmeden ev· iZi cı - Hanımefendi bizim kücük ten sonra sizin küçük hanımı Mu- ren iki dam~a. yaş ağır ağır büyii-' vel verdiği bir resim ve hatıra 

· · ! ha~!mı ~urat beye vereceksiniz rat beye verecekler .. Eğer bı_ınu ya· yerek gözlerm~n bütün ıiyahını ! kabilinden bir. iki ~fya var~t ki 

D il degı) mı? ı parlaran büyük hanıma de ki "Has· kapladı. Sakin ve umul.mıya~ak bunların kendıne aıt oldugunu a arı -Allah kısmet ederse öyle o- t~ sana~ölüm döşeğinde be~~u8: et· kadar düzgün b~~ lisanla: . . ı h~r zaman ispat ed.ebileceği için 
lacak Gülsüm .. Gece yansı bunu tı •. Evlatlarının hayrını gormıye- - Hanımım olmeden bır \'ası hır paket yapıp elıne aldı. Yavat 

YAZAN sormağa mı geldin?.. sin .• Onlar da benim ' gibi birer bi- yet etti. .Büyük hanıma biı· şey l yavaf merdivenden inmeğe ba~la· 
REŞAT NUR i - ...... rer gözünün önünde ötsünler,. Bü- söy!e, ded.ı. Onu söyledim .. ister- dı. Arasıra ayaklarının altında 

- N.e!e cevap vermiyorsun ... yük ha~.ı~ yırtıcı bir çıjlık kopa- senız ~e~.ı de öldü~ün. .. .. .. . l tahtal~r .gıcırdadıkça duruyor. et· 
• O akıam konakta akla gelmeı Kız tıtıremeğe ba~lamıştı. Bu rarak duşup bayıldı. Gul~um ~u hem de sozunu bır rafı clmlıyordu. 

hır fırtına koptu. w defa sözü deği~tirerek başka bir! Birkaç dakika ıonr" bfüün ko maksat ıle mı söylemişti; yoha Aşağı ta,lıkta lalanın oda ~a-
Gece ~arı~r~a dog~u .~erkes o· sual sordu. ı nak halkı Nadide hanımın oda· rasg~le ağzından öyle mi çıkıver· pısı açık kalmıştı. Karanlıkta o-

duına çekılmıftı. Buyuk ha~m - Bir ö)ü ölmeden evvel b'ı- sında toplanmış buiımuvordu. Ge miştı? nun boş kerevetine, sönmüş lu· 
da yat.mağa hazırlanıyor~u·.. ~- vasiyet ederse onu yeı-ine getirmeli 

1 
celik entarilerile yalına yak odnia- . Bu esnada büyük hanım derin rık mangalına bakarken gayri ;h. 

pı hafıfçe .ııcı.rd~dı~ Gulsum bu de~il mi hanımefendi? rından fırlıyan damatlar ihtivar d.erın inleme~c başlamış olduğu İ· tiyari gözleri yaşardı. 
ıamdanl~ ıçerı gırdı: - Evet Gülsüm.. kadını ayıltmağa uf{raşıyorler, kü- çın kızı odadan çıkardılar ve ceza- Kapıyı açtığı zaman gökvü· 

Nadıde hanım: - Hıuta ölmeden bir ~ün ev· cük hanr.mlar: "Söyle kntil .. anne· sını ertesi sabah~ bıraktılar. zü ağarrnağa başla.mrşb. Bir 
• - Kız sen daha yatmadın mı? vel bann bir vasiyet ettiydi lnm· lme ne yaptın?,, diye çığlık cığlıP,a § kaç dakika caddede yürüdükten 

dıye sordu. mefendi... Gülsiinıün iistüne ahlıyorlardı. Kız Fakat o sabahı beklemeee lü· sonra karşıdan bir fenercinin gel 
- Yatmadım hanın.efendi .. u· - Ne vasiyeti? evvela c:atkm bir cehre ile susuv<!r, zum gör.medi. Tavan arasındaki diğini gördü ve yüksek evler ara!'rn 

yuyamryorum. - Söyle.meğe korkuyorum bü-, inat edivordu. Nihayet kavnanası- yatağının kenarına oturarak ka- da henüz karanlıktan kurtulama· 
- Hasta mısın? yük hanım.. m ayıltmai?a muvaffak oll\n ranlıkta birkaç ıaat d~lgın dalgın 1 mıt dar bir sokaifa ~aptı. 
- Değilim hanımefendi .. Size Büyük hanım daha fazla Feridun bey, sert bir sesle: dü§ündükten sonra mumunu yak· NETiCE 

bir tey soracağım. korkuyor, ti.iylcri diken diken o-1 "Çekilin .. onu bana bırakın,, dedi; tı ve toplanmağa haşladı. "Ta§han,, ın öniine geldikleri 
ihtiyar kadın hayret ve endişe lnvordu. Fakat merak korkııra l hanrmlnrın sualini bir kere de Birkaç parça eşyası vardı. zaman §oför otomobili yava,1eı.ta• 

ile Gülsümün yüzüne bakıyordu. ga!ebe ettiği için yalancı biı- süku- ı o tekrar ettl, cevap alamayınca a- hunların hepsini bir bohçay ko· rak: 
Kızda bu sece garip bh· uabiyet netle: sabiyetini yenemiyerek kızın yup götürebilirdi. Fakat kendisi- - Nereye emrediyorsunuz'? di 
vardı. - Söyle kızım .• korkma, dedi.I yüzüne iki şiddetli tokat atb. ni hırsız diye poliıe tutturmaları ye sordu. 

(Bitmedi> 
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ı= Po& Haberleri ] 

Eyüte bir hadise 
D.. E 0 t garip bir un gece Y P e · 

hadise olmuştur: dd _ 
Saat 23 de islim B. ca e 

sinde: 
- Poliı yokmu~ ... im.dat !.. . 
D. bı·r ses jşıdılmıf, sesın 
ıye • l 'k' 

eldiği tarafa koıan pohı e~ ı ı f. . . boğuşmakta oldugunu 
~.şını~ılerdir Yapılan tahkikatta 

gorm · h -
bu iki kişinin ba. çıvan. çı~~gı 
Osmanla Salih ismınde bır dıgcr 
adam olduğu anlaşılmıştır. 

Osman ifadesinde bulunduğu 
bahçeye ayva çalmak için giren 
birisini yakahyarak merkeıe ge· 
tirdiği sırada Salibin önüne çık· 
tJğını ve kendisini oyalıyarak 
0 adamın kaçmasına sebebiyet 
verdiğini söylemiştir. 

Bir otomobil kazası 

Evvelki gece Beşiktaşta bay
ramın kuJJandığı 1837 numaralı 
otomobilin arkasına muavini Mu· 
zaffer Ef. takılmıf, bu sırada 
Fuadin kuUandığı l 917 numaralı 
ot"mobil çarparak ayağından 
yaralamıştır. Tahkikata başlan· 
mışhr. 

Bir manltacıhk 
Dün üç aylak maaf alarak 

eY.ne dönen Emine H. • Sultan
ahmetten geçerken, önüne çıkak 
iki kışi manitacılık ıuretile al
dığı yetmiş sekiz lira aylığı aıır
mışlardır. Emine H., polise mü· 
racaat etmiş, ubıkalılar defterin
de faillerden birnin resmini teş
his etmiştir. Polis, bu işi yapan· 
ları aramaktadır. 

Viliyeztt:: 

Verem hastanesi 
yakında açılacak 

DUn şehirde. ~ tıfo vak'••• 
daha aörUldU 

l nıumi h ı f. ız ıhha rneclbi dün o;abah 
,·ali muavini Fnzlı ~)in rfya~elinde 
toplanmıştı r. İçtimada şehrin son h!ı 

1 Aclliye haberleri 1 
1-------:::---

0tomobil kazası 
1 Spor haberleri 1 111 __ _ 

Birlik maçları 
Şoför Sezai Er. bir sen6 hapse Bugün hangi takımlar 

mahkQm edlldl 
Bir müddet evvel, Arnavut- karşılaşacak 

köyOnde vukua gelen otomobil lstanbul idman hirliği şuhelel'i ara. 
kazasına ait davanın rüyeti bit- sında icra edilmekte olun şamp1rona 
miı, lstanbul ikinci ceza mah· maçlarına hu hafta görülen Iüzunı üze 
mcsi dün kararını bildirmiştir. rine ~amatyada şark ~ımendiferleri sa 

Şoför Ze:ıai Ef. nin Arnavut- hasında de\•am olunacaktır. 
köyünde Akıntıburnu gazinosun- Yapılacak maçlar şunlardır: 
dan Taksime müşteri alarak yo- Saat 3,!i tn Mimar Sinan - Şarkid. 
la çıktığı ve bu sırada eniştesi man. 
Hatan Ef. nin çamurlukta dur- • aat 5,Hi te flerispor - FeneryıJ. 
masana müsaade ettiği sabit gö- maz. 
rlUmUttür. Milbendiı Salih B. in Bu hafta birliğin şubeleri arasında 
ifadesine nazaran, bakımsız bir tertip olunan ,·oleybol müsabaknları
halde olan otomobilin, yolda na da başlanmaktadır. 

Fenerde Feneryrlmaz \'Olerbol saha ıola meylettili, tramvay direğine sında hu maçlar başlanacaktır. Bu haf 
çarptığı ve bu suretle çamur- taki maçlar altı t.akım arasındadır. 
lukta duran Hasan Ef. nin yere Davet edllen oyuncular 
dUferek öldUj'ü neticesine varıl- Türkiye futbol fedarasuonundan: 
mı,tır. Sezai Ef., ceza kan~nu- Aşağıda isim \"e klüpleri yazılı id-
nun 455 inci maddesi mucebınce mancrların 5 eylül cumartesi günü sa. 
tedbirsizlik ve dikkatsiı:likle ölü- at 18 - 19 arasında ('ağaloğlunda C. 
me sebep olmaktan bir sene H. fırka -ı binasında kıiin futbol fede
hapıe, otuz lira para cezasına rasyonuna müracaat etmeleri ehemml-
ekaeriyetle mahkum edilmiştir. yetle tebliğ olunur. 
Pist mes'ul mUdUrU serbest &şiktaş: Hü nü, Nuri. Eşref bey. 

berakıldı ler. 
Gnlatasarardan: A\•ni, Burhan, Ni

Geçenlerde ikinci ceza mah- hat, l\fitat Rehii, .l\f ehrnet Salim bey. 
kemeıinde müstehcen neşriyat 

Jer. 
tan mahkemesine ba~lanan «Pisb Penerbahçe: Rıza, neşat, Cevat, 
guetesi mes'ul müdürü Osman Zeki, Muzaffer, Fikret, Niyazi beyler. 
Hamit 8. kefaletle serbest bıra- Yefadan: Hüsam, Saim, Refik, Sa
kılmııhr. OsmanHamit B. hak- mi beyler. 
kandaki evrak, ikinci cezadan ı~tanhuLpor: 8alahattin bey. 
ağır ceza mahkemesine gönde- Beykozdan: Malik bey. 
rilmiıtir. Yakında ağır ceza a d Ha lıcıoğl u askeri lisesinden: Hakkı 

hey. mevkuf olmıyarak muhakemesi-
ne başlanacaktır. Senelik blrlnclliklere ı,urak 

Tatll yaran bitiyor . lstanbul mıntc.kaaı atletizm Jıeyetin edecek atletlere 
Adliyenin yaz tatili yarın bi- den: 

tecek, bütün mahkemeler açı- Senelik birincilik rnlisahakala!ına 
lacaktır. Baronun yaı tatili iştirak edecek atletler esamisini klüp
de yarın bitiyor. Tatilden isti- Jerin dört eylül 

931 
tarihine kadar gön 

faôe ederek, Avrupayei seyahata dermeleri tebliğ edilmişti. ıı Ye 18 ey Çıkan avukatlar,birer birer dön- d"" ·· .. len 
lül 9:H tarihlerinde icrası uşunu 

mcktediritr. müsabakalara iştirak hakkını kaybet-

a:sonoıar memek için behem~hnl tayin edilen ta· 
rihe kadar csaminin gönderilmesi n 
programın bilahara ilan edileceği tebKıyın etlerJnhı düşü- Ht oıunur. 

rftlmemesf fçln te- Parlak bir spor bayramı 
Roma 2 (AA) - Ecnebi memle-aylrk sıhhati. Yerem hastanesi mesele;. dablr alınıyor k ' . . f • t A . ardist 

· .. ·· .. 1 ·· t.. F 1 bey d .. ı iç etlerde oturan aşıs 'ang lerı goruşu muş ur. . . az ~ .. u. ı · Gayri mübadillere bono te,·zi .. tın? }eri i.imlastik ve teganni cemiyeti ta· 
tiın-0 hal\k ında. de~ıştı~ kı: Şehnn U·1de,·am edilmektedir. Şimdiye kadar rafından sienna meydanında tertip e
mumi sıh~a-~i ıyl~ır . . :;on zaı:nanJ~~da l üç. yüz y~rmi ki~iye. takriben bir huçuk dilen poı· bayramı parlak bir muvaf· 
ı;ehirde gorulen tıfo 'ukuatı ıle . muca. mıb on lıra kıymetındc bono dağıtıl- fakivct kazanmıştır. 
cadcle eden vilii)~et ~·e. bel~.diy~ . ıh~i l mı~ tı~. 'J'e.niatın d.aha bir ay süreceği \:apılan bu şenliklerde .M. Mu.soli: 
heyetlerinin mesa ılerının musmıı netı· tahmın edıJmektedır. ni de hazır bulunmuştur. Muhtelıf cı 
cc ,erdiği an laşı l m ış tır. 1 Diğer taraftan ihtiyaç içinde bulu. hetlerden teYcih edilen ziya akisleri a-

Bu neticenin elde erlilm~ inde :ı ~ga nan gayri mühadillerden hir kısmının rasındn mükemmel surette yapılan ek· 
ne ıinıil olan tifo as ısına de,·am edil- ellerindeki bonoları çok ucuz fiatlarla zersizler ve mu,·affakıyetıe söylenen 
mesi de a) rıca karnrlaşmıştır. fırsattan i tifade etmek i6tiycn rnura- ,·atan şarkıları n? marşları gerek 

Yerem hastane inin açılma işi ile bahacılara kırdırdıkları anlaşıldığın. haşYekilin ve gerek ·eyircilerin hay. 
heltdiye yalundan ala"adnr olmakta dan gayri mübadiller cemiyeti tedabir rnnlıı.1tnı mucip olmuştur. 
\"e bina aramalı tadır. simdi hütçe de ~el almağa lüzum görmüş ve bono alan gay Şentlk1er bittikten onra 1\1. Muso· 
mi bulundu~u için i)' binaya kalmış- ri mübadillere bonolarını kat'iyen ;-;at- lini gençlere hitaben bir nutuk söyle
tır. Yakın bir zamanda hastanenin a mamalarını ta'-siye etmeye başlamış. miş \'e bunları ltalyan olmak Ye Roma· 
çılacağını timit ediyorum. tır. nın evlatları bulunmakla daima iftihar 

ııı * "' Cemiyet ayrıca Maliye vekaletine etmeğe davet ve teşvik etmi§tir. 
DUn haher aldığımıza göre şehirde de müracaat ederek bonoların çok du- Motosiklet mU•abakalara 

yeniden üç tifo ,·ak'ası görülmilştiir. şük fiatla murabahacıların eline ge!:me Meramı, 2 (A.A.) - 76 rakibin nıu· 
Hastalardan bi~i 1 Periköyündedir, ka- sine mani olmak için borsaya knbu- kayyet olduğu ,.e içlerinde Alman \'on 
dındır, Hnsekı hastane ine yatıııl· Iüne müsaade Ltemiştir. Gayri mii- Kron dahi olarak be~ ki. inin cezaya 
mışhr. Diğer ild hasta hariçten gelmi~ badiller kongresi içtimaa davet edil- çarptırılmış bulunulduğu altr günlük 
l<'rdir. lki i de erkektir Cerrahpaşa mlştir. Kongre on güne kadar toplana motosiklet yarışının mü ·abıkları ü~ün 
hastanesine yntırılmışlardır, caktır. cU merhaleyi ikmal i~in hareket etmiş-

T hrirl mUsakkafat komfs· Cemiyet rei i Karnlalı Hü e_yi~ he . .r !erdir. Son mükafat için tasnifat şu 8 

1 h 11 1 d bonolar meselesi haıdiında demıştır kı: ,·erhiledir· yon arına ma a e er en 
1 

k ::. • 

llecek ezalar - Baı.ı kimselerin bono ar!n ·rynıe ı _ Jtalya (cezasız olarak) 2 _ 
eç . , . . . . tini düşürmekle istllade lemm etmek Almanya (ÜI puvan) 3 _ Fransa (203 Bazı mahalle ıhtı)~r he,>etler!.' ta,~~1 

için faaliyette bulundukları hissedili- pu\'an) 4 - İngiltere (300 pu,·an). . ·· akkııfat komı~yonları dort vt:Ş G · üb d"ll · b . · 
n mu . .. \ 'Of. ayrı m a 1 erın u propagan- Be:rnelbilel kupa mu abakası içın: • kkafat komı yon1arı dort beş · · 

1 
· ı· · · kık musa dalara ehemmıyet l'ermeme erı aı: ı:ı- Birinci hal)a (B takımı) lngilten! (B. .. k d faaliyete başlayacakları · · 

1 
ki b ı. ' • 

gune a ar . . . . . . dır. Bonolar faızstz 0 ma a erauer, takımı) Felemenk (A. takımı) dır. 
halde mahallelerınden ıkışer kı~ı seç~p kar~ılıkları fazlasile mevcuttur. Hım 
h nüz isimltrlni kaymakamhklora h>i- müzayedeye çıkarılacak Anadoluda ki lsta n bu 1 Sof ya d~rmernişlerdir. Dün kaymakamlar Yunan em!Rkinin kıymeti teY7.İ edile-

ht lara t.ehliğat yapmı~lar ''.e .Yn· cek bonoların kıymetinden çok fazla
mu k~r a kadar mahallelerden ıkışer dır. Bu itibarla bonoların yüzde yiiz nn a qam. · • · 1 d" 

tı i;tihap etmelerini bıldırmış er ır. kıymetini muhafaza etmemesi için hiç 
za r • 1 · de tekasül gösteren muh bir sehep yoktur.,, 

'azıfe erın d ılacaklardır. Bundan Gayri mübadillerin geri kalan ist·h-
tarlar cczn: ~~ .~r kaymakamhğr ayrıca kakları için Maliye ,·ekal~ti Anadolu 
başka .. Emınonu kadar da teşekkül da bulunan l"tnbli tmlakinden bir kıs-
10 eylul ~~~:::~kafat komi yonları mının daha tahcıis edileceğini \·andet-
eden tahrırı . "ki"""r aza ~eÇİl· miştir. 
f • dl> har nahl\·eden ı r ,. ı·k· . . cf • çın .. - ,.. . · . t' : lı:tanbulda ı unan em a ının ,:ı esı 
me ini de tebliğ etmış 1

1r.ğı mıntakasın· isi bittikten sonra Yunaniı:;tan 67:100 
E · ·· u kaymakam 1 ~ 

1 
ı . mınon h 'ri muc;akka· fngitiı liralık geri ka an ı\ısmını 'ere. 

da çalışacak olan alt:l~~d;ı vazifelerine çek, bu para yüzde iki ni•petinde gay-
fat komisyonu 14 e) ri mübadillere tevzi edilecektir. 
başhyacaktır. 

Hat Çorluda bozuldu§u için 
dUn konuşulamadı 

Istanbul - Sofya, Ankara, Sof· 
ya telefonunun dün işlemeğe 
açılacağı yazılmışdı yazıldığı gibi 
hat dün açılmış ve Sofya ife 
görUşmek üzere bir kaç kişi 
müracaat etmiştir. Fak at fırtına 
yüzünden hat Çorlu c;varında 
bir arıza gösterdiğinden görüş
mek kabil olamamıştır. Hattın 
tamiri için icap eden tedbir ahn
mııtır. 
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Ticaret i.leminde: 

Bu sene 
Arpa az fiyatlar 

sağlamdır 
Bu sene az arpa istihsal edi

leceğıne dair mevsi~ başında 
bazı mfihim müstahsıl memle
ketlerde yapılan tahminler g~n 
geçtikçe kat'iyet kesbetmektedır. 

Şimali Amerikanın ıstoku ge· 
çen seneye nazaran çok azdır. 
Temmuz ayında neşrolu~an .A
merikanın resmi istatistıklerıne 

göre Şimali Amerika arpa sto
ku 4-5 Kanada da olmak üzere 
440 bin tondur. Halbuki geçen 
sene bu tarihte 660 bin t~ndu. 

Romanyada da bu sene arpa 
az eksilmiştir. Zeriyat sahası ge
çen ıeneden 185,000 hektar da
ha azdır. Binnetice elde edilen 

mahsul geçen senenin 23,713000 
kentaline mukabil 17,000,000 
kental olmakla S,653,000 kental 
nokıandır. 

Macaristanda ve diğer milca• 
vir memleketlerde de arpa mah
sulU bu sene ıeçen seneden 
azdır. 

Piyasalara halen hakim bulu
nan Kanadadır. Bu sene az ıs
tok ve az mahsul olduğunu bi· 
len tDccarJar arpa satmak için 
iştical etmemektedirler. Fiyatlar 
her tarafta tedricen yükselmek· 
te olup piyasalar istekli ve sağ· 
lamdır. 

Cihan piyasalarının bu vazi
yetinden Türkiye de hissesini 
almııbr. lstanbul piyasasında ar
pa fiyatları seviyeleri tedricen 

yükseliyor. Istanbul piyasasından 

ihracat için en çok mübayaatta 

bulunan bir mühim firma Hay

darpaşadaki büynk siloyu isticar 

ederek külliyetli miktarda arpa 
depo etmekte ve onbeı günde 
bir gelen vapurile muntazaman 
ihracatta bulunmaktadır. Son za
manlarda Yunanistana da bir 
kısım arpa sevkedilmiştir. 

ihracat ofisi te,kllltlnı 
genlşletlror 

ihracat ofisi istihbarat teıkili
tını, bütçenin müsaadesi nispe
tinde geni~letmeğe karar vermıı
tir. Bu sene biri Pirede diğeri 
iskenderiyede olmak üzere iki 
mümessillik ihdas edilecektir. 

A•rupauın diğer mfibim mer
kezlerinde mUmessillik ihdas 
edilinceye kadar da bu vazife 
bir ücret mukabilinde mahalli 
tüccarlardan birine verilecektir. 

Kuru meyve piyasası 

ihracat mevsimi başladığı hal
de kuru meyve satışlannda he
nüı bir canlılık yoktur. Şehrimiz 
borsasında iç fındık 72, kabuklu 
fındık 34 kuruşadır. Geçen sene 
ise iç fındık 90· 105 kuruşa ka
dar çıkmıfh. 

Ceviz fiatlarında da yükseliş 
yoktur. Fiat 40 kuruştur. Geçen 
sene iç ceviz 80 kuruta satıl
mışh. Cevizin en büyük alıcısı 
Almanya olduğundan son Alman 
buhranı ceviz fiatlarında da le· 
sirini göstermiştir. 

Ticaret ve Sanayi bankası 
Bir müddet evvel tediyahnı 

tatil eden Ticaret ve Sanayı 
bankasının hissedarlarından bu
lunan cenup bankasile bir Fran
sız sermayedar grubu 1 ankanın 

vaziyetini tetkik etmek ve tek
rar faaliyete başlayabilmesi iç.in 
yardımları istenilen iş ve Ziraat 
bankalarile temas etmek üzere 
şehrimize birer milmessiJ gön
dermiye karar vermişlerdir. Bu 
mümeasiller pazar aünü şehri-

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Cuma 4 i':ylül 9 uncu 
tı\ 19JI. senenin günleri: geçen 247 
kalan ~ünler- J l 8, ~O Rebiülahir 1350. 
Bı ldırcın geçimi fırtınacı. 

GUne!f-D0ttuşıı 5.29. Batı~ı . 18.39 

Namaz vakitleri- Sabah; 4,ot : 

Ô~le: 12.13: ikindı ı'illAkşam 18·39• 
Yat~ı 20 15 imsak 3,44 

Hava - 1 lünkü hararet ıa:ı:amh 28 

(a•garl) l 6. Buırün ruzgar :\hite\·assıt 
esecek ,.e ha\'a az bul utlu ve hafı( 

yağmurlu olacaktır. .. 
ölenler 

Merhum Prag sefiri SUleyman 
Şevket e. in cenazesi bugUn 

kaldmlacak 
Vlyanad:ı ıedavi edilirken nfat eden 

Prag sefiri Sül e~ man C\·ket Beyin cc· 
. d'" ı anadan getirilmiştir, bugün naze sı un \' Y 

Gülhane hııstanesinden c.at 11 kaldınla· 
cak, Ayasof yada namazı .kılındıktan sonra 
Maçkada nilc knbrisıanına defnedilecektir. 

* Radyo 
lstanbul _ Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon plAklan neşri yan J 9,30 dan 
20,30 a kadar birinci .kısım alaturka 
saz, Vedia Rıza H. ve KAzım B. lşrira
kile Anadolu .Ajansı haberleri 20,SO dan 
2 1,30 a hadar cazbant 21,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kısım saz, Nermin Hanım 
fştirnkilr. 

,.. Vaklt:Abone ,artlan: 

1 3 () 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Harkte - 800 1450 2700 

llln sartlarımız: 

Aylık 
Kuruo 

.. 

Resmi Husust 
Satın 1 O Kş. ı 2,50 Kş. 
Santimi 20 .. 25 " 

KUçUk llln ••rtlanmız ı 

ı 2 3 
30 50 65 

4 

75 
1- 10 Defalık 

ılOO Kuruş 

A _ Abonelerimizin bet üç aylı· 
ğı için bir defa meccancndir. 

8 _ 4 satın geçen ilAnlann fazla 
ııaun için 5 kuruş zammolunur 

Maarifte: 

Talebe Yurdu 
Bayeı:ıttaki Talebe yurdunun 

inıaatı bir kaç güne kadar bi· 

tecektir. Binada banyolar, spor 
ve ders salonları, konferans N• 

lonu yapılmııhr. Şimdi binanın 

tefriş iti ile uğraşılacakbr. Tq
rinievvel ortalarına doğru Yur
dun açıla bileceği tahmin ohm
maktadır. 

ilk tedrisat mtllettlş· 
Jeri yarın topla· 

nacaklar 
ilk tedrisat müfettişleri yum 

Haydar be)in riyasetinde top
lanacaklardır. Bu içtimada ilk 
mekteplerin kooperatifleri, ebe

veyninin faaliyeti, alfabe tedri

satı ve daha bazı mesleki meae
leler görüşülecektir. .................................................... _ 
mizde bulunacaklardır. 

Ticaret ve zahire borsasınd• 
bir karar 

Ticaret ve zahire borsası ida
re heyeti aldığı bir kararla me

murlarım, her gün yapbkları iıi 

sırasile bir kağıt üzerine yaza

rak amirine vermiye mecbur 
tutmuştur. 

Esnafın ihtiyaçları tesblt 
ediliyor 

Esnaf mürakipliğinin deliletile 

esnaf cemiyetle rinin reisleri ve 

umumi kilipleri iki aydanberi 

cumartesi günleri Ticaret oda

sında toplanarak esnafJı.nn 

ihtiyaçları etrafında görüı· 
mek tedirler. Yarın da 3ğledea 
sonra gene toplanacaklardır. 
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f DUnyada Olan Biten Meraklı Şeyler J • o 
Nakleden, 

Bir Amerikan hapisanesinde neler gördüm? 
l l v • kot l '" ; <frik•sı ·ı 

No.:35 Hz. JSA ömer Rıza 

• • 
• Tom Muni 13 yıl evvel henüz gençken ·masum olarak hapse 

atılmıştır, bütün Amerika bunu biliyor, fakat o hala 
mahpustur ve mahpus kalacaktır ! Isa , mabedin en kutsi 

kısmına girmişti Odalarında bir saksı çiçek bulunduruyorlar, asılmıya giderken piyano ve cazbant dinliyorlar 
(Sanlrarısisko) methalleri olmadığını yemin ile hil- sonra hemen yakılırmı;;. ip sıkı tut-
Körfezi bir vapurla geçiyoruz. Yir dirdi. Bununla beraber l\Iuni ha la sun diye Y<'di düğüm yapılı rmış. 

mi dakika sonrn bir otomobil rhıa- mahpustur. mr kö.-ede bir de piyano gördum, Halbuki buraya bir kimse giremezdi 
mur, çam ağaçlarile dolu bir or- Bu on dört senelik hapis müdde- ve bizi gezdiren gardiyana neye yara- ----...----- ---- __ _ 
mandan bizi geçirerek mitralyözlerle tinde l'ıtuni kimseye boyun iğmek şöy dığmı sordum, şunu cevap verdi: Lfıka, incilinde, İsanın nesebinden ve geri dönerlerdi. 
müdafaa edilen bir kapının önün<' le ~lursun bütün gayretile bigünah ol - - Bazı mahkumla r, musiki ile a- bahsederken onun cetlerinden birinin Isa herkesin yaptığını yapmak
brrakıyor. Bu kapıyı ayni vaziyette dugunu ispat için mücadele etti. .Eli- sılmalarını i~terler. Burada son ar- (Lavi) olduğunu söyler, bunun ve bu la kalmadığı için onun ba~ka bir nıak
başka kapılar da takip ediyor. En ~i sıktığı zaman, kendim~n azimkfı r zuları ne ise hepsini yaparız. Daha ge- n~nla beraber İsanın validesi Mt>rye- sat takip ettiği belli idi. :.ı 
son kapıda, isimlerimizi yazıyorlar bır adam kar~rsmda oldugumu anla- cenlerde birisi bir cazbant is temisti, mm, Harun neslinden olan Yahyanın Isanın tilmizlerile birlikte mabedf 
ve muamele bitiyor. On beş dakika dım. ~ctirttik. Lfıf aramızda bu mahkf:m. validesine akrabalığı ileri sürüle- girmesinden ve ta ic;erlere dalmasm
son.ra da bekleme odasında, Tom Mu- . - ~enden, diyordu, ne istiyorlar? lar iştihalnrını kaybetmiyorlar. Hü- r~k. lsaııın ada_mlarile birlikte mabe- dan sonra yalnız bir kıihinin ona i-
ni ıle karşı karsryayız. cınayetın baskası tarafından yapıldı 1 .. d b" k .. 1 k d"l . dı ışgal etmesı esnasında ayin icra tiraz etmesinden onun mabede girdiği 

~ _ • ~ .. ? 
1
• mm en ır aç gun en:e ·en ı erıne t . h.k b' 

Uzun masanın bir tarafında malı- gını ıspat etmek bana mı duşer. \a- t . k . .1. e mesıne mu 1 ır sebep olarali ka zaman mukaddes esıyayı muhafaza e-
. . . . . . a\ u \en ır. b 1 d "I • t" R h · :. poslar, öbür tarafında da zıyaret~iler hahatlılerı arama benım vaııfem mı- ~ . d" u e ı mış ır. e abıtJer arasındil hu denlerden bir kısmının ona iltihak et-

. d . d . d' ? """ d" d b d it . ' 1 Mahkumların odasına gır ım ve ·ı. k· betler mevc t 1 b"l' d" Ç'" . . I var. Masa tam orta yerın en eınn· ır. ':7ım ı e un an a ı ı-ene e\' e .. . 
1 

gı H .tr u o a ı ır ı. un- tiğıni anlıyoruz. Bunun sebebı sa-
l 1\1 h .. 1 .. b" d b t d - parmaklık uzcrınde kurşun kalem e ya k"" b"" .. k k: h" ta f d 1 · · parmaklıkla ayn mış. a pusların o muş ır a amın eyana ının og-ru ·u uyu a ın ra ın an sa aley. nın kendisini mesih tanıması ve kendi 

bu parmaklıktan uzanmaları yasak- olup olmadığını tahkik ile n~<'şguldür- pılmış iki imza gördiim: French Leı>i· hinde vuku bulan ittihamlar arasınrla o sini böyle tanıdığı için mabede gir-
tır. Masanın ucunda put gibi duran ler. Bu mesele senelerce si.irebilir. re ve Yohu )1ellon birkaç ay evvel ihi nun mabette gay ri meşru surette f1yin mek, mukaddes eşyayı görmek saJfihi-
bir gardiyan var. Ye ilave ediyor: si de ru ılmış. Riri i karısını, öteki de icra etmesinden bahsedilmiyor. llu- yetini kendinde görmesi idi. 

Tom l\funi hapisancde tam on Ü· - Ben bir şey istiyorum: Bitaraf bir polisi öldürmü!} l\tüfetti~;, Pn ya nunla beraber büyük ktıhi~in bu nok l"ia, mabede bu suretle girmiş, 
çüncü senesini geçirmektedir. Ora- bir adli tahkikat. Dostlarımın benım kında asılacak olan mahkumun, 19 tada sükut etmesini bir delıl olurak ve bir kahin ile kar;alaşarak onun iti-
ya genç olarak girmişti. Şimdi ş:ı- gösterdiğimiz deliJlere rağmen ve hic;1 yaşında Ed,·a r d Guikam isminde bi- kabul ed_emeyiz. Çün~ü (J~~~füs>_ ün rnzlarına cevap ı·ermişti. 
kak.lan kırlaşmıştrr ve yüzünde birçok ehemmiyet vermeden beni müebbet risi olduğunu ~öyledi. buna daır mevz~u bahı: ettıgı ve,.;ık~- lsa ile kahin arasında geçen mu-
burusukluklar vardır. Tom Muni, hapse mahküm ettiler Eğer vali bi- Il d =h b 1 d • ya el karışmadıgını gosterecek hır havere, onun mabedi nasıl teHikki :. · u o ayı, . .,.... panın u un ugu . Ik" 
hiçbir ~ü.:üm işlez:neden haps.e. atılmış- günah olduğuma kanaat getirirse, ki yerden bir kapı ayırır. içeri girmek şey yoktur. ~H~r ~e hal ıse, be . ı etti~ini izah ed!yo.~·· A .Isa: artık ma-
tır. Dutun Amerıka bunu btlıyor, fa. bu pek yakındır beni bırakmak ml'C· . • .. d' . . _ :- d ı~a. mabette ayın ıcra etmekte hakı-ız bedı, kıskanç hır uluhıyetın esraren -
,_ b w h • ıçın on uç mer l\en ınmek lazım ır. d ~"ld' . k . b"" 
~t una ragmen ma pustur. buriyetinde kalacaklar. Aleyhime bir Jl'"k" d be . d k'k . 1 1 egı 1• gız mes enı saymryordu. Bura!"!r, u 

• . . u um en on ;;ı a ı a ev"e ma ı- B d k"h" l d b" k .. . 1 . . ... 
Munı eskıden bırçok amele sen- şüphe gölgesi bırakacak olan bir affı A .. •• u sıra a a ın er en ır ısmı- tun ınsan ann toplanma yerı, butun 

. . kumun kollarını vucudune yapı~tırıp n n : ·1 'lt'h k t · ı 1 d · k A • - "d' H dikalannda aza ıdı ve grevler ter- kat'iyyen reddederim. On üç senedir _ .. .. " . _ 1 .lsı ere ı ı a e mış o ma arı a memleketın mer ezı sınagogu ı ı. er· 
• . A 1 • • baglarlar. Sehpanın onunde de a~ ak rok muhte ld" t 1 1A ı.-d· . tıp eder, Amerıkanrn re ·mı memurla hapis tevim icap ederse hakıkatm . ti •

1 1 k" ~ me ır. kes burada op anır, eze ı ve el]Ç ı rnr 
rmın en büyük düşmanı olarak tanı· t · ' d k ' · · b" bu larını aynı sure e bag ar ar 1 çır- Bu devre ait olan ve son derece lığa ibadet ederdi. 
nrrdı. Emniyeti umumiye onu sene- kamdamednhmehy a~at çk~ ml ab~~. ı~ın ır pınm:ısın. Di~er taraftan 16 santi~ mühim münakaşalara sebebiyet veren lsanın bu telfıkkisl, Süleyma-

n ar a a apıs e a a 1 ırım. · ı· · · d bır kalas da sırtına ha•~ b" "k (O h h ) · ·· ·· lerdenbe-ri nezaret aıtında bulunduru h k O. J genış ıgın e ' · ~ ,.· ır vesı a X), ync os papırusıt un- nın eski .sark tarikatlerine göre icat 
yor, fakat bir mahkeme kararı dola- idam ID8 m arı lanır. Bu suretle vücudün çırpınrnala vanile mevcut olan incil parçasıdır. ettiği tarikat telflkkilerine çok müna
ytsile, l\luni serbest dolaşmakta ve Bundan sonra yirmi sen~dir. hapis!e rma mani olunur. Burada lsanın mabedi işgal et- fi idi. Onun ic;in Isanın hattı hare
propaganda yapmakta devam ediyor- bulunan (M~~ .~amarn) ısmınde hır Sehpanın sağ veya sol tarafların· mesine dair şu hikaye anlatılmakta- keti hiç şüphesiz bu tarikat taraf· 
du. mahpusla gl\ruşmek fırsatını ~azan- da üçer snndalya vardır. Bura- dır:.. . . . tarları arasında c;ok derin a.k~ler yap-

1916 i 1 ?Oh . d .1 dım. Bu adam 1911 de, Los AnJeleste 
1 

h""kA t 1 t 1 lsa taraftarlarıle bırlıkte mabede mıstr Bunlar mabedi zıriızeber e-senes n n .. azıranın a, mı . ara u ·ume memur arı o urur ar. • . . :ı: • • 

I A b" f k A 'k h be · t" ,,. (Times) dev binasını berhava etnıış , 1 hl • h a kl k b gırdı ve mabedın en mukaddes sahası- dilmi~ onun bütün kutsiveti ayaklar 
ı ır il" ·a, merı ·anın ar ı ır... . . ., a mm sc p ya ya aşır en aşma .. .. .. . . ... · 

k' 1 h" d b"" "k b" T t · M' olan anarşist grupuna mensup ıdı. b na yurudu. Burada, Ferısılerden o- altında çiğnenmiş zannediyorlardı. 

t
.1 e ın e duyuSt ırtmSı ;ng Y;-ı~ ı.1\İ· ı- Adliye onun aleyhine hicbir delil lıu- bir si~ah çuval geç~rirler ve c~~ıat. oy Jan büyük bir kahin ona karşı durarak -.....:...-----·~--------
ıng esnasın a uar reca ı e .ır - nuna ıpi takar. Bır masanın uzerınde l A A •• 

1 
. .. 

1 
d" 

ket Street kö;::;esinde bir bomba path lamamıştı ve el'an da yoktur. Bununla ' . .. ' . . . . . ha askara şu soz erı ~oy e ı: 
varak on kisinin öli.imüne sebep oldu. heraber mahpustur. Alelekser mah- ku"'·eth uç sıcı~ va~dır. Sıcımle~ın - Senin bu mukaddes harime gir-
.; :ı: • l . · h · t ! uçları, bir d~"'"' ıııUlle tillı ol.2n ıpe ,_ b k: dde8 ,.vaya bakma-Bütün tahf\triyata rağmen de nıiicrım pus ar, yırmı _sene apıs en ~onra, _ i hareketle mahkQmun men~ ve .• u mu a . ., · e,...,_. 

1 b 1 adı Fakat birkaç gün serbest bırakılırlar. Mac Namara f. baghdır. Il r na kım musaade ettı. Kendın yıkanma 
er u unam • 1 d k" tahta kayar ve h" 

sonra bir adam. 'l'om Muniyi hadise· çin bu böyle olmamıştır. Çoktanberi, ayakları a tı~ a .~ . ' _ .. dan, taraftarlarm ıç olmazsa a-
nin oİduğu yerde gördüğünü iddia et- idam mahkumlarına hizmet ettiğini ba mahkum bo~luga duşer, ~g.ulur. l\~~: yaklarını yıkamadan nasıl buraya gir Bir müddettenberi yüzünü gör-
t" B "hb "ğren·r öğrenmez Muni na söyledi. Onlara yemek götüriir· fettişler, hiçbir zaman k~~ın k_estıgı diler- Sen, bu temiz ve tabir ye~e mediğimiz, sesini duymadığımız şair 
b~ tu ~d. an ~. 1 

k 1. ..'d ... . ,. müs. ipin ölüme sebebiyet verdıgıni bılmez- kirli kirli girdin. Halbuki hiçbır ve üstat Ahmet Hasimin bir Karadeniz 
ızza gı ıp .ı."evyor po ıs mu un)'° :ı: • •• •• • ,. 

t . t 1• ldu derhal tevkif muha-j - Burada kaç idam mahkılmu Jer. kimse yıkanmadan, ilstunu başını seyahatinden döndüğünü haber ver-
me es ım o , , ··r tti b" k · · 

keme ve müebbet hapse mahkum edil· var? Yanımdaki mu e ~· ır aç ı- değiştirmeden buraya gıremez ve mu- diler. 
di. Bigünah olduğunu ispat için bü- _ 16. Birkaç güne kadar birisi i- dam sahnesinde buJundugunu anlattı. kaddes eşy~ya bak.amaz. . • . Gül Saatleri san'atkiirı Samsundan 
tün gayretleri neticesiz kaldı, kendi le dam edilecek. Kendisine sordum: Halaskar (Yanı İsa) t~Imızlerıle büyük bir teveccühle bahsediyormuş. 
hine şehadet edenler, hakim tarafın- Nevyorkta idam için elektrikli kol - l\fahk\imlar, idam esnasında birlikte durdu ve cevap verdı: Cenup çocuğu şimalden hoşlanmış 
dan şüpheli görünerek tevkif olundu- tuk kullanılmMına mukabil, Kalifor- nasıl hareket ederler? - O halde sen, b~ra~a. k~tst ha- demektir. .. .. .. .. 
Jar ve mahkeme, hadisenin olduğu niyada idam usulü asılmak sureti le- _ Ekseriyetle iyi. Pek azları ken- rimde bulunan sen tahır mı~ın · ·• Tezat.. esasen bu bu tun J.uyuk şa-
gün, gazete muhabirleri tarafından a- dir. dilerini kaybederler. Ekseriyet basa- . Kahin bu söze karşı şunları söyle- irlerin sevdiği bir şey değil midir? 

Jınnuş olan ve Maniyi hadise mahal- Hapi~haneyi yakından tetkik ede makları tam bir takaydi içinde iner. dı: . . .. .. dun * * * 
linden uzak bir yerde bir balkonda gös bildim 2400 kişilik için yapılmıs olan A 

1 
k fi "T A • mi - Ben tahırım. Çunku Davu Keder 

terlr fotogvraflan ihticaca salih görme- binad; 4300 mahpus vardı. Efkar; umu . - 81 ma sure 
1 

e 0 um anı · havuzunda yıkandım. Sonra birkakç PlaAJ"dan 
. dır' d" . d"kt sonra bir basarna dönen bir genç kızla er-

di. miye cinayetlerin artmasrndakı sebep • . . mer ıven .ın ı en ·. k k kad h"" ·· · · d .... "dı" 
' - - Şüphesiz asılmak suretıle ıdam ··•. ld" be ·az ve temiz elbıseler e ar aşı uzun ıçın "° 1 • 

Biraz sonra bu fotoğraflar biiyü- le az atakadardır ve (a~agı tabaka- . . ym~se ım, ~ K ı dak" raketle tenis korta gi-
" en iyi usuldür Elektrık sandalyesın· · d" Sonra bu mukaddes eşyaya 0 un ' 1 

tüldü ve o zamana kadar görünmiyen nın) daima. bu _gibi i~l~r~e. m~g~l ol- · • . . s A • ·un gıy ım. den genç hanım kan ağlıyor. 
bir saat meydana çıktı. Bu saat tam dugu nazarıyesı kendısı ıc;ın kafı gel- den daha pek çok 1 ~· ~nıdır. Bo) . baktım. A A di: Aceliicaip isimli sandalı ile Kala-
1,58 i gösteriyordu. Hadise ikiyi dört mektedir. damarlan derhal ke.o;;ılır, maamafıh Halaskar ona cevap ~~~. .. . . mı ko unda: 

· · · ·· · · Yazık sana sen gozu gonnıyen ş Y dakika gere olmuştu. l\lunının bu altı Amerikalı övle uzun uzun bir sey çırpınmalar bıraz surer. Dunun ıçın - ' ' · ··ndu··z k"' k Okev' di,.·e bag~ıran delikanlı 
~ • • ·• b" k"' ·· ' s gece gu , ope · - .; • .; dakika zarfında bulunduğu evden ha- le meşgul olmaktan çok uzaktır, ve ~it mahkumu bağlarız. Yalnız bu çırpın- ır. orsun • en . 1 ttikleri d mükedder. 

dJse mahall~ gitmiş olması maddeten tikçe düşen memleket iktisadi vaziyeti· malar otomatiktir. lerın domuzların k:~ı:; ~en ve ~~i; On be:;; gün sonra mektebi açılaca-
kabil değildi, ve kendisinin bu işle ni ve işsizliği nazarı dikkate almaz. ölümün amansiz surette gözl~Jiği ~ıka~mı~c;ın. Fa }ardan ya<ra 1 g~ını düsünen mekteplide yeni bir ke-

. · · · ·· ı · d tılmızlerım ~ma " n can ı " alakadar olmadıgı meydanda ıdı. Fa· Hapiste bütün milletlerden nümu- mahkumların hücrelerı on erın en ge- · d k. der bas gö terdi: 
k t b d 1'l de hic;b' t" ·ermedi l . R' r h'" d b' k sularda yıkan ı " , N . ··1 .. ! A k me 

a u e. ı A ır ne ıce. \ . .' ne er varıdır. Beyaz, zencı, ınt ı, çiyoruz. Hemen her ucre e ı~ sn :s~ Bütün bu hikayeden anladığımız, - Pol~ ... egrı o muşh . "şb~ln a b" -
Amerika efkarı umumıyesı bu ış- Yunan, tnlyan, Fransız ve Alman çiçek vardır. Bir mahpus bası ıle bı1.1 . kadd h . . Ji ve nazarı taraflarını u ıyı ı en ır 

• . • .. • bir kimsenın mu · es arıme, yanı . • . d d 
le şi'Cldetle alakadar olmuştu. Hır mahkumlar var. Mahpuslar, dar, ku- seHimlı,.·or biris i önünde durduğu- · girm"" . .. d kadının daha gençlı~ıne oyma an 

. . t kk""l . , 1, .. . . . kJ .; • ' .. .. (Henkel) e .. sıne musaa e .. .. . . h . d d tahkık komısyonu eşe u ettı ve .T ac ~uk, korıdordan hır paı ma ı kla ay- muzu gör ünce kahkahalarla guluyor. d • d r H h 
1 

k: gocup gıtme:.ıne, anı acınmaz a e-
. · k' h"d" ı._ . .. • • • ·~ · olunma ıgı ı · a am ar, .ı · • . -

Donald ısmınde ı şa ı ın ~yan.ltının dınlanan hucrelerde ıkışer ıkışer yatar n· k ~ı yemek ı"rin bir tayuk kendı" sınıf] ı gıl. .. _ ·d . .. . ır sa s , ~ • hinler, arına mensup o · 
yanlış oldugunu me) .. ana çıkardı, \e lar. En muthı~ ve en korkunç ceza \'e musiki ile idam.. ·an bir kimsenin buraya girmesini 
kensinin Ton Muni duşm~nlar~ tara- şüphesiz, yer alt~da bulunan hücre· Hapisanenin C:.ışında yeşillikler :;~~ezlerdi. Hatta bunlar buraya 
tından satın alınmış oldugunu ıspat et lere konulmaktır kı buralara hava hu- .. d l·· t ·r bir manzara uzanıp gidi- ·rmeden evvel ayaklarını yıkar elbi- Belediyede: 

. . hAk" h "'k ··n yanhs old A b ·1 t" T ıcın e, a ı gı • ' tL Jün ıle a ·ım u ·mu ~ u sma orular vasıtası e ge ırı ır: en :or. selerini deği.-tirirlerdi. DarUlbedayi ıçın yeni bir 
gilnü söylediler. Bununla be~be.~, kuvvetli yapılı adamlar hile burada Y "Ernst Toller,, den O halde lsa mabede girdiği za- talimatname yapıhyor 
Muni dostlarından biri olan aynı .cu- ancak hirkac; gün dayanabilirler. nakleden : fa. man halk aras d d rmamıstı. Ale· Belediye rebi Muhittin beyin riya-

.. b"ll" ·1 hapı~te id h . ın a u • 
rilmle muttemen 1

• mgs ı e ~ am se pası iade yahudiler mabede girdikleri ıa- setindeki bir heyet darülbedayiin yeni 
kalmakta devam edıyordu. . .. ..h. t 1. t · · h la aktadır 3u 

llapıshaneden çıkmadan en·el. mu l Üniımüzdc~ i 9 ~:ywı'çarşambn ak~unıı man, mukaddes eşyanın en mu ım- a ıma namesını azır m ' • • 
itirazlar günden güne artıyordu, fettiş bize idama mahkumların odasını terinden altın mac;a ile perdeyi an- heyeti, evelce lağvedilmiş olan muraka 

ma~e~eye m~racaatla~ çoklaş:yo~ \'e sehpayı gösterdi. İdamdan yfrmi MELEK sineması cak muayyen günlerde ve çok uz:ıktan be heyeti ftzaları.ndan bazrla.rı te;:k~l 
tehhkelt olmaga başlıyordu. fo dört saat en·el, mahkum bu odaya ge. tekrar açıhyor. görürlerdi. İsa bu adamlar aragında etmektedir. Talımatname şehır meclı-
~uniyi .mahkum. e~en ha~iı_n l<'rank- tirilir. Bu ağaçtan bir parmaklık kafec; Chantal durmakla iktifa etmemiş, sonra yal- sinin teşrinisani ic;timaında görüşüle-
hn A. Gnfth her ıçtımaa gıdıp nutuk- , tir ve bir salonun ortasındadır. Ilı;, su- Marcelle nrz kendisi değil bütün tilmizlerile cektir. 
lar söylüyor, ve K~liforniy_a _valisinin ı·etle nezaret kolaylaşır. Çünkü idam tarafından temsil edilecek birlikte içerle;e, yahudilerin en Caddelere baraka yapllmıyacak 
yap1lan hatayı tamır etm~ını her fır·ı mahkumu ekc;eriya intihar edip kur- mukaddes biJdikleri yerlere kadar gir Belediye Aksaray ve Kiiçükpazarda 
sattan istifade ederek talep ediyordu. tulmak ister. Bir sene enel bir m:.ı.!t- p Aşk misti. • ki cadde üzerinde bulunan bazı baraka. 
Bu iş için üç vali değiştirildi, bıınun- kum intihara teşebbüs etmi~. ha..c;ta- 1 ara ye İsa yalnız hac için gelmiş olsay- ları kaldırmıştı. Burada sebze ve ye-
Ja beraber Tom Muni hala mahpustur. neye gönderilmiş, iyil<'.::tikten 5onrn dı, onun bu kadar cür'et göstermesine miş satan esnaf dün belediyeye gele-

Bundan altr sene evvel 8mith is- getirilip hiiki.im infaz edilmiştir. (Şeytanın Dostu) Hiıum yoktu. Yahudiler hepsi de ha- rek şikayette bulunmuşlardır. Buna 
mfnde bir Amerikalı, ölüm döşeğinde Ayni odada iplerin konulduğu ye- hamlarla kahinlerin koydukları kai rağmen belediye birinci . ın ıf caddele-
sulkastln faili olduğunu itiraf etti ve ri gördük. Bir yirmi kadar ip ~ay. Tamamen Frnn~ızca sözlü bir filmd ir delere riayet ettikleri için mukaddes rin manzarasını ve sokakları kirleten 
Tom Muni ile Billingin bu işte hiçbir dına. Her ip bir defa kullanıldıktan ~ eşyayı uzaktan görmekle i.ktif a ederler bu barakaların yeniden inşasına müsa· 

'• ilde veı.ııı.İ.fe<:ek.t.i:.. - - ........ • 
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·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h-.-.-h-.~h~~ de tadil~t yapmıştı~ 1~ ~IUlden it~ M kd Jd ~a~blyo 

Hikiyt! 

Henüz dokuz yaşlarında var, yok' - Sahi mi, ama sa ıcı ır ır ız baren ek pres tarife i kalkacak Anka- 8 008 J lngiliz liraıı Kr. 
bir kız çocuğu iken, bir gün. aklrma mı? H d t t 

1 
k .. T.I. mukahlll notar 

• . .. • ra - ay arpaşa po a ren e spres .. - ~rant 
gidip ihtiyar Anamı ziyare~ ~tmek - '\ avru.m, benım g~sttreceı?ım na mil<' ~eferi t<'min edecektir. Bks- fşe Jtimat Jsf emekJe f.lreı 
geldi. Anam, kazancı kabılesınd:m hrrr;;ızdan Jandarmalar bıle korkar-

1 
pre akşam saat 18 de Haydarpaşadan 1 .. Flelu 

bir çingene idi. lllintzi köyüne gitme lar. Eğer za,·alh Anam sana bir h k t d k 10 da A karava vara. başJıyacak nrahm 
d b. ·ı d k b" k 1 .. h .. . are e e ere n .J 

en rraz ı er e, top:.a .. ır u u ede hırsız gosterırse, o öyle her hırsı· cak An karan 1 bu~ukta hareket ede. Londra, 2 ( A.A.) - .!\filli hükume- Is. Frınt 
otuf'uyordu. Beni gorunce: za benzemez. Şu kule~ i gördün mü? kt'. \ . h ti 9 fi te A!l~a. tin takip edeceği harici siyaset dahili l.e1·1 

n j k .. Uk h · b · . 1 k"" ce ır. .ı 'rrca er g n . • . . 
- on ur uç anımım, enım t>l orası hır n man oyüdür. Orada otu h' • t t . .d 1 t"r mahiyette bir takım müı.tacel meselde· Horin .. .. . . . . raya ır pos a renı ~ı ece< ı • • · K 

ma.t kuçuk hanımmı, dedı iMıyar rur, hır u ıçer, dinlenir. ve rahat rın müzakere~i dolayısile son safhaya urnn 

dostunu hatırladığına ne iyi ettin. rahat hır~ızı seyrederiz. tröstll bırakılmış gibi görünmektedir. .. • ~~!:~. 
- Allah kolaylık \·enıin Avram am - Omuzundaki torbada ş:ıngırdı. Bununla beraber e,·elki hükumetht Mart 

ca dedim, enden bir şey hitiyece.tim. yanlar nedir? Faaliyete geç.ta 18 alfabe harici siyasetine ait istikamette hiç bir zınu 
- Bir şey mi i tiyecek, in b4-nim - Tencereleri tamir için aletler. basıldı inhiraf \'Uku bulmamıştır. Hariciye 

kırmızı gülüm •• E neymiş bakalım is- Yedi alet: Bir çekiç, bir kıskaç, hir Mektep kitapları neşri için bazı ki- nazırı Lort Reading kabinenin birbiri 
tediğin? torna,•ida, bir örs, bir tencere. kalay tapçıların yapmıs oldukları şirket faa- ardı sıra yaptığı içtimalar arasında 

- H~r yerde hırsızlardan sok hah· n kömür. Birisini unutmağa gelnıez li:yete ge~miş, :.inıdf den 18 alfabe l\İ· müsait bir zaman bulur bulmaz harid 
&ediliyor, çok merak ediyorum bir hır ha!" tahı bastırırnık plva nva çıkarmıştır. siyaset hakkında beyanatta bulunacak· 
sız rörmeği. Bana bir hırsız gö ferir - Tencere mi tamir edeceksin, A'' tır. 
misin? Oyle lliya gibi adi i, domuz. ram? Haydar1•1 ~f4! yangını Londra, 2 (A.A.) _Hükumet heniiz 

cunun oğlu ilzüm hırsızı küçük EtJtn[ - 1''e de akıllısın? ln an senden Husaratı sigortalar tesviye parlamento mesaisi için tatbJk edereği 
gibisi de değil. llaylr, anladın mı, hir şey saklıyamaz, en gizli dü~Unce ediyorlar şekli tetkik etmemiş olmakla berubr.r 

sahici, . tam bir hırsız. jıerimi bile buluyorsun. Acaba cebinde Büyük harpte yanan Haldarpaqu ga söylendiğine göre enelıi Avam kamara 
lhtıyar Avram hayretle b:ı)ını fakir Avrama hediye etmek i~in biı· ml', rındaki zayiat sigorta bedelle)rinfn sından bir itimat reyi istemek üzert-

l!l&Jladı: . cidiyen var mı? tesviyesi Maliye vekaletile sigorta mü- i e başlıyacaktır. Bundan onra mRii 
- Zengin ad~mlann çocukken hı.le Elimi cebime sol.arak (evet) detfım. mes.5illeri arasında aktedilen itilUnR- münakaşalara geçilecektir. 

ne tu.ha~ fikirler~ \'ardır. Hrr ız gor· - Onu ipekli hluzunun cebine koy me mucebince kararlaştlrılmıştır. tti Londra, 2 (A.A.) - Mili~ hüki.ime-
mek lStıyors~n bır de çin.~e-~elert> ge- da kaybolmasın. lafname tatbik edilmiye başladığın· tin Avam kamarasında S eylülde be)an 
llrorsun. Çıngeneler, kuçuk tıanı~ - ~.ek.i, Avram, o elindeki ne. dan bir ay içinde sigorta ~irketleri .Ma- namesini okuduğu \•akit elli. reyd~n 
mı~, ~amuslu adaml~r.dır amma. çok tuhaf yuzük? liye nkAletine iki milyon lirahk sigor fazla bir ekseriyet kuanacagı tahmın 
fakırdırler. B~nun ıçın ~encere ka. Yüzük !livri bir demirden ibaretti. ta bedeline mukabil olmak üzere 19.t olunmaktadır. 
layl?ma~a ve b~r avuç bugday '!:1~· - Yüzilk mii, benim a~il ,., kırnıı- bin İngiliz lirası ''ereceklerdir. Hükumetin kun·eti her giin ) eni un-
demı~ci.lık d~ege, ve eğe.r zaman Zcl· 7.1 gliler gibi güzel hanımım, yüzük surların iltihaklle artmaktadır. 

tor o Kuru, 
ı ·ı ürk llra~ı Dinar 

~·cn·oncç Kuru• 

Nukut 

ı lsıcrlln ( lnıı:lllıı 
1 Dolar (Amerika ı 

20 f-'rıınt ( 1· ran~ıı 
21 l.lrct lıalya 

o Frank Pclçih 1 
lD Drahmi [Yunan 
20 frank 1 lsvlçre 
2ı1 C\"I Bul~arJ 

ı 1 lorln ( l'clemcnk J 
ı o Koroo [~·eı:oslovakJ 

~ılııır: lnustur}ı] 

ı Peıetı f lspınyıJ 
ı l{anmar~IAlınanya) 
ı Zloti l.chlstıo 

ı Pengö tı . acarlstıo 
Ol.ey {RomıoyıJ 

lO lllnar YllROSlovyaJ 
1 <: cvone~ Sen et ıaan ıyı kalplı ndamlar bır kaşık yağ mü? Demek onu gördün. Bu )'Uzük 7,a. f k d • Milll hUkümetin muarızlarına mey-

1 ı kta ··ı • h ır 8 a. Altın 
vermez erse ~~ 1 

n ° mege ma • \•allı çingenelere iş nrdirmek için bir -- dan okuyuşu "yollar ve çareler konıi~ l\'ecidl ·e Rorsa 
kQmdurlar. Soyle yavrum, yanındn tılısımdır. Kongre haz1rhklarana ba,ıandı yonu,. ismi verilecek mail bir komisyon Ranı.:onoı \ h1rid 

2 2 
btraz dorn~z ~yağı, bir, p:ırçacı~" . Ye Bu elimde olduğu müddetçe işsiz C. H. fırkası villyet idare teşkili teklifini na tık bir karar sureti •------~~---~--~ 
biraz dıt ~ü!un ''ar mı. .en ı~tı~ ar kalmam. heyeti teıkilibnın teşrini evvelde tevdi şeklinde te<:elli edecektir • O BU L M ·"' C A O 
Avramın ıkı halt~ ~~pı .. ·~~ e ~~ mn!I _ Ya, demek bir tılısım? yapacakları kongrelerin hazırlık· Müzakereyi !\I. Mak Donald acacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
çingene dansı ettı~ını. ~ordun mu? .'Hır - Elbet bir arap tılısımı. Nerede larma başlamıştır. tır. M. Baldvin n .M. Samuel de SÖL 

az para ver, benım ıyı yanum, hırnz is varsa bu vüzük beııi oram götürür. Teşrinievvel bidayetinde ocak- alacaklardır. l 
para ver göreceksin ki pişman olmıyn- ~ Hayd' b

0

ir tecrilb edel.im görmek • Birkaç güne kadar. Sno,•den tara· 2 
caksın. Hem öyle her çingene iki bal- . t . 

1 
e ' lar kongrelerıni yapacakhr. Bu- .

1 . . ıs erım. h k k I . fından bildirilecek olan yeni vergı ere 
ta ı:-apı üstünden kurbağa gıbı atlıya· Alman köyüne gelmiştik. Fakat nu, na i7e, ve aza ongre erı ait tafsilU henüz malüm bulunman:ak 

maz. Anam se ini cıkarmadan ilk çiftlikle· takip edecek ve kongrelerde la beraber hükumetin sanayie yardım 
KendL-ıine on metelik ,·erdim. Eli ~ old - "b" h lk .ır. • 

' • ri geçti. Birkaç gün evvel oralara geçen sene ugu il ı a ın, etmek niyetinde oldul!ıu ,.e sana) ı er· 
ıwf öptü. uğradığım öylüyordu. Sonra tedbir- muhitin ihtiyaçları dikkatle gö- babına yeni yükler tahmil etmeği iste-

- E, balta apları nerede ~~ita. Ji tedhirli sekizinci kapıdan içeriye ~ir rüşülecektir. mediği öğrenilmiştir. 
nım, nerede ya,:rum, getir de ust~e- di. J\öpekler ha,•lıyorlardı, eşikte bir Mahalli idarel~rin de korku ,.e te-
rinden kurbağa gıbl atlıyayım. Getır·ı k d .... d"' lflatb<..rmrıza gelen eserler: 
din mi a~tan kızım? Zira, bilesin ki ·a ın gorun u. .•. k k -

,..rom ttyar Avram bir haltaya - Giizel annecıgım, os ocaman 
yah' 1' k k d ! d g·"ıldı'r E karglr evinizdeki tencerelerden delik a ıp 0 aca a ar zengın e · ~- • b . . 

'k" b lt 8 l ols"vdı olan yok mu? Eger ana ış Yerırst>n ğer Avramın ı ı a a ıs P .... • . .. t k d' · 
• ·1 1 k tlardan ne kadar ınşallah yuz sene yaşar, n e ı)ın· 

zengın aı e er ve on • . . . w • 

k 1 .1. d' Ha,·dı· '--nı·m le ekmegını çıgnerı-;ın. para azana H ır ım. .J ~ • 

cici ve tatlı gelinim, en git de bana Kadın baglrdı. • . • 
'ki b it f p· a ol mı) a - Bir şey yok, defol çıngene!" mumi menfaatler ıcabatından oldugu- 1 ~ 1 

a a sapı ge ır. ışm n • Köpekler h8\·lamağa tekrar bac:la- te en çok ileri gitmiş bir garp memleke- 2 - - fii 
caksın. " _ _ _ -= 

- Hayır, hayır, sana balta npı dılar. Anam: 3 
getiremem. babam istemer.. J~ani g~ --:- Ne yapa.~ı~, .~iirU~·.eJim: . . 4 
çenlerdc bana bir oka rina (bır ne.ı dı)~e yola .d~z~ldu. l ıne > edı ka 5 
çalgı) verclindi de ben de sana bir pı ge~tık, . ıııek.~zın.cıde durduk. B~. se- sa . . • .. . . • . • 

6 buzağı nrdimdi, hatırladın nıı? o' fer genç hır koylü kadına rasgelmıştik: ımız >ı 1" 1 •. ~~\acı turya ve Almanyanın gumriık hıriığın 
7 .. d h . b b k k Ona vererek is \'oktu fakat tenrerelerı larımıza, sporcular ~ve butun k:ı· den alenen ,.e re.:;men ,·aıgeçmelel'ini gun en en a am ço · ızgın. :o ; •• • • •

1 
. . .. · . deriı.. - " 

. k"" "k k muavene etmesıne musaade ıstedı \'t rı erımıze tanıı.)e e mümkün kılacak bir hal şekli aran,aga '-' - Tabıi hatırlıyorum uçu · ızım. .J • 

Buzağı şimdi kocaman bir boğa oldu gülerek: man uslu oturur nn. bu sabah da devam etmişlerdir. 9 
ve padişahın sürüleri ile otluyor. Onu - Boşuna arıyorııun, _ Avram, diye yah·ardım, eğer hu ltalyada M0ıa~r bu:~·:;;~~l~ı ll 
her gördüğüm zaman gözlerim yaşarı· dedi. Fakat Avram: • . henıen gün gö terin-en sana gümüş c'd" ·e ahnan gUmr re• 1 i • 
yor ve boğa da bana mehil melUl bakı· .. - A!laha dua et kı benı \'eririm. me ı 1) Boma, 2. (A.A.) - Gazetta uffi~yale .. ___ lıllııl_ıiİlll __ _._._._, 

yor. Zanfü koskoca sürüde kimbilir gondermış, • . . . Anam baktı. güldü \'e: mısır buğdayı ile mısır unundan alınan Bugünkü bulmacamız 
ne sıkılır. Halbuki bende kals.tydı diyerek bır tencerenın dıbınden ıın- . . . . . . . ., gümrük resminin arttırılm~ ı. hakkın- 1 - Arfüt (8) 
ona evladım gibi se,·erdim. Daha : a- mağını çıkarıtrak gösteriyordu. Zn- .- Ilır metıdı~e).e :ır dhırl"IZ mı· daki kararnameyi neşretmıştır. .Mısır 2 - Kıl (3). ermenice nida (2) 
kın zamanda arkamdan gelirdi. Pek A- nlh kadın hayretinden ağzı açık f,aJ- dedı, e paranı nere) e oy un baka- buğdayından alınan reı-im kental ha~ı- 3 - Kıtlık (:>), Pari!' (5) 

]a bilir ki kanunen hana aittir ,.e onn mı~tı. Nihayet tamir etme.!line. raz~ Jım. . na ;}0 ve mısır unun~an alınan resim 4 - Tatlı değil (3). dört hafta (2) 
ben namuslu bir mübadele suretile sa- oldu. Anam dut ağacının altındakı Cebıme baktım. aradım. taradım. kental başına 39,80 lırete çıkarılmı tır. j - Merkezimiz (6). çizgi (~) 
hip oldum. çeşmenin yanında ate-şini yaktı "e. J,ö. mecid~ye_ kuybolmuşt.~. Ben .~~.rat a:;. Corriere dtlla Sera gaze~i n~~ı~- 6 - Vitrin (7) 

_ Ama okarina dört metelikten rüklemeğe ha-.;ladı. Par.arlıkta bıraz tıkça ıhtıyar neşelenıyor, guluyordu. tardan M. Akf"rbod yaptığı hır muta- 7 - fetha! (4), tatil (4) 
fazla etmezdi ki. çe! .. iştiler. Sonra tekrar öteye, beriye - Kızım, dedi, eğer hırsız gör- katı ne~retmiştir. Nazır bu beyanatın 8 - Bir şark ~ehrimiz (4 

_ Jşte yavrum, anlamıyan höy le uğrıya uğrıya yüriidük. Akşama doğ- meği i:stiyorsan, bu~u çin~enel.~r a'.::ı- da hükiımet ta.rafından alınan bu ted· 9 - lla:sta (8) 
der. Okadna var okarlna var. Benim ru A vram: sında aramama it ııı • Benım gut .ruz- birin ltn 1~ an çıftçileri tarafından i~t<'n 10 - Zarar (a), suç (3) 

ki Amerikadan gel mi ti. Onu bana a· _ Gördün mli. cicim, dedi, y[i. lü ) aHum, çingenelc~ namusl~ .adam diğiıt ... öyltnmi. \f' 1\tı... • r buğdayı p:)a 11 - I\oyun baş vuruşu (3), nota (2) 
yı O) natan aslan gibi damadım gönder zük nasıl beni iş olan yere götürüyor. lardır. Çingeneler, eızzeler s;ı-ıbı m~- 5asının bugünkü \'aziyetinin bu madde 
miştL tstersen Londonland padiş~lır· _ Götürüyor mu? muslu .. ada?11ardır. . . !ıal\kınd.aki gümrük hhl'!-.y~inin lıugüıı 
nın kemancı başısı olan karde ime ~or. - U le ·a. Bir tenccrryi mua) <'ne Gozlerım yaşardı ." h~ğırdım. kü şer:ııte nazaran kuvntlı olmaması 

_Anam, dedim, burada büyük tt' .Y 1• ~d l"k bulmıvor mıyım:! - Avntm, mecidıyemı çaldrn!.. dolayısile bulunduğu halde. muhııfn-
. • . e ım mı Hr e ı .J n- • fd' . • ld ? ()·le . - .. k"" l babamın verdiği gümüş hır .. mec~dıye _ E ek. Ne yaptığını gördüm. . - "".n ~· me~ l)enı ça ım.: l. zasına ımkan bırakmad~gını çun u 1~r 

var. Eğer bana bir hırsız gosterırsen O c· şd t beşirle işaret gördüğün ıse haydı eline gıt \'e sulta~ doşeğın· sene Italyaya ithal edılen Mısır bu~-
onu sana veririm. k ds un· e. _e Bu işaretleri elbet de rahat rahat U) u. Zira hır h:rıız dayı miktarının çok yüksek bir y~ ·un 

1 apı an.,gırı) orsun. .. d ·· d kt' F· k t . <"ma · l 
- Ver benim yaldızlı yavrum. su senden en-el buradan gtçen çin.,.:..nl'· g?r un e~~ ır ..•. a a ~arın ... .' .-. tuttuğunu \"e bu halin ı ·e talyan ına-

tamm ver bana. ihtiyar Avram sana 1 . 1 d hır hırsız go terdıgım tnkdırde mıık·~ Jiyesi için külliydli bir zarara sebl'p ol 
, er ) apmış ar ır. f 1 k - · · d tt"ğ" mecı· 

danı~ edttek b . at 0 ara ''erecegını ,·aa e 1 ın . duğunu iVive etmi.::tir. 
• bl - Aldanıyorsun yavrum, unu ) ,\· d" . t' 11 . . ki çın ' 

- Dans etmeni istemem. Bana r ıyeyı g~ ır. em, ) &\ rum. t'S lsp ada tevkif edilenler 
·· pan tılısımdır. gene usulü danslar gÖ termem için hal any · hı~l'L goster. - Ha ·di inana\"ım. Fakat s..-ına bir . w ibi Madrit. 2 (A.A.) - .Teneral Prımo 

Bir hırsız mı? Onu çalmadan ne- tencere ,.:rdller mi hnmen l'Üzügiin ta sıtplarını. da ge .. ır ~e lmrbaga ku~l:\· de Ri,·eranın vakti le te is etmiş olduğu 
reden bula hm? Ama bir de~eyi':", s~l·ı' ::.ivri demiıi ile dibİni deliyor~un. ~tlı.r~'.'m. hu~~a~~ gıbl kı~.ı~;;sini hi direktuar heyetine girmiş bulunan a-
tanım, canım, yaHum. ::Sen 1stedık· b" .. U . d k ·t· ga gıbı. Hak omnınde boy ç za ı'le Fa"' sabık komist>ri ve Kataloı1ya 

Avram ır sur vemın e ere ı ı- ·· dü "? '"' 
ten sonra ne zahmetlere katlannıam. . · d ll .. "'or n mu· d-'d abık ,·alisi teYkif edilmişlerdir. Bazı 

. . ğ "d r raz ettı amma, ınanma ım. unun u Roda • Ro u arı aydı bır hırsız arama a gı e ım. \ f kinıSi?lerin daha te,·kifi beklenmef,te-
(el, gel, küçük kızım. zerine: a. . 

E • b . .. '· .. Al dır. Avram bir çuvat alıp omuzuna at- - ger ana ınanmıyorsan yav. Roda • Roda. b:munf'lu man .-... --------------
tı \' }ola çıktık. rum. ayrıl başka yoldan evine döner- rlcbl11atmda en m."şhur hicoiyeci oln-

)e!ışetli bir gilneş vardı. tozl:ır:ı. sin. Vakit geç. Artık benimle l~r .. bt'r m! tanınır. önce zabit olan muhur. 
batmıtık. Hayatımda bu kadar uzun J,aJama1.sın. Besliyecek bir sürü NC•J· rir, ;stifa edip hiciıı yapm!lğa ba1J1'1d1. 
yol yülJmerni tim. ığum Yar. Bütün tanıdık/an kendisinden yüz çe· 

- ha gelmedik mi. Avranı~ - Peki amma bana bir hır ız :;ös- ı irdifer. Ve "Simpliuimus,, qazeteai-
- B saat daha vürü~ ereı'Uz, son-j tereceğini vandetmiştin? nin meRhur (On hirccll<i.d) ı rırmuna 

ra ana b,hırsız göstereceğim. l - Yum, )'a.hut öbür gün, ne zu. girdi. Pi11eıleri de lıika11eleri gibidir. 

Bıhçe Kıpudı Tıcıret Borsuı kar~ısındı 

RAMAZAN ZADE CEMAL 
Ecza Oepnsunda kokuları ublt 

ESAN~ YE KOLONYALARI 
Envalsi ve Enfesı vardır. 

Tıp fakültesinin bu 
seneki mezunları 
Tıp Fakülluinin bu seneki 

mezunları mecburi hizmetlerini 
ifa etme« f zere Hükumet taba
betliklerine tayin edilmektedir
ler. Ah Muharrem Halit bey 
Oıyarıbekır merkez. Cevri bey 
Erbaa, Cavit bey Cide, Şermi 
bey Maçka, Ahmet Kemal bey 
Marmaris, İbrahim bey Arapsun, 
Mesrur bey Aksaray, Alı Rıza 
bey ığdır , Hamdi bey Peturke, 
Mücip bey Siver.~k. Cemal bey 
Erganı maden, Ali Rıza bey A
rapkir. Mehmet Ali bey Palu, 
Ali Muzaffer bey Lice, Reşat 
bey Taşköprü, Mustafa bey Sul
taniye, Mehmet Ali Bey GilmDı 
Hacı'<öy, A•i bey Bayburt hü
kumet taı.. ip iklcrine tayin edil
mışlerdir. Mezunlardan V aafi, 
A!iattin, F abri beyler henüz 
ayin edilmemişlerdir. Bugünlerde 

tavinJerl emri bfl!k!enmektedir. 



SEYRISEF AIN 
!'vttrku acentuı: Galata ltöprö başı B. 2362 

Şube A. ~Jrkecl Mtıb8rdar zade han !. 2740 

IZMIR &UR'AT POSTASI 

( GOJcemaJ ) 6 EyJOl pazar 
14,30 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

BOZCAADA POSTASI 
( Ereğli ) 6 Eylül pazar 

17 de idare rıhtımından kal

kacaktır. . .. 
2 ton hurda bakır pazarlık

la alınacaktır. Teminat % 10 
dur. thale 7-9-931 saat 16,30 

(2223) 

:r.:=::;:::::::::::::::::::.-::::::::·:::::::::·;:;::_::ırn:: 

1 Sadık Zade BJra H 
ı n 1 derler vapurları H 

o. Sa. Al. Ko. dan 
1 

3. K. -------Samsun n Merzifon'da bulunan ve bulunacak olan kıtaat ve müesse
satı ihtiyacı için aşağıda yazılı mekulat kapalı zarf usulile satın alınacak. 
tır. Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin Samsun SA.AL.KO. ve talip
lerin de vakti muayyenind\? SamsunSA.AL.KO. müracaatları. (207)- 1822 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati 
Samsun için arpa 876000 13-9-931 15 } SA 
Merzifon ,, ,, 267240 13·9-931 15 Samsun • 
Samsnn ,, saman 456000 14-9-931 15 AL. KO. 

• • • 
3 K. O. ve 1. F. kıtaat ve müessesah ihttiyacı için aşağıda 

yazdı kok kömürü kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartname 
ve evsafını görmek istiyenlerin ve taliplerin de vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. (245)-2038 
Cinsi Miktan ihale tarihi Sati Yeri 

Kok kömOrU 330 ton 19-9-931 15 3. K. O. 
• • • 

3. K. O. ve 1. Fırka kıtaat Te müessesatı ihtiyacı için aşa
ğıda yazılı odun kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartname 
ve evsafını glSrmek istiyenlerin her gün ve taliplerin de vakti 
muayyende komisyonumuza milracaatları. (246) - 2039 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Odun 650000 K. 19- 9 • 931 16 Komisyonda 

• • • 
K. O. kıtaa~ı için 7000 kilo sığır eti yonumuza mUracaatıa.rı. (262) - 2173 1 Karadenl·z === .. =ı==. 

pazarlık suretıle 5 - 9 - 931 cumarte 
J POST ASI g si günü saat_ 17 ~e ihalesi icr~ ~ıhna- Mersinde 23,* A.* .1aiaat ve müeseesa-
I s k .. caktır. Talıplerın _şartna~~sını oku· tı ihtiyacı . . 36 .1 ekmek 41000 a ary al 

·~.t: mak ve pazarlığa ıştirak ıçın Konı. a . ıç~n 2.000 kı o '. ! n müracaatları. (270) - (2203) kılo sığır etı, 9.250 kilo sade yagı ka· 
ıi * • • pah zarf usulile 10 _ 9 - 931 saat 16 

1• Vapuru p !1 z !1 r günü ak- İl Çatalca müstahkem mevki kıtaatı da ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
1J 6 Evlül U U şamı 17 Ü için .1600 kilo. taze fa.<;ulya 1600 kilo şartnamesini görmek üzere her gön 
ff c!e Sirkeci rıhtımından hare- H patlıcan 640 kılo kırmızı domates pazar öğleden evel k . uza ve müna 

~ k •& Irk suretile 7 - 9 - 931 pazartesi günü . . . ~~ısyonuın 
etle (Zonguldak, lnebolu, A· ı·· ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin kasaya ı~tırak ıçın de 111ua~~n zaman 

• yancık, Samıun,Qrdu, G~reaun, : şartnamesini okumak ve pazarlığa işti- da Mersın A, Sa. AI. Ko. muracaatları 
ff Trabzon, Sürmene ve Rıze) ye & rak etmek üzere Kom. a müracaatları. ilan olunur. (161) -152S 

Jj azimet ve avdetle ayni iake· Js • • ~'nl) - (2204) • • • 
=· I ı 1 Gö J O v .! .. . Jzmir müstahkem ıneVki efradı :h· H e er e re e ve nyeye ug- i! Ayva!ı~ta bulunan suva.n kıta.a.~ı hay tiyacı için ıı;:ı,407 kilo kuru fasulya ka 
i! nyarak avdet edecektir. il vanatı ıçın arpa kapalı zarfla münaka pah zarf usulile m.. kasaya konulmuş 

IİJ Fazla tafsilit için Sirkecide .H.· :'ya ~on~?ştur. İhalesi l4-9-931 ı>a- tur. !halesi 24. e~~:ı 931 perşemb• 
1 artesı günü saat 16. da Ayvalıkta :ıs- günü saat on beştedir. şartna~esi ko 
!. Meymenet H~nı altında ıcen· il kerl satın a~ma .. komısyonunda yapıla: misyonumuzda mevcuttur. Iştırak .e-
!! tetiğine müracaat. Tel. 22134 !! caktı~; Talıplem~ şa~t~ame al.rr.ak deceklerin teminat ve teklifna~eln!.le 
! :: ve .munakasaya gırmek uzer~. temınat. vakti muayyenı'nde mezkQr lzmır mus-
:nnnıınııın::ıı:ınıı:::::a::ı:ım:=:ı:::ı ı•:ii Jarıle m--• ....... r k mi tl 

T 
.:"IA\u o syona muracaa a- tahkem mevki satın atma komisyonuna 

ashı·h n. U
959> • • • müracaatlan. (276) - (2246) 

Kapalı zarf Qsulile 25 - 8 - 931 • • • 
[.;' · tarihinde ihalesi icra kılınacağı i:an 29 - 8 - 931 de alenf milnakasa lle 
D rJ t il 1 Yel SH ll d ıg" 1 edilen 200.000 ve 163000 kiloluk iki askeri barut fabrikaları muhafız bö~ ~

kıt'a kuru ota verilen fiatlar haddi iti- ğı için alınacağı ilan edilen 15199 kılo 
r r1 ll 0 ti r 1 ti g'"' İİ n d ~ n: dl alde görülmediğinden pazarlık sureti :JOO gram ekmeğe talip ıuhur etmedi

e 5 eylül 931 cumarteı;i günü sa.at 16 ğinden 6 - 9 _ 931 pazar günü _1at 
Muhterem gazetenfain 30 Ağus- ' da fiatlar haddi itidalde görüldüğü ıak l :i te pazarlık suretile alınacaktır. ı ,. 

931 dirde ihalesi icra kılınacaktır. Talip. liplerin şartname~ini okumak ve miina 1 os tarih ve 4899 numaralı )erin şartnameyi okumak ve münakaı;;a. kasaya istirak etmek üzere Ko. n:ı mil· 
nüabaaında 7 T. evvel 931 tari· ya iştirak için yevmi mezkftrda komis- racaatları. (261) - 2172 
hinde kat'i kararlan çekileceii 
ilan edilmiş o!an emlilr meya· 
nanda Saime H. a ait emlakin 
beaap numarasınm 9492 olması 
içap ederken ıehven 949 olarak 
iJln edilmif oldupodan tashihi 
keyfıyet olunur. 

---· BAKTERiYOLOG ---.. 
DOr. Ihsan .Sami 
BAKTERiYOLOJi T.ABORATGVARI 

Cmum kın tahlil~tı. Frengi noktai 
nuzanndan (Wuserman teamülü) kın 
küreyyatı snılmısı, tifo ve ısıtma 
hasulıklan te°Şhisi, idrar, balgam, ce
rahati, kazurat ve su tahlilau, Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar istihzırı. 
Kanın fire miktarının ayini ve kanın 
•edimıitation ~ür'ari. 01\'an\'olu'nda 
~ultan i\lahmut türbc:si :\o, 1.89. Te-

lefonlst 2• 981 ...... 

1 Mahkeme Ye icra •ıınıan 1 
latanbul ,.-.11 · i • dan_. ,.o:u ncı cra memurlugıın-

Bir borçtan dolayı mahcuz \re para 
ya çevrilmesi mukarrer yedi ad t h. 
teliftilcins hah Sttcade 7..:.... 9 e 93~~ -
rihinde saat on üÇ buçuktan itibarea
lstanbul Sandal bedesteninde paray: 
çeYrileceği ve taliplerin memuruna nıü
racaatlarr ilin olunur. (162.'l) 

/stanbul dördüneü icra memurlu
lundan: 

Mukaddema Ortaköyde Anbari dere 
sokağında 34 - 36 numaralı hanede 
ikamet etmekte iken mahalli ikameti 

1 Devlet Demlryolları ilanları 1 
..-;----:--:-:-----:-:-:-~--·~
idaremiz için ~~arlıkla ıatm alanacak olan yirmi kalem .Pe!'ı 

l~kmuı, aantral fıtı, ~utkal, ku;mlu karton, rakor lfJrıngası, kıbrıt, 
cıvata, kontrplake, mıka, mürekkep, deri klasör sürmesi, lamba 
fiti~i .ve ıair~ g~bi muhteli!ül~ins malzemeni~ pazarlığı 7 - 9 - 931 
ta~hıne ,. muıadıf pazarteıı gun~ icra kılınacağınd~n taliplerin yev· 
mı mez~urda ~aat dokuzd~n on hır buçuğa kadar ııpatı vücut ede: 
rek tahrıren fıat vermelerı, hu baptaki malzemenin müfredat listesı 
mağaza da~ilinde aıılmııt .olup nü mune getirilmesi, nümuneıiz vaki 
olacak teklıfatın kabul edılmiyece ği ilin olunur. (2243) 

Muallim Beyler!. 
İngilizce kitapları gibi mükemmel, bir Yurt Bilgisi kitabı okutmak! 

Yormadan ve yorulmadan talebeye Yurt Bilgisi dersini 
hazmettirmek istermisiniı? ' ' 

Lise yurt bilgisi muallimlerinden Kazım Sevinç Beyin bDtOn 
ilk mektepler için kabul edilen. 

Tilrk yavrularına Yurt Bilgisi 
Kitabını aldırınız, Bu güzel kitapta: Mektep kitapçıhğındaki 

en yeni usuller tatbik edilmiş, nispeten giiç bahisler çocuğa 
tayanı hayret bir kolayhkla gösterilm•ştir. 

Oç senellk bir çah,ma-Yenl ihtiyaçları tatmin eden bir tasnif 
lnglllzce 3 mUhlm eserden ahnnuş kolay ve cazip bir kltaptlr. 

Resimler. Portreler. Temiz TUrkçe ile 
Kısa Cilmleler, En Doğru Tarifler 

. . Reami, ~us~si ilk mektepler ve ecnebi ve akalliyet mektepleri 
ıçın en yenı kıtap. 

Müracaat yerleri: Ankara caddesinde R"mr.i kütüphın~si • Dilsizzade 
hanında 2 numarada Sıtkı Hamit Bey. 
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2500 Lira Mükifatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievvelde Çekiliyor 

1 Türkiye • 
iŞ Bankası 

30 ila 45 baş Kırım 
münakasası 

) 

" ,, 
,, 

1 

Pendik Serom darilllstlhzarı mftdftr
ltlğtlnden: 

Pendik Serom darülistihzannda yapılacak tecrübelerde kulla· 
nılmak üzere 12 • 9 • 931 tarihine müaadif Cumartesi gllnü saat 
14 te 30 - 45 bat Kmm danası aleni münakasa suretile ihale 
edileceğinden prtnamesini görmek istiyenlerin her gün Fındıkhda 
Güzel san'atlar akademisinde Yüksek mektepler muhasebeciliğine 
ve Pendik Serom Darülistibzar müdürlüğüne ve vermeğe talip 
olanlann yeYm ve saati mezkürda mezkur muhasebecilikte mil· 
teıekkil milbayaat komisyonuna müracaatları. (1904) 

Aksaray vilayetinden: 
1 - Aksaray-Bor yolunun 13+000-38+000 kilometreleri 

ara1ında inta olunacak 13 adet imalatı sıoaiyeler 6355 lira 84 
kurut bedeli keşifli ve kapalı zarfla münakasaya kooulmuttur. 

2 - Bu inşaata ait evrakı keşfiye proje ve ıeraiti fenniye 
ve umumiyeyi görüp izahat almak istiyenler vilayet Nafia baı· 
mühendisliğine mUracaatJa yevmi ihaleden bir hafta evnl ehliyet 
veıikalarını ibraza mecburdurlar. 

3 - MOnakasa 25-8-931 tarihinden 15-9-931 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle devam edeceği ve yevmi ihalede saat on 

altıda ihalesi icra kılınacağı. 
4 - Taliplerin müzayede ve münakasa kanununun maddei 

mabsusası abkimına tevfikan yevmi mezkfırda encümeni daimii 
vilayete müracaat eylemeleri ilan o'unur. (2128) 

meçhul bu~unan bahçirnn Yani ,·eledi Kadıko•• Y 
Foti ef endıye: 

Yani veledi Kiroden 12 kanunuf'\'el 
337 tarihinde istikra~ .eylediği bin Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
iki yüz liraya muka~ıl ıpotek yaptığı- Mektebimizde tam devreli lise 
nız Ortaköyde Anbarıderede 36 - 34'. 36 
mükerrer cedit 10-10..l 10;2 10-3 nu- teşkilltı yapılmış ve 1-9-931 ta-

:~ ~ K_I! • 0~ Aksaray vilayetinden: 
l\ UÇUk ılanlafl 1 - Aksaray-Arapsun yolunun 1+347-9+000 kilo metreler 
- .., u., .;i., n .. ,, , arasınpa (21400) metre mik 'ap ( biloğaj ) ~osa temeli ta bakası irin 

~ O•l"l •P ... .,. 

PARA KAZANDIRIYORUZ _ h· (2400) metre mik'apta kmlmak için ( 10,752) lira bedeli ketifJe maralarla murakkam bahçıvan odalım rihinden itibaren kayıt muamele-
n n inek ahırını müştemil bir adet . b l 
~stana kökünden mü~kal_ip bir . ktf~ aıne aş anmış olduğu ilin olu-
bostanın 120 hi~e yırmı alt~ hıs:'e~ı nur. (2242) 
t e bir hissesinin de rubu hıssesı bıl -------------
::a;·ede SOO lira be.~ell~ talibi uhde· 
sinde olup ihalei kat ıyesı ya~ıl~rş. ve 
merasimi kanuniyesi ikmal edılmıştır. 

C'ç gün zarfında bi~rıza tapu d~· 
iresinde takrir vermenız v~ aksı takdır 
de muamelei tesçiliyenin ıfası hakkın
da tapuya iş'ar edil.~et.~ ı.~al_umunuz 
olmak Uzere ,.e son &lÇ gunluk ıhbarna
me makamına kaim olmak üzere illn 
olunur. (1630) 

ZAY.LER 

Vefa orta mektebinden aldı
tım tasdiknamemi zayi ettim 

Y eniaini ala·cağımdan eskiı1nin 
hük~D yol\tur. 405 No. Kemal 

tanbuld.a, taşradıı, vilayetlerde.kazalar ve kapah zarfla münakasaya konulmuştu. 
da, nahıyelerde, M MUR ve MEM' 'RE 2 B 'h t ·t k k f' · · 
lSTlYORUZ. işinize, l'azifenize hııJel ~ . u 1 zar~ a aı evra .' . eş ı~e, şeraıtı fenniye Ye 
g~ln:'i~·e.ce~t~r. Adresinizi bize mc-ktupla umumıyeyı gorup ızahat almak ıstıyenlerm Vilayet Nafıa Bat-
bıldırınız ı~ıne 6 kuruşluk pul koyu· mühendisliğe müracaat eylemeleri 
nuz. (l:"ı..~O) 3 " k 25 8 93 · . · 

lstanbul postanesitıdf' - Muna asa · · 1 tarıhmden 15.9-931 tarihine kadar 
518 yirmi gün müddetle devam edeceği ve yevmi ihalede saat (16)-

--400-.ı-J-ır-a -s-er_m_a-~ e-m-,-.3-,.-mınifatur 1 _ da ihalesi icra kılınacağı. 
cıyım Ayni mes'ekten lstanbul pi)aı<a- 4 - Talipler müzayede ve münakasa kanununun maddei 
sını t11nıyın wmayeli hir Ortak arıvo- mahı.~sasma tevfikan yevmi mez~ urda Encümeni DaimH Vilaye• 
ııum. lst P.K. <!6 V. B. ıdrcııinc )u:ılm~ıı. le muracaat eylemeleri ilin o!unur. {21 L7) 
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Sabah uykudan uyanınca dilin 
paslanmış bulunması, midenin 
rahatsızlığına al!mettir. Tabil 
bazmi temin ve inkibazdan milte· 
•ellit avarızdan sizi vikaye 
edecek olan Eno's "Fruit Salt" 
mt\.stahzaruu almak için m11hlik 
ha.J1tın hudusunu beklemeyiniz. 

Sabah ve akşam bir bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

J' 

• PnlJt s.M •) 
"·Eao· 
ıeımlertk 
IUkeUttt 
falıriku,. 

allmttl 
f arllıuıdlr.' 

mıi<.dan • hlıfidir. ~ R U I T S 
~~ f" • 'il 41. ,_,. 

~o S!LÜMUM :..r t.L a ECZANEI..ERDS 
SATILlıt. 

Istanbul ViU\yetl 
Yarış ve Islah Encümeninden 

V eliefendi at yarışları 
Son hafta 4 Eylül 9~1 cuma günü 
Büyftk kotular, zengin bahsi müşterek, mükemmel büfe, hususi 

tren ve Taksimden hususi otobüs temin edilıniştir. 12130) 

Afyon nafia başmü
hendisliğinden: 

Afyon-Konya ve Afyon-Emirdağı yollarında muhtelif mahal-· 
lerde yapılacak 6376 lira bedeli keşifli 10 adet beton arme 
menfez inşaatı 13-9-931 pazar günü saat on beıte ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
,erait umumiyesinin linci ve 2inci maddelerinde yazılı vesaikin müna
kasa güniinden laakal 8 gün evvel vilayet başmühendisliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsi!atile şartnameler sureti musaddakalarının 
yiJayet nafıa başmühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münalcasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanunile 
prtnameler ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mek
tuplannı 13 9-931 tarihinde saat 15 ten evvel villyet encnmen 
riyasetine .. 'vermeleri. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit dere
cesinde mes'ul olacağından mukavelenameye mateahhitle bera-
ber imza etmesi lazımgeldiği ilan olunur. (2240) 

Satılık nısıf ev 
Adalar malmüdürlijğünden: 

Papalık namına mukayyet evin 1501 lira 85 kuruş miltera
kim verginin temini istifası için Büyükada da eski Paskal yeni 
Şahpal sokağında eski 15 yeni 17,19 No. lu sarnıç ve kuyuyu 
havi bahçeli kargir evin nısfının ihalesi için tayin edilmiş olan 
30-8-931 pazar günü tatil günü olması hasebile yevmi ihale 
6-9-931 pazar gününe talik edilmiş olduğundan taliplerin yevmi 
mezkurda Adalar kazası idare heyetine müracaatları ilin olu-
nur. (2249) 
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) Türk Maarif Cemiyeti ( 
J BURSA KIZ LiSESi } 
~ Türk Maarif Cemiyeti tarafından Bursada açılan Kız Lisesi ~ 
% talebe kaydına devam ediyor. Leyli ücreti 210 liradır, memur ~ f çocukları için yllzde on tenzilat vardır. Nehari 45 liradır. Ted- ~ 
5 risat 19 Eylülde başlıyacaktır. Tatradan müracaat edenlerin ~ 
f bir an evvel kaydoluncıaları. ~ 

~ Adres: Bursa, Kız Lisesi. (2187> i 
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:::: : : 1 
.... ·········-···--·--·-···-· - N b d H d 1 • ----· :m Muesslsl: e ıza e am 
füi Resmi ders porgramlarını tamamen tatbik eder. Ecnebr lisan tedrisarı, ecnebt mekteplerine kat'iyyen lüzum bırakmıya
gg c:ı.k bir mükemmelivettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide mualJim ve mürebbılerinden mürek
ifü keptir. Ana ve B:ı.b;, vavrularını 1 N K 1 L A P L 1 S E L E R 1 N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru 
m~ kalple teslim edebilirl~r (Mufa5sal izahname vereceğiniz adrese gönderilir. Mektep Nuruosmaniycdedir. Telefon 20019) 
:::::::==i::::::=::::=:::::::::::=:.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::n:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::: ..... ::::::=:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-

Türkiye Ziraat bankası 
subesinden: 

lstanbu 

Senet 
No. 

4867 

4790 

4917 

2074 

2078 
2082 
2066 

Borçlunun 
ismi 

Çatalcanın Nakl<aş kar-
yesinde Hasan O.Mustafa E. 
Çatalcanın Örcünlü karyesin-
de Cerrah Ahmet O. Hasan 
Çatalcanın Kürt Ali O. 
İsmail ağa 

Silivride Çerkes Hasan B. 
O. Necmettin B. 
Silivriden Esat ağa keri-
mesi Sahar Hanım 
Silivrinin Alipaşa kar. ib-
rahim O. Ali Raif Ef. 

2092 Silivrinin Gelevri kar. Meh-

Taknir Gayri menkulün 
olunan bulunduğu mahal 
kıymet 

Lira K. 

460 Nakkaş 

20 Orcünlü 

36 Çatalca 

500 Alipaşa Silivride 

412 Yapağca 

200 Ali paşa 

Gayri menku
lün cins ve 

miktarı 

Dönü. Ev. Kıta 

40 o 2 

22 1 

10 2 1 

120 5 

77 2 

Mülahazat 

Cinsi 

Tarla 

•• 
., 

.. 

.. 
53 2 Tar. ve Ça. 

met Ça. Ke. Ayşe H. 300 Gelevri 79 1 Tarla 
Artırmanın yapılacağı gün ve saat 1-9-931 ili 15-10-931 S. 10 da 

Vadeleri hulul ettiği ve mahalli ikametleri meçhul bulunduğı n:lan ihbarname makamına kaim 
olmak üzere gazete ile ilan edilen müddet dahi geçtiği halde b, n lamıza olan borçlarını ödemiyen 
yukarıda isinıleri yazılı medyunların merhun gayri menkul mallan aşağıdaki ıerait dairesinde 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - Yukarıda gösterilen gayrimenkullerin arttırma şartnamesi 1-9-931 tarihinden 15-10-931 
taribine kadar Çatalca Ziraat bankasından harkesin görebilmesi için açıktır. 

2 - Arttırmıya iştirak içio yukarıda yazılı kıymetin yüzde on nispetinde teminat akçesi 
verilecektir. 

3 - it bu gayri menkullerin üzeı inde haklan olanlann yirmi gün içinde müracaat etmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmedıkça satılan emval bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaklardır. 

4 - Mezkur gayri menkullerin 15 - 10- 931 tarihinde Çatalca Ziraat bankasında ihalei 
evveliyelerinin icra edileceği ilan olunur. (2235) 
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Saraçhanebaşında Münir Pap konaklarında •••••••• 

Kız ve erkek HAYR.YE L•SELER• Ana-ilk 
Leyli ve Nehari 1 1 1 orta-lise 
Tekmil sındları mevcuttur. Kayda başlanmı,tır. Tedrl-t TUrkçe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle ahnır ve akşam ayni vasıta ile 

evlerine g6nderillr. Her gUn 10 dan 18 e kadar mUracaat edlleblllr. Telefon: 20530 

Ask. Mb • SA • komisyonu ı 
ilftnları. 

Askeri mektepler ihtiyacı için a
leni münakasa suretile 10.000 kilo· 
yapıncak üzümü satın alınacaktır. 

ihalesi 6 eylül 931 pazar günü saat 14 
te icra edilecektir Taliplerin şartna· 
mesini gör.mek için komisyona müra. 
caatları ve iştirak için de vakti muay
yeninde hazır bulunmaları. (53)-1.672 

• * • 

Tıbbiye Mp. 
Tatbikat hastanesi 
Piyade l\lp. 

Bolu kız muallim 
dürlüğünden: 

mektebi mü-

ikmal imtihanlarına 9 Eylill çarşamba, Tedrisata 19 eylül 
cumartesi günleri başlanacaktır. (2239) 

Istanbul P.T.T. Baş müdüriyetinden: 

Jandarma imalathanesi müdür-

Kilo 
!l900 
ii500 

80000 
7800 
!l:lOO 

!l!lOOO 
ı:ı:J700 

Kuleli Jisesi 
Çengelköy Or. Mp. 
Baytar l\lp. 
Yekun 

57 lira sabıklı Kırklareli- istasyon posta süriicülüğü otomo
bille gllnde iki sefer ve 32 lira sabıklı Kırklareli· Vize sürücülllğll 
otomobille haftada iki sefer olmak üzere münakasaya konmuş 
ve talip çıkmadığından 18-8-931 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin lstanbul P.T.T. Bat 
M. tine veya Kırklareli posta M. tine müracaatları. (1857) 

İstanbul P. T. T. baş müdürlü
ğünden lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı ıçın 3500 adet battaniye kapalı zarfla sa
bo alınacaktır. Münakasa 9-9-931 çarşamba günü saat t 5 te 
Gedikpaşada jandarma imalathanesinde icra olunacaktır. Talip 
olanlann komisyona müracaatla teklif ve teminatlarını ayn ayrı 
vermeleri lazımdır. Şartname imalathaneden verilir. r 1775) 

lstanbul erkek muallim mekte
binden: 

1 - Fiziki ilimler mezuniyet ikmal imtihanlan 10 Eylül 
perşembe günO tam saat dokuzda icra edilecektir. 

2 - Diğer ders ve sınıfların ikmal imtihanları ayrıca ilan 
edilecektir. 

3 - Vaktinden evvel talebenin mektebe ıelmeai caiz de-
jildir. (2241) 

110000 Süvari Mp. 
t:>OOOO Topçu nakliye 
100000 Topçu atış Mp. 
80000 Olcme taburu 
11000 Güİhane lls. 

aOOO Maltepe Ls. 
7000 Gedikli Kç. Z. 

70000 Harbiye Mp. 
53.3000 Yekun 

Yukarıdaki isim ve miktarları ya. 

43 lira sabıklı Demirköy-Vize ve 20 lira sabıklı Demirk8y 
ineada posta sürücülüklerine münakasa neticesinde verilen be
deller haddi liyıkta görülmediğinden 18-8-931 tarihinden itiba· 
ren bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. Her iki silrücülük 
beygirle haftada iki seferdir. Taliplerin lstambul P. T.T. Baş. M. 
tine veya Demiıköy posta M. tioe müracaatları. (1848) 

zdı mahallerde iki ~rtnamede olarak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-
pazarlıkla ot satın alınacaktır. Pazar- } İ b } · d · } A th · 
lığı 5 eylül 931 cumartesi günü saat s an u J8Il arma ı ma a anesı 
ı.ı te Harhiye mektebindeki mahalli •• d ·· } •• -.; ·· d 
mahsusunda icra edilecektir. Taliple- ffilJ Uf Ugtıll en: 
rin şartnamelerini görmek için komis 
yona müracaatları ve iştirak için de Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla(1898) tüfek kayıtı 3967 bell<a• 
vakti muayyeninde haznr bulunmaları YJfJ 2068 omuz kayıtı 2021 kütük 4550 ıüngülük 621 ıarjör kılıfı ar 
ilan olunur. (60) - (2210) ka 248 tarjör kılıfı ukı kayıtı ıatın alınacaktır. Münakasa 14 er. 
...... S;hlbf~··M;h;;i"A;~;;:·~;;;;;-7·· lül 931 pazartesi günü ıaat 15 l" Gedikpaıa jandarma imalathane'.. 

aeşri1at mUdürü: Refik Ahmet ıinde icra edilecektir. Talip olanların komiıY.ona müracaatları 
...- ., ~ Y AKl1' Matbaası (19if;}; , 


