
Yarınki sayımızda 
Çocuk sayıfası 
Bu~: Spor 

... 

200 sene 
Yaşamak için! 

Nefis bir hl.kiye 
-5 inci sayıfamızda-

~~::=J~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~;=======~~==:--""~~~::====;""':::=~~:==-~~-=:~-~~:'S~~~~:=:=:=::~="'.'~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -14üncü Yıl•Sayı: 4905 idare yeri: lstanbul, Ankara ca. Vakıt Yurdu Cumartesi 5Eylii.I (9 uncu ay) 1931 Telef~n: (idare) 2.4370 - (Yazı işleri) 2.~371 Sayısı 5Kuruş 
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Başvekilimiz Dün Ankaraya Hareket Etti, On Gün Sonra 
Dönecek Ve Ertuğrul Y atile Yunanistana Gidecektir 

Lon::d~dLler 1 8!!~.~~?!~i!. ueoı?~~!.~~~ 
yapacak ? etmişlerdir. Başvekilimiz Haydarpaşada meclis reisi Kazım Pş. 

Hindistanın milli lideri, Gandi Lond Hz., Fırka umumi katibi Recep B. meb 'uslar, askeri kumandanlar 
rada toplanacak olan ikinci yuvarlah tarafından teşyi edilmişler. Refet Pş. da teşyi resminde bu]uumak 
masa konferansına iştirak etmek üzer<.' üzere Haydarpaşaya gelmiştir. 
yola çıkmış bulunuyor. 1 Haber aldığımıza göre Başvekilimiz Ankarada on gün kadar 

lngilterenin siyaset ufkunda kaı·a k 
alacak sonra şehrimize dönerek eylülün son haftasında, Yunan bir kasırga bulutu olan Gandi, biitün 1 

dünyayı al3.kadar eden bir simadır. U- Başvekili M. Venizelosa iadei ziyaret için Ertuğrul yatile Yuna-
ınumi harpten beri Avrupada ve her ta- nistana hareket edecektir. 
rafta şöhreti mütemadiyen artan bu Başvekllimlzln sporculara kıymetli vaitlerl 
adam, daha evvel cenubi Afri!.ada ismet paşa Hz. evvelki akşam Rusyaya gitmiş o]an spor 
~Jış.ıyordu. Ve orada yaşıyan Hint- kafilesi reisi Taip Servet beyle takım kaptanı Zeki Beyi kabul 
lılerın hukukunu temin ediyordu. etmişlerd.ir· Taip ve Zeki beyier Rusyada gördükleri hüsnilka-

Gazetelerdeki resmi gibi, karaku bulden bahsederek, Karahan Yoldaşm hürmet ve selimlarmı 
ru, yarı çıplak, dişsiz, gözlüklü ve t hl' v t · l d · S h kk d H 
daima güler yüzlü olan bu adam, kim e ıg e mış er ır. porumuz a ın a izahat alan Paşa z. 

dir . kıymetli yardım vaitlerinde bulunmuştur , ve ne yapmak ıster? · 

Fırtınanın 
zarar lan 

Ankaz altında ka· 
lanll\r ne diyor'? 
Şehrimizde bir af et halini alan 

dünkü fırtınanın tahribatını tafsilnti
le yazmıştık Bu hususta polisin ha
zırladığı rapor Dahiliye vekaletine 
gönderilmiştir Raporda dün de yazdı
ğmıız gibi Karagümrükte 7, Fatihte 
1, Nişantaşında 2 evin tamemen; Ka
ragümrükte 30 evin de kısmen yılaldı
ğı ve hasara uğradığı tesbit edilmiştir. 

Esasen fırtma ile beraber yağmur
dan zarar görmiyen evler pek azdır. Ki 
misinin kiremitleri uçmuş, kimisinin 

Dün •• uspor 
are ete i 

Yüzücil.SallmB.muka
vemet birincisi oldu 

Gandi altmış iki sene evvel Hindis s . ıı· ı . • 
tanın garp sahillerindeki bir ölke- eyyar mua ım erımız Muğlada 5 

yazdırdılar 

• camları kmlmış, birçoklarının da sı
bın vaları dökülmüş ve olukları, saçaklar1 

parçalanmıştır • Bundan başka yıkı· de doğdu. Babasr da, dedesi de bu t d k 
ölkenin başvekilleri idiler. Onun Va an aşı 0 UYUP 
koyu rengi, ırk itibarile halis bir a-
ri. olmadığrnr is~~t ediyôr. Kendisi Köprülü zade Fuat ve Rasim Ali beylerin 
llınduların en yuksek kastına mensup •• .. 
değildir. Fakat cesareti, samimiyeti, muracaatlarJ Fakulte baremJerlle 
eivanmer.~li~! ile en. Y~sek Si· birlikte tetkik edilecek 
nıflann u ·tune de çıkabılmıştir. Onun A k 4 (V k t) M . 
hasmı olan İngilizler de onun bütün ~- ara, a 1 - aarıf 
bu sıfatlarını tanırlar ve onlara hür- Vekıh Esat Beyle görUştiim. 
met ederler. Muhtelif suallerime şu cevapları 

Onun en yüksek sesle bağırdığı bir ha verdi: 
kikat, lngiltere idaresinin Hindistan - Vekalet kadroları ikmal 
için muzır ve tehlikeli olduğudur. Bu edilmek üzeredir. Yakında mek .. 
zarar ve tehlike, Hindistamn istikla- tep!ere .tebliğ edilecektir. 
lini kazanmakla bertaraf edilebilir. Edebıyat ve J'ıp fakültesi mli .. 

Gandi, bu netfceye varmak için derris ve muallimlerile dış· çi Ye 
1920 - 1921 de medeni isyan siyasetini E 
hazırladı ve bunun tatbikatına geçti. ezacı mektebi muallimlerinden 

O b . bir kaçı Darülfünun dı·vanınca nun u sıyaseti tatbik yolunda va-
tandaşlarından istediği ilk şey, lngilte . .. . tesbit edile~ barem dereceleri 
reden rütpe ve unvan alanlann bunla r ' · porülttz:ıde Fuat B. hakkında dıvanla vekalete mü-

Rasim Ali B. 
dan t~rrüt etmeleri, bütün hukuk •. . ~acca~ ettiklerinden bu iki fa· 
adamlarının, bütün mektep tal2bele kultemn baremlerı yemden tesbit edilmek .. minl"v önderil-

hük. "' t .. 1 . il 1"' . '- •. ·· ı·· z d M b uzere e ıge g 
rının ·ume muessese erı e ~ a.- m ış, Kopru •. u a .e e met .Fuat ve Rasim Ali Beylerin müracaat-
kalannı kesmeleri idi. Onun bu dave- J d f k lt J b l 1 

1~!
1 ha al u de' el rı!lt. arem erı e birlikte tetkik edilmek üzere emin-tine icabet edenler pek az değildi. l{en ıge ava e e ı mış ır. 

disi daha sonra bu medeni isyanı lngil- Muğla vilayeti dahilinde, mektepsiz k .. 
1 

d halle k t k 
tereye karşı boykotaj şeklinde tatbike Türk inkılabı ile cümhuriyet rejiminin ga oy.er e ma ı otu fmad' 
karar verdiği zaman onu takip eden yesı ve nası e ra ın a 
ler ve lngiltereye büyük zararlar ve- vatandaşları tenvir etmek üzere, 150 seyyar muallim mekteplerin 
renler, daha pek çoktu. tatil devresinde bu köy )ere gönderilmişti 

Gandi, ortodoks bir hindudur. Bu okutma faaliyeti Tem muz, Ağust~s ~e Eylül aylan zarfında 
Kendisi hinduların bütün mukaddes devam edecektir. Bu mu:llimlerin §İmdiye ve yedi yaşından kırk 
kitaplarına inanır ve insanların tek- beş yaşına kadar okuttugu vatandaşların adedi beş bine baliğ ol
rar doğacaklarını, inekleri himayet mak.ta.dır. Çok faydası gör,ülen bu usulün diğer vilayetlerde de 
etmek icap ettiğini kabul eder. Son- tatbıkı ehemmiyetle düşünülmektedir. 
ra kendisi putlara tapmayı takbih et 
mez. Bununla beraber, Gandi, bir ih 
tilAlcidir. Kendisi Avrupai bir ihti-
1Alci olduğunu söylemekle beraber tut 
tuğu usul Avrupat değil, fakat Asya. 
tdir. 

Mühim bir yangın 
Hereke fabrikasının makine 

dairesi tamamen yandı ~andinin memleketinde kazandı 
ğr"hufuz, 1919 • 1921 senelerinde aza-
mi dereceye var~ıştı. O zaman Hin- Yangın evvelki gece saat ikide .r-ıkmış sabah k d 
d l b ·-ı-· .. 'T ' a a ar u arın u un munevverlerindeu devam etmiştir. Zarar oldukça fazladır 
başka Hindistan müslürn.anları ·da o- H b Jd - .. 
nanla beraberdiler. Fakat Gandi 1922 Her:k:~ea ~~hı~mzab'gore, evelki l gece Şimdiki halde verilen haberler, y:ın· 

1n .. 1 . mu un ır yangın o nıus. gının yalnrz makine d . . -de gılız er tarafından tevkıf olun- birka" saat kad d t . .,l aıresıni yaldıgı 
ı Y ar evam e mış ve o - ve fabrikaların diğ · 

ınuş ve a tr seneye mahkum edilmişti. dukça zararla neticelenmistir t . _. er kısımlarına sı-
Kabahati Hindistanı tahrik etmekti. Yangın evelk" t ... k:d H raye etmedıgı merkezindedir. 

. .k. d . ı gece saa ı 1 e ere- Usküdar "tf . . 
Gandı, ı ı sene geçme en tahhye o- ıkedeki kumaş fabrikala ki ı aıyesı düu sabah altıda 
Junduğu zaman, Hindistanın liderli· ire . d km b. rının ma n~ da Herekeden Usküdara dönmüştür. Ata-

k.1 k b . sın en çı ış, ıraz sonra genışle- k d 1 ğinden çe ı me. mec yrıyetinde kal- mek istidadı gos·· 4-~rec k k"Id 'dd a ar ar zararın mühimce bir yekOn 
Ç .. k" h" b" ki ı.c e şe ı e şı et- tutt • .. l k mıştı un u ıç ır mse, onun tut 1 . t• B . t k . ugunu soy eme tedirler 

: • ·1 muhtariyet ve istikJ.I" l . enmış ır. u vazıye arşısında cıvar B .. . . . 
tugu yol 1 ~ d a e va. kasabalara ve bu arada Izmit vilayeti- u mulıım yangın etrafında mahi-
rılacağrna ına~mıy~~ u. le şehrimize mahlmat verilmiş ve mu- mat almak üzere dün itfaiye müdül'lü 

Gandinin lıderlik~e~ uzak kalması avenet talep edilmiştir. lzmit itfaiyesi ğüne müracaat ettik. Fakat bu işte 
uzun sürmedi. Ken~ı~; ç~k g~çmeden hemen Ilerekeye hareket etmiş ve y~n· en ziyade malUmat sahibi oJmasr lazım 
tekrar liderliğe getırı. ~~l;l' .a. bu gını söndürmek için faaliyete başla- gelen itfaiye müdürlüğü bize şu ~eva· 
sefer Hindistanın tam ıs . 1 ıçın ça. mıştır. bı verdi: 

w .. ı·yerek medeni ısyanı tat n·v 
lışacagrnı soy 1 ıger taraftan buradan da Usküdar "Bu hususta henüz bir rapor alma· 
bika girişmişti. . . • i-tfa~y~si motörlerle Herekeye harek~t drk. Bu rapor ancak yann öğleye doğ-

Medeni isyan, Hındıstanın millı etmıştır. r .. d .. 1..• 1. 
. d w'ld" u mu ur uge ge ır ve ozaman malU· 

davasına yardmt etme~nı~ egı ır. , İtfaiyelerin bütün gayretine rağmen mat verilebilir. 
B·ıAı.· b hareket Hındıstanlıların,: vakHn ge,.ikmes· .... d 

ı <ı.alS u .. . . 3:. • ..1 !.°zun ~n yangının Bununla beraber itfaiye müdürlüğü 
lngiltereye büyuk zararlar verebıle· genış1emesının onune geçılememiş ve bizim a1dıg·rmız haberı·n d v Id -

. 1 Tfff 1 1 b'·t·· . ogru o ugu-ceklerini gösterJlllŞ ve on arı ı ı a a ev er u un makine dairesini sarmı~ n b h .. . ... 
k t t k·ı. t N t• d f b . . u ve yangının sa a a karşı sondurul· amiz bir hattı hare e a ı ııııe rr. e ıce e a rıka1arın makine da dügw .. .. .. 1 d' F . . . unu soy e ~. akat yanan yenn 

lan tahta perde ve duvarların haddil!'le\ 
sabı yoktur. Bazı camilerin çinkola

ı 
rı da uçmuştur. 

Eyüpte Gümüşsuyunda, Karacaah
mette, Edirnekapıda, Topkapıda pek 
ç<>k servi yıkılmıştır. Bundan başka 

birçok yerlerde lağamlar taşmış, Bo
ğazkesen Iağamı da çökmüştür. 

Yemişin bazı sokaıklannda, Aksa
rayda, Edirnekapı - Fatih, Kara
köy - Bebek, Eminönü - Eyüp yolu 
üzerinde nıuhtelif yerlerde diz boyuna 
yaklaşan su birikintilerinde karşıdan 
karşıya para ile hamallar insan bile 
taşımışlardır. 

(Alt tarafı 4 üncü sayfada) 

Gümrük birliği 
Almanya ile A vus
turya vaz geçtiler 
Cenevre, 3 (A.A.) - Avrupa 

birliği komisyonunun bugünkü 
içtimaında Avusturya hariciye 
nazırı M. Şober ile Alman bari· 
ciye nazın M. Fon Curtius bü
kü metlerinin Alman A vuslurya 
gümrilk birliği projesinden vaz
geçtilerini milştereken ve bir bi· 
ri ardı sıra beyan etmişlerdir. 

M. Schobver bb beyanatman 
Avrupanın imarına ve yeniden 
canlanmasına t.l birliğile çalış
mak için zaruri olan sükunun 
zihinlerde yerleşmesini kolaylaş· 
tıracağını ümit ettiğini söy1e· 
ıniştir. 

YUzUcU Sallm B. mukavemet 
blrincili§lni kazanıyor 

YUzme yarışlar1na lftlrak eden 
· ıkl Alman Matmazeli 

Şehrimiz dilnkü günü mühim 
spor hareketleri ile geçirmiş,mub
telifyerlerde muhtelif müsabakalar 
yapılmıştır • Deniz mukavemet 
müsabakasını kıymetli yüzücü
mliz Salim 8. kazanmıştır. Diğer 
müsabakalara ait tafsilatı ve 
neticeleri spor aayıfamızda bu
lacaksınız. 

Kutba giden tahtelbahlrden 
liaber yok 1 

Oslo, 3 (A.A.) - Şimal kutpuna 
gitmek teşebbüsünde bulunan Notillls 
tahtelbahrinden 30 ağustostanberi hi~ 
bir haber alınmamıştır. 

Yakın tarihten heyecanlı bir yaprak 

Nasıl tutul 
nasıl isti 

linç 

nasıl kaçırıldı, 
edildi, nasıl 

undu? 

Bizzat tutanların, çıranların, istiçvap 
edenlerin, linç esn nda Ali Kemalin 
yanında bulunanları adeleri alınarak 

yazılmış çok mer lı, heyecanlı 
bir tefri ___ 

- Bir kaç dar -Vakıt sütunlarında çık:mtara tiaşlıyacaktır 

Yazan: A. sevkctmiştir. ıresı tamamen yandıktan sonra sabaha neresi old - .. r . V• • 

~~r~2fucis~~~ ~·füill~~~~ il~~Lu~u~~m~c~mdeı~-------------------------~' 



- 2 - VAKiT S Eylül 

Fırtınanın 
zararları 

ı~nı 

F armakoloğlar 
Dün kongrele-

[Üst tarafı 1 inci sayıfamııda] 
Çengelköyiinde Kuleli lisesinin de 

talimhane ve lcadiye sırtlarından gelen 
sellerden Uk katı su içinde kalmrştrr. 

Şehrin muhtelif yerlerinde bu nevi
den daha birçok su basma hadiseleri 
olmuştur 

rini yaptılar 
Eczacı mektebinin 
müstakil kalması 

isteniyor 

Bu arada Galatada Hüseyin ağa çık
mazmda 2, 4, 6, 20 ve Ekmekçipaşa çrk
mazında 12, 17, 7, 9, lzbaba sokağında 
20, Çukurbostanda 17, 30, Çiçekçi soka
ğında 33, 40, 41, numaralı evlerle Bo
ğazkesende tütüncü Arnbarsom efendi
nin dükkanı, Karabaşta Ahmet u.<:ta
nın 19 numaralı dükkanı, Çukur ma
hallesinde hamam sokağında 10, 8. 12, 
14, 16, 18, 28, 30, l{aptanali çrkmazın· 
da 2, 4, 6, 3, ve Ka,,aplar sokağında 
;; numaralı dükkanı su basmıştır. 

Far mak oloğlar cemi yeti dün 

saat on beşte eski Türk ocağı bi
naımda diğer vilayetlerden gelen 

murahhas'arın da işt•rakiJe se
nelik kongresini yapmıştır. 

Kongre divanı riyai'etine Niğ
de meb'usu ve eczacı mektebi 

muallimlerinden Ahmet Vefık 
bey, katipliklerede Cerrahpaşa 
hastanesi ecıacı'.arından Cıema1 
B.Je kimya asistanı Reşat l<. aynJ 
mı.şiardır. Bundan sonra idare he· 
etinin senelik iş raporu okunmuş 
ve kongrece takdirle kabul edil· 
miştir. Hesaplan tetkik et

mek üzere Cerrahpaşa ha.ıta· 
nesi eczacı başısı Feridun, Fatih 

kimyahaoesi kimyakerlerınden 
Rüştü beylerden mürekkep bir 

teftiş komisyonu ayrılmıştır. 

Bir hayli zamandanberi ayıklanrnı
yan Kasımpaşa deresi evelki günkü 
~em yağmurda iyice temizlenmiştir. 
Fakat buna mukabil derenin Kasımpa 
şa iskelesi yanındaki ağzı iki sırttan de 
reye a.kan çamurlar, molozlar ve se
lin önüne kattığr öteberi ile bir miktar 
daha ınklaşmıştrr . 

Fırtına \"e yağmur şiddetini muha
faza ettiği srralarda bir aralık ~hrin 
muhtelif yerlerine dolu da yağmuş· 
tır. Fakat dolu tanelerinin küçük bir 
ceviz bUyUklüjfUnde olduğuınu da rnü 
hafagasızca söylemek 13.zım gelir. Pır 
tına tesirile şehirde birçok telefon ve 
elektrik te11eri de kopmuş, bunlardan 
haııJan dün tafsilatile yazdrğımız gi
bi bazı feci kazalara da ~hep olmuş-

tur. Bu arada polis müdüriyetinin 
merkezleri arasındaki resmi telefon 
telleri de kopmuş ve muhaberat dur
muştur. 

Istanbulda herkes telaş içerisinde 
iken Bakrrköyden ilerisi daha az korl.u 
geçirmiş, sağnak ve frrtma o civarda 
hemen hiç tesirat yapmamrşttr. 

Fırtına ve sağnaktan sonra şehir-
1de <'n çok zarar gören Karagümrük. 
t'ulrnrbostan ve civarında pek çok tu
haf manzaralara tesadüf edilmiştir. 

Mesela Kariye camii sokağında bir 
evin üst katı eşyasile birlikte uçmuş
tu. Birkaç yerde de polisin müdaha
leye mecbur kaldığı kavgala r olu
yordu. Mesela Sena yoku~unda bir 
evin önünde bir kalabalık kütlesi tr.p
Janmı~ı. Burada zarar görenlerden 
iki hanım kavga ediyorlardı. Biri: 

- A... Aşkolsun hanım... Fırtma 
başlar başlamaz bizim çatr arasmdan 
çamaşır sepetil• beraber uçan manga
h koşup yağmur altından sen almadın 
mr? inkar mı edeceksin artrk? 

Diyor, öteki şöyle cevap Teriyordu: 
- Vallahi yazıklar olsun kard~ş ... 

Benim el'alemin malmda gözüm yo~ .. 
Sen iyi bak karşındakine.. Çapulcu 
Fatma mı zannettin beni ? 

Ve buna benzer çatışmaların hazı
ları merkeze kadar bile uzuyordu. 

Fırtına e.~asında Karagümrüktf~ 

Dervişali mahallesinde t~bihçi Meh
met efendinin üç odah evi yıkılırken 
içinde bulunan oğlu Alinin enkaz <ti· 
trnda kaldığını dün yazmıştık. 

Bundan sonrada n"zamname 

nin tadilı teklif edilen bazı mad

deleri tadil edildi. Yeni tadile 

göre F armakolğlarm beş kısma 
ayrdmaları esası kabul edildi . 

Bu sırada Euısa, İzmir, Edre
mitten gelen tebrik telgrafJarile 
Ankara farmakoloğlarandan ge 

len uzun bir temenni maıbatası 
okundu. Ankara iarmakoloğla
rının mazbatasında bilhassa or

tada mevcut bir ikilik tasavvur 
ediliyorsa bunun eczacı cemiye-
tinin timdiye kadar eczaha· 
ne sahibi olmıyan diplomah 
mesJekdaşlara karşı göıter· 
miş olduğu müşkülattan mft· 
levellit olduğundan bahsedi
liyor Ye buglin yalnız ecza~ane 

sahibi olan eczacıları değil bilu

mum dıp!omah eczacıları arasına 

alan farmakoloğlar birliğinin 
mesaisi karşısında vücuduna ih

tiyaç kalınıyan eczacllar cemiye· 
tinin de birliğe iltihak temenni 
olunuyordu . 

Bunun üzerine eczacılar cemi
yetinin de FarmakoloğJara iltiha
kı tem n için kendılerile temas 

edilmesi teklif edildi. Fakat Fa
makoloğlar biı?iğinin nizamna· 

mesi diplomat. her eczacıyı ta
bii aza saydığından buna lüzum 

görü:medi. idare hey' etinin teklifi 

üzerine laburatuvar ve eczahane 

sahiplerile memur, depo, mua
vin ve mes'ul müdürlerden beş 

kitilik birer encümen ayrıldı. Bu 

encümenlerden ikiıer aza idare 

hey'etine dahil olacaklardır.Ayn
ca üç kişHik birde nt:şriyat encü

meni ayrıldı. Neşriyat enciime
ninden de biri rey sahibi olma· 

mak şartde idare bel' 'eti içtiına
larma iştirak edecektir. 

Bu arada eczacı mektebinin 
Tıp Fakültesine merbut o'mıya· 
rak yine müstakil kalması ıçın 
bir bruşur tanz imi ile Maarif 

vekaletine müracaat edi.mesi 
kabul edildi. 

J_s_o_N_H_A __ B_E_R_L_E_R_I 
Avrupa Birliği komisyonunda 

Gandi neler 
yapacak 

H • • k e J • • " h • Ust tarafı linci sayıfıda ar ıcıye ve J ımız mu ım Bu itilaf hareketinin en belli bat 
h vesikasr Delhi misakı idi. Bu misak 

beyanatta bulundu Hindistan rnilUyetperverleri ile lngil 
tere ara~ında bir mütareke devri aç-

- - . . mış, bu mütareke esnasında Hindista-

T nın mukadderatını tayin edecek mukar anzim komisyonunun Jçtfmalarıoa Tür- reratın ittihazı 1>ekıennmişu. 
kiyenin de iştiraki lüzumlu görlllmllştür Londrada toplanacak yuvarlak ma 

- ----- sa konferansr bunun için toplanıyor. 
Cenene, :1 (A.A.) - Anadolu ;ıjan·! ıi rica ederim. o kanaattevim ki Fakat Gandi, bu maksatla ' hare. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: ı t:ınzim komisyonunun raporu;u iktıFiat ket~ et~i~ ~~l~e, ancak !azla ~!kbin .~ı 
Avrupa birliği tetkik komisyonunun mütehassıslarınca derpiş olunduğu d_ugu ıçın umıtva.r oldugunu soylemıı:· 

tali tanzim komisyonu müzakeratını veçhile bilcümle hüklimetlere gönder- tır. • .... 
ikmal ederek raporunu Avrupa birliği· mek ve bu raporu parlamentolanna ar- Londraya gıderken buyuk kafa~-
tetkik komisyonuna vermiştir. zetmelerini hükumetlerden rica etmek Irklar tarafınd~ teşyi olunan (Gand1) 

Cenevre, !l (A.A.) - Hususi muh:ı- faydadan hali olnuyacaktır. Böylece nin ı:ondrad~ hır. n_ıuvaffa~ıy~t ka:ıa
birimizd<'n: Bugün Avrupa birliği ko- kıt'amrzdaki insan kütlelerinin murah- n~ca~ı çok şup_hehdır. Ç~n.kü ken~i· 
mis\·onu ilk ictimaını aktederek tali h 'arı tarafından yani A sı, bır kere Hındistan dahıhnde mut· 

• , < ası , vrupanm . . . • .. i 
tanzim komitesinin raporunu tetkik et . .. . . ~ fi • . tehıt bır mıllı cephe vucude get reme-

bılcumle ıçtımaı smı arının sa.lah ıyet- i . H" d" t ··1 ·· l mistir Hariciye \'ekili T. Rüstü bey .. ·n . t f d m ştır. ın ıs an msu uman an on-
sö; al~rak rapor hakkında d~emi!•:tfr tar mumessı eırı ar~htı~ al~ blu rapor dan ayrı bir surette hareket etmekte 

" hakkında yapı masr ı ıma ı o an sek- .. k d. f ti · ki· "Tanzim komisyonunun raporu- . . . k t . · ve munhasıran en ı men aa era pe-. Iı takdıre yanı gere asvıp gerek ten . 
nu dikkatle mütalea ettim ,.e sakla- . _ şınde koşmaktadırlar. 
mıyacağım ki bu raporun gerek umu- kit ve gerek muşahedat~ ~ukuf pey- Gandiyi en çok zaafa uğratan nob:· 
mi muhte\"iyatı ve gMek methal kıs:nr da etmesi ~~~i~~onumuz ıçın faydalı ta budur. Bununla beraber Gandinin 
na dercolunan mebdei hareket nokta- olacağını duşunuyorum. Kuvvetle nı.th yuvarlak masa konferansına iştirak 
lan üzerinde düşüncelerim rapor ~a- temeldir ki bu istişare bize istifade e- etme-den enel, müslüman murahhas 
hiplerininkinden farklıdır. Bununla debileceğimiz yeni şuleler verecektir. larla anlaşarak onlarrn kendisine il
beraber bizi ihtimal ki biraz uıa~a gö Bu teklifi yapmakla raporun netayf. tihakını temin etmesi henüz ümit olu
türebileceği için burada raporun esa- cinin ihtiva ettiği ruh ve manaya nabilir. (Gandi) buna muvaffak oldu 
sı hakkında münakaşaya girişmiye JU. te\·fikan hareket etmiş oluyorum ve ğu t.akdirde çok ku,'Vetlenmiş olacak· 
zum görmüyor ve komisyonun pek .nah bundan maada bu şekli hareketin me- tır. Aksi ta.kdirde, onun ile, miislü· 
dut olduğu anlaşılan zamanını sui saimizi ehemmiyetli bir surette teshil manlar da Londraya nasıl hoş eUer
istimale mahal vermek istemiyorum. edeceği kana.atini besliyorum.,, le gitilerse, )ine hoş ellerle geri 
Esasen hareket noktaları üzerindeki Tevfik Rüştü beyin beyanatr alah.a dönmeleri beklenir. 
farka rağmen vasıl olunan neticelerin ile dinlenmiştir. Bundan sonra Avru- ômer Rira 
esas hatlarına iştirak edirorum. 1\1. pa birliği tetkik komisyonu cemiyeti 
Franki tarafından vaki teklifin uğra- Akvam içtimaı umumisine vereceği ra 
dığJ akibetin pek de mes'ut görünme- porun tanzimi için bir komite teşekkül 
diğini işaret et~ekliğime müsaadenizi etmiştir. Raporun tanzimine memur 
rica ederim. Fıkrimee taaJhik etti- komiteye Türkiy<! de dahildir. 
ği hususun ehemmiyetine binaen Avru-
pa birliği tetkik komisyonunun bi:n:at Sırbistunda 
teşkil edeceği mahsus komite vakit 
zayi etmeksizin bu proje ile iştigal et- Kabine yeni vazıret Uzerln6 
meliydi. Filhakika M. Frankin pro- istifa etti 
jesi bence pek müspet ''e inkarr ntu- Belgrat, 3 (A.A.) - Yeni kanunu e· 
hal hir f.aYdayı cami bulunma' .. tad1r. sasinin tstarı U!ıedne torılanaıi kahi
Bu rapor vesilesile size bilhassa söy- ne vaziyetin değlşttğini müşahede ede-

lemek istediğim şey budur. Kornisyo- cek kabinenin istifa etmesi lüzunıu
numuz mesaisini ikmal ettikten "e her na karar \'ermiştir. Bunun üzerine ce
birimiz memleketlerimize avdet eyle- neral Jivkoviç saraya giderek krala 
dikten sonra ben Büyük Millet Mecli- kabinenin istifasını \·ermiştir. Kral 
sinin küs.adında bu hususta izahat ta- istifayı kabul etmiş ve yeni kabinenin • '> 

Iebile karşlaşacağım. ihtimal ki, içi· teşkiline tekrar ceneral Jivkoviçi me· 
mizden birçokları da ayni vaziyf'tte ka- mur etmiştir. Mumaileyh yeni kabine
lacaktır. Şüphesiz ki menuu bahso- yi eski aza ile teşkil etmiş ve kral da 
]an meselenin \"e bizim mütekabil arzu- bunu tasdik etmiştir. Yeni hükumetin 
larımızın ve hassatan mesai metodu- tahlifi icra olunmuştur. 
nun muğl:i.kiyetini izah eıtmek güç 
] kt Maahazakom·ısyon .:.. Rekabet mücadeleal 

· • 1 t · ı'n göı u··ş tarzlaı-rn· zmır, 4 (A. . - y ın şımen ı er o mıvaca ır. ' ' i.l 1 ı · A) A d · d 'f 
zayı mu l eremesın . .. . b · k d · 
d aklasmamak için Türk pnrlamen kumpanyası hır muddetten erı en ı 
,~'ln uz b " aynen okuma,rı en sile rekabet eden kamyonlara karşı 
wsuna u raporu J 1 l d d ·· rin ·· .· , ı dd diyorum. Bu :.usus- posta tren er n en nıaa a ray uzc ~ · 
munasıp }O a e d h . k t d t b" l · Jetmege 
ta kendi nziyetimden mülhem olarak e aı e e_ e en o o us er ış 

bir temenni izhar etmeme müsaadeni- başlamıştır. 

Almanyanın Şili 
ile ticareti 

Balkan konferansı 
Balkan konferansının 11 teşrinieYe] 

de şehrimizde toplanacağım yazmış. 
Almanya ve Şıli hükuınetleri tık. 

Ş ı li istihsal atından olan nitratla- I{onf eran ilk içtimaınr Dolma bahçe 
rm Almanyaya ithali için müza- merasim salonunda yapacak ' 'e rniite-

Al akip toplantılar Darülfünun konfe.-
kere yapmaktadırlar, manya- rans ı<alonunda olacaktır. Konfernn-
nm yeni gümrük tarifeleri bu sın kapanma celsesi de ayın yirmisiıı
maddenin ithalini tamamen me· de Ankarada B. M · Meclisinde ola
netmişler ve bu suretle Alman caktrr. 

ihracatlarının menfaatini sekte· Konferans, Türkiye Balkan birliğ"i 
dar etmişlerdir. Alman ihracat cemiyeti reisi Trabzon meb'usu Hasan 

Buğdav fiatları 
Nlzameddln Ali B. cezri ted• 

birlere ihtiyaç var, diyor 
Son günlerde buğday fiatlan· 

nm düşmesi hakkında Istanbul 
Ticaret ve zahire borsası umu
mi katibi Nizamettin Ali bey 
demiştir ki: 
"- Bugünkil düşkünllik bir 

mevsim düşkünlüğünden ba~k0~ bir şey Ci!gııaır;:::tı-,.,,:'m;ht tı1 .... 
cüşkiinlüğünün nazarı dikltati 
celp edecek dereceye gelmesi 

istıbsalatın geçen seneye nispe• 
ten faıla olmasındandır. 

Romanya buğdayının fiyah 
70 paraya kadar düşmtiştür. A· 

nado'udan yeni mahsul gelmeğe 
batladığı zaman bugünkü fiyat• 
ların biraz daha düşmesi mub· 
temeldir. 

Ziraat bankasmın köylüden 
buğday alması fiyatlar üze· 
rinde müessir olmamı~br. 

Buğday fiyatlarıom kıymetlen· 
dirilmesi için hen6z cezri bir 
tedbir alınmıt değildir, buna kati 
ihtiyaç vardır. 
Buğday fiatlaransn düşküulilğil 

karşısında ekmek fiatlarında bir 
fark yapılmadığı meselesi hak· 

kmda da Nizameddin B. şunları 
söylemiştir: 

- Tıcaret borsası buğday fi· 
atlarının vasatısini belediye iktı· 
sat müdüriyetine bildirmektedir. 

Binaenaleyh aradaki farkı ora· 
nın bilmesi ve tetkik etmesi li· 
zımdır. 

Evvelki akşamki 
kır balosı 

tücc:uları ticaret münaşebatına bey tarafından açılacak ve BaşYekil H. F. Kızıltoprak ocağı tara-
lsmet Paşa tarafından bir nutuk söy- fından evntki gece Fenebahçede 

yeniden başlanmasına isra.rla ta- lenecektir. Murahhaslar şerefine ı~- Belvü bahçesinde bir kır ba osu 
lep etmektedirler. 1930 senesin· tanbulda bir ziyafet ve bir balo verile- Vt"rilmiştir. 
de Almanya Şiliye yaptığı yüzde cek, Boğaziçine, Adalara ve Yalova- [ lstanbulun manzara itibarile 
16,9 yani ingiltereninkinden da- ya tenezzühler yapılacaktır. en güzel yerlerinden birinde 
ha fazla nispette o:an ihracatiJe Ankarada Reisicümhur Hazretleri verilen ve Kadıköy semtinin ta· 
ikinci mcv. ii i~gal et:ni,tır. tarafından kabul edilecek olan murah- nmmış aileJerimn bu meyanda 

Alinin telaşlı anda kaça.mamasının 
sebebi dut ağacına çıkmış olmasıdır. 
Ayni evde enkaz altında kalarak yara
lanan zabıtai ahlakiye memurlanndan 
Şab~n efendinin oğlu 15 yaşındaki iz
zet (yangın var!) feryadı üzerine kaç
mağa savaştığını, Jıikin bu anda Ali
nin feryadım duyduğunu '\·e onu kur
tarmağa çalı~ırken çatırdılarla evin 
yıkddığını, kendisinin de bu arada e
zildiğini seiylemiştir. Yıkıntı esnasın
da iri bir direğin altında kalan zavallı 
Ali derhal ölmüş, izzet yara1anmrş 
trr. Biraz sonra baygın bir halde en
kaz altından çrkarrlan izzet Cerrahpa· 
şa hastanesine kaldırılmıştır. Sıhhi 

vaziyeti iyidir, ateşi düşmüştür. 

Kongra reisi Ahmet Vefik B. in 
teklifi üzerine Gazi Hz. le, ismet, 

Fevzi ve Kazım paşalara ve 

maarif vekilin kongre tarafın
dan tazım telgrafları çekilme
sine karar verildi. 

Bundan sonra da yeni idare 
heyeti intihabına geçilmiş ve in

tihap yapılmıştır. Fakat vakit 

geciktiğinden reylerin tasnıfine 
imkan kalmamış ve bunun için de 

rey işarile b.?ş kişilik bir ko
misyon ayrılmıştır. Bu kom 'syon 

reyleri tasnif ederek yeni idare 

heyetini birliğin iazetesiJe iliıı 
edecektir. 

haslar serefine Ankara Palasta balo Cevdet Kerim, iş bankası Istan· 
TekirdaAındaki şarap fabrlka••ı ,·e ziyafet verilecektir. Murahhaslar bul şubesı müdürü Muammer, 

bltlvor Ankaraya hususi bir trenle gideceklcır ali ticaret mektebi müdürü Hüı-
Müskirat inhisar idares"nin / dir. nü Beylerin davetli olarak bu· 

5 çadır verildi 
Hilaliahmerin yurtsuzkalanlara Y< r 

dım ettiğini, yiyecek, içecek tevzi ft· 
tiğini yazmıştık. Bu arada tanıdık:a 
rının, akrabalarının yanlarına ~!de

miyen beş aileye beş çadır verilmi~tir. 
EV3iz kalanlardan bir kısmı dün, <?vle 
rini tamire başlamışlardır. Hilaliah
mer beş aileye yemek tevzi etmekte 
ve şimdilik küçük ihtiyaçlarım v~rmek
Wir. 

Tekirdağıoda inşasına başladığı Murahhaslara darbanede basılmı~ JundukJa11 balo çok güzel olmuş, 
şarap fabrikasının en küçük te- birer madalya hediye <'dilecektir. davetliler güze! bir gece geçir· 
ferruatma kadar bütün noksan- Bulgaristan. Romanya, Yugodla''• mişlerdir. 
Jarınm ikmal edılmek üzere ol- Yunanistan ve Arnavutluktan gelecek Yunan baş n1urahhe&1 M. 

f J" t murahhaslar takriben yüz zattan mü- fokas fehrimize d6ndU duğu ve yakında aa ıye e geçe- rekkep olacaktır. Bunlar Türkiye Atinaya gittiğini yazdığımız muh-
ceği haber vcdlm!!ktedir. Balkan birliği cemiyetinin misafiri ola- teJit mübadele komisyonu Yunan ~aş 

caklardır. murahhası 1\1. Fokas şehrimize ttön· 1UZ3t' 

!" Kııılcık dalları .. tefrikamn; yazımı· 
ıın çokluğundan bugün dercedilemedi. 
Okuyuculanaıızdan özür diJeıiır. 

Balkan konferansından evel BalJ,an miiştür. M. Fokas Atinada Yunan 
hükumetleri hariciye naz1rlarr da şch- hariciye nezaretine komisyon işleri 
rimize ıelerek ıörü§eceklerdir. hakkında izahat vermiş ,.e yeni &ali-

m:..t ~ltnışhr 



Hapisanelerimiz nasıl 
olmalı? 

L} ___________ M __ a __ ı_i _____ B __ • __ h __ i_•_• __ • __ r ___________ I 
Buhran iktısadi 

3 - VAKiT S Eyini 1931 ~ ---
Günün 
Muhtırası ve sıkıntı, 

bir mesele 
Takvlm-Cumarte~i 5 l~ylül 9 uncu 

Bot darJım ve yenf inşaat karşJSJnda 1 ~·oıümünü bekleyen bu son büyük ğildir. Demek istiy~rum .ki, me eıa kalan ...ı:nJer· 117, 2 1 RebiülAhir 1350 11y 1931. senenin günleri: ızeçen 248 
çe e• · sormalığın ( m~:-'elenin) güre~ meyda devlet bütçesi altı yuz mılyon tutsa. "'" 

l . f tmek lazımdır ki büyük tu günlerinde hapishanede meHut nına naçaı çıkmış bulunuyoruı. Onü- halkın elinde dolaşan para . binlerce GUne!-Doğuşu 5.30. Batışı 18.37 

inkıJ;~~ızd:nberi hemen bütü~ ~U- kU~de papuın bütün ma~ktin:la~~ [ müzdeki dü: man ha\'a gibi t~tu~.m~z milyondan, -~~z binl~~·ce mıl.~Qnd·~·n Namaz vakiti.!!:!:::. Sahah. 4.04; 
him ve hatta tali ~ereeelerd~kı ~d~- büt.iht mahpusların papa.sı_g?r.eb,!~1~ a mma kunetçe ya man. gövde~• g_Qrül- aşkındır . .. Kıht.le~~ıli.o a~.tın ıse, ~~~ Öğle: 

12
,rn: ikindi J5.51: Ak:am 18.3' 

rl bata Cümhurıyet hUktlmetının lerı halde mahkumların bmbirlcrını j mez amma ölkelerd•n kocaman bır ıe- Oğlunun Jiluhretı gıbı, ış goren .A)va , , ,,
0

• - . k 3 
46 ta• "' " :ıt ı ~ .. .'.> ımsa ·: . 1 h ~1 eli temu etmiş n bütün bulgöre-mlyecek suretd tertibat yapıldı- bellildır. Hamlemiz <le Tanrr dilerse za başkaca kunet ,·erir. Gayrı men- Hava _ Dünkü hırm•t tazamf) 2~ ~· a a~ ve ıuabat da az çok fakat iını ıörmUş ,.e böyle bir aymi soouna ona göre olur ,.e bunu da kündeden a- kul ~rntr .. O da baflka .. h~r halde uzun senelerden beri gö- kadar takip etmiştim. tarız. Biz ki "Ka)seri Rum,, un parça· Mütarekede Fransııların altınla· (a garl) 17. Uu;;un ruıgar Müten~sıt .,., 

"' f ı· J • t f • mütchıV\il e ecek \e hı,·a az bulutlu rUJ~lf terakki n aa ıyet.Her e. n Yukarda söylediwim gibi bu tarz lanan ~arup küpünden abı hayat akı- rımızı apardıklarını duymuş um, a B fh f 
.. d b olacakur . ... ,..ana ~ıkmıttır. u c . etı. mü · daki hapishaneler, gerek sıhhat nok- tan sağlam bir güğüm yaptık, medeni- kat elimizde ne k•!.dı.~ın an ~eya u 

tehiren kaydetJMk muburıyet~deyiz. tai nazarından mesela sari ve münte· yet sarnşının hiç bir saha91nda pabuç gün altın JMvcudumuzun ne mı~tar 01 '* 
Şimdi ~rtıt< ~u devamlı ve hümmalı şir hastalıklar zuhuru ihtimalin i ta- bırakmayız. Hükümetimizin şuurlu durundan hiç haberim yok. Kuyum· Bugün 
faalfyetı~ h~pıshaneler sahasına da tt mamen refettiği gibi biroçk ahlaki ve gayretine ve olanca hüsnü niyetine culuğun aşağısı yaldızçılıkta şayet Tnnl,.nhl•r - :\1urif mtidilrll 
;ımilfne ınti~.r .~tmek çok ha~h ve içtimai düşüncelerle mahkumların ve rağmen bütün cephede henüz tam biı: büyük ~npta bir e8ere yetse, gene ey- l la,d:ır ııc~m n}a,ctinde ilk tedrisat 
r :rinde bir duıunce olur. Gerçı mah bilhusa mükerrer sabıkalıların yekdi- galebe ~alınamadı ise. bunun sebebı vallah. . . müfeıti~l eri bir toplan tı yaparak bazı 
kc\m vatandaşların cezalannı geçir- ğerile temas ettirilmemesi ve saire gi- ryuce liderimizin 0 uzak görüşü ile ön Altın karşılıksız ortada kendı ıti- mesleki meselel eri görüşeceklerdir. 
mdct~ oldukları bu mahaller meyanın bi gayet makul ve mantıki esaslara is- ceden bildirmiş olduğu gibi, iktisadi barına dayanarak dolaşan ki.iı~ pa- § Sant 14 de Darülfünun divanı l\lu-
da bazı yerle~d• ~ell Ankara,ltinat etmektedir. zaferin diğerleri arasında en gtiçü ol- Tamız, ne yazık ki del·let bütçesının on ammrrlh~itB.ln riyaseti altında toplanaı ak 
BuNJll, Afyon Karahısar Ye saire gibi . .. f it sulünün masıdır. yüz veya bin mislini tutmak şöyle dur barem cttvellerini ıesbite yeniden baş· hl

. l•rı'mı· d · bi h Fakat hapgı mun er u k ı t' 1> · 
1
••• toplanunın hararetli bazı §e r '"' z e yepyenı rer a- k t'I tlak surette tatbiki için Bununla berabeı· ağana şükür, yer sun, 'baş başa gelmeğe ta a g e •.~e- lıyaca ktır. }ugunı;u 

piahane blnuı yaptınlmıftır. Fakat ~ n :u . 1 bu tertibat niha Jer adım adım g ilerliyoruz· ni- miyor. Halbuki acıklı kesintilerle s un- olacağı tahmin edilmektedir. 
doirul!IU ba miktar ne kadar azdır? gunden 1 ne ,>a~ an Netekim son za. tekim paramızın' tenbe·t· bmet ~asa net dUğünü yapılan bütçemizin kaf- § Balkan birliği cemiyeti Aza "' ma 

. yet ifrata varmı,..ır. ı es ı 1 :ı .. d .,,. b 't OarüJffi 
ffapi9hanele.r bahsinde mahktm ı• manlarda hapsi münferit vaziyetinde kabine inin :.: anına ~an katan müsbet, ta~, ı.aten .~yu.na ~u~~· ot.~ en rahhaslan buıı; an saat on e e • 

ıaf ~li_ffuz edılince . bu ~~ıa~ann kalan bazı mahkümlar cümlei asabiye bir halde. Şeniyat aleminde bunun berı uygun bıçılmıt degıldı, çunkü nunda toplanarak Balkan konferana 
nzıy etı hakkında ~a bı~aç 801 

eoyle- ııanuatllarına ve akıl hastahklarının için . arsılmaz bir ümit ile gözlerimizi teı.gahtar hayli zamandı~ ma~astar proğr~mını tanzim edecektir. 
mek faydadan hah deiildir. · klpfına maruz kaldıkları teshil e· dört aça rak bu sorm Jığı ne kadar ya- lıtı zaruret yapıyor. lçınde bırazçık * 

Mahktm denilince umumiyetle ~~lmi,tir. Bundan maada hapsi mün kından araştırsak, b:nunla ne kadar rahatça kımıldamak için .bunun e~ az· Radyo 
halk ar•nda münteşir ve hemen da- ferft usulünde beklenilen içtimai uğraş ak, yeridir. dan 240 milyon olmaaı lazım gel.ırdi. latanbul _ Saat 18 den 19 a kadar 
ima mahkGmlann aleyhinde olmak Uu faydalar temin edildikten sonra bunu Gençliğin 18 . . ğını süren tur- Elde dönen sermaye iae, tıknef esh 180 ofon plAklan ne~riyatı 19$) dan 
re mevcut bir ceryu vardır. Gıtribi mütemadiyen uzatmakta bir sebep ve fanda aşkın yaJ~:lc~d~iı pastacı fırı· ~ilyon ~pelli~ bUtçemi~le bile boy ro~;O a kadar birinci kısım alatorka 
~ ki bu yalnız bizde defjl dUnya~m mana da kalmaL Bu sebeple son &e nında gönlünü d~mlendiren bahtı- ol~Uşemıyor; nıt~im bag~n pyasada saz, Harız Ahmet B. Iştirakilt Anadolu 
hemen her tarafında et'kln umumıye nelerde asabi ve ruhi teheyyücata müs yarlardan gayri.sine sorsanız, aleme •12.> mil~onda~ zıyad~ ka~ı~ paramız Ajansı habeı leri 20,30 dan 21,30 a kadar 
billkaydU prt mahktlmlann aleyhin- tait olan mahkumlar hapishane dokto- bir tat~ızlık çökmüş olduğunu söyler- bulunabıl.e~eğı P~ şuphelıdır. E8!'am orkestra 21,so dnn 22,30 a kadar ikinci 
de hislerle mtitehaMistlr. Şüphesiz ru tarafndan yapılan muayene :ıeti- ler. lçi dısı yaprak d "'kümüne uğramış fill.n da ılave edılse toptan 150 mılyo- k ı sım sa7,, l<'chml B. " Belkls R iştira• 
dofrudan doğruya hiıııısiyata istinat e- ce.sinde, onar, yirmişer kişilik ko- titrek ak ~açlılardano ise hiç bir şey so nu çok .aş_m~z sanmm. Bunda.n dola· lı: ile, Borsa haberleri. 
den bu fikrin tebdili için çalışmak la futlara konulmaktadırlar. Bizim ka- rulmağa gelmez· .. kÜ onların bay- yı emlakımız, mal~1z, mahs~.lilmdüz ..... .:.:. ..... ________ ... 

·· ü ı· i w hk"' v • • ' çun etmiyor yanı bilkuvve oziln e ,.. Vakıt:Abone '8rtl•nı zımdır. Du§ nme ıy ı "' ma umlar- nunlarımızda agır hapıslerde h:tpsı kuş ötüşü ancak maziye rahmet O· para ' . r; 
da bir ntandaş nihayet bir insandır münferit üç 8e1\e olarak tayin edilmiş kur mevcut kıymetı dışarıya vuramıyod 

1 
3 6 J2 

· · · · A bi ok 1 · d d ' asıl vursun ki onu satın alarak e- O hlld JSO 400 "50 1400 lar. Makul ve gayn makul ınf, ıçti· tır. vrupanın rç yer erın • e Lakin pe b .. l "kl re rağmen ge n . . kit b 
1 

1 
e / 

mat, ahllki burada iııL'ı ve tafsil böyledir. Bizde yeni tesis edilecek ne bir iç sıkm te goz u he em de salgın ferinı behrtecek n
1
a -~ unkmıyor. Harkte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kurut 

.. · · • h ish 1 d h · U f ·ı ın ısı var; t "i ( dahilt) pazar anmı~a an ve çok uıun süren bın türlü esbap ve ava ap ane er e apaı m n erı usu- bir halde .;;:. .. _. . • 
1 

inde bunun çer; . .. dü .. d let 
· ı· b u k .. ·· · ~11:> at a em yok Bütun mevcu muz ev llln ••rtlernıHz: mil tahtı tesirinde kanun haricıne illlün ug n artı manasız gorunen 'Clürteğini a r a t k lursak, bütün -can • . 

1 
k d" - .. ' htiyacı-

.. ·· ı ·rı·La d ki milfrit şekillerinin tatbik edilmeme- . ş ıraca 0 • t• . çarhının bır defa ı onumu 1 • 
çrkarak curum er ı lıı.ap e en m- . . . . ıcıhanı bunaltan buhranın serpın ı n d'ğ ' h ld halkın birbırlne h kk d ·ıı t hk ı i k si ruııyanı tavsıyedır. Hap,6haneler m .. .. na yetme ı ı a e ~ler a ın a mı e ma eme er a r- . . . . . . saçıntısına üstelik bizi ayrıca uzen oz . . fa ·dalandıracağı akımlr 
bahatlerinin cinayetler~nin nevileri· tasında hızım memleketımızın zırai '°" b ' d 

1 
• ~u sag· ır sultan denederek Y • k 

' . . 1 k ld ğ d . b 'e ır para ar ıgı oldur; . rede kalır" Değış to uş U· ~e göre hatta hazan ölüm derece- hlr mem e ·et o u unu aıma nazarı dan b 'l h b 1 bilir Peki amma eerma) • ne . . T Ak· 
............ "'°""-'"' • , ı e a er a ına • lii ü ·· kabul etmelı? Ut\ ın mü-

•,Wl)e atır cezalar Hrir. Zabrt n rap dikkatte tutmak la.ıtmdır. San at defi raresi rnk mu? Hangisinin? 90 n mu .. ek t iş kolayca 
h ü · k' f h 1' ded' V b el ~ • badele ile bUyuc çap a tı içtimai için bu çok haklı ve elzem en z ın 1P . a tn . ır. e ~ .. a Umoımt buhranın irabında mahal· "riilemedffjnden, eldeki mütterisiz 

llir İ§tir. Fakat cealar verildikten bazı tehlrlerimı:ıe münhasır gıbıdır. llmiz . k k' · elimizde olsun ve co ı· 
. Meaell İstanbul umumi hapishanesi .)O 1 çaresı . aa1 yok sayllabl ır. ııtrınra artık kerıdıleri hakkında men· i lAth 1 ri d 1 . J' buna bakmak bize kalsın! 0, alabıl- Bunun çaresi? 

Resmi Hu~sı 
Satın 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santimi 20 " 25 .. 

KUçUk llln ~artlarn,Hz ı 

1 2 
30 50 

3 
65 

4 
75 

1-10 Defıbk 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. ı i l'e&)f'yhtar bir fikri temadi ettirmek ma U an~.~ n fe ~a nız hk:orap ~ t- diğine dönen istihsal kasırgwna 

1 
ikt dl bu sorguda eöı 

' > nh§ bir dütUncedfr. yen by ı e .. • •nıı · akı' ~ ma k~ vl ar. ı.r. k~ndini kaptırmış asrımızın sermaye- Çok çetkn di=e salahiyet gör-
Ye u yuz e ı ı~ı ma ıne erının . . d · tine IÖylemeğe en ·-------------

Bütün mahkılmlann uzun veya kl· b d b ht k k d k 't cı H aç gözlü makıne me enıye Arşime'din manivelasına Tasarruf haftası için h•zır-ıııa bir ceza devrinden BOnra muhiti aşk~nt a "
8

1 a ~ntd a şlama Ka a1r.kl!'&A 
1 

ancak akla daha yakın, karşılıklı ih· müyorudm. . k olacak noktayı varsın 

B - 4 s2un geçen il!nlınn fazla 
aurı için 5 kuruş zammolunur 

. . sa ı ça ışına" a ır ar. eza ı n- . b. re bunda ayana hla başlandı 
içtimalmiu ya hır baba, hır kardq kara ve ls!anbul hapishanelerindeki tıyaçlara u)·gun ır anlaşma ce - b b bulsun Yalnız bana öyle ge· Klnunsaninin ilk haftuında 
Te yahut bir hemtire sıfatile dahil tba 1 • idd ........ " k 1 bi yanı ' 'eriltnffini mutlaka beklemekte· er a 1 • • • .. tar altın tedariki ka· 

ak la d me a ar c en ~ mu emme r dir I.: " h . bunu da zaman ya- Hyor kı, bır mı" . yapılacak olan tasarruf laaftaaa olacağını asla unutmam Erm ır. hale getfrihniJ ve hariçten matbaalara • • ...,up esız . . • . . b·ı ı parıı değil amma belkı ay- • 'n milli tasarruf Ye iktiut 
Bir mahktlmiyet kuarı alan kimMle tlddetle nkabet etmektedirler. ·p~caktır. S.lki bolşevıklıgın dampın- ı o aabanknot çıkarmak münasip o- ıçı 
rin U.erl~rinde herkesin daima dola- B d d 1 . h ish . gı, bollukta boğulanların, daha uzun rıca B dan ötürü elinizdeki ka- cemiyeti hazırlıklara bqlamıtbr• 

un an maa a zmır ap anesı milddet ökü Hında buzağı aramaksı lurdu. un .. . hl ' G k' t f hafta 
pn ihtiraz n hatıta nefret nazar- de az rok bir san'at mevcudiyeti gös. z. a d ği ti • 

1 
t ""ıt paranın kıymetten duşmesı te •· eçen sene ı aurru • d f ddl ı . ~ ızın, tabyelennf e ş rmege ace e e • v .. ,..._ d I 'hi "--b-'-a ları hn ilerin n ma ceza arma ın ttriyor. Bu ciheti memnunen söyle- t' . k ile karşılatmıyacagımız m.:., sın a yapı an vı n mu.MI 11& • 

9Jlf&m f'den büytik bir dert ezici '°' he ınelde beraber umumiyet üzere vila- ırecektır. d es dadır çUnkil bunlar başka ba~a amda birincilik ve ikincilifi lıa-
men ebedf ,.e manevf bir itkencedir. , 1 rinı' hapishanelerindeki mah- Buhranın kezzap serpinti ve saçın ·~er ol~akla beraber yaşlandıkları zanan mağazalara verilecek olu 
Ba da onlar için kUidtr. ~::..~.,.~· ı:iraat n çiftçilik ve ••ire 1..,non bizde açtoğo herecikler .. hiç. d• =~etler de ayn~or. Li.ki~ ? altonla· madalyalarla milsabakaya iftinılı 

l,ee bu sebepledir ki bundan gibi itlerden ba,ata esaslı san'atlara ~orkun~ ve acıklı ola~az; çunku i~· ra karfilık gösterıle«k ehmızde: yani edenlere verilecek diplomalar 
llOllra mahktmlar ha~ında halkımı vukufları olmadıfı da muhakkaktır. eri bosevllın~llm, ister aghyahm, .. n~. zı· memleketimizde, hall hacze ugrama o-nümllzdekı" ta•'"rruf haftamda 

.ıı-L- fk tl' h' ra ugumuz atı arpadan oldurc- . bac:J.ra bir suretle kapatıl· -- -.... müapet Te te a 
1 aıı- Binaenaleyh yeni hapishanelerin zira- k • 

1 
v • • JRIŞ ve) a ~ 

ler beslemesini temenıti etmek çok in- t .1 , t . t l'f d b'l • ~ • ne de sınaı 'ar ıgımız hepımı- amıf değerli bir metaımız var mı? 1 bi a ı e aan a 1 mnc n e 1 e ' 1 e zın sırtını giydirecek kadar taşkın de· m .. 
•n r harekettir. . .. . cı~ bir şekil ve tarzda inşası icap ğildir. Hulgaristanda köylünün mah Memleket ıçınde dolaşan ~adensi 
• Mahk6mlar hakkındakı bu kuçiik edecektir. 111 .. k h"kümetç 

1 
ak· paramızı kıymetlendirmek " arttır 

merasimle daiıtılacakbr. 
Bu seneki taaarruf haftaamc:la 

da mükifath bir Yitrin mlaabaMtıtrattan •ara tekrar mevzuu bahsi Bunun irin de -hir haricktde :. uned arşı l~ eküı~ byapdı an _:ra mak da var. Nikeller eskiden alış ve 
mis calan hapiebanel l . ~ y- ı yar ım usu , ı un an _,.. l ·ı t' ·ı · k ş m 
nakli kelim edebiliriz .er meee eeane etrafı mauut duvarlarla çevri!miş ~stidat ve ihti~aca göre diktirtmek riş~ adeta çuva 1 e ge ırı ır en. l~rı kezlerin de açlıktan sokaklarda dtl 

Memleketimi e • . vlet araziyi ihtiva eden arsalar üze· 'e buna göre dıprlrk mallarımızı di bu bö~lu.k k~.tma.~ı .. ~caba _bun M" şUp göçtüklerini gö:ı önüne getfre. 
f'l sd bilyiik Te tabı· rinde tnsant konforları havi fakat sa- karşılıklı denkleşecelc ah~ veri köylülerımız gomdu mu· llaJ ır. a- cek olursak, bir yeyip bin şükretmek 

kası vapılacaktar. 

ri ma~ı e . ~
01

c:;'1 hapleha~eler in- de, acuı ve birer katlı pavi)·onlar mukavelelerine dayandırmak. ma· densi (1) ~deri. ~~erin~e bası!• e· Jiizımdır. Rahusu~ ki san'at ,.e ticaret 
P -ı.: v ~ç n r -:•nnt ~ar la- ile bllyllk •• .... ı. mabad• den ,.. orman kanunnameleri· derini. rovayete gore bor_ hayh za- te kazanç yolunu ancak me,ruUyet-mıdır. e 

0 

muanam nalar ıçin tem!n etm& kabildir. Bazı büyük ~ mizi ecnebi sennav-esın · ylldırntı· mandanberi aşmış balundugundan, a- t sonra dü<:ünmeğe ve onu ıer-yHı binlerle liralar sarfetınek mutlak . . . • 1 - lUI t r d yavns ya- en ~ 
nndır? Da ciheti t.ttik ed•lim: hlrlerimııııde ıse şehrın hariç n ya. yacak kılığa sokmak gibi devlet si- çık go7. er ara ın an st el çekten i ş cdinmcğe ba ladrlı: •. O kadar 

Jbrm . • kınlannda menut JMtruk eski kışla yasetince alınması gerekli tedbirler nş toplanıp satılıyormuş, faka l>a'ladık. Bun unlıı. beraber hük4-
Ma1Gmdur kı ~ Yirmi otu:s •hastane -veya mekt.plerden de yapı- bir taraftan, ,.e diğer taraftan da ih· Uhdetü alerrAvl. Ancak bu, hakiknt , ~e;tin \'ardımcr t dbirJerI ite ferdi 

11t urfında ınahk6mın. haWunda hap. lacak tadl1lt ile pek ala istifade tiyacın ögendiresile gözünü açarak te olmasa. ) tniden döküp mesela ~ l v.! içti.;,ai ,·arı ığırnızın gtinden güne 
Iİ münferit usulhrf dünyanın h~r ta edilebilir. Röyltce mahkümlarımızın gayrete gelecek olan ticaret altmi- misli yükı:eğine fiatlandı~mak , .e serpilip genisliyeceğine kuvvetle bel 
rafında birden ~lre taammflm dmışti:. Atıl nıiyeUe kalanlarının da müs- mizin kuracağı memul ticari ve iktisa· gilmilş maden ocaklarımızı ı'l~~er~!< bailamnk i tt'riz. 
Hapoi mUnf•':'

1 ıl-nin "hhl, oç tahoıl bi< hale geçirilm•leri imkln• et dl birlikler, imya Yolunda alton bul bir. iki kü~ük, beş. lh'ahk gümuı sok Küse R•il Pa.aofla 
timaf ahllkl bırçck faydalan fffh!t de edfür. mak gibi muhal bir marifet olmadı- ke çıkarmak kabil değil midir? Bunun n. M. Fuat • 

edfJmiftfr. Bu ciheti inklr ~demtyıiı. Hapüo:u·.:ltler meselesi şüphesiz ğından ihtimal ki günün birind~ bu medf'di mübalağa '.d~lecek ~adar Mrirlensi m rideni. Mdd~lnul 
I,te bu faydalarını ~azan dıkkat~ a- her şeyden enel bir blttçe m-eselesi- derde den olur. Şukadar var ki ele- büyük olamaz; bunu ıtıraf e~erı~'. Bu şibilı mcid.-.Tı ; nıriden gibL Bu fm'l; 
}arak Avrupada ve bılha~a Amerika dir. Rl:nun ehemmiyetini takdir ede- miri tavında döğmelı; gerek. nunla beraber sıkınt~mızı hır mı.~t~r yemi tcbOı fflkw ( ltüdm•n) umi, (~r-
da ~ellili 111!1Ulil ihdas edılrnlş ,.. mah riz. Fakat vilz binlerce ve ~lld • * * gidermeie yarıyacagınd.a . ' bşu~d .e ~msi, l"t :!ınrms; ta:mnıu gölgem· 

· eler yan yan:ı r-'- · ·. .. .. · ·oktur Çünkü kıy:metı ıtı arı ır · ) ·ı . ' · . ' • ktnıların uzun ıten · · rr.:ly-0nlarca lıra sarrııe buyuk bına- Gelelim para darlığına. Bunu he- Y • •• • •• d .. .. 
1 

ktir sı ı•. s. ı ... nltlf'."l takuı (aı) arhbl 
duklıırı halde b!ribirlerini görm•m~lej1ar yaptırmak fçin asla flcil b!r tr.~~- pimiz duyuyoruz. Tencerenin dibini ve yalnız olkemı~ ıçın e s~ru e~~ t . ,.,,,ciili. K<ldmrnm nuııi; ltıftı 
ri fçin birçok tt{kilat yapı!rnı§trr. l buriyet n zaruret yoktur. 1\fa:1ki.:n yakmadan kendi yağım.ızla kavrula bil Anadoludan ış aram~!~~. ge ~P b lı<ı"eri t '. s.) lur~ı l:dde halüvJ ko-
B tertibatın ciddtn ço.'< m2.hirar.c l1ar i;in havası ve güneşi bol, yiye. mek i~in bize tazim miktarı bilmem ik· ~nbuld~ aç kalan zat va ı ara a u n11 '1 •"'<lk giiwdifı'll'!t>, r1<1banct ( yOf/l. 

u b:11. ;ı·ı · ğ' t k t · t ğ ı turlü ış bulunmuş o ur. · • u.t d s!killeri talı ı" eu ı m;~ 1 ce t , .• .)"a aca emız ya a ı. ça ı~~- tisatçılarımn: hesaplamı~ mıdır. Her nısbl) ye ilı ti,,~mu: 1:,.7/maz. ,.~ Ma a1n.eA~lmanun;., Drec!.!i1 fth fcak bir imalathanesi temin edildikt<n hanı;i birde,·Jetin bütçesine hakana- Fikir \'UıMk değil, fakat bilen- Acık lu'ı 4,.ı; mi n.i fo~) pibi ı·ı~ tır. tse a • · • h h · h l "I' Jl d k dti ·· 1 · · d ~ t . • ılan hapishaneyı gez...f 9C'A1Ta er yer apıs ane n a.>ı ır. !r nız. görür"ünüz ki. bu. ortada denen )erden aınfma ' şunce erımı aAı . lll'l il ta bif,..n J·rllnu• , ,.rv!c amya bir rınde yenı yap . d 1 ' · . • b' . • tl k • il d E . 
diğlm zaman Mn•rce ~Y_Jt~ hın~ _a yapı a~a ıyı ır ışın mu 2. çoı.~:m~s- nakdin. eldeki kırınet kfltıtl.arrnın. mak kaygusu e yaz ım'. . vet; hır (ğ) girer. Arı'. tm'.Z•]sı. Ebe, cbl'i.ı 
ya yan mahküml;,rın btnbırlerının rafa muten~lof olma~r şart degıldır. haznt> veya banka bı>drumlarında de- yandan fazlalık dn\ay1sı ıle huğda- oihi 'ki ıııvrm~r ,...., .. h,,.mıtir'·"n biitCbütOr& 

I' dl. 1- den bil• haberdar olma kanaatind•yn:. polanmo< afhnların yiizde. binde hat. y<n yakoldığo Amerikada adam ofu! 1>r.<•~..ıor. Rro ,;;,ı•,.rino ll"tl:<·ce.t -=~:~n;t: hatta bunların dinf yor, Doktor: lbrahf.m Zati tA hazan milyonda biri kertesinde de· )arının Nevyork gibi medeniyet mer liğM.ir. 
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• 
Eğer Suryenln istlklfilı davasında ısrar 

ederse Surye tahtına çıkması 
muhtemel görilnmiiyor ! 

Laf cimnastlğl ve 
hakikat 

"- Parlömantarizm iyidir. 
"- Hayır devletçilik iyidir. 
"- Gözlerimi kaparım vazifemi ya. 

· · dah frk ld ğ b' parım .. Suriye fra.ruuz mandasına g!reli\rırun a muva o u unu, ına- .. . . . 
· · .. · d · · · h k "- Gozlerımı açarım vazıfenıden 

Isa mabette bir kaç gün 
kalabilmişti 

on iki sene oluyor. Bu muddet Jçınde enaleyh, av etınde :mtihabata mu a · 
Suriye kırk kılığa girmiş, fakat hiçbi kak başlanacağını söylemiştir. Şim kaçarım.. . . 
rinde karar kılamamıştır. Bugünkü i- diki halde Suriyeliler bu vaadin tabak "- Aruz gilzeldır. 
dare şekli bir ucubedir. kukunu beklemektedirler. "- Hayır hece vezni güzeldir. 

Çttnktl mabet kalesinin muhafızları 
yahudi idiler 

Osmanlı imparatorluğunu·n mülki · Suriyede vataniler Fransızlarla Bu cins münakaşanın sonu yok· Mabedin civarındaki kalede Ro- him bir hadise vukubulur da Romalı 
teşkilatında Halep, Şam, Berut vila daima mücadelededirler. Bu milcade tur. Bu cins münakaşalarda hakikat ~ah askerlerden müteşekkil muhafız lar ne diye onu tenıkil etmekte geciki 
yetlerine aynlan Suriye, şimdiki nal- le zaman zaman grevler ,-e nümayişler yoktur. Bu cins münakaşalarda biri· ~ır kuvvet bulunurdu. Kıral Herot ler? 
de dört hükdmet ve iki müstakil ( ?) şeklinde tezahür ediyor. Fransızlar, birlerini mat eden laf perendebazları (Herod) devrindenberi Antonya namı Moris Goguel bu sözleri söyledik-
sancak banndınyor. Suriye devleti, vatanilere bir cemile olımak üzere, vardır. Bir nükte, bir mantık oyunu ile tanılan bu kale, lsanm mabede ten sonra şu şekilde devam eder: 
Aleviyin devleti, Havran (Cebeli druz) ,·a!ttile Şam iaya.nını idare edip bi- ile insan tezini kaybeder, yahut kaza- girmesi esnasında Romalıların işgalin "Kudüs hadiseleri, rivayet olun
devleti, Lübnan cümhuriyeti, müsta- lahare Mısıra iltica eden Doktor Şeb- nır. de idiyse, bu askerler, lsa ile arka-ıduğu şekilde vuku bulmuşsa Ro
kil lskenderon sancağı, Ceziretülibni- benderi affetmişlerdir. Hakikati bulmak için gidilecek yol daşları için büyük bir tehlike idi. (Jo- mahlann meseleye derhal vaziyet et
ömer sancağı_ Fakat Fransızların bu cemilesi va- bu değildir. Safsata edebiyatı ile şe- sefüs) ün beyanatından bu kalede Ro-' meleri icap ederdi. Madem ki lsa, 

Suriye devleti, Su·riyedeki tc~ek fani frrkasmı teskin edecek midir? Stı· niyet bir santim bile ilerlememi11tir. malı askerlerin bulunduğunu anlryo- Kudüste heyecan ve nümayişle karşı
küllerin en büyüğüdür. Devletin mer riyede bu·na ihtimal verenler yoktur. Müspet siyaset, müspet cemiyet tekni ruz. Çünkü bu askerler, başhahama laşmıştır, hüktlmetin günlerce bekle
kezl Şamdır ve burada Fransızlar ta- (Gelecek yazımızda lakenderon san ği Lc;teniyorsa her şeyden evvel laf pe- ait olan resmi elbiseleri muhafaza edi- mesine sebep ne olabilirdi? Bu gibi şe
rafmdan mansup bir devlet reisi var- cağ:ndaki Türklerin vaziyetinden bah- rendebazlığını bir köşeye bırakmalı. yorlardı. Fakat yine <.Joseftis) ün rait altında hük6metin derhal hareke-
dır ki, ne kıraldır, ne padişahtrr, ne sedeceğiz.) Belılgatle hiçbir asma köprü yapıl beyanatından bunun aksı de anlaşılı- te g~memesi, henüz başlangıçta o-
reisicümhurdur, ne de bir şey .. Sadece madı. yor. Çünkü miladın 66 mcı senesinde lan bir isyanın büyümesinden başka 
bfr kabhıe reisi ... Reisliği şimdiye ka- ÜÇ garip kaza Espri ile hangi fizik kanunu keş Gessius Flous yahudilerin mabedi- bir şeye yaramaz.,, 
dar Suphi Bereket, Damat Ahmet !olundu? ni ~e mabedin kalesini işgal etmek is- Fakat bu itirazlar, mesele ile meş 
Nami, ~ Şeyh Taç işgal etmişlerdir. Bir hafta içinde Parlste bir T ıı.r bel · d'' k l ı d be temış, fakat halk ona mukavemet gul olan ve onu tetkik eden hiçbir 

IMı- e erı unya uru a ı an • t . • . 1 t o hal 
Bu garip ve ı--·z idare Suri,·ede ressam, bir romancı bir de 1 b' bo d d b' ı·· e mış ve ona manı o muşu. · kimseyi ikna edemez. Çünkü Roma ~ J r ne ır curga a, ne e ır mo ore . . • 

artık can srkmağa başJanuatır Bilhas tabi kazaya utraddar d'l D'' h' b' de Roma valısı Gessius FJouııı dev- hların maksadı sellemehüsselam ha 
!i• • can ver ı er. unyanın ıç ır geveze· . . . . • • 

sa vataniler, (yani Suriye milliyetper Son bir hafta zarfında, Pariste üç si hiçbir laf perendebazı isagoci aç- n.nde Roma askerlen, Kudösbn gar· rekete geçmek değildi. Onlann maksa-
verleri) Suriyeye bir baş getirmek isti artist hiç beklenilmedik surette ve ga- m'azı ilebir cemiyete istikamet veremez. bınde olan Herot. sarayında bulunu· dr, tenkil hareketini muvaffakıyet ve 
yorlar; bu başın kibarı araptan bir a- rip kazalara maruz kalmışlar ve bun- Parlömantarizın iyidir, dernek yorJ:ır~ı. l\.fabedın kalesi olan An- kat'iyetle idare etmekti. Onun için 
dam olması matluptur. ı d 'k' · "l ·· t"r - . . . d. -· ' tonya ise mabedin muhafızları elinde hazırlanmak ve darbeyi kahir bir 

"~ . b' . i ar an ı ısı o muş u . yagmur ıyıdır demekten farklı egıl- ;:.lJ. Bunlar bit zabitin kunıandası al· idd ti . d: ek Jazr d 
c:ı ~d en nkısanb~ymm ınnc gubn.u Bir hafta içinde üç artist!n kazn. dir. tında bulunuyorlar. Romalılann Kürliis ş Ae e'lın ırm dm r. ah d' 'hti 
!ilam a çı an ır gazete ortaya ır ya uğraması hakikaten garfptır. Run- b .. . rçı aus zamanın a Y u ı ı • 
haber atmış, daha doğrusu bir balon . . . .. Miis et adam tekı kuvvetleri hem Herodun sara:t·ını, Jalcileri birdenbire harekete geçmiş.-

.. . _ lardan bırısı ressam, oteki romancı, hem mabedin kalesini muhafaza ede- .. · ··ı 
uçurmuştur. Bu da kırat Huseyn.ın og il üncüsü de bir tabidir. Müspet kafa bir şeyin tekniğini . • . ler ve hukftmetın satvet ve nu uzunu 
Ju ve kıral Feysalın kardeşi emir A- ç a mak isti orsa, iyi ve üzel hük- cek derecede kuvvetlı degılse bu iki tehdit eden bir vaziyet almışlardı. :lı-
linin Suriye tahtına getirileceğidir. Bu . Bu kazaları sırasile yazıyoruz: Y .~ yl. g mevkiden intihap edilecek olanı, Hero- tillciler son derece müstahkem o -

Fransamn tanınmış romancdann- monden evve • d idi S kul şf 'T ha ' haber ta.bil çok alika uyandırmıştır. " .. un sarayı · ev: cey mu a za lan mabedi işgal etmiş, imdat kuvvet 
Fakat bilahare (El'ahrar) gazetesi bu dan aslen Rus muharrir Jo~ph Kes~l - Bu nasıl oldu da böyle oldu lar bunu icap ediyordu. Herod sara· Ieri bulmuş, bazı askeri alit ve ede-
nun bir puvasson davril olduğunu yaz- k~.rdeşi. Geor~es ve ye~gesı, cuma ır:ı· der! _ . yı, daha hakim ~i~ tepede bulunuyor vat tedarik etmiş, etrafı llyıkile kol-
mıştır. nu Parıste bır otomobil kazası geç r- Yagmur yağsın d1yen adam daha du. Mabet kalesı ıle mabet sahası a- hyarak bir takım tedbirler almış olsa-

B 1 1 ı d _ ..... mişlerdir. Otomobil önden giden ":r evvel: rasm1faki yegane muvasala vasrtası, lardı mesele bütün bütün değişir ve 
u mese e ya ana ogru arasınua 'k d 'l b' k d' 11 'd' Oı ' 

aıc...·ıa da hAlA ·- . d başka otomobili geçtı ten sonra evr. "- Nasıl ve ne zaman yağar, ne ır ta ım mer ıven yo arı ı ı. ıun en hat ve vahim mahiyeti iktisap eder 
5~.. r a a çıgnenıp uruyor. d' · be b' takı ·~t· ı 

Muh-•-~-ak 1 bir miş ve ateş almıştır. zaman yağmaz ıye, düşünür. ıçin ma tte ır m ıg ışaş ar VU· di. 
· i:IA& o an şey varsa, o _ . 

da Surtfe i4aresine artık kat'i bir şe Kazailm önünde olduğu evden he- lnsan horozlarm bürolarda me· kubuldugu akdır4e, kale liola~hkla --~ ---.._ .__,. ...... dıa lisa_~: 
kii' iermek .a.ma.nın.ın Fransmatta da ma kOf'ltll'..ı-l' '" .clevıriı..-~bil marlak ~emın~. Mlmdatan:ııflla ._....,..._~or .....,. ~ vermek ve harekete geçmek için, Ro-
"-•-..ı. dil. . l d Yal F.ran altından'"'"km11ectelerl karai'tfttip!tl'ftır. 'natlanıp uçmasını arzu eder. Fakat hemen K.es yordu. . . malılara kimlerin taraftar kimlerin 
..-uır e maş o ıması ır. nız . 1 • k h Sen Polun tevkıfı esnasında An· ' 
sm llt komiseri mösyö Ponso kıral Joseph Kessel hafıf surette e le : ~ı bundan evvel bilinece şey orozun me . . . • ' muhalif olduklannı anlamak, kihfn 
Ali bahsi etrafında (belki olur, lx>lki den yaralanmıştır. Kardeşi Georgs'un mur, olamıyacağı nıandanrn kanatlant!· tonıa ka1esı, muhakkak ~1•• ışgal o- ler ve hahamlarla anlaşma~ sonra 
olmaz!) diyerek ~leyi tenvirden ka ise sağ ayağı kırılmış ve kalçasında mıyacağıdır. lunmuştu. Sen P?l~ ~~vkifmden son- bucılara silah dağıtmak icap ediyor-

. ü d" M' 11 "ld'' .. fak t . ra barakalara getırıldıai zaman, as· d 0 . . Ro 1 1 b' kaıo ,.mmı•ır birçok yanık yerlen, karısının v cu u- ısa ere gu unuz, a aynı su _ b 
1 1 u. nun ıçın ma ı ann ır :t: 

:t: ~· • • • • h t d b kerler onu taşımaga mec ur o muş ar .. akkuf t 1 . h k t Fakat Suri'Yeni-n vatani fırkasına nün birçok yerlerınde yaraları vardır. aııen cemıyet aya ın a oyuna so- .. .. 
1 

d' . d b k gun tev e me erı ve are e e geç-

te] i i t ·· te tkıs' i d hastaneye kaldırılmışlar- ran insanlara niçin gülmüyorsunuz? dı. Çünku ka e mer ıvenın en aş 8 memeleri mühim bir itiraz telakki edi 
mensup gaze er n neşr ya ı gos · e .. .. türlü harekete imkan yoktu. 
riyor ki Emir Ali hiç bir zaman Suri- dır. Gülünüz onlar da oburkiller k.1. •ar . . . lenıez. 

.. 1 .. . H d e 1 ul d · Pıletin devrinde de vazıyet aynı D h üh' b' 1 (J fUs) yeye krral olamıyacaktır. Çünkü e- San'at mecmuaları neşretmekle ta- gu unçtür. er şey en ve us e ,ur . . 1 d h f a a m ım ır mese e ose 
b'I .1 rek. merkezde ıdı, bayram ar a mu a ız .. b' tak "li.h 1 d J 

mir, Sariye tahtına çıkmak için bazı nınmış mösyö Rona.ld Davis, sadece na ı gı er ge kuvvetleri arttırmak lazımdı. ÇUn· u~ . ır ım mu .. aza arı ır: o: 
şartlar dermeyan ediyormuş. Bu şart,. şir delil ayni zamanda bir artist ve Usul meselesi kil bu gibi bayramlarda yahudiler hfusin~n anlatrlsanşına gore,h y~~ut~ilderin L. 

ı · · l ' ı azamı, ın art:ın.e m en ı1a-
Jar arasında Fransız ordusunun Su- sporcudur. Aslen ngıhz o an bu zat . . t . tik t k . arasında bir sürü arbedeler çıkar ve be d ld ğu d 11 P'I te b' k 

1 ğ Bır cemıye e ıs ame verme ıs • r ar o u an a va ı e ır me 
riyeyi tahliye etmesi, harici temsil 45 yaşlarında kadar o masına ra men tiyenler her şeyden evvel şu sualleri onun için bir takım inzıbati tecfbırler tup göndermeğe mecbur olmuştu. 0-
hakkmm suriyeye verllmesi ve niha- filen de spor yapmaktadır. kild 1 dırlar: almak 1cap ederdL . nun bu .... d 1sa hareketi es-
yet Suriye istıiıldAiinin tanınması gibi Çarşamba giinil mösyö Davis klühün şu şe. e s~rma 1 

1
.. Esasen Piletin 19 senesinde ım- n d sozRun en Iisru'nPil t' Kudüs 

t kta "Bır cemıyet ne zaman par oman- ri . tirdi asm a oma va ı e ın 
Fnmuzlar için kabulü mümkün olmı de mutat antrenmanı yap ı n sonra t . d . . er? perator Ti~ryüstin suretle nı ge _ te bulunmadığı anlaşıhyor. Çünkü Pi-
yan kayitler bulunmaktadır. Efer e- çıkarken, klüp sahasında golf idman- anzm e~nne ~r d 

1 
t ği zaman yahudiler son derece m·ug. let bu sırada -bir dahilinde bulun-

ir Ali id 1• d 1 t t . . . . d 1 "- Bir cemıyet ne zaman eve 1 1 b' tak iğtişaşlar vu r m , ea :1n en eraga e mezse lan yapan bırkaç kışıyı seyre a nuş . . . . 1 1 k her o muş ar ve ır ım saydı onun her hareketten vaktinde ve 
. d d" d" .. b" çılik merhalesını norma o ara yaşar. k b 1 tu B ada lmperator 

Fransızlarla anlaşa.bilmesı muhtemel tı. O aralık arkasın a or uncu ır . . .. u u muş • u sır herkesten evvel haberdar olmam llznn 
değildir. golf oyuncusu birdenbire (club) ya- "-:-Aruz yaşıyan cemıyetın bunye· Tiberyüsün, askerleri mabet kal~- gelirdL Piletin adamlan ve muhbırle-

Vakıa şarkta Sovyetlere karşı bir ni golf sopasını kaldırınca mösyö Da .si nedır? . . sinden çekerek Herod sarayına nakıl rı ona her şeyi bildirirler, onun ahnli 
ara.p ittihadı vilcll'de getirilmesinin visin sol şakağına şiddetle tesadüf et- "-Hece vezni hangı cemıyette can için emirler vermiş olm.ası ço~ mu~te- hahamlardan anlamasına lüzum ka.1-
pıransız ve İngilizlerce emel edinil- miş ve mösyö Davis derhal yere diiş lıdır? meldir. Bu saraY ~rın gar ~~e ıdi. mazdı. 
mit olmasmdan bahsedenler de var- mtiş ve kendini kaybetmiştir. Bu sualler böyle sorulduğu zaman icabında buradan bır kuvvet gondere P'l t b d (Filibl Kayseri) 

b. ti ld t ek · ı.ıı. k bi t rdıya sebep olanlan ct-za- ı e u sıra a 
dır. Yapılan bütün tedavilere ~ğmen, müspet ır ne ce e e e m ım-.nı re ' r pa 1 k mUınkUndü. · sinde ldL Bur881, Kudüse nispetle da 

Bmıun fçfn de laral Feysabn kar kendisine gelmiyen mösyö Davıs bu su hisıl olur. . land;rmak ~ girerek orada d _ ha medeni bir yerdi. Va.li buraya gide 
deşhıin Suriye tahtma getirilmesi ga. retle ölmüştür. - Türkiye devletçı. sa ma d e Beni lsraı' k 1 a ial~n rek eğlenir ondan sonra daha btiyük 

· · 'liği · ları tarafın an ıra ı n • 
yet t.a.bit telakki edilmektedir. Bu • • • Türkıyenın devletçı nazanye mabet i"inde b"rkaç ... un bir kuvvetle geri dönerdi. Bu avdet, 

F l h i · d ğild' T" ki 'kt di olunmuş ve :t: 
1 

"' il 1118.ksaıtla kıral eysa ın ~ariste te- Bundan bir hafta kadar evvel Pa- atm . çın . e . ır. ur Y~ ı ısa kalmı a onun buna muvaffak olması- ekseriyetle yahudil~rin bayramı ar e-
maslarda bulunacağı ta.hmınler ciim- ris civarında garip ve garip olduğu zaruret~ ne~ıcesınde devletçı olmak nın s!'ebi, mabet civarında askerler sine tesadüf ederdı. Pi!et, tatilini 
lesindendir. Fa.kat Suriyenin ida- kadar da feci bir surette neticelenen mecbunyetınde kalmıştır. b Iunnıamasıdır. geçiriyorken baş kAhinı mektubu 
resinde Fransızlar o kadar kıskanç dav bir kaza olmuştur. ~ürkirenin iktısa~i b~nyesi, siya- u ısa. ancak bu sayede, mabet i- nu alm~ ve ~na g~re. tedbir al~a.k mec 
ramyorlar ki, bu ittihada yanaşacak- Fransanın tanınmış ressam ve Cour si b~n;esı onun fe~dıyetçı ?lmabına cinde birkaç gün kalabilir ve orada tel buriyetıni hissetmıştı. Onan ıçm Ro
larma öyle pek de ihtimal veri·lemez. teline tarzında yazrlar yazmakla ma- manı~ı~. ,!~rr ~ustemlekeyı kuı~tar: kinatta bulunabilirdi. İhtimal ki İ· malılarm l~ya karşı vu.ku~~lan ten-

Seneler var ki, Suriye bir metlisi ruf muharrirlerinden mösyö Marsel mak ıçın butu.n ıktısadi k~vv;tı~rı. 
1 
sı sa, geceleri mabetten çıkıyor, Kudü kil hareketinın neden gecik_:ğı :und;" 

meb'usandan bile mahrumdur. Son Su Arnac, kö.,,Iründe karısı ile beraber yasi kuvvetJer_ı d~vl.et etradın ak o;. a; sün haricindeki Beyti Ayna köynde ka- pek sarih suret~ anlaşılhabem tad ır. 1 a 
lis' .1 d ·· ekk ti 'r'" mak emperyalıst ıstısmann an en ın 1 du kat Pilettn hadıseden r ar o ma 

riye mec ı vatanı er en mur ep yemek yerken, köşke 300 metre kadar korumak zarureti bu neticeyi vermiş- ıyor : 1 sına ra - en mabet kalesinde askerleri 
ve bir kanunu esasi layihası hazırla uzaklıkta olan kanah işletmeğe mah- . lncıller, lsamn mabette gün .erce gm A . d 

· li · tır. tal'm · ı 1 ld ğ (l) Halkın le kalarak her şeye lakayıt urmasma 
ml§tı. Bu layiha yukarda emır A nın sus olan fabrikanın buhar kazanı pat- SADRI ETEJJI 1 ~ e meşgu 0 u unu, imkan oktu. Çünkü mabet kaleden 
rJkret.tiimiz m1rtlanm da ihtiva edi· lamı ve bil "k b'r demir arçası bu onu dınlemekle mukayyet olduğunu. Y .. 

r- ş yu 1 P ' ............................................................ (?) v k't 1 n ikiler ile bir- birkaç adım ilerde ıdı. 
yordu. Fakaıt Fransrılar bu kanunu 300 metrelik mesafeyi geçerek, ressa- mini müteessir etmiştir Çünkü bu 

1
."'k' a 1 geç 0 unca. 

0
,_, • (

3
) .. 1.. Mabette olan biten her şey burada 

• . . ' . ı te Beyti Aynaya gıttıgını soy u- • . 
tanımadılar. Istiklalı tazammun eden mın oturduğu odanın penceresınden san'atkar, daima neşesi ıle tanınmış, , 1 malumdu. Onun için mabet ıçınde 
maddeleri çıkardılar ve nihayet mcb'u- girmiş ve başına çarparak ağır suret- resimlerinin sıhhat ve mizah kuvveti } or Mar. h 'M . G 1 (4) lsanm bir ihtilal vukuu takdirinde, askerle 

ı-ı... f . u arnr orıs ogue 
san meclmmı eshettiler. te yaralamıştır. ile şöhret bulmuştu. Kud·· afferane girerek mabedi rin derhal harekete geçmeleri icap e-

B d F 
· .. .. use muz 

ua an sonra ransızlar bırkaç de Darbe, ressamın kafatasını k~r- Şayanı dikkat olan taraf, mosyo t th' tt• • · dair olan rivayetlerin ta derdi. 
f intiha:bat d .. .. .. 1 d d . a ır e ıgıne 
a yapmayı uşunmuş erse mrş ve derhal hastaneye nakledilmiş- Amac roman ve resimlerin e aıma ~s- rihi bir mahiyeti haiz olmadığını, ~ün-

de, vaziyetin nezaketi, işi savsa.klat- tir. Hastanede üç gün kalan ressam nn makineye olan rabıtasını, ?.'a~.1n.~ kü bu yüzden tahaddüs eden iftişaşla-
1DIŞtır. iyileşmeğe başlamışken evvelki gün kuvvetinin insanlara . tahak~u.~unu rın Romahlar tarafından derhal bas- (1) Markos (14. 49) 

Yaz tatilini Fransada geçirecek o- birdenbire fenalaşmış ve henüz daha 40 tenkit ederdi. Bir makıne yuzunden tırılması icap ettiğini, halbuki bu (2) Lüloa .(19 • 48) 
lan Ali komiser mösyö PoMO, Berut yaşında iken ölmüştür. ölümü, insana: tenkit hareketinin çok geciktiğini, onun (3) Markos (11 • 11) 

(Bitmedi) 

t&n ayrılırken intihabat için sıcak Marcel Arnac'ın bu ant ölümü bii- - Makine intikamını aldı. icin bu hadiselerden şüphe etm-ek 1!\- (4) Revu de l'histoire dea rellglon, 
raz aylaruwı değil, soğuk kış elinle- tiin li'.raua 11aa'aı n pzetecilik ll• Fikrini vermektedir. z;mgeldiğini söyler. Kudüs içinde mil 42. 318. 



Dünkü spor 
hareketleri 

.. 

Rusyada spora verilen ehemmiyet 
Küçük yavruları kum havuzlarında oynarken, ağabeyleri atle

tizm, baba ve anneleri tenis sahasında çalışan binlerce 
Rus aileleri gördük 

gUrUnUşU 

tik bizim Veliefend•nin iki misli 
kadar büyük bir koşu yeri idi. 
muntazam tribünleri vardı ve 
bine yakın halk heyecanla ko· 
şuyu takip ediyordu. 

Bunu görc!üğilm zaman bu 

Sporcu Rus erkekleri 

Milli takım yakında 
seçilecek 

Sofyada yapılacak Balkanyat 
müsabakalarına futbol takımımı· 
ıın da iştirakine karar verilmiş 
gibidir. Futbol Federasyonu ba· 
ıı oyuncuları bugün 16-19 ara-

smda Fırka binasındaki Fede· 
rasyona çağumışbr. Bu oyuncu-
lar Beşiktaştan Hüsnü, Nuri, 
Eşref, Galatasaraydan Avni, Bur· 
han, Nihat, Mitat, Rebii, Meh· 
met Salim, F enerbahçeden Rıza 
Reşat, Cevat, Zeki, Muzaffer, 
Fikret, Niyazi, Vefadan Hüsa
mettin. Saim, Refik, Sami Is-
tanbulspordan Salihattin, Bey
kozdan Malik, Halıcıoğlu askeri 
lisesinden Hakkı beylerdir. 

Sofyaya gidecek takımımımı 
bu oyuncular arasından seçile· 
ceği ve çalıştmlmak üzere an• 
trenöre tevdi edileceği anlaşıl· 
maktadır. 

Bir Çek takımı geliyor 
Şehrimize 11 ve 13 Eylülde 

Galatasaray ve F enerbahçe ta· 
kımlarile biser maç yapmak üze
re Çekoslovakyanın profesyonel 
lerinden Nachod talnmmının gel· 
mesi ihtimali kuvvetlidir. T efer· 
ruata ait muhabereler devam 
etmektedir. 

Izmir voleyböl şam
. piyonluğunu altınor

du kazandı 
lzmir, 4 (A.A.) - Bugün Vo

leybol şampiyonluk maçları Til
kilikte Altmordu spor kulübünün 
sahasında yapılmıştır. Sabahleyin 
saat sekiz buçuklta Altmordu 
ile karşıyaka spı\>r takımları 
karşılaştılar. Altıoordu birinci 
devreyi bire karşı onbeşle, ikin
ci devreyi ikiye karşı onbeşle 

(Lutfen sayıfauı çeviriniz) 

e:::z ~- -- Devlet işlerinin başında oldu- de tekrar başlancıı---o zaman henüz Hamil ton, Beaufort, 1\1:----C-h:, 

At Yarışları ~1:1m için yapa~~ sanki başka bir sağ ~lan Lo.rd.~~be~, bu m~~nuiye Marki ı:ıastings, P~ince Bathiany, 
:şım yokmuş gıb1, at . şhrdr- tin ısabetsızlıgını. gostermek ıçın, Kı- Baltazzı, Lord Derbı, M. Mac Cah
gımdan dolayı beni hafi~f.~ıe itti- rım muharebesi esnasındaki bir Derbi nont, Lord Wollavington, Hintli A-

Y11zan : Yaru; ve islfih encümeni azasından Abf -18- ha~ ettiler. Ayni dereced~ mevki- koşusu neticesinin Kırımdaki lngiliz ğahan, v. s. xıx uncu, asnn en kudret 
-~~~-·ı•••••••••••••••••••••••~r~g~elli~m h~~ Derhl~karargnman~en~Wğ ~il~i~liQ~~n~rlm~ırla~ 
. ,. . . . kazanmadığım zamanlard arrs söyledi. lngiliz yarışçılarının en büyiik sima-

lngiliz koşularınmt!JtsikAd~~ıl~~· koşu~ar kazanan Duc d~ W~tmınster. çrlığıma karşı herkes big:~e y idi~ (Boer) harbi olurken Prens dö Gal, Iarmdan biri de (Amiral Rouss) dır. 
ibaşJıcalarrndan b~hse . ·. . 1 yuz Tı.c~ro, Ladas, ve Sır Vısto ile, üç Bir Derbi kazanmak b "tün kıs- (Diamond JubiJe) ile Derbiyi kazan· Bu zat, koşu program ve nizanına· 
)ere baliğ olan ~utebakisını y~zmak Derbıyı, diğer zaferlerine ilave eden kanç ağızların açılma~ına 'tafi uel: mıştı. Ordu kumandanı, bu haberi, melerinin tanzim ve ıslahında çok mü. 
için büyük ~~ cılt me~dana g~tırmek ~rd ~osbe;1'Y vardır ki; bu üç atı, ôl- di. Buna rağmen muanzlarımt'ma bütün kıfalarına tamim etti. ı him rollar oynamıştır. 
fktiza edecegmden, bılmecburıye sar- düklerı vakıt, Epson civarındaki muh- zur gördüm. Çünkü, bir Derhi- Lord Rosbery 83 yaşında olduğu hal Ata ve koşuya müteallik işlerde o 
fmazar ettik. teş~m şatosunun parkında, en meşhur nin, bin hasete değecek kadar ca- de, bundan iki sene evel öldü. Vefatı kadar isabetli görüşleri var idi ki hiç 

19uncu asrın meşhur yarı~~llara artistler~ ~aptırdığı mermer mezarlara zip olduğunu nefsimde hissettim. münasebetile yazılan yazılar arasın- bir şeye yaramıyan eski an'aneleri bir 
19 uncu asrın ortalarından .1t~bann defnetmış~ır: Şunu da ilave etmeliyim ki, pnli· da en göze çarpanı bu ~lmuştu~:. • kalemde silip atmak salahiyetini al· 

gelmiş olan yarış atı sahiplerının en Başvekillık. makamı~~- kadar çıkan t~ka ile s~or, ~iç bir zaman iyi g~- "~~d Ro~be~? bır t~g;lııın makta geçikmedi. 
ıneşhurları: .. Lord Rosbery • neş~.ettıgı h~tıratında, çıneı:ıemışlerdrr. Aralannda daı- ~.ahayyul. ed.ebılecegı en yetışıln:?z Bu~ün bütün dünya koşu nizamna-

Uç Derbi kazanan P.re~s do Gal ve yarı~çı~hk h_ayatrnı şoyl~ .tasvır eder: . ma bır ( Cl<:s~e ~ far~ mevcut oln:_.u~ u~ g~yeyı ~ırden. tahakk!1k et~1r- ~elennin en esaslı bir maddesini te~ 
sonradan Kral olan yedın.cı. (Edouard.) .. 1.ırm~ }_,(l; sene 5Urn~, uztuı L~r tur. Ha:ıgı~ın!-11 mur~c~ah oldugu- mıştı~-. Iı;gıltere_nın en asıl ve en kıl ve hayvanların yaşlarına, koştuk-

1888 ve 1899 Derbilennı ~~z~~an ıı;ıuc::ıaeler .... en. soma, nıhayet. bı: nu, karılerımın takdırıne brrakı- zen~n hır kızr ıle evle~ek, hnş- lan mevsime ve mesafeye göre taşıya
(Duc de Portland). 1904 Derbısın1 .ıı:a- nncı Derbımı kazandı~. Ne~ıcf~sı rnn.,, . . ~ . vekil olmak ve Derbıyı kazan- caklan sikletleri tayin eden (Echell.e 
f.an L Rothsohild. ne oldu 7 Hırsları tatmın edılnıe- Umumi harbın ılanmda, kHlsık ln- mak.,, des poids= siklet dereceleri) ni tesbıt 

: d;O Sh wver Ormonde, Or- rniş, kıskanç bir zümrenin hücumu giliz kO§ulannın kısmı azam1 mentıdil Bunlardan başka, Lord Fa1mouth, etti. 
me ven Fla~ F:ksu ;etiştiren ve bun- na uğradım.. mişti. Bu koşulara ancak 1919 senesin- M. Graha~ Lord Stamp_ford! Duc clii 
J.aı-la. dört deta. J)erbi ve daha birçok 

' 



Musoliniye benziyen adam ! Hikaye 200 sene yaşamak için Yazan: 
Stephen Leacock 

Bir tanıdığım vardı. Sıhhatine pek kini, göçünüz yettiği kadar, hayv<u.ır. 
düşkündü. Her sabah soğuk su ile ooynu biz.asma indireceksiniz. Bu, vnu 
banyo yapardı. Söylediğine göre J:-u, kendinden geçirebilir. 

Bitler gUntln birinde Almanyada dik· 
tatHrlilk ilin edebilecek midir, yoksa ••• 

onun mesamelerini açarmış. Sonrası Fakat mikrop, kendisinden kork· 
k b. ·· 1 B k•} •• h• b "Müstakbel Alman d ·kı t•' ·· zerinde 1923 f · t h k ı· d ca ır suager e vücudünü ovardı. Bu mazsanız çok zararsız bir mah!Qhtur. aşve 1 mu 1m 1•r . ı a oru aşıs are e ı esnasın 

da mesamelerini kapamak içinmiş. Bu- Onunla konusun. (Otur yavrum 1) Hıtler ... ,, serlavhası altında Londrada ölenlerin isimleri demir harflerlc y 
~u o. ~.ale koymuştu ki: Mesamelerini deyin. iBr zam~n bir tane ~nim va~- İ k •• ı· k çıkan (The Evening Standard) şu s.ıtır zrlıdır. Fırkanın renklerile süslü bir 
ı~tedıgı zaman açıyor. istediği zaman dı. Adı (Fındık) dı. Ben çalışır!ien llll U SOY ıyece tarı yazmaktadır: ra mızr~k. ~a~ının yanrnıı, dış tara· 

kap;tı!ordu. . . .. geJir, dizlerimde yatardı. Ondan Kabine azası vergllerln arttı· Musolininin R<>maya yürüyüşünden frna dızllm1ştır. Heyeti idare azala 

3 
~.ım tanı~ılı:,, .~•:ınmeden once, daha hakikatli bir dost hatırtamıyo- rllması hususunda enıa,tılar altı ay evvel ve memlektinin siyasi a rı bu mızrakların aralarından .sreçe-

çrk ır penceıenın onunde yarım sa~tt rurn. Sonunda zavallıyı bir otonıobH 1 ond 3 (AA) "". J dnmlarr onu henüz adi bir komik te- rek selamlarlar ve salona girerler. 
durur ve bol nefes alrrdı D d"ğine ·ğ di "' ra, • · · - !~azır ar mec- l'kk s ı · · k 
bakı •v .· • . e 1 

• çı ne · Onu hahçemize gömerken, lisi bu sabah toplanmı ve münhal bu- a i ettikleri vakit, Hitler, bana, a onun ıçersı ıpkırmızı, parlak renk 
ŞUp~'::ı: ~:::nl\~ıg~rle~ı genış~e~·:~.~ ne acı duydum bilseniz! lunan ikinci derecede ~ezaretlere gptf. Musolininin muvaffak olacağını sö)"'lü terle döşenmiştir. Bir tarafta yüksek· 
nmda ayakk b, ır_ 

1
unt· uı:ıbc_ı k 

1 1
'l Kolera, tifo, difterinin mikropla rilecek kimselerin listesini ~·apma"'a yordu. te, kırmızı döşemeli, yedi koltuk, ye-

a 1 genış e ır gı 1 a ıp a has 1 ld • ·· l k t bb · ·ı·~ · " M di reisi · · ·· te · 50 d'ğ k da temin t k .. kii d" F k t ı o ugunu soy eme ı rn ıptı Ct.· devam etmiştir. Bu liste bitirilir bitiıil ünlhte, Hitleri.n odasında, kendi· n yennı gos rar. ı u ır 

ne de ı e me mu~ .. ~ du ... ~ ba srndan başka bir şey değildir. Kolera. mez M. Mak Donaldı nBalmoral:ı gi- sinden daha vazıh malUmat iste-ı'Q.. mızı koltuk da sıra ile bunlara karşı 
o sa, pencere onun e ışını c- ··ıh· b' "d d . . · · ... !o' d" · · 

dava gör·· d H .. tt mu ış ır mı e sancısın an gelır. Ve derek listeyi kralin tasdikine arzetmesi tım. Hıtler gUlmeğe başladı: 1zılmiştir. Yerde uçlan kıvrık haçlar 
uyor u. em yarım saa e difte . . beb" b v 1 b" . 1 .. 1 .. b' h . 

ne çıkardı? rın~n se. ı, ogaz o muş ır a· ve son gunlerdeki vak'aların seyir ve in - Meşhur bir alman darbmıe~Ji a sus u ır alı. Aynı haçlar duvarlar 
Gömleğini giydikten sonra, kendi- damı lyı etmıye çalışmaktır · kişafr hakkında krala izahat verme~d vardır ki, dedJ, bize tallln güler VÜ· da ve tavanda. Burası bir şövaliyeler 

sini koşulu bir köpek gibi bağlayıp be- Gıda bahsına gelince: Canınıı ne muhtemeldir. zilne hazırlanmamız 'ld salonuna benzer. 
· t · y· · k b" h ı, onu uzun ml -

linden asar ve öylece ileri, geri ve a. ıs ers~ o~u yeyın. .ıyemı~_ec_e. ır. a M. Mak Donaldın bütün düny&)'a det beklememizi söyler. Hitlerin sandalyesinin üzerinde, 
yaJdarınr ... ukan kaldırarak beden h • le gelıncıye kadar ıstedlgınızı yeyın. tamim ve neşredilecek bir nutuk sÖ'- le· H'tl le M li 1 . . . . . duvarda Almanyayı tanzir eden kar· 

.J a y 1 d•v• . . l. . ' .J ı er uso n nın bırıbırJe~ıne . 
reketleri yapard1. a nız ye ıgınızın parasını Yere lıhr meyi düşünmekte oldug·u haber alın- b t fi , d . • tal ''e ıki yanında siyah boyalarla ya· 

.. • 1 M 1 b d E" 1 enur ara an \ar ır. tkisinın de 
Bu hali. onun nerede olsa bir kö- mısınız. ese e ura a. ger mna mıştır. .. . . . zıtmış şu yazılar: 

....._ı, • • • •• b·ı ...;ı:.· h" . kudretiniz yoksa yemeyin Hem ··e· gozlerı aynıdır, ayni asabi gerginli- K' . 
~ ışını gore ı ec .... ""Jıtı ıssıni verirdi. v• . d . 

1
.. • lb •. Londra, 3 (A.A.) - Kabine azasr tn "'e maliktirler Fakat MuÇftli . i . anunusanı 1919: Tesis. 

Ç .. kü b .. tü . kt'n· b .b. megınız e nışasta g uten a onun f . . . ı> • >JV nın n sı- ş b t 1920 p . . .• 
un u ıt \3 t ı u gı ı şeylerle . . '. • d ' sarru tedbırlerının ana hatları ve vl!r nirlerine aksülamellerine haki 1 u a : rensıplerın ılanr. 

geçiriyordu. Çalıştığı yerde boş za- NıtroJeEnv varb mı dıye. a~anıp urma· gilerin arttrrılması hususunda anlaş- ~' H:tl b. t' ~ 0
• ma fü\nunuevvel 1923: İsyan. 

man b ld mu min d" · . .. . yrn. ger unlara ıhtıvacrnrz olacak sına ragmen, ı er asa ıye ını el{se- • 
.. .. uı·· u ' t e ısının uzerıne ve kadar zavallı bir adam~nız gidip sa- mışlardır. Binaenaleyh Avam Kama· riya meydana vurur. Bazı da te'ıJi. Ve nıhayet partinin Rayhştaia gir· 

yuz us _u yere ~~ ~r, mafs~llarının tın ahn. Böylece . tediıTi~iz kadar rası 8 eylülde toplanabilecektir. keli bir slikun, nazik olmıyan 'bir t~tlı diti 1930 eylül tarihi. 
yardımıle kendısını kaldırmaga çalı- ıs ~ 1 . . D d . . . 

d B U 
y f{ yersiniz. Nişasta mı isti .. ·orsunuz? M. l\fak Dona d, &!aham ıntıhap hk gösterir. Halbuki Hitler sinirle- uvar a başka tarıh koymak ıçıll 

şır ı. un yapmaga muva ak olun .J d · . f . ' er b k 
ca yapılamıyacak bir şekl" · Gidip bir çamaşırhaneden bir tona aıre!ölı amele ırkası teşkılatmın tale- nir, heyecanını telkin eder, yalnız si Y. ıra ılmamıştı. Fakat lnni g~ 
artık türlüsünü denerdi. 

1~0~::r .. :~ kola edinin. Ondan bir hayli yedi~- bine rağ"men bu mıntaka meb'usluğun- nirlerilc yaşryan bir genç gibidir. Se- dırene nazaran yakında Öyle bir hadi· 
mek zamanının arta kalanını, hiç· şi- ten sonra süreklice bir tutkal içer"liniz dan istifaya muvafakat etmemiştir. si ayni perdeyi muhafaza edemez. 8e olacaknuş ki, . bunlar tarihi idare sa 
kiyet etmeksizin öylece midesinin üze- Bir kaşık da Darıca çimentosu. Ta- Yugoslavyanın y6nl kanunu l\fusolini gibi en mühim meseleleri i· tonuna yahut Rıtlnfn evine, ve hatta 
rine yatarak geçirirdi. marn. Gördünüz mü glütenlenmeyi ! esasisi çinden gülen bir Mkimiyetle düşüne- ~yhştag duvarlarına değil riyatıeti· 

Akşam ·· t"' d d d · N't · · b. . B 1 (AA 1• . 1 cumhur sarayına yazılacakmr~ Zira, · us u, o asrn a emır pot- ı roJen sevıyorsanız ır eczane:re e grat, 3 . .) - Kral par amen mez. Hıt er münakaşa etmez, tehdit . . .. . . . 
reller, top mermileri, sağır çanl:ı.r gidin. Size ondan bir kutu versinler. tarizm tarzına avdet edilmesini na- eder. Yüzü takallüs etler. gözleri cam ~ıtlenn bana h~~usi duşünceterını 
kald~nr ~~ ~iş~. i~~ ~endisini tavana çe-j Sonra gawzda eritip bir sazla em~rsi- tık yeni bir kanunu esasi istar etmiş- laşrr, bakıştan kaybolur, sesini, kar bır darbırnesvel soylem~k s~retile sak 
kerdı. Gurultusunu ta uzaktan duyar niz. Yalnız, bunu yemekleriniz:~ ka tir. Bu yeni kanuna göre teşrii mec- şrsındakileri ikna için yükseltir. Se l~ması~a. ragmen muavınl~~ .. <Bu ~Y· 
dmız. ~ştırmak olma1_ . Yiyec.e~lerde fütro- lis bir meb'usan meclisi iJe bir han si serttir, heyecanı boğaı:mı hkar. lul.ayı ıçmd~ A~ma~_yada. buyuk hadıse 

Gece yansına kadar, odasının et· Jen, fosfor. albümin gıbı şeyler esas .. d .. u _ · Hitler konusmagv a b 1 ba 1 lerın geçecegim) soyledıler. 
f hi · ı ı -. . . . .. meclısın en ntureK.Kep olacakttr Meb'- "> aş ar ş amaz . . ra mı r ıp e sa lanarak dolaşrrdı. degıldır. Kıbar hır evde yemek, bu- • lik üze . d k' . Fransızların Hıtıerden çekınmek 

Bununla zihni açılırmış. Ve zihni ta· tün bunlardan yıkanıp temizlenmedik- uslar reyiarn usulile intihap edilet'<>k· onun genç rın e 1 tesırl he- te haklan var. Zira, bu garip, eol· 
ld kt - 1 d' A m 1. • • men anla§ıhr. .. lü mamen açı: ı an sonra yatagına ya. çe sofraya konulmaz. er ır. yan ec ısı azasının yansı . . gun yuz , yıpranmış genç tavırlı, h• 

tar ve uyurdıı. Uyanır uyanmaz, yeni- Te-miz hava ve spor için bir sözüm kral tarafından intihap edilecek, öteki Hitlerm Nas>:_onal • Sosyalıst fırka yecandan tıkanan sesli, asabi elti, 
den zihnini a~mıya koyulurdu. var: Bunların ikisini de düşünmiye yansı intihap usulüne tabi olal'ak- sı umumi karargahındaki odasının çıp töton şövaliyelerine benziyen, krpkmnr 

Dostum, ölmüştür şimdi. O, şüp- hacet yok. Odanızı bir kere hal'a ile trr. lak duvarlarında iki tablo vardır. Bi zı ve perdeli örtülü, içersi hatuat 
hdiz bir iştihat sahibi idi. . Bir yol doldurdunuz mu. pencereleri kapatır 400 ...mllyon dolarlık açık risi, umumi harp esnas.ınıla.l &C\1P cep dolu bir salonda yaşıyan bu adanı, 
a~mıştı. Fakat onun genç hır ya~ta ve onu sll1<Jarsıntz. Size sen~l'erce ~i- V . (AA B . heslnde geçen ve Bitlerin de bl:r:zaı ll} Ve~ay muaht:d ntn ;n.tklcri :zfv 

t 11 · 1 b"tti b" · aşıngton 3 · ,) - u !llenemll t"rak ıı·.ıı.ı · 1 d v b" h po re enmış 0 ması, u n ır nes_ın der. Hem ciğerlerinizi de boyuna kul ·ık 'k" ~ . · ·d t d 1 e 16 ~e yara an ıgı ır arp tında yaşamak istemiyen bütün bir ne.4' 
1 .zd .. .. · b' . t k'I ı ı ı ayına aıt hazıne varı a ın a k k. 'd ki 

ayn ı en yurumesıne ır manı eş -, lanmamalrsınız. Biraz dinlenmenit dört yüz milyon dolarlık bir açrk var- ro ısı ir , sinirli ve acele bir ka1tm Jin fikrini kendisnde temsil cttirmi~ 
etmez. J • ·ı · ·ı b. d . . . lazım... Spora gelince: Yapmak icap dır. e çızı mış, yeşı ır uman arasından tir. 

Bunlar sıhhat delılerıdır. Olnııya- ediyorsa yapar bitirirsiniz. . Fakat e· 1 d 1 görünen genç gölgeleridir. Öteki ;se 
cak saatlerde yataktan kalkarlar. Da- v .. T 

1 
• _ d . b' . spanya 8 grev er Büyük Fredriğin bir resmidir. Bu re- ---------

ha kavaltı e. tmeden koşar, ter döker, ger, dun:> a ıgınız "ar a, sız ır h~t Barcelone, 3 (A.A.) - Üç yüz bin . 
1 

Al . f t t' . -. 
h .b. rin köşede tütününüzü icer ve ra a sım er manyanın za er ve sa ve ını - B LJ L M A C A O 

ce ennem gı ı yanarlar. (Ozon) arar- h t . d k f tı:_1 ...... t .. amele grev yapmıştır. Grevciler vali· tasvir ve telmih ederler . V .~ 
lar (P . ) . . . ... 1 .. 1 Et ra a seyre er en, u •JU unuzu, enı • l 2 3 4 5 6 7 8 9 • epsın ıçın uzu ur er. ye- . . v .. .. nin azlini ve içtimai cürümlerden do· Al 'h" · b · . . 1 O l 1 
mezler. Çünkü (Nitrojen) fazladır. simzı oynryacak adam tutmaga goçu- man !8-n .ının u ıkf devresı a-
M 1 .. k.. 't . k nüz vetivor~a be miibarek adamlar' layı mevkuf bulunanların derhal salı- rasında, Hıtlerın mistik muhayye. iJ S A N ı ·· T K A R 1'J T 1 

eyva yemez er. çun u nı roJen ye> · " · · 1 
• • • • • • - ı ı - ı ' 

tur. Musluktan su, bardaktan süt cl:\ha ne istiyorsunuz? ve~ılnıesını ısternektedirler. Bırkaç lesi dolaşır ,.e döğUnür durur. Onun 2 S_ A Ç_ '.i. ~ • A l[j IJ Z ,0 
i~mezler. Kutudan sardalya ycmc7. , - hadise olmuştur. Bir kişi ölmüş, bir kafası mazinin hayletleri, istikbalin 3 ~ Ç L 12- ~ • P A R i js 
ler. Alkolde~ fena korkarlar. Evet j ı Polis Haberleri 1 çok kimseler de yaralanmıştır • hayalleri ile doludur. Almanyayı kil 4 ~ ~ ı 'm A C ~ 1 ı I A Y jfi 
korkarlar. Korkakları Oyedo, 3 (A.A.) - Eyalet dahilin· çütmüş, hakir olmuş, vilayet ve müs 5 A iN K A R A I '/[j}IH A T 

Bütün bunlardan sonra, eski ve Ag'"' ır yaralama de birçok grevler olacağı zan ve tah- temlekelerinden ayrılmış, dahilen 6 T 'i ~ c A. M A K A N 1 
hepimizin bildiği bir hastalıktan her- min edilmektedir. sefalet ve bolşevizmle mücadele e. 7 k._ j A p ı_ı lımı A 1 z A T 'ii F 
kes gibi göçüp gidiverirler. Dün sabah saat onda Bevoğ- d h · d p ı F t l!!!i l!!! 

Almanyada borsalar a ıldı er, ıtrıcen . e 0 
•
0 n. ya .ve ransa a 8 A 'ii A 'iii1 'i1 K A R S J'm A 

Bu gibi insanların uzun yaşamala- !unda büyük Zibada da Kürt . ç rafından tehdıt edıhr bır ,·aziyette 
9 

R-~ R l!!!!!A.: l!!IH.J,,,, ! Is - l!!. =-
rına i,mkan yoktur. Yanlış yolda yü- Seleymanın kahvesi önünde Ak· Berlın, 3 (A.A.) - Borsaların tek- .. .. nı· t ft d k d ... Al - A T ı Z ·• 
rürler. b gorur. ger ara an a en ısını 1 O = Z • y A -N l'iiiil ,_ Z O R--

sarayli manav Hasan ile Fran- rar açılması münase etile alakadar ma k t b. h • ı ı l~ı ' ı• I 
Bakın bana! Sahiden çok yasamak. I f'l b . l manyanın ur arıcısı, lI' e lisatip 11 T- O S W T 'i1 F- A- [i1 R [i 

• suva arasında çıkan bir kavga ıa 1 azı tesır er görmektedir. ri!isi, alman gençliğinin ümidi, mille 1• !!!'' • • 1 • 
büyük, feyizli, sağlam yaşlılığın Zt!\" B r b d k · ·· 
kini çıkarmak ve bitmek tükenmek bil- neticesinde Franı.mva eline ge· er ın orsası i are onutesi akşam u- tinin nıüncisi l:ı.rzeder, ve bu necat Dünkü bulmacamızın hal~ 
miyecek hatıralarınızla bütün kom!'U· çir~iği s1ldırmayı Hasanın kar- zeri sükunete daveti mutazammın bil' yolunda yürümeğe, orta devrin töton ledılmı~ ~eklı 
larınızın başına bir felı\li;et getirrn'ek mna saplamış, ağır surette ya- tebliğ neşretmiş ''e mes'ul mahafi!in ŞÖ\'aliyelerini andırır bir çerçeve için 1 ? 3 4 ~ h 7 ,... 9 1 O 11 
ister misiniz? Öyle ise bu sa!;ma ıed- ralamış, kaçmıştır. Yaralı Beyoğ-· meşguliyetini tahrip eden avamili izah de hazırlanmaktadır. 1 1 lll 
birleri bırakın. Sabahleyin makul lu hastancı!ne l<aldmlmış, tab- etmiştir. Oturduğu dört köşe evin dış taraf. 2 - - - - - ~ 1 -- - - 'r-
saatlerde kalkrn. Yataktan kalkma- 1 · ı ti ta ·· .. ·· ·· h ı..-t1· i! aleladedi - - - - ~ - __ - ıl kikata başlan mı : tır. Pariste "gihz s krazı n gorunuşu eyu.:- ı v r. 3 riii 
nm zamanı, kalkmağa mecbur oldu~u Otomobil kazaları Paris, 3 (A.A.) _ İngiltere hüku· Kapıda iki siyah demirden mızrak iti 
nuz zamandır. Daha önce değil. !~i-ı meti hesabına Pariste tesçil edilen 'k' vardır ki, evin mimari tarzı olan asri ; -= =ı['i fa-= - ljj -
niz on birde başlıyorsa, on buçukta Galatada Yeniçarşı caddesin- . .. . . . .. 1 1 ve muhafazakar tishiba nazire{fir. E- Ilı ti' 1 
kalkınız. den geçen Dimitrinin kullandığı hın beş yuz mılyonluk ıstıkraz dun ak- vin üzerinde o malum uçları bükük 6 fi ' , - ~ - . ı. ı 

İşiniz, sabahlerin yedide başl!yor-' otomobil hava gazı feneri dire· şam hemen kamilen kapanmıştır. Bu haç işaretli korkunç bayrak dalgalanır. i 9 ii; _ ~ '.i _ - - [j 
sa, on l<ala kalkarsınız. Fa!\at bun- gv ine çarparak direg~ i kırmıQtır. istikrazın 48 saatte kapanmış olması Evin içersi Alman faaliyeti ile faji.st- ~ - ı - • -ı fi[R•a [i -- ı'm_ 
dan hoşlandığınızı söyliyccek kadar -r h ı ·ı ı· h ı·ı b b .. ük b' h ı · · - - - l!! 

§ Taks·m - Bfiyükdere arasında ase >ı e ma ı ma a ı unu uy ır lerin dram s eırıne uygun bir faaliyet 
yalancı olmayın. Bu, -biliyorAu- muvaffakıyet addetmektedirler. m~rk~zidir. Bu dekor Holi\'odda ~ran - - - !j)' 
nuz _ insana pek ferahlık veren bir işlıyen şoför H•lidin idareande- F 

1 26 
IUld akl bulunmaz b' d k d n· t il _ ı j _ - , - rR -

şey değildir. ki 3618 numaralı otobüsten bi- ransız nazır arı ey e m a ır e or ur. ızza 1 J lii 19 8 - · ii 
berllne gidecekl&r Hitler tarafından tanzim edilmiş ü 

Ayni zamanda soğuk su banyosunu Jetçi Saim düşerek yaralanmıştır. Pari~. 3 (A.A.) _ Başvekil M. La- niformalarilc, bir takım gen~ler, sil· 
da bırakın, eğer, mutiaka yıkanmak § Ca v loJ d 1570 N 

&a un an geçen · val ile hariciye nazırı M Brı·yan \'ı- kftnetle telefon etmektedirler. Otuz ki 
lazımsa (ki hiç zannetmiyorum) sıcak t b ı 53 d 5 b h 0 orro ı yaşm a a i a çar- .man başvekı·ı·ı M. Bı··u·nı·ng ı'Ie harı·cı·- şi kadar bir kadrodan mürekken er 
EU ile yıkanın. Sovuk bir yataKtan k " 

"' para ya t f ·· k t kek ve kad 1 N ı kalkıp sıcak bir banyoya daJl\·ermenin •a amış ~o or açmış ır. ye nazırı M. Kürtiyiisün ziyaretlerini ın memur ar, • asyona • 
zevki bir şeye benzemez. Sonra, fliın· § 2605 No. otomobil Kara· iade etmek üzere 26 eylülde Berline gi- S~~Y~list ... fırkası azası olan 700,000 
yada yıkanan yalnız sizmişsiniz gibi köyde Eski gümrük sokağında ? •• _ 1 kışının huvıyet varakalarını ha1.ırla· 

B kk t Y 
decekler ve .. 8 eylule kadar orada ka a maki ld"" 1 Od 1 d 

tepinip sularla boğuşmağa kalkışm•· a a aoınin dükkanma çarp· a meşgu ur er. a ar ay ın-
k B k d . caklardır. lık · · f · d·ı · · G yaca · sınız. u, bu a ar. mış ve Vihın ile rakı şişelerini ve ıyı te rış e ı mıştır. enç 1<a-

Mikrobu konuşahm.. Ondan kork- kırmıştır. -. dınlar asri müess~lerde çalışan öte 
mıyacaksınız. O kadar söylerim. Bu S d ST k 

1 

Uoğum ve Kadm bastalıKıarı l 1' ki memui·Iara benzerler. Faşist sela-
l'u' .. "'etı· k"ndı"nı""'.de buldugvunuz ·· amatya a 1 ıvri apıdan «eç- . L • • • " " gun, k 6 müteuassısı mı \'e Hitlerin fotoğrafı müstesna tü 

Bugünkü bulmacamız 
1 - Masal (9), isim (4) 
2 - Rasgetirmek (6), olmamış (1) 
3 - Ayak (S), öldürmek (5) 
4 - Manasız (4), köpek (2) 
5 - Yiyecek şey (3), ayak (2), sulu 

pilav (4) 

6 - Et (2), kapalı sandal (5), at (2) 
7 - Kefil (5) 
8 - Uygunsuzluk (i) 
9 - Köpeğin ayakta duruşu (S), du

ruş, vaziyet (3) 
10 - Çaktırmak (3), manto (5) 
11 - Değeri (4), düşünce (3) • 

mikrop meselesi bitmiştir. ıne te olan orta mektep talebe· H Doktor I ' tün işler, öttki yazıhanelerde olduf,u 
Bir mikrop gördünüz mü. basm ü- sinden bir Ef.ye nu:rarası anlaşa- Hüseyin Naşit !gibi yürür. Burada da kağıtlar. yazı 

zerine! Gözünün içtne bakr:ı. Odanı- lamı yan bir otomobil çarpmış, ba- rbe, eski tt·ııa-ıı·abmer b'ınası 1 makineleri ve telefonl.ar vardır. . . • ................................................ _." __ 
:ıa o çanları varsa: şapkanız, yahDt şandan yaralamıştır. Kaçan oto· 1 Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
bir havlu ile vurursunuz. Elinizde- mobil aranmaktadır. 1 No. 10 Tel. lstaa1bul: 2622 Fakat en şayanr dıkkat olan şey ıç- Neşriyat müdUrü: A. Sırrı 

IU.l!!!!!!!!!~!!!!!~~~!!!!!~!!!!!i~!!!!~~I tima salonudur. Yük.sek kapıların Ü· VAKiT Matbaası 
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Seyahat Mektuplan : ............... ~ 

Tokat şehri ne halde? 
Bakunsızhk J - ~okatldarrn IAkardlsl - Kerpiçten 

yapdacak mektep - Beledlre bahçesi. 

ı __ s_a_n_'a_t_i_ıe_m_in_d_e~~' 
Beynelmilel karika· 

tür sergisi 
Viyana güzel san'atlar cemiyeti, 

bu teşrinieveJ başlangıcında Viyana
da beynelmilel bir karikatür sergisi a-

Toka.t intibalarımı, bir iki kelime rından olacaktır. çacaktır. 

iJe Jlade etmek icap edecek olsa, ssde Tokatla alakadar olunmadığını Bu cemiyet, 1'ürk Müstakil ressam-
c. fURU diyebilirim: ispat için bir iki mi.sal de söyUyebili- lar ve heykeltraşlal' cemiyetine müra-

- Tc:cat, müsavi; sahipsiz bir mem dm: Samsun - Sıvas hattının istik9a. caat ederek Türk karikatüri~tlerinin 
Jekeot .. SamiJnf olarak söylüyorum ki, fatr yapılırken hattın Tokattan geçi- de sergiye iştirak etmelerini bıldirmiş
~diiim yerlerin hiçbiri.sinde meml• rilmesi çok mümkünmüş. Hatta Musla- tir. 
ketlerine karşr TokatlrJar kadar J;l. fa Bey biz1.at bu işle meşgul olmuş Türk san'atkarlan sergiye elJi ka
kayrt kalan hiçbir vilayet halkı görme- ve en nihayet yeniden bir heyetin To- dar karikatür ile iştirak t>debilecekler
cüm. Bazı yerlerde, halk laka}ıttı:· kada giderek güzergahı tesbit etmesi dir. Sergiye iştirak için müstakil re:.-
da, memurlar onları ikaz ederler, h'l kararlaştınlmıQ, mühendis Tokada ı · · 

:.- samlar ve teykeltraşlar cemıyetı vası 
zı yerlerd~ memurlar Jel.kayıttır det gelmiş, belediyeden, şuradan, bura- tasile nihayet 24 eylüle kadar san'at-
)lalk onu ıkaz ederler, bura.da hisbi- dan kendisine yol gösterecek bir kimsi! kclrJarımızın eserlerini Viyanaya gön. 
ri&i yok. Halk lakayıt, memur da a: terfik edilmesini rica etmis. Fa.kat al dermiş olmaları lazımdır. 
dırrş etıniyor. Tam. dmş eden olmamış, sadec~ i~ret Pt-

Tokatla alakadar bir ~k zat "'Ör mişler: r- Müstakil Reısamlar ve Heykel-
.• traşlar cemiyetinden: 

dUm. O da, buranm ~mli meh'uını - Şuradan git, buradan çık, yoh. 
Mustafa ~ydir .. Mustafa Bey, meb- görürsün, demişler .. Mühendis, oradan Viyanada açılacak olan beynelmi
usluk ettiii 12 senedenberi hiçbir sene girmiş, buradan çıkmış, dönmüş do· Jel karikatür sergisine ii!tirak etmek 
Tokadı ziyaret etmeği ve kazalarına !aşmış yine Tokada gelmiş.. Gösterdik için bütün karikatüristlerimizi davet 
kadar dolaprak hemşerilerinin deri- ]eri yerde tren geçecek bir yol bulama ediyoruz. Bu hususta malumat almak 
leriJe, ihtlyyaçlarile alakadar olma mrş ve tren de bilmec:buriye Tokattan ve izahat almak istiyenler her gün, 
it ihmal etmemiştir. Tokadın, idari, geçmiyerek Turhaldan geçmiş.. Hal- öğleden sonra cemiyetimizin Orhan 
adlf, beledi, maarifi, hulasa ne ihti- buki, hattın Tokattan geçmesi o kadar &y hanındaki merkezine müracaat 
yaa varsa hep Mustafa Beyin hin!me mümkünmüş ki, bizzat, mühendis ı• edebilirler. 
tile ~mine çalışılmıştır. lan olmadığım halde bunu gördüm. 

Tokat, aşağı yukarı on senelik . İkinci bi~ mesele ... maarif. vekale- •••••••••••••il 
bfr lilayettir. On dan evvel uzun sene ~ı Tokatt~. ~ır ?.rta mektE-p hına.sı.un S E Y Rf SEFA 1 N 
Ju mutasarrıflık idi ne olurdu :ıu ınşasını duşünmuş ve orta tedrisat ınü m""'.-------------·ı 
müddet zarfında T~kadı imar i~in bir dürü bu işe memur edilerek Tokada Merkez ıcentası: Galata köprü başı B. 2362 
tek çivi çakıl.sın .. Bakın, Tokatıa'ki res gönde~ilmiş. F~at Beyin Sins~ da Su be A. 51rkecı Mühürdar zade han 2. 2740 

mf binaları si7~ anlatayım: halledılecek hır mektep meselesı var-
HükQmet daireı;ıl, harapltktan ne. mrş. Kendisi Siva.<;;ta büyük bir alak l 

rede i~e bir gün jtkılacak .. Bir evi ile karşılanmış, nkta ki 'rokada gel 
hastane olarak kullanıyorlar. Öyle mişler, beledi~eye müracaat etmişler. 
b1r ev ki hala kokusundan evin içer- - Mektebı nerede kurahm, arzu. 
sine tek ,bir adım atmak mümkün de- )arınız nedir? diyecek olmuşlar, ses, 
· ·ı F k t o"vle 'k · · d t seda yok. Demişler ki: gı .. a a J ı en ıçın e anı . . . . 
krrk huta ,-atıyor. Ö'-·Ie kar 1 k _ - Barı bıze bırkaç amele verın de, 

J J an ı o t - .. a.tt 1 1 d -
dalar var ki, bir kişinin bile rahatça k~~ını· mus o up o ma ıgını tet-

- rn. ~e ım. 
yatarnıyacagı yere karyolalar biribi- A 

1 
· . k 

rine rampa edilmek suretile tam on ki tahs:-- t me emkızt ) 0 ' bütçemizd~ ı1c 
· ısa rmız yo ur.,, 

~ ya.tırxlmış .. doğrusu, orayı hastanı? _Ya birkaç kazma, kürek? .. 
yapan!.ar~. değıJ de, oray[ has~ne ola - Ne gezer, kazma kürek olsa, 
re.k gordukten ~nra, dah.a bır adı1t1 biz kendi yollarımızı yaptıracağız .. 
a.tan doktora. mukemmel bır ce-za · ı>:r· Fuat Bey ne: yapsın, . çarnaçaı· ge 
tıp etmeli.. ti dönülmüş, şimdi böyle bir belediye 

Sekiz klfiden mürekkep bir aile. ye böyle bir şehre orta mektebin ne 
nin oturabilmesi için ç.arşınrn tam <'T lüzumu var, diye biT mütaleada bu-
tasrnda yapılan fakat buırün eski)' en Iunsak haJunz mı oluruz?" 
biT ev muht.elit orta meıktep ittihaz e· Tokatta ıöze görünecek yegdne 
dilmiş, bu evde tamam 350 yavru l'· faaliyet, belediye civarında kuruJan 
turtulrnuş.. Artık mukayese yapın. bir bahçedir. Bütün Tokatlılar akşam 
lJk mektep çocuklannın okuyabile- oldu mu, orada yorulan kafalarını 

ceği sıhht şeraiti haiz bir tek mek- biraz olsun dindirmek imkanını bulu- • ,. 

tep binası yok. Ya.Jnız cümhuriyet yorlar. O da olmasa kimbilir, ne ola-ı Havuzlar içinde lokantama· 
mektebi namını verdikleri ve onun . "S cak .. 
mini herke11e kemali iftiharla göst.er- ~lediye, zannederim ki bütçe~:n. halli, Mudanya hattı kahve 
diklf'ri kargir bir mektep var. Yeni den cenabr Allaha ş.ükran fash diye bi.ı: ocağı, Jzmir ekspres hatb 
yapmışlar, fakat, burası mektep de. ~asıl a~rmıştır~ ~ı~a. Tokatta ka~dı- kahve ocağı bir sene sekiz 
ğil dofrudan doğruya bir evdir. gım ~ırk~ç gün ıçm~~ hem.en soı~ak. ay için ayrı ayrı şartname ile 

Yedi 1 h k k hAr.ı_ 1 .~- larda. bu dırhem toz gormed~m desem, 
ay evve u u aıuım ıgın- ğ d h ı b' kiraya verı'lecektir. Temı0nat 

d ı-t'f -..ı k if üdü lüğ" U caizdir. Tozlanaca ı zaman er a ıı en m ı a .:uere maar m r un . .. · . . . 
d ruht d bı' · · b" ük ·11 t ya.ğımur .• biltun meseleyı hallehnıştu . maktuan 100 liradır. lhale 1' e e e en \'e rıncı uy mı t- k _ .. .. ı • 

meclisi azasından olan maarif miidü· Yağmurların. sık sr. yagma~ı :uz~n- 20-9-931 saat 16,30. (219b) 
rü. bu sene kerpiçten bir mektep ya9 den olacak kı, bete.~1ye ~e hır ıtfaıy~ ••••••••••••••«« 
trracağını söylüyordu. Belki bu ker· levazımı '"~ ne de .. dıger .bı: malzeme) ı .. ---•.Diş tabibi 
pi~ mektep, Tokadın en iyi binala- tedarike lüzum gormemıştır. HALiL ILYAS •B•E•Y---. 

kazandı. 

ikinci 01•un ıaat dokuz buçukta 
Altay ile iznıirıpor takımlan 
arasında yapıldı. Altay birinci 
devreyi doku:ı:a kartı on bc,le 
ve ikinci devreyi de bire karıı 
on beıle kazandı. 

Üçlladl oyun Tiirkıpor ve 
Buca takımlan arasında yapıldı. 
TDrkıpor birinci partiyi on bire 
kartı on beı'.e ve ikinci patiyi 
de gene on bire karşı on beşle 
kazandı. Dömifinale kalan Altın
ordu, Altay ve .Tllrkıpor araaın· 
da kur'a çekildı. 

Kur'a neticesinde Altınordu
nun TUrkıporla karf ılaf ması te
karrur etti. Altınordu Türkaporu 

b. 'oci partide albya kartı on beş 
ırı b' k 

1 ikinci partide on ne arşı e ve • 
on beıle mağlup etti. 

Saat 17-30 da kalabahk bir 
. - bu ... •runda Altınordu·Al-

ıeyırcı .... . 
tay arasında yapılan • f.ına.l mü· 
sabakasmı altrnordu bınncı par• 
tiyi ikiye karşı onbeşle ve ikinci 
pırtiyi de aekize kartı oobetl~ 
kazanarak ı 931-1932 ıenetı 
lımir ıampiyonluaunu kaı•nda. 

Belediye işleri bozuk olduğu kadar 
Tokatta, Yol işleri de, diğer işler de Paris Beynelmilel ditçilik kon
hep ihmalkarlığa kurban olan menıle- gresinden avdetle hastalannı 
ket işlerindendir. kabule başlamıştır. Babıali, 

Talat Mümtaz 

lstanbul Evkaf 
Kıymeti mahammenesi 

Ura K. 
332 50 

- Ankara caddesi No. 66 -

müdüriyetinden 
Tamamımın miktarı 

Ziraı 
133 

Evvelce ibrah.im paşayı atik halen Me h IJ rcan ma a esinde Nu-
ıuhağa sokağında eski (11) ve iki cefa (11) miikerrer ve ayni 
(9) No. ile murakkam arsanın mhJ· ı l k' d u 0 an se ız e iki hissesi 
dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye konmuştur. 

Müzayedeti Eylülün yirmi altıncı Cumartesi saat on beştedir. 
Talip olmak istiyenlcr bal&da muharrer kıymeti muhammenesinin 
yüıde yedi buçuğu nisbetinde pey akçclcrile birlikt~ Jstanbul 
Evkaf müdüriyeti binasında Varidat müdüriyeti mahlUlat kısmana 
müracaatları ilin olunur. (2059) 

lstanbul erkek 
binden: 

muallim mekte-

1 - Fiziki ilimler mezuniyet ikmal imtihanları 10 Eylül 
perıembc günti tam saat dokuzda icra edilecektir. 

2 - Dij'er ders ve sınıfların ikmal imtihanları ayrıca ilin 
edilecektir. 

3 - Vak tinden cvve.J talebenin mektebe aelmeıı caiz de· 
fildir. (2241) 

7 - VAKiT 5 Eylül 1931 ~ 

Ankara vli8yetinden: 
Vilayet rençperlerine dağıtılmak üzere aıağıda evsafı yazılı 

tek tekerlekli döner kulaklı 50 tek tekerlekli Golos 50 çift te
kerlekli 5 No. h 40 ve 6 numaralı So adet ki cem'an 190 
pulluk satin alınacaktlr. 

1 - Evsafı: Derinlik 
s 

Genişlik Ağırlık 
S K 

Tek tekerlekli döner kulaltlı pulluk OJ 2 0,22 38-40 
,, ,. Golo.s pulluğu 0,0 6 0, 14 34-35 

Çift tekerlekli S numarah pulluk 0,0 7 0,16 60-63 
" " 6 " " 0,0 8 0,17 69-723 

2 - Alınacak pulluklardan döner kulakhlaran ikişer çift, diğeri 
tek ve çift tekerlekli pullukların ikişer adet yedek uç demiri ve 
birer anahtarı bulunacakhr. 

3 - 5 ve 6 numaralı pullukların gövdesi dökme çelikten ve 
tekerleklerin üzerinde yadanbk mevcut olacaktır. 

4 - Tek tekerlekli pullukların tekerlekleri som olmayıp par• 
maklıkh olacaklar. 

5 - ibaJe Eylulün 17 inci perşembe günü saat 15 te vilayet 
makamında açık münakasa usulü ite EncUmeni Daimi tarafından 
icra kalmacaktır. 

6 - MOnakasaya iştirak için yüzde 7,5 nispetinde Banka 
mektubu veya muhasebei Hususiye vunesine nakten yabnlan 
dipozit akçesi makbuzunun ibrazı lizımdır. 

7 - Pulluklar ihale tarihinden itibaren bir buçuk ay zarfında 
istasyonda Ziraat MüdDrlüğü Anbarma teslim edilecektir. (21~~) _ 

lstanbul Evkaf müdü
riyetinden: 

Kıymeti mubammenesi: 163 Lira 4 l Kuruf 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Yenişehir sokağmda 

atik 69 cedit 80 No. ile mürakkam tamamı 73 metre 45 santim 
terbiinde bir bap dükkinıo mahlul olan on ikide bir hisseıi 
satılmak üzere d6rt hafta müddetle ilana vazoluomuştur. Müzayedesi 
eylülün no ikinci cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olmak isti
yenler kıymeti muhammeoesinin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçelerile birlikte yevm ve saati mczkura kadar lstanbul Evkaf 
müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti mahlulit klımına mü
racaatları ilan olunur. (1592) 

Tütün inhisarı 
dürlüğünden: 

1200 çeki kbru meıe odunu 
60000 kilo mangal kömürll 

11 O ton kok kömürü 
560 ,, Ereğli maden kömürü 

A •• 
urnumı mu-

Balida muharrer dört kalem mahrukatı fİtaiye kapalı zarf_ 
usulile münakasaya vazolunmuşlur. Taliplerin şartname ve tevzi 
listeleriui almak için hergün ve teklif ve teminat mektuplarmı 
membur zarf derununda olarak tevdi etmek için de yevmi mü
nakua olan 16-9-931 çarşamba günü saat 10 da Galatada mil• 
bayaat komisyonuna müracaatları. (2258) 

Tütün inhisarı umumi mü
dürlüğünden: 

1 - Arnavutköyünde polis merkezi karşısında sahilde metrok 
bulunan teknesi parçalanmış, enkaz halinde motör. 

2 - Elyevm Azapkapısı levazım deposunda bulunan biri 
üstü kapah diğeri açık islodebeyker marl<a iki adet binek oto
mobille Fort marka hurda iki kamyon pazarlıkla satılacaktır. 
Teminat akçesi olarak motör için 5 binek otomobiller için 130 
ve F ort kamyonları için de 15 lira alınacakbr. Talip olanlann 
28-9-931 pazartesi günü saat 10,30 da Galatada mübayaat 
komisyonuna müracaatlQl'ı. (2259) 

Bursa NPcati bey kız enstitiisü 
ın üd ii rl iiğii nelen ; " 

1 - Talebe kayt ve kabulüne 1-9-931de ba,lanacakbr. 
2 - Kayt günleri cumartesi, pazartesi ve çarşamba ~ünleri 

ıaat 9 dan 17 ye kadar. 
3 - Mektebe kaydolmak için ilk mektep mezunu olmak. 
4 - Sıhhat, aşı ve göz raporları. 
5 - Dört adet vesika fotoğrafı. 
5 - Hüviyet cüzdana ve ilk mektep şahadetnamesi, 
1 - Yaf 12-17 olacaktır. 
8 - ikmal imtibanlarile tecdidi kayda 5-9-931 tarihinde 

başlanacakbr. ( 2024 ) . 

Jandarma imalathanesi müdürlü-
ğünden: . 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (8< 00) adet ağzı vidalı 
yerli matara satın alınacaktır. Münakasa 10 9-931 perşembe 
giinü ıeat 15 te. Gedikpaşada jandarma · malathanesinde cra 
edilecektir. Taliplerin konıisyona müra, aatJa şartnameyi alma• 
ları. (1800) 



, .... . ~ ------
~ 8 - VAKiT 5 Eylül 1931 

A~~:~e Fosfatlı Şark Mal H 1 A Kullanınız.Sütünüzü art u asası tırır.Çocukların kemik 
lerini kuvvetlendirir 

PARA KAZANDIRIYORUZ - ls-

2500 Lira .Mükilatlı 
931 ikinci Kurası 
1 Teşrinievvelde Çekiliyor 

tanbulda, taşrada, vilayetıerde.kaza1ar Talebe kaydına başlanmıştır. 
da, nahiyelerde, M MUR ve l\1El\1l!RE 
iSTiYORUZ. işinize, vazifenize hıılel Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den. 17 ye kadar 
gelmiyecektir. Adresinizi bize mektupla 
bildiriniz ~~e 6 kuru~uk pul koy•·~~~~m•ü•r•amca•a•t~o•~•n•a•b•i•U•~~Ş~e•h•za•d•e•b•a•ş•ı•·•T•e•le•f•o•n~2•2•5•34~~~~~ 
nuz. (1580) 

ısıanbuı posı0;:;inde Giresunda 2 No. Jandarma mektebi 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 

750 lira 
250 " 

" 

Ortak arıyorum 
4000 lira serma}em var, manifatura· 

cıyım. Ayni meslekten Istanbul piyasa-
5Jnt tanıyan sermayeli bir ortak arıyo

rum. Tst P.K. 46 V. B. adre~ine yazılması. 

~~:ı~ıı~ııı~ııııı~ ıııı~mııı~~ııııııı~~ıınıııımı:ıııııım 
Ask. Mb • SA • komisyonu ı 

ilAnları. 

Levazım Dikim Evi ihtiyacı için ka
palı zarf suretile iki şartnamede 30,000 
adet 25 numara ve 30,000 adet 60 nu
mara bobin makara ipliği satın ahna-
ıcaktır. ihalesi 17 - EylOI - 931 perşem
be günü saat 14 te Harbiye mektebin
deki mahalli mahsusunda icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları iştirak i
çin de şartnamesi veçhile hazırlıya

cakları teklif mektuplarını yevmi iha
lede komisyon riyasetine vermeleri. 

(55) - 1827 

·····················--································-·· .. tirak için Kom. a. müracaatları. (~G'i) 
(2198) 

• • • 
Çatalca l\fils. Vv. i için 31 - S - 9~1 

tarihinde ihalesinin icra kılınacağı 
ilan edilen ıt2!'JO kilo benzine talip zu. 
hur etmediğinden fiatlar haddi itidal
de ı?Örüldüğil takdirde 9 - 9 - 931 car 
~amba günü saat 17 de pazarlık su-re
tile ihalesi icra kılınacaktır. Tal!ple
rin şartnamesini okumak ve pazarhi{a 
i~tirak için Kom. a müracaatları. (260) 

(2171) 
• • • 

müdürlüğünden: 
2 No. 1ı Gireıun Jandarma mektebinin 931 ve 932 senesi 

nihayetine kadar ve 932 senesi ağustos nihayetine kadar idaresi 
için aşağıda cinsi ve miktarı yazılı bulunanlardan yalnız ekmek 
kapalı zarf diğerleri aleni münakasa usulile 11-9-931 tarihine 
müsadif cumartesi günü Giresun Jandarma mektebi sabo alma 
komiıyonunda ihalesi icra kılınacaktır. Erzak vermeğe talip 
olanların satın alma komisyonuna müracaatla şeraiti münakasavı 
anlamaları ilan olunur. (1965) 

Miktarı Cinsi 
Kilo 

165000 
17000 

6000 
6500 
8000 
8000 
4000 
6000 

18000 
2500 
2000 
1500 

800 
200 

2000 
200 

3000 
Kalemen (17) 

ikinci nevi fabrika unundan ekmek 
Sığır eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Bulgur 
Kuru fasul ya 
Nohut 
Mercimek 
Patates 
Şeker 
Zeytin 
Beyaz peynir 
Reçel 
Kırmızı biber 
Makarna 
Vazelin 
Ot 10 kişiye (yüzer liradan) 1000 

10 kişiye (ellişer liradan) 500 ,, 31 - 8 - 931 de ihalesi icra kılına- • "' "' 

• 

1 Türkiye • Bankası 1 

cağı il!\n edilen Çatalca Ms. Mv. kıta- D H • 
bur etmediKinden Ciatlar haddi itidal- • 
atı için 90(}0 kilo gaz yağma talip ZU· [ r or orunı Taksim Zambak 

sokak No. 41 

ış de görüldüğü takdirde 9 - 9 - 931 çar c· .. . . . 
şamba günü saat 17 de pazarlık sureti- ılt ve emrazı zuhr:,evıye tedavıhanesı. Her gün sabahtan 
le alınacaktır. Taliplerin şartnamesini akşama kadar •ıiil••••••••d 
okumak ve pazarlığa iştirak etmek Ü· 
zere Kom. a müracaatları. (259) (2170) ----------------------------......,....

l ...... __________ a_. __ K_. ___ o_. __ s __ a. ___ A_ı_. __ K_o_. __ d_a_n __________ ~, 
Çatalca Mst. Mev. kıtaat ve müessesatı için aşağıda yazdı 

erz:ak kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname ve evsafını görmek 
tstiyenlerin her gün öğleden evvel ve taliplerin de vakti muayye

* • • 
Minasa, Kasaba. Salihli, Menemen. 

Kırkağaç ve civarındaki kıtaat ihtiyacı 
için sığır eti ayrı ayn Şartna· 
melerde olarak kapalı zarfla münnka
saka konmuştur. thal~i 13 eylü! 931 
pazar günü saat 15 te l'tlanisada askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3, 6 ay 1, 2 senede 
TERZi ve MAKASTAR olmak isterseniz [Vezneci

lerde Türk kadınları Biçki Dikiş mektebine) kaydolununuz. Son 
Metot takip eder. Maariften musaddak diploma verir. 

(Şartnamesi komisyonumuzda mevcut· ----------------------------

tur. Taliplerin şartname almak ve lllÜ· Istanbul Evkaf mu"" du"",.,, 
ninde komisyonumuza müracaatları. (180) - 1690 
Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 

Sığ1r eti 42250 K. 8 .. 9 - 931 16 3. K. O. Sa. Al. nakasaya girmek üzere teminatlarile 
• * • 

4.K.O. kıtaat ve müessesatı ihtiyacı için aşağıda yazılı 
meşe odunu kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartname ve 
evsafını görmek istiyenlerin 4.K.0.Sa.Al.Ko. ve taliplerin de 
vakti muayyeninde 4. K.K.O.Sa.Al.Ko. müracaatları. (212)-1860 

Manisada mezk\ir komisyona müraca
attan (236) - 2002 

Bordur ve D:,i:li;eki kıtaat hay- riy· etinden: 
vanları için arpa ayn anı şartnameler 
le ve kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. ihaleleri 19 eY· 
lül 1931 cumartesi gunu saat 
15 te Bordurda saat 16 da Denizlide, 
Jspartada askeri satın alma komisyo
nunda icra edilecektir. (Şartnameleri 

Cinsi Miktara ihale tarihi Saati Yeri 
Meşe odunu 108000 10-9-931 15 4.K.0.Sa.Al.Ko. 

• • • 
Manisa, Kasaba, Salihli, l\feneMen, Kırkağaçtaki kıtaat ve mües~~atı komisyonumuzda mevcuttur.) Taliple· 

ihtiacı için aşağıda yazılı mektilat kapalı zarf u~ulile satın ahnaca•,tır. rin sartnameslni almak ve münakasaya 
Şartname ve e\'Safını görmek isti) .! •lerin komisyonumuza ve taliplerin de girmek üzere Isparta~a ınezkOr komis 
vakti muayyeninde Manisa Sa. AI. l{o. müracaatları. (254) - 2111 yona müracaatları. (2.16) - 2113 

* * * Cin~i Miktarı thale tarihi Saati Yeri 
Bulgur 117400 20-9-931 15 .Manisa ve civarı için Kıtaat için alınacak .!~OO kilo do-
Arpa 667SOO ,, ,, ,, ,, ,, matese talip zuhur etmedıgınden pazar 
Saman 722500 ,, ,, ,, ,, ,, lığı 12 • 9 • 931 cumartesi saat 15 te ic-
Sığır eti 77000 ,, ,, ,, ,, • ra kılınıacaktır. Taliplerin şarlna-
Sığır eti 52300 ,, ,, Menemen için meyi okumak ve iştirak etmek üzere 
Sıj!-1r eti 29:>00 ,, ,, Kasaba, Salihli için Fındıklıda K. O. SA. AL. komisyonuna 
'A 328.100 müracaatları. (349) • 2070 rpa ,, ,, ,, " ~ 
:::ııı;ır eti 52300 ,, ,, Kırkağaç için * "' * 

* * * 3. K. O. İstanbul kıtaat ve müesse~-
1 - 9 - 931 de fiatlar haddi itidal- araba gübre satılacaktır. Taliplerin h ekmek ve erzak nakliyatı kapalı z~r~ 

de görüldüğü takdirde ihalesi icra kı- gübreyi mezkur taburda görmeleri usulile münakasadadır. Şartnamesını 
lınacağı ilan edilen 440000 kilo kuru o· ve satın almak için de 8 - 9 - 9~1 sa- görmek istiyenlerin her gün ve talip-
ta verilen fiat haddi layik görülmedi- lı günü saat 17.30 da Kom. a müraca- lerin de ·vakti muayyende 3. K. O. SA. 
ğinden 9 - 9 - 931 çarşamba günü s:ı- atlan. (26 ) - (2201) Ko. müracaattan. (219) • 1900 
at 16 da pazarlığa devam edileceğin· • • • Cinsi 
den tal~pl~riı;t şartnamey!. okumak ,.e 31 - 8 - 931 tarihinde Bursnda tstanbulda ekmek ve erzak nakliyatı 
P~~arlıga ıştırak etmek uzere Kom. a ihale edileceği evelce dört defa füin e- ihale tarihi Saati Yeri 
muracaatları. (2:6)* -. (2199) dilen pirincin 6 - 9 - 931 sade yağı- 29.9_931 16 :t K. o. SA. AL. Ko. 

nın 7 - 9 - 931 tarihlerinde yapılmak * * "' 
İstihkam gedikli küçük zabit nıek- üzere ihaleleri tehir edildiği ilan o!u-

tebinin elektrik tesisatı tamir ettirile- nur. (273) - (2206) K. O. ve kıttatı i~in sade yağı kıtpa-
1 fı .. k n'-·a konulmuştur. 

eektir. Pazarlığı 8 - 9 - 931 salı gii- • • • ı zar a muna ·a J t · giinu·· 
·· d · · ihalesi 26 - 9 - 931 cumar esı , .. 

nu .saat 17 e ıcra kıh~acaktı~ .. Talıp- ı - 9 - 931 tarihinde pazarlık su- saat 16 da Frndıklıda K. O. Sa. Al. 
lerıkn şartname\ :e ~et':'ıfnkam1esınkı iloku- retile alınacağı ilan edilen 13,000 kilo Kom. da yapılacaktır. Taliplerin ··art 
ma ve pazar ıga ış ıra e me zere ı..- • 1. h t d·- · d · d ··rmelerin· H K ·· acaatları ('>67) (Z200) ut:nzıne ta ıp zu ur e me ıgın en pa- namesini komısyon a go ı . 

om. a mur · .. - zarlığa 9 - 9 - 931 de devam edilmek ihale saatinden evet teminat ve teklıf-
. * * $ üzere talik edilmiştir. Taliplerin şart namelerile birlikte komisyonumuza r.ıü 

K. O. naklıye taburunda ~vcut 2501 namesini okumak ve münakasaya iş- racatlan. (250) - 2071 

Kıymeti muhammenesi: 82 Lira 44 Ku. Miktarı ziraı 122,63 
Üsküdarda Selimiye mahallesinde Hamam sokağında atik 

22,24 cedit 56 No. halen üzerinde baraka mevcut olan Selimiye 
tekkesi müderrisi Hüseyin Efendiye meşruta arsama bermucibi 
harita vuku bulan 20 arşm 10 santimden ibaret tecavüz hak
kındaki dava talibine ait olmak şartile dört hafta müddetle ilin 
ve müzayedeye vazolunmuştur. Müzayedesi eylülün on ikinci 
cumartesi günü saat on beştedir. Talip olmak istiyenler kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile 
birlikte lstanbul Evkaf müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti 
mahlulat kısmına müracaatları ilan olunur.(1666) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

2 inci Keşide 11 Eylüldedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
AYRICA: 
( 15.000, 12.000, 10.000, 8.000) 

Liralık ikramiye 
Ve : 25.000 Liraık bir 

mükafat vardır 


