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Vekiller Heyeti Bugün Ankarada Toplanıryor 
Balkan ko r 1 Başvekilimiz ere as a 
Dünkü toplantıda 5 komisyon 

ve azalan seçildi 

Dtln Ankaraya 
vardılar 

Başveklllmı;r.;-a1Akalar1 
Ankara, 5 (Telefon) - BRJVekil 

Paşa Hazretleri gelctt. lstasyouda 

Yanan kısımlar yünlü mensucat 
ve perdah daireleridir 

Fabrikanın kuvvel muharrlke ve dokuma 
daireleri kurtarılmıştır 

Balkan hariciye nazırlarının şehrimize 
gelınlyecekleri anlaşılıyor vekiller, meb'uslar, vekaletler erka~ı 

tarafından karşılandı. 

Paşa Hazretleri doğruca köşklerine 
giderek öğleye kadar orada kaldıktan 
sonra yemek Y~ek için şehre indiler. 
Badehu tekrar kö~lerfne döndüler. 
Müteakiben dörtte makamlarına geldi 
ler ve Dahiliye vekili beyle bir buçuk 
saat kadar görüştüler, badehu !iıhhiye 
vekili beyi kabul ettiler. 

Yann öğleden sonra vekiller heyeti 
toplanacaktır. 

Başvekil Hazretler&aln Atina ıııeya
hatlerinin tarihi heünS tesbit edilıH
miştir. 

Y. Kemal e. Ankerada 
Ankara, 5 (Telefon) - Adliye vekili 

Yusuf Kemal bey geJdL 

Ankara - ıstanbul -
DUnkU toplantıda bulunanlardan bir grup Sof ya telef onu Fabrikanın yanan yUnlU mensucat kısmından bir g8rUnD• 

Te,rinfevelin 11 inde şehrimfade zerinde, komisyl>nlann faaliyetleri, Hereke mensucat fabrikasında bir nm gece bekçisidir, fabrikanın kapı-
toplanacak olan Balkan konferansının mesai tarzları ve hazırhyacakları ra- Ankara, lstanbul, Sofya tele.. yangın çıktığını ve bir iki dairenin yan- sından alevler fırladığını görmüş. ve 
hazırlrkları bitirilmektedir. porlar hakkında uzun uzadıya g:. ·· . fonu dün sabahtan itibaren dığını yazmı..+ık. Dün bu müessif fabrikada yatan nöbe~i amelelerı a-

T .. k. B lk b. · oruş ~· 
uıı ıye a an ırhği cemiyeti a· m~lerdir. işlemeğe başlamıştır. hadise hakkında şehrimize yeni maHi- yandırmıştır. • 

Z11Sl dün saat bir buçukta darülfünun- Türkiye Balkan birliği azat(ı arasın. Hatta görülen arızalar tama- mat geJ..Wştir. Civardan yetişen ameleler ya?gını 
da bi~lik cemiyeti reisi Hasan beyin ri- dan beş komisyon teşkil edilmi~tir. mile düzeltildigv i için sesler çok Yangm evelld gece saat 2 de çıkmış söndürmiye uğraşmışlar, fa~at şıddet 
yasetınde toplanmı tar ve program ii- (Alttarafı 2 inci sayıfada) . tır. Yangını ilk haber veren fabrika- (1 .. ütfcn ıayıfayı çevirıniz) 
~====Tl~~~~;:ı;;;::;ıı:=====j========-~==~~~~'.:=::::::::~==~~·~Y~i~iş~i~d~il~m~e~k~t;ed~ir~.=---===========f~~~;::~~~~~~========i:======;~=:=ı=i:~~~~:===== Darülfünunda ingiltere Mnzelerde Yeni tay\~leı; 

akülte erin Diktatörlüğe Kitabeler için Muallimler 
bütçeleri gidiyor 1 Yakın tarihten yer ayrıldı arasında 

Tıp ftlkUlte s ile eczacı ve dişçi 
m e ktebi bUtçelerin e alt 

itirazlar reddedildi 
Maarif vekaletinin, itirazlar 

do!ayısile tekrar t et kik edilmek 
üzere iade ettiği fakülte bütçe
lerinden eczacı ve dişçi mektebi 
ile tıp fakültesinin bütçesi dün 
Muammer Raşit beyin riyasetin
de eczacı ve dişçi müderrisleri 
ile tıp fakültesi meclisi azası 
tarafından tetkik edilmiştir. Söy
lendiğine göre içtimada itirazla
rın hiç birinin varit olmadığı 
görülmüı Kenan Tevfik, Etem 
Akif •e Kazım Esat beylerin 
müracaatları reddedilmiştir. 

Aldığımız malumata göre dün
kü toplantıda aynen kabul edilen 
fakülte meclisinin evvelce tesbit 
ettiği eczacı ve dişçı müderris
lerinin derecesi şunlardır : 

Şerefettin, Ziya Cemal, Mazhar 
H6snü beylerle Osep efendinin 
256 JirCJ; Mustafa Nevzat, Akif 
Hasan Talat ve Kazım beylerin 
de 210 lira almalan tesbit edil
miştir. Geriye kalan bütün mü
derris ve muavinler beşinci de
receden maaş alacaklardır. Bun
lar arasında Kenan T evfık ve 
Kazım Esat beylerde vardır. 

Dün Balkan kınferansı dola
yısile toplanamıyan Darülfünun 
divanı bugün saat 1 O da topla
narak geride kalan ed~biyat fa. 
kültesi bütçesini tetkık edecek 

d.. kararlaştırılan tıp faknl-
ve un k b" . 
tesile eczacı ve dişçi me te. ınm 
bütçesini de tas\ik edecektır. . 

BugünkO içtimaın harareth 

1 v ve rakkamlar üzerinde o acagı v 
birçok değişiklikl~r yapılacaiı 
tahmin edilmektedır. 

Devlet bankası umumt mU
dUrU buhrana sebebiyet 

vermi' görUlmektedlr 

heyecanlı bir yaprak 

Ali KEMAL 
Nasıl yakalandı? 

Nasıl kaçırıldı, nasıl iıtiçvap 
edildi, naııl linç olundu? 

Bizzat tutanlar1n, kaçıranlann, 
lstlçvap edenlerin, linç esna• 
sında haz.r bulunanlaran ifa• 
delerl ahnarak yazdmıt çok 

merakh ve hey"canh 
bir tefrika 

Yazan: M. A. 

8 Eylül 
Salı gUnil başlıyor 

Açllan bu kıaımde muhteHf 
devirlere alt çok kıymetli 

eserler var 

Artvlnde bir mektep açllda. 
Dlyarbeklr orta mektebi 

muhtelit oldu 
Lise muallimleri arasında yapılan 

nakil ve tebeddüller neşredilmi:; tir. 
Istanbuldan diğer şehirlere, ,·ilayetlf'r 
den lstanbula nakil ve tayin edilen mu 
allimler şunlardır: 

Sabık Erenköy ll~si felsefe mual .. 
limi Mustafa Namık bey İstanbul er .. 
ke-k lisesi felsefe muallimliğine, lzmir 
kız lisesi resim muallim muavini Sü
reyya H. İstanbul kız lisesi resim mu 
allimliğine, lstanbul kız lisesi Alman 
ca muallimi Mihriban hanım Ankara 
kız lisesi Almanca muallimliğine, Kan .. 
dilli kız lisesi dikiş muallimi Fatma 
hanını Diyarbekir orta mektebi dikiş 
muallimliğine, İstanbul erkek muaı .. 
lim mektebi edebiyat muallimi ibra .. 
him Necmi bey Ankara musiki muallim 
mektebi terbiye muallimliğine, İstan
bul er;kek muallim mektebi terbiye mu.. 

ı allimi Osman Nuri bey Edirne kız mu-ngiltere bankası mildüril Mister ~füzedeki ldtabeler kısmından bir 
Montagü Normıın görünüş allim mektebi terbiye muallimliğine, 

ı Edirne kız orta mektebi r iyaziye mual 
ngilt_ere hükdmetinln teşkil e.ıtiği met ona bir layiha takdim edecek. Bu Eski binalardaki, çeşmelerdeki limi Abdurrahman bey Gelenbcvi oı1a 

milli kabıM, buhranı bertaraf etme- layiha ile lngilterenin ı"ktısadı" ·1.-.ikra- tarihi hitabeler, tugv ralar ı'çı"n · 1" - • Ed" 
ğ ı rk :n mektebi riyaziye muallım ıgıne, ır-

e ça ışıyo en birdenbire ortalığa rmı temin için münasip görec.ur.i bU· Tapkapı sarayı müzesı'nı"n hah- b" tab·· ır . 
merakla karşılanan haberler intişar tün tedbirleri almak için •alAh.,.ly!iet is- ne kız orta mekte ı ııye mua ımı 
etmeğe başladı. . . . . tiyecek ve bu tedbirlerin ~t;ikl İ"İn çetinde bir kısım tefrik edilmit· Makbule hanım Çamlıca kız orta mek-

Bunların en bırincısı lngılterenin parlıi.ınentoya müracaat k d" d ;a. tir. Bu kısım, Kubbealtı binasının tebi tabiiye muallimliğine, Kırklareli 
diktatörlüğe doğru yürüdüğüdür. Bu- reste kalacaktır. ay ın en biraz berisine tesadüf etmekte- beden terbiye~i mualllmi Mübeccel ha
nun için İngiltere par lamentosu toı>la- Hükumet bu lll ih lbe dir. Kitabeler, sütunlu kısmın nım Cümhuriyet orta mektebi beaen 
nır toplanmaz, milli kabine fevkalade takdim ettikten sonra Y ayıb .. mUkecmu- d b. terbiy~i muallimliğine nakil ve ta);n 
Sal · h· ti . t' k b en uy uvarı ızasına yerleştirilmiştir. edilmic:ler dir. 

a ıye .er ıs ıyece ve u salahiyet- halefeti amele fırkasından ,,,0··rec""ktir. -s 
l .. " Bunlar arasında muhtelif de- A k r: (T l f ) M - 1 t er sa~esınde buhranla mücadele e· Amele fırkası, Mister Hendersonun ri n ·ara, .ı e e on - ug a or a 
decektır. yaseti altında birle""· bulunuyor. virlere ait olanlar ve çok kıy- mektebinden Şeref ~Y Antalya orta 

lki~ci .. h~ber, İngiltere devlet ban- Onun için milli hük~t1~~ bu muhale- meli haiz olanlar mevcuttur. mektel>in~, Aydı~ orta mektebin~en 
kası muduru umumisi olan Mister fetten endişe etmektedir. Bununla be Sabahattın bey ~onya orta. mekte~ne, 
Montagu Normanın memuriyetinden raber muhafazakarlarla liberallerin itte':' el çektl~ll.en ~1. ~~mur Adana kız muallım mektebı muallımle 
çıkarılarak yerine bir başkasının rre ve Makdonald taraftarı l b' kısım lzmır gazetelennın bınsmın yaz- rinden Hilmi bey Kilis orta mektebine, 
t• · ı - ·d· "' 0 an ır d - ·· t t 1 af · ırı ecegı ır. Bu suretle Mister Nor- amele meb'usların bu layih geçirme- ıgına gore pos a ve e gr umum Manisa orta mektebinden Fuat Bekır 
ma: maı.r buhrana karşı tedbir alama- leri bekleniyor. ayı müfettişi Fahri bey tarafından mahal- bey Kütahya orta mektebine, lzmir 
ma va.zıyetine. düşüyor. Bu suretle lngilterede bir nevi len yapılan tahkikattan sonra İzmir kız muallim mektebi muallimlerinden 

. Hakıkt mahıyetleri M-nüz mufassal diktatörlük teessüe etmiş olacak1ır. posta ve telgraf memurlarından 11 ki- Makbule hanım Antalya orta mektebi· 
bır surette anlaşıJamıyan bu çok merak İngiltere devlet bankası müdürü u- şiye işten el çektirilmiştir. ne lzmir kız muallim mektebi mua1· 
lr haberleri tamamlıyan malumat da mumisi mister Norman, son aylar ıar Madrltte bir tevkif lir:ılerinden Tahsin bey Adana orta 
\'ardır. • .. . fmda geceli gündüzlü çalışarak mali Madrit, • (A.A.) - Primo de Rivera. mektebine, İzmir kız muallim mekte-

Bu malumata gore, lngıltere . par buhrana karşı gelmek istemişti. Bunun nıın sabık harbiye nazırı M. Arnada, bimüdür muavini Süreyya bey lsta• 
lamentosu &oplaııdıktaa •nra hükQ- (Alt wah 4 üneü aarıtada) bu &ece tevkif edilmittir. ı(LQtfen Mıgılauı çeviriniz) 
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1e esen rüzg!r sarf edilen emekleri bo- ne, Balıkesir orta mektebinden Sürty Bal kan Seyahat Mektupları : 
şa çıkarmıştır. Bu vaziyet karşıs.ın- ya bey Kırklar eline, Balıkesir orta ~ ~ - - ~ - ı • 
da İzmit ve lstanbuldan muavenet is- mektebinden Celalettin bey Denizliye, sı·vasta beledı•ye ı•ş erı 
tenilmiştir. Kadıköy itfaiyesi vesaitin Edirne kız mektebinden Remzi bey koni er ansı . 
den mühim bir kısmını Haydarpa~.a- Kırklareli orta mektebine Kırklarer -- - --
d~n kalkan ~renle. Herekeye gönder- orta mektebinden Cemal bey Edirn~ LUst tarafı 1 inci sayıfamızdctJ Yeni reis neler yapacak ? - istasyon 
m1ştir. ltfaıye hır buçuk saat sonra .. . . . . . . k 
H k d h l . b 1 erkek lısesıne, Krrklarelı lısesrnden Bu komısyolara şu zevat seçilmişler- caddesi - Parklar - Si vasta halıcılı • ere eye ,·armış Ye er a ışe aş a· . 
mıştır. Ekrem .bey Tekirdağına, Silifkeden dır: . 

. .. .. Hüsnü bey Balıkesir orta mektehine, (Fikrt yaklaşma komisyonuna) Fa -· Bı.r sene evvel gene ziyaret etti· küçük, bila ~s~isna herkesin hürme 
Bu s~rada yangın or~u~ça büyumuş Silifkeden J\fediha hanırr. Balrkesir or zıJ Ahmet, lbrahim Alaettin, Yakuı> gım Sıvas, geçen sene na.cırlsa, bu ... e. ve muhabbetını kazanmıştır. Beled 

Vl' fabnkanın depo muştımeJfıtını d;ı . . " 1 b ld y J bi .. . . ' l'ğ• . •• j l ) d be i 8 
tehdide başlamıştı. İtfaiye dört kol-ita mehtebıne, Adanadan sadıkbcy Kadri, (Kanunları birleştirme kornıs-jnde -~e_nkel'koy.e du uB~· d fa nızb 1 r.ı_hı )e reıs ı ı.nı uzel~ ne a··atı an - r 1 

· · Silifkt Denizli muallim mektebinden ) M't t N.f. ,~asri Raşit egışı 1 ~ar ı. ır e a e euıye va1ta, bır faa ıyet gos ermege ça Is dan su sevkederek yangının ılerlemes·· ... • ~ yonuna ı a , 11zım, • . . • . . . . .. • . .. . . 
ne mani olmuş ve öğleye doğru ateş Sırrı bey Amasya orta mektebine, Trab (lktısad1 komisyona) Jbrahim Fazıl, r~ısı degı~mış, ka~aba dahılı~de ku- maktadır. \ah Sul~y man Samı be 
söndürülmüştür. zon lisesinden Ne.cip _bey Samsun ıise- Muvaffak Mitat, Reşit Saffet, Siirey- çuk bazı _ın~at.. ya~ılm ış, ıst~syon b.u bu , sene beledıyeye her hald 

Yanan kısım fabrikanın yünlü n~en j sine, T~ab~on hsesınden lzzet ~."'Ylya, (Münakale ,.e seyrüsefer ~omi~- da~a genış \:e guıel ~ır hale soku.rn'1Ş- lazım gel~n . muzaher~tte bulunn~.a 
sucat şubesinde perda ve iplik daıre- Ankara lısesıne, Trabwn mualıım ' yonuna) Ali Rıza, c~vdet, Sab11, (~ı- tuı .. Sokaklar. aynı sokak, caddeltr tan çekınmıyor. Bıraz da muz 
]eridir. Fabrikanın kunei muharreke mektebinden Mustafa Hayri bey Çanak yasi komisyona) Mahmut, l\luzaHer, aynı ca?~e.. G~ne toprak ~vler, gene heret olunca, belediyenin de iş ya 
ve dokuma daireleri kurtardmıştır. kale orta mektebine, Trabzon · 'lrta Necmettin Sadık, Ruşen Eşref. Zeki t~zda~. ıçınde ın.,.anların bıle kayhı1ln- maktan çekinmiyeceği şüphesizdir: 
Ayrı binalarda bölünen iplikli men- mektebinden Celıll bey Tokat orta mel< Mes'ut, (Sıhhi teşkilat ve içtimai siya.! b~leccgı caddeler ... Sivasta göze çarpanı Yalnız Sivasın imarı işinde kabul ttti 

suca~ ve hah dairelerin.de ve depolar· tebine, Malatya ortadan Fazıl beylset komisyonuna Akil Muhtar, Ta- hır pahalılık var: l\leo:;ela, Sam- ğim hir hakikati ifade etmekllğimi lit 
da hır zarar yoktur. langrnın _nede~ Denizli orta mektebine, Bayburt or- hir ve Vehbi beyler. ~u~da . a_lına~ hır malı, burada. j zım: Sil'as çok geniş bir şehirdir. E\ 
çıktrğı elyevm kat'i olarak tesbıt odı- ta mektebinden Osman Galip bey Trab Dün kısac haber ,·erdiğimiz ~ibı ıkı mıslı fıate almak kabil olu- Ier, hep topraktır. Yapılmış bi 
Jememiştir.: Fakat makine daires~nde ron orta mektebine, Harput ortame-k- ikinci Balkan konferansı Dolmahahç_e y~r. ~ma, denecek ki. "arada- arşın bile kaldırım yoktur. Uğnnla 
bulunan yagh paçavralara dikkatsızlik tebinden Sabri bey Ankara musiki d · 1 d T" k. - kı naklıye farkını da hesap etmek la- açıktadır Şehir karanlıktır Beledi . - sarayın a merasıın sa onun a ur ı}e d .•. • ... 
l~ atılan ~ir sigadan çıktığı tahmın e- muallim mektebine, Gaziayıntap orta birlik reisi Hasan hey tarafından ac;ı- zımdrr., "·et. 0 8 hesap edildıgı imi- ::re bunlan düşünmiiyor değil.. Ha 
dılmektedır. mek1ebinden Süruri bey Bolu nta b d H kil p de bu fark r.ıevcuttur. Hatta dilenci- .. i sokağı kaldırım vapsın hang , lacak ve un an sonra aşve aşa d b" . . "" • · ' 

Bununla beraber yanan kısımların mektebine Gazi Ayıntaptan Ziya bey b. t k . t d kti ler ve boyacılar a ıle, dılencıJer beş lağımı kapatsın Bu, bir mesl'ledir 
ancak tavan ktsmrnın ahşap olduğunu Niğde ort~ mektebine, Trabzon fü,e. ırBnu u 

1 ~.3 ek_ece r. • 
1 1 

d kuruştan aşağı para dilenmiyorlar. no- Sivas istasyon~ ne güzel bir ma 
.. 1. 1 b ziyett d ki unu mutea tp umumı ce se er a· b' k d k 

soy ıyen er ve u va e. ~er e pa sinden Cemal bey Balrkesir muallim rülfünon konferam; salonunda yapıta. yacılar da ır ·on urayt on uruşa mure haline gelmiş.. İstasyonda A 
çavralarm yangına tahmını makul . K'" h k b" d . boyuyor. Hele yabancr ve memurla- . .. • . . k i . .. 

.• • 1 d d B·ıı b' mektebınc, uta ya orta me te ın en caktır Murahhaslara şehrimizin bir· • . . . .• "lA. 
1 

diirurahman Nacı Bey şır et nın mu 
gormh1yek~kei r be b~arta~~ik tı at.' y~ngdı- Hamdi bey Uşak orta mektebine, Kil çok y;rleri camiler müzeler v s nn geçım ışlerı, dıger vı yet er~ n ,. dürü mühendis Galip Bey, tarafın 
nın a ı se e 1 a ne ıcesın e h d N f b s· k k ' ' · · zaran birçok fena usuflere tabi tutul 
tesbit edilecektir. ta .ya an e~ 1 ey ıvas er e mu- gezdirilecek, bu arada Boğazda bir , . . b. ·d • dan yapılan çok güzel ve zarif iıtaff)'O 

. . alhm mektebıne, Çorum orta mekte- ıi . 1 kt muş'" E\ kıralarında hıç ır yeı e binası memur evleri yapılacak ftl 

FabnkadmelmwurJatrı vfe ldzmit Jahkn~kar binden Feride hanım Bolu kız muallim ge Bn·tı dyapıbacakarrt: t d d b" görülmiyen bir huı;;usiyet var. Me· dern ~-e kübik çe•me• ~e-i vedi seki 
ma kuman an ıgı ara ın an ta ı a . un an aş ıeare o ası a U· t t k h' • d ı:?' -s ' r~ " 

. . . mektebtne, Çorum orta mektebinden .. y tkl .. te .. f t" mursunuz, ev u ma ve ır ~ene e •:JI· parradan mürekkep olan bu mebani ta devam edılmektedır. Zarar mıkta- . . yuk ada a up c;ay zı)a e ı . . . 'J 

iki .. ı.ıı 1. k d t h . d·ı Ragıp bey Sıvas orta mektebıne, An- d "]f" ı· . vasta oturmak uıhyorsanr:ı, tavfııye bu civara bir yenilik vermia 
rı yuz 1.11n ıra a ar a mın e ı · . verecek bunu aru unun emane ının . . '>"" 

mektedir. Fabrika olduğu gibi Anado t~lya orta mekt~bınden Suat bey Me_r- çayı takip edecektir. Daha sonra Is- e~erım. ~a~ ':'ayıs a),nrn ha~t~da Yakia belediyenin bütçesi, 122 hin 
Iu sigorta şiı;ketine sigortahdır. Si- sın orta mektebıne, Ankara Saka?a ta.nbul şehri namrna belediye tarafın S'.vas~ gehnı:r,, başka zaman geldıği- lira kadarmış. Buna rağmen ffİ'(me 
gorta eksperleri ve Sanayi ve Maadin mektebinden Cevdet bey Yozgata, Kır- d b" k z.ivaf t' ,·ne beledi- nız gun açıkta kahr, ne odun ve ne Beyin himmetile Kepenek namın·. ıl.ı 

h. k b' d H . h an ıra şa.nt ,, e ı ve~· d k . , d'" l h • . . . f d'I . -ı. d . b bankası memurlarından müteşekkil bir şe ır orta me te ın en ayrıye anrm D 1 hah d b' -· e ış ıçın ıger zarur avayıcınızı te- su, otuz bin lira sar e ı eraı. emır o 
heyet dün zarar miktarını tesblt etmek İzmit orta mektebine, Van orta mek- ye tara_fınd~n °kt~a çe e ır suva- min edebilirsiniz. rular irersindc sehire getirilmeğe başla 

· · b' d -...· " b Ad k k ı- re tertıp edılece ır, . . . , ,. . üzere Uerekeye gitmiştir. Sanayı ve te ın en nun ey ana er e mua .. .. . . . Evler, Sıvasta, senehk olarak kı- nrlmıştır. Bu su san'at mektebı 
Maadin bankası müdürü Sadettin bey lim mektebine, Aksaray orta mekte- Yalova _tenezzuhu. ıle. merasımtn İs- raya \'eriJmekte ve parıuu da peşin alın· ile erkek muaJlim mektebi ara31ndaki 
cuma sabahı Herekeye gi•tmiş ve !<a· binden Emin bey Maraşa tayin edil- tanbuldakı kysmı bıtmış olaca~tı.r. maktadır. Oturulacak bir evin sene- an-ada yapılacak depoya getiriltcek ve 

şam üstü şehrimize dönmüştür. mişlerdir. . . Bu!ldan sonra. mur~hhaslar hususı bır Jik kiruır da 180 lira ile 2:;0 lir:ı ara.l oradan me\•cut çeşmelere teni edilecek 
Aakaraya dönmekt.e olan ismet Pa Kastamonu lisesıne Afyon karahı- trenle Ankaraya ~d~.ce.~ler .ve konfe: sında tahaJüf etmektedir. Yalnız ~art tir. Elektrik işi halledilmek üzeredir. 

şa Hazretleri tren Herekeden geçerken sar lisesinden Cevdet, Elaziz muallim ransrn son celcesesı Buy\1k Mıllet Meeh olan şey, mayis iptidasında nin tu. ra~a fabrikasına ait istimlak meselesi 
bmit vallsile görüşerek yangın hak· mektebine Diyarbekir maarif emini sinde yapılacaktır. Ankarada Harici- tutması ve kontratoya bağlanmasıd ı r. de \-akında mahkemede haUolunac&k· 
kında izahat almışlardır. Celil, Bordur orta mektebine Antal- ye vekili tarafrndan bir öğle yemeği Sivasta odun haziran ,.e temmuz :ıyla- tır. Elektriğin projeleri yapılmı~. 
i;;i··k~·;·;~~İii;;··;;k·t;hi;;:····r;;;;j;";;;I ya orta mektebinden Zekai, Kütahya verilecek ve nihayet heyeti muralıha- rında alınmak icap ediyor. Du iki ay. tasdik edil mis hatta münakasa bile 
ta mektebi muallimlerinden Şükrü ~Y orta mektebini! Ankara musiki mual· say1 Gazi Hazretleri kabul buyuracak- da kışlık odununuzu ttdarik etmediği. hazırlB"""•h~: ~ o~lik proğta 
Xe,·sehir orta mektebine, iz.mir orta lim m~kt~hinden Münir, Kas.~monu tardır. Ayni akşnm Riyaseticllmhur nlz gün "i-7.e odun yok. llstelik ktş ta da şehir bahçeleri iki çocuk bahçut n 
mektebi muallimlerind-en Mediha ha- orta mektebine Ankara musikı .. mual- orkestrası eı;:.ki Türk oca~ı hinasrnda burada fazla olıyor. bir de !Mılediyenin' karsısındaki arsada 

mm :\lanisa orta mektebi muallimııği- lim mekt.ebindtn ls~e.t, Erenko.y kız bir konser ,·erecektir. M~sarim konser Sil-asta, kışın fazla olması, 'ielıze yapılacak şehir park: vardır. lstas-
ne, Adanıı orta" mektebi muatlimlerin- lisesine Ankara musıkı mekte-bı~den den sonra vPrilecek olan süvarl' ile fiatleri ti~rinde de mülıim tesirler ya. Yon caddesi de t~şkil edilmiş ve hükO-
den Bahri bey 1't-kirdağ orta me1detıi Mualta hanım, Çoru:" ~rta me cı_ep bitecektir. pıyor. Bir defa, burada hiç ~ebzP. ~etin karşısında olan tarafı munta : ım 

lr r-· Ad t kt b' müdürlüğünt> Kaysen ko,· mua!lım . . 1 h i . 1 .1 . • • 
mua ~m ıgı.ne, an~ ora m~ e ı ı mektehinden Turgut Kütahya orta rnek . Harıcıy~ na~r ıırrn~~ dıoıe r mı:r.e ~e ekr emıyor. _Sadece şalgam ıle lahan?- bir şekilde tarhedilmiş ve ortaya bir rle 
muaHımlerınden Suphı ber l\fanısa or . . 1 t kt b' d "' mıyeceklerı anlaşılma a ır. sı bolq Bıraz da ha,·uç var. Senenın havuz konulmuştur. . . . - . 1 . tebıne, \ a vaç or a me e ın en .-ıa-
ta mektehı muallımhgıne, zmır er- . . S k bütün mevsiminde yiyebildiğiniz kadar Hülasa, Sinsın genç belediye reıc;i 
kek IİS(' i muallimlerinden Hüseyin Av b_aha.t hanım ~fyon lıseı-ıne, ,· amsutn BalıkesirJn urtuluşu lı'!hna, doyabildiğiniz kadar şalg:,nı ... Sivası imara çalışmaktadır. Fakat ne 

1 be. A ·d t kt b. allimli lısesınden Eflatun bey Amasya ora B . B ı. . • d"' • 
~. Y Y '.n or a mt' e ı. mu ' : mektebine, Samsun lisesinden Cenap ugün abKesınn uşman Bir de madamak namile bir ot topluyor de olsa, Sivası bugünkü halile imar 
gıne, . l~ır erk~k .muallım .~e.debı Hakkı bey Nişantaş orta mektebine, istiJlsmcan kurtuluşu gününe lar, kurutup kışın yiyorlar. Diğer Ja. etmek müşküldür. 
mualhmlerınden Nurı bey Oskudar or· 1 be. K dk". I' tesadüf etmektedir. Bütün Balı- zım olan s~bzeler, Malatya \'e Tokat- • • • 
ta mektebine, Nevşehir orta mektebi Amasyadan Cema Y a 1 

oy- ıse- • • . .. • tan geliyor. Geliyor ama, Tokada. . .. . . , 
m all ·mıerı·nden Faik bey Tokat ortn sine, Samsundan Kenan bey Diyarbe- 1 kesırhler bugiinu parlak bır ll.f 

1 
t, d h . . d k k . Sıvasın muhım bır san atından da 

u ı 11 . 1 .ğ. K 1 l ,. d ki d' ı? a aya a u me~sım e ır para.)a . h - · 
1
.. 

1 
.. dü B d 

mektebine, Nevşehir orta mektebin kir orta mektep mua ım ~ ıne, an- program a tes ıt e ece er ır. iki kuruşa satrlan bir okka domate!l de ba setmegı uzum u gor m. · ura ıı 
·· h k dilli lisesi mü'<lilr muavinı Fatma ha· ··-.. -·:·······........................................... . . cok iyi halı imal ediliyor. Ali zade 

den Safter bey Kuta ya orta me · . mektebınden Hurşit bey ve hanrmlar Sıvasta behemehal yirmı kuruşa f:atdı- J • • • • • • • 

tehi muallimHğine Mersin orta mek- 111m Yozgat orta mektebıne, Amusya . . . . . Abdullah Jlılmı ımalatanesını zıyaret 
' h" k b. d td · H 1ô · nakıl ve tayın edıJmışlerdır. yor· . . .. . . . . . 

tebinden Ramiz bey Çanakkale orta se ır yatı me te ın en mı u sı Hulasa Sivasta pahalılık h , ettım. Yuz ellı kadar ışçı hah ıntalı-
kt b . N·-d t kt b' d Denizli muallim mektebine, Sivastan Dlyarbektrde muhtelit mektep - • er cıns d 

8
. h 

1 1 
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me e ıne, ıg e or a me e ın en . • . Ankara • fon) . . . emtia üzerine diğer l"İlayetlerde yüzde ne ~alışıyorlar ı. ıvas a ı arı ço za-
Evliya bey Sivas muallim mektebine, Şakır Aydın orta mekteb~ne, S_ıvastan ' a (Tele - Dıy~rbekı_ı otuz . kırk derecesindedir. riftir. l\fetre murabbaı 30-3:> liraya sa 
Niğde orta mektebinden Eyüp Hamdi Fahri Niğde orta m.ektebıne, Sıvas kız kız ve erkek orta mektepleri bırleştı- • • • trlmaktadırr. Bu fabrika senede bin 
bey Konya erkek muallim mektebine, mua~lim mektebin~en Kazım Kast:ı~o rildi, muhtPlit oldu. Sivasın yeni belediye reisi Hikmet mt'tre murabbaı halı imal ediyormu~ 
Niğde orta mekt~bind~n Şe~ef ettln nu lısesine, Ar~ın orta me~tebıne ~rtvinı:de orta mektep . Beydir, Kendisi Eliziz maarif m:.i· / Hatta Viyan:ı sergisinden bir takdir 
hey Adana~~· Balıkesır mual1ım me~ Baybur.tta~. ~a~~~ .. HakkıJ A.rtvın. orta ~n~ara, .) (Telefon) - Artvmde dürlüğünden buraya gelmiştir ve a~- name de almış. 
tebinden Suteyman bey Adana Hsesı- mektebi mudurlugune, Artvın ıkmal yenı bır orta mektep açrldı, len de Sivaslıdır. Mühitinde bilyiik l Teltit Mümtaz 

E 

VAKITın Tefrikası : 80 a?t.rel~ri önündeki mız~kala~ın İ· I vücudÜ daha zayıflamıt idi. Boyu Ankarada baz~krabalar da mmı Feridun beye -bırakarak içeri 

K 1 ... kısı bırde~ başladı. Sagda~ı aJı:-- küçülmüş. gibi g.örünüyordu. Saç· bulmuşlardı. Nadide hanıma (ha· daldı. iZi Cla turka bır ,arkı, ıoldakı ~ır larında hır t:k sı~a~ t;l k~lmamış lacığım) diyen genç onlar~an bi- Meydanlığa mütemadiyen yeni 
fokstrot çalı~~r'. . ~avull~r! zı}· tr. Fakat gozlerı hal~ es.kı masum ri idi. Sadece( akr~ba) dıye ça· otomobiller gelip duruyor, içlerin• 

Dalı r ler, borular bırıbırının sesmı bog· ve taze çocuk gözlerıydı. 1 g"'ırdrkları bu cocuk hır bankada ça d k ıı · f ıı· · ı kı du a 1 k · · d h ı· b' ·· "lt" 8 . . ~ en e ı e ı msan ar çı yor . 
ma ıçın e şet ı ır guru u yapı· ır dakıka sonra .meydanlığa lışıyor otelde oturuyordu. F . d b k ·ı ka 
yordu. 1 bir ikinci otomobil geldi ve kafile (Akraba) araaıra Cebecideki e .~~~ u~ ~~ kaynanaı\~- .~1• 

y AZAN Bundan baıka sağ tarafın ı tamamlanmı, oldu: Feridun bey, ve misafir gelir, delidolu lakndı. bsı.nı ı ıra .en ıbr enara gko urmu?, 
NUR "'rtk I · "K mik •ehir A 'f N · h N · · ·ı · · ı · tr yemışçı ara asmm ar a11na ıı· REŞAT i çıgı an arı. o T • rı j acıye anım, acıyenın ı cı yetış- larla büyük hanımın gamh gönli.1- t . f 

bey burada .. Gülünçlü komedıler, mi, kızile •imdi 16 ya"'ında uzun .. uturdu per e mıt 1• 
ı d b. tl• b' b lb .,. ::!' ı nu av ' B" I t "H · S çer en ır ses azame ı ır e- milli rakıslar Odeon ü ülli ı boylu güzel bir genç olan Bülent k' . . u en : anımnıne.. ana ye· 

mir verdi: "Kadriye han
1

ım burada .. ,, Saracane başındaki konakta~ Bb' g~: 1 tı~d~ro ~ğlenccsı o· mişçinin iskemlesini iatiyeyi.m m\"'., 
- "Opera meydanı,, na.. "dramlar, düetolar .. §ark Greta kalanlar a•ag"'ı yukarı bunlardan nu

1
n ır 1ktamı 1 1• Bır akşam c· diyor, o: "Çocuğum .. Ben daha zan 

T ve yeme e· ...... k d 'ht' 1 d d" - . . . . Garhosu me,hur primadonna Mi!- ibaretti: Dürdane kara ciğerden · nethgın a ar ı ıyar ama ı~.. t· 
- Yahu sen nasıl şoförsün? cella Suzan hanım tarafından kan- Seniye apandisitten, Şakir bey kal~ . -. Aman burad~ ~ayet alaylı ye gülümaiyordu. 

oeOpera•meydanı,, ru bilmiyor mu· tolar .. ,, diye bağrışıyorlardı. haıtahğından ölmüş, çocukların hır ~·~~ro ~ar, ~emıştı. Yarın ge- Muzikaların çaldığı kantolar o.
sun? Biraz evvel fOfÖre buraırnı ta- her biri bir tarafa dağılmıfb. G ıİzı Ge gotreyıı~:·· ~e~~ur ,ark rasmda Nadide hanımın uzaktan 

Şoför gülerek "anladım beyim,. rif eden genç Feridun bey timdi Ankaradaki ra ad ar.?os~ Mucella Suzan ha· uzağa tamdığı havalar da vardı. 
dedi 1 N d.d h ı· d k • k 1 d b. · d h b · nımı a gormuş olursunuz.. B l · b l l b · k · a ı e anımı e m en tutara şır et er en ırın e mu ase ec:ı N . . . u ça gı, u ener er, .a~ı a • 

Otomobil süratle (Karaoğ· oto.mobilden indirdi: idi. Beş aydanberi çoluk çocuğile ~adıde hanım . geldı .~~~l~h lar, resimli ilanlar, allı ye,ıllı u· 
lan) çarşıımı geçerek (Bentdere-1 - Halacığım.. Bizim (opera beraber Cebeci istasyonu civarın· sokag~ ç~~~akta mat et~ıgı ıc;ın çurtma kağıdından askılarla ıüs· 
si) yoluna saptı ve birkaç dakika il meydanımız) nasıl· Şehzadebaşını da bir evde oturuyordu. Nasrettin yabanı gıbı bır 9ey olmu§tu. . lenmi' yanyana tiyatro kapıları Na 
sonra (Tabakhane) tiyatrolarının aratıyor mu? diye sordu. hoca gibi ( beşiğin arkası kur- Meydan, kalabalık. muzıka· dide hanıma eski ramazan gecele· 
önündeki meydanlıkta durdu. Gürültü ihtiyar kadını seneme bet) diyen Nedide hanımı lstan· lar onu adeta ürkütüyordu. rini, Direkler arasını habrlat?yor, 

Bu gece iki tiyatro arasında döndürmüıtü. iki elile kulakları· buldan çıkarmak, balığı sudan çı· Genç akraba: ölü bir çürük diş gibi yıllardanb~ri 
şiddetli bir rekabet mücadelesi nı kapıyor: karmak gibi bir şeydi. Fakat İs· - Halacığım... Ben size iki bütün hassasiyetini kaybetmi• yiİ· 
vardı. Otomobil durur durmaz ti -l9idemiyorum, diye bağırıy('lı · tanbulda hemen hemen kimıesİ7. loca ayırttım ama, kendim görme reğinde uzak, müphem ağrılar 
yatroların renk renk bayra.klar, du. kaldığı için çareıiz onlarla beraLer den olmaz... İki dakika beni bek· uyandırıyordu. 
reaimler, fenerlerle aüılenmiı Yatı timdi yetmiıi seçiyordu. kurbete çıkmağa razı olmuftu. liyecekıiniz, dedi ve Nadid4= ha· (Bltnwdt) 



[ Adliye Haberleri j 
Va.. Nu ve iıkender 

Beyler 
Yeni tahllr• taleltl retldedlldl 

« Akıam ,. refikımızda çıkan 
•R b' 1 1 Rahibeler arasında• a ıp ere . . . 
ro d.n do'ayı ıkıncı ceıa manan · • 
mabkemeıinde haklannda bap11 
kararı verilen Vala Nurettin ve 
iıkender Fabrettin B. ler, dUn 
yeoi bir tabliye talebinde bu· 
ıunmutlardır. ikinci ceza mah· 
kemesi, talebi reddetmiftir. 

N•trlyet davaları 
Müddeiumumilikçe, " Resimli 

Şark ,. mecmuasında çıkan "So· 
viyet Rusyada garip bir izdivaç 
macerası,. ;aimli kikiyed~n do· 
fayı açılan nılistehcen neşriyat 
dav11101n rüyetine lıtanbul birin· 
ci ceza mahke.meıinde eylülün 
ondördüncU pazartesi sabahı 
bıtlınacakhr. Mecmuadaki bi· 
kiye imzasızdır. Dava mecmua
nın neşriyat müdilrll Müslim oğlu 
Emin B. aleyhinedir. 

Küçük hikayeler kulleksiyonu 
ismi altında intifar eden hikAye 
kitaplarının dokuzuncusundaki 
Rcştü B. in •Piç• serlevhalı 

JbihAyesinden dolayı açJlan mOs
tehceıı ne,riyat davası da. bi· 
rınci cezada rU'yet edilecektir. 
•Resimli Şark• ın son nliahuı 
tJbi •Koçuk hiklyeler kolleksi
yonu,,nu11 son nüshası da top
latıl ınıştu. 

~11U•tehen neıriyat madde
ıinden dava edilen Muharrem 
Zeki 8. in "Şeytanan Kızı• ro
manı da dün mahkeme kararUe 
toplattırılmıshr. 

Bir Ura para cezası 
Yeni matbuat kanununun res· 

mi gaıete ile intişarından evvel 
aynen neşrettiği kaydile 11 COm• 
huriyet .. refıkimiz aleyhine açı· 
Jan davaya dnn ikinci cezada 
ha ... Jlmışhr. 

lahkem~. bir lira para cıeıaaı 
ı; .... .,asına arar vermittir. 

Muazzez H. me:ırunlret aldı 
lstanbul b rinci ceza mabke

muı azasından Muazzez Şevket 
H., bir ay için mezaniyet almış
tır. 

Tatil esnasında çahsan mah
keme!~r i n azalarına nöbetle me
zuniyet verilecektir. 

.. Blldırcın ,, devası 
•• Bdc!ırcın .. mecmuaaı aleyhin· 

deki müstehcen ne1riyat dava· 
ıının dOnkU celsesinde, birinci 
ce11 mahkemesi, mOdafaa fahidi 
olarak dariılfllnun emini Muam
mer Raşıt Beyi din!em!ştir. 

Evve'ce dinlenilen müderris 
Suphi Nuri, Mübadele komiıyo
nunda Türk murabhaa heyeti 
hukuk müşaviri Mehmet Fuat 
.. Cilmhuriyet ,, netriyat mOdürft 
Kemal Sali'ı B. · ıer ıriM, Muam
mer Raşit B. de mes'ul müdür 
ilbami Safa 8. in nezih, afif 
bir zıt olduğunu ıöylemittir. 

Bundan sonra müdafaa yapal
mış. ilhami B. in diğer bir dava 
sanın kararı hakkında iıtilAmda 
bulunulmak üzere, muhakeme 

kalmışlar. 

auwn mahkemel~r •ç~ldı. 
Adliyenin ya:ı ta ltlı bıtmıı, 

bütün mahkemeler açılraı,br. 
Tatil esnasında birinci ve ik!nci 

mahkemelerinde rll yd ceza . 
d·ı n katil davalannm mftteakıp e ı e . . .b. .. 

celseleri gene eıkısı 11 ı agar 
cezada devam f':decelc t ir. 

TUrk·lnglllz mahkemesi açıldı 
Türk-in1ıiliz muhtel.i~ ~akem 

mahkemesinin yaz tatılı nıhayet 
bulmuf, mahkeme dünden itiba· 
rea re1mea açilmıttJr. 

ze:::e::_ 3 - VAKiT 6 Evlül 1931 ~ 

Esnaf cemiyetleri mümessilleri dün 
Ticaret odasında toplandılar 

11
-

Günün 
Muhtırası 

Takvim - PAzar 6 Eylül 9 uncu 

nv 1931, senenin günleri: geçen 249 
kalan ıı;ünler: 116, 22 Hebiülahir t 350. 

Cem.Jyetlerde birer yardım sandığı teşkil edilecek 

Dünkii içtimadan bir intiba 

GUneş-Oo~uşıı 5.31: Bacışı. 18.36 

Namaz vakitleri- Sabah. 4,05 
Öğle: 12.13: ikindı ı5.5ö'.-Akşam 18.36, 

Y:ıtsı. 20.J I imsak :'l,47 
Hava - Dünkli haıaret ıaıamll 25 

(asgari) 1 ?. Au~un nızgar I\ lilte,·assıt '' 
mütehavvil esecek \'C hava az bulutlu 
olacJktır. 

• 
Bugün 

Gelenler - gidenler- On ikinel 

fıı J;a erk:lnı lıarp rei!>lil';ıne tayin olunan 
Harbiye mektebi tabi~ c baş muallimi 
crUnı harp kaymnkamı Ferit B. hu ak· 
şıım Ankara) a gidecektir. 

§ Tckida~1 mebusu Cemil B. istirııhat 
için Bursa)a gitmiŞtİI'. 15 gün sonra dö· 
necektir. 

§ Orta tedrisat müdürü Fuat Beyin 
bu;ün Ankaradan gelmesi bekleniyor. 

F.snaf umiyetlcri mümessilleri kil etmeleri, hasta ve işsiz kalan azala cemiyeti mümessilleri beş beygir kuv
dün ticaret odasında top~anmı~Jardır. ra ~ardım~.a bulunulması görüşülmüş, vetine kadar motör işleten marangoz. 

İstanbul meb'usları Zıyaettın ve cemıyet mumessilleri bu hususta te-
1 1 

.. d f' t· 

'Evlenmeler - l\Iuhdız zade Nuri 
Bf. nin kerimesi ~eniha l If. ile Girit 
e~rafından merhum Surur zade Fuat B. in 
~ahtumu Türki) e iş bankası Isıa.nbul 
~ubc.si memurlarından Derviş Salih B. in 
~ik:\h merasimi icra olunmuştur. Saadet 
dileriz. 

h '-- ı ı · tl k' bb'" t 1 .. 1 . 1 arın muame e vergısın en mua ıye ıne Hayrulla ~Y ere cemtye er mura ıp şe us e >ulunacaklarını soy em1ş er-
lerinin bulundukları bu içtimada ce- dir. dair son verilen karardan şükranla 

miyetlerin birer yardım sandığı teş- 1'oplantıda bulunan marangozlar bahsetmişlerdir. 
.......... 4 il ................. .. ...................................................... .,. ..... •••LMt& 

( Polis Haberleri 1 Muharrlrlınlzin Surlyedekl tetkikleri 
,.. Vakıt:Abone şartları: 

ı 3 tı 12 Aylık 

Kavga ve silah • k d J" ki · · A Evveliıi gece Galatada Ka- IS en ron ur erını -
Dahilde J 50 400 750 1400 Kuruş 
Haricte - 800 1450 2700 

Hin sartlar1mız: 
saplar ıokağ1nda sabıkalı Ab· 

1 
k • • 1 f 

dülkadir ile kahveci. ~li .. araaında rap aştırma ıslıyor ar. 
çıkan kavgada Alıyı oldilrmek 

--------
Satırı 
San ti mı 

Resmi 
10 I\ş 

Hn!USI 
12,50 K~ 
25 " 

Uzere bıet el silin atan Abdiil
kadir yakalanarak tahkikata 
baılanmışhr. 

Ot•berl ahrken doland1r1lmış 
Galatada Karabatta Burhan 

çavuşun kahvesinde çoban Akil 
6teberi alarkcn Osman ve ihsan 
İs!Dinde iki kişinin on beş lira· 
•mı dolandaraaklirmı iddia et
mittir. Poliaçe tahkikat yapıl
maktadır. 

Bir .. adal devrildi, lç:lnde
kller kurtarıldı 

Dün sabah Balattan Köprüye 
gelmek üzere Vaıo, Eteni is
minde iki kmn bindiği Saidin 
sandalı Cıbali önüne geldikleri 
zaman Satıh kaptamn motörünün 
dalgasından devrilmiş, etraftan 

yetiıilerek kurtarılmışlardır. 

Haydarpa99 geçidinde 
bir yaralama 

Dün ıaat 14 te Haydarpaşa 
geçitlerinde duran Cevat ismin
de bir ıabısla oradan gelme
meıini söyliyen bekçi Osman 
Ef. arasında bir kavga çık
mıt ve Oaman Cevadı eline ge· 
çirdiği bir demirle başından ağır 
surette yaralamııtır. Yarah has· 
taneye kaldırılarak tahkikata 
başlanmıstır. 

Vilayetteı 

Mektupçu tekautıuıunu 
istemedi 

Viliyet mektupçusu ve sabık 
belediye yazı itleri mOdürü Os-
man B. in tekaOtlüğUnü istediği 
yazılmı,ta. Dün yaptığımız tah· 
kikate göre, Osman B. tekaüt· 
lilğünü istememiştir. 
Para v•rmlyerek yollarda 

çah,mek latiyenler 
Yol parasmı vermek istemi

yenltr belediyede, viJAyete mü· 
racaat ederek ça ltfmak üzere 
kendilerine yol gösterilmesini 
istemekt~dırler. Bu gibi müra
caatlar Nafia ba,mühendia1iğine 
havale edilmektedir. Yollarda 
çahıma mevaimi olarak Eylôl, 
Teırini evet, Teşrini sani a.ylara 
tayin edilmit olduğu için bu gibi 
müracaatların isimleri teıbit 
olunmakta ve kendilerine yakın
da kafile halinde yollara gönde
rilecekleri bildirilmektedir. 

Resmt muamelelerde TUrkç6nln yerini Arapça latlll ediyor, 
sancakta memur olm•k için birinci ••rt (TOrk ohnemaktar 1) 

KUçUk llln ••rllarımız: 

1 2 3 1. J O Defalık 4 

75 30 50 65 Şimali Suriye hassaten lskende- lazımgelen her tedbire baş vurnıak 
ron sancağı heme~ kamilen Türklt:!rle (ahseni tarik) addedilmiştir. A _ ı\honelerimızin her üç aylı-
meskundur. Halep b' oklarımızça a- Empuyalist 1''ransa, müstenıle- *ı için bir dera meccanendir 

100 Kuruş 

ırç b' Tii k k··tı . . l't rap memleketi olaı·ak telakki edilir; keleri ara~ında ır r ·u esmın B - 4 satırı geı;en JIAnl:uın fazla 
halbuki hiç de ös le değil .. Halep her\ bulunmasını istemiyor; bilhassa bu !atırı için 5 kuruş ıammolunur 
hangi bir türk l?ehri gibi türkçe konu- Türk kütlesi Anadolura komşu d:ı o- Maarifte : 
şu lan 'e halkı tamamen türk~e bilen luı·sa ... 
bir yerdir. Sokakta türkçe ile kime hi Suriye vatanileri Suriyenin tabii 
tap eder54!niı; ~in, ccı'abını türk~e a- hududunu §imaJde Toros dağları '>la
lrrsınf7.. Çarşıda pazar<' 1 en ~ok ko· rak müdafaa ediyorlar!. Bu kad~t' mü 
nuşulan dil türkçedir. Halebi türkçe halAğalı bir budalalık: ta~i~t~Je t~ 
Ye alıştıran rivarda.ki türk şehirle kenderon sancağı. Türklyerı ıçın. bır 
ri olmuştur. lstiladan evvel Arın· milli hars, bir mıllt h~ tanın_ıa~ ~t~ 

ilk tedrisat mUfettı,ıeri dUn 
toplandılar 

ilk tedrisat müfettiıleri dün 
maarif müdür muavini Hıhırrah
man Raşit Beyin riyasetinde bir 
içtima yapmışlardır. Bu içtima• 
da ders senesının başlamasa 
münasebetile bazı huıusat ko· 
nuşulmuştur. 

tap, Kilis, Urfa Haleple en çok mü- me:ı. Bu itibarla. ~unyenin ıst~klalı 
nasebette bulunmuşlardır. Suriyeye davasında birleşemıyen vat~mlerJ~ 
aynian Antakya, lskenderon, Belan. Fransızlar, lskenderon sancagın~akı 
Sanm gihi halkı Türk olan şehirler. Türklerin hakkını tanımamak bahsm~~ 
bu münasebatı tabii istiladan sonra ela gayet kolay anlaşmışla~dır. Bn ıkı Güzellik kraliçesi 
idame ettirmh;;lerdir. müşterek ve mütesanıt kune~ s~n- nişanlandı mı? 

l w k T·'rklninin başına bela kesılmış -
skenderon sancagı toprakları, ca u tzmir gazetelerinden birisinin yaz· 

hatta yalnız bu topraklar değil, şimali tir!. . F . d t . dığına göre ge!:en sene Türkiye ıüul· 
Suriyenin 'l'ürkiye ile bitişik olan Surıyenln ran~a ~an· a.sı:a -~·- tik kr·di!:esi ilirn edilen Mübeccel ha· 
noktasından (Paya.stan .. ) LflZlkiyey~ kinden sonra ge~eln set ne ·ekr)ıçın. ~. ~~t~ mm ı:ak ıneh'us ve tacirlerinden biri • 
kadar . ı 'Ik S • . . . k halkını (arap aş ırm.l sı) asc ı . 

• A uzanan yer er, ı el~ukı ıı-;- ca . • . t d d . k 1 ,.,·· sile nisanlanmı:;;tır. 'l 'alak vukuunda 
tılasında b .· A . d ı h h .. t drıcı bır surete evam e eıe nı,..u . :. .. . . 

. . . n eı ı, na o unun er a 1~1 e 1 . . b .. b w ·d· Mübeccel hanıma muhım bır paramn 
hır nlayeti gibi kamilen ve tamamen ne kadar ge mış H ugun u uguı '1 : dd k bi 
·· T" ki ' • . 1 faaliyet elle tutulur. gözle ıtasr hakhında noterce nıusa a r oz ur erle mesh.undur Şehır hal- yapı an · ı ı d 
k T .. kt·· w • •• •• • •• ··ı··r bir hal almıstır. Mesela. ge- mukaHlc aktı ııı:;;an ı ar arasrn a mu-

1 ur ur, daglara serpılen vuzlerce goru u • k .. "I .. t" 
köv Türktu"r ' ' bu Tu·· ·kl - k" rek tskenderonda, gerek Antakynda, =v=a=f'==g:o=ı=·u=n=t=u=~=u=r=. ====:==:==:=-" • . e ı er en e"' ı . w • , 

ırki hususi:retıerini hiç mi hic kar bet- gerek sancağın dıger şehır ve ka,.aJa· , nın milli Y:ll'lığrnı baltalamak isliyen 
memişlerdir. Köylerin isimle,ri e~ ca· larında t~rkç~. resmi muamelelerde lerle mikaclt•leden lıir g-ün bile geri 
na yakın Ttirk isimlerile anılır. Köy kullanılır bır dı! olmaktan. ~ı~mı~tı~. durmanııc;tır. 
kıyafetleri çarıklı çepkenli Anadolu Türkcenin yerıni arapça ııııtıla ~tmı~ UtR lS'l'A'l'ISTlK: Fransanrn Su· 
kıyafetinden farksızdır. tir. Sancak memurlarının kaffesı riredeki kunınndanlal'llıdan kolonel 

- B 1 d t" ·kce 1.1 camlı. Halepli bir takım araplardır. J~ko Antioche isimli üç ciltten m'Ü-ura ar a uı , en saf şek ı e ~ ' d . ı ' · · · 
k 1 il 1 1 k .ı • Sancakta hı emntr amme memuıll o· rel,kt>ı> hir eser nesretmıştır. Bu eser onuşu ur. ası ı ·"' eıhıeron san~ag·ı · . . . . .. . "' 
Anadol .. ı . mak ıçın biı'\ncı şart (Turk olmantak- turizm ı omitesi tu·lfından bastırı1· unun guze • ~arışın hır ya,·- ' ' ' · · 
rtMudur. tır!) nus H Paris miistemlekeler ~rgısınde 

Fak t A k . . . • . Sancağın biridk lisesi olan (An· te;hiı· edilmi~tir. }<~serin birinci cil· 
a n aıa ıtılafnamesı ya- . ') d T .. k k · ı · ' " " ~ "f 13· 

pılırken, bu topraklar Türkivenin si takya lısesı~· n e) b' ur ·~kmma '.~~Vt'- 1 dinde lsJ,encleron ısan.cagı nu ubsu ·.:' 
vasi hududundan h .· - ten. (bila u:r.um ır arap ısmı ı as bin 7~S olarak göstenlmekte, il nu-
. aııc bırakılmıs ve . . F k t ı· · k .. ·· '39' ı itilaf name I .~h . . . edıtmı~tlr. a a ısenın arap ı~mıl fu .. un 7~l:i9 miisluman turk, ~. :ı .. a e ..ozan mu,, edesınde ın- . . . ı· w• • 

nen t<>krar ;ı·ıd·w· d • · 'fürk kısmını bel etmek ıçın ne azı111sa vi ·•ıa:»O hıl'isti}an. :tı.ı yahudı oldu· " euı ıgın en sanca~ın . . ,_ . ,, . , ,.. -
ana Yatana · d . .. .. vapmaktadır. Mektep defteı Jerı , teu- <Yu y·ızıl maktadıı. \ e 1 urk nufusu-

< ıa e.sı mumkun olamamış . w · ı · 1 T"rk k d rl "' ' , . •W• 
tr. Yalnız şu kadar k'ı A . · ı·r- Jlgnameler, ı an ar, u . ısmın ~. a nun yüzde 3:i • lO teşkıl ettıgı kayd~ 

nkara ıtı il 1 · R d bu nıl· n" · E .. , .. .. 'Jd' d namesi hkenderon . w 1 •• arapt'a yapı t)or. u ne en. ı . dilmektedır. l'>Hın ,) uncu cı ın e 
- · sancagını rns- w • _ • • •• • • _ 

büt'" bTk d" t lskenderon ı-;ancagındakı ma}ık4>- ı-:e, sancaldakı nufusun 10.30.)9 nun 

1 tu~, d ıwı~ld~Y uSşar '
1 

Ruriyeye the~'- mele~·in hali rle bir tuhaftır: Müd- 'l~ürk, 6'300S!J nun da muhtelif millet-
<e mış egı il'. anca ita hususi ır .. .. .. 

1 
.. . w. 

)'dar t · d'I ek "e ı· 1, h Ik dei iddiasını Turkçe so} ler. mu< - !erden ter<>ldrnp ettıgı yazılıyor. Ba e esıs e ı er .. r ı ürk a -rnın . 
har~ları inki.;;af ettil'iJ , . ·y ni deialeyh ' 'eya maznun türkçe t'ernp , ·e- iki istafistık de yanlıştır. Sancakta, 
sancak Tü;·kleri hicb;~e.~tıİ aır· rir. şahitler türkçe şehadet e~e~·l~r. I..azikiye Türkleri hariç, iki yüz hin 
kın taı-;allOtuna t~ .~ d)'al >~ı~cı ! ti. Fakat hiitün bunlar mahkeme ııeısının. kadar TUrk Yardır ve Tiirkler nüfu-

• 
1 

e 
1 mı~ ece' (' kt " k . t' f di') ihtarile za. ·· d k · · k'J d 1 H Sancakta hövle bir itlare t ı:;.' di1ıı1is ( - up ra a ıp e en . . '. . , sun yu7. e ıo;e ·ı,;en ını te~ ı e er er. " 

- e. ıs e • 1 t ça gecırılır F,. A l d . .. l" midir? Ne gezer! .. Ankara itilafname· hıt ara amamen ara.p.' • . ? ' le nta ~ya a hır tek arap ınus uman 
sien rnziiilimza olan Fransa hiikumeti,j'"et, bütiin bunlar nı~ın \"e nedeıı ··· yoktur. Şehirde birer rum ortodoks 

1 
Türkiye hükumetine verdiği bu ,·adi Antakyad~ kıymetli bir ge.nç .t~.ra- ve alevi mahallesi ,·ardır ki ek~ll~yet 
bir gün hile tutmamış, Ankara itilaf' fından neşredılmekte olan (1 enıgun) teşkil ederler. Müslümanlar kamılen 

1 
namesinin sancağa ait olan maddeleri gazetesi, sancak Türklerinin milli Türktiir ,.e türkçe ko11uşuı-lar. Adet 
ni tanımamakta ı"'rar efmi.,tir. Bıınun haklarını müdafaa için adeta çırpına. ve an'aneleri Anadolu Türklerinden 
neticesi olarak da, sancak Türkleıiuin ) or. Bu gazete ile Arapların arası hiç farksızdır. 
milH hars inkişafları şöyle durı:;un. de iyi cleğildir. Fakat bu mini mini lşte hakikat hudur; yoksa kolonel 
billlda milli benliklerini öldürmek iı:ir. pzete, her şeye rağmen, Türk halkı· Jakonun kitabındaki malümat değil!. 
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Şeytan, yaramaz, 
haksız •• 

1 Monoloı 1 1 Yazan: H.B. I 
Düdüğü Kim Çalar? 5 ini r 

Haber yayıldı dilde gezerek: 11 perde komedi 1 
"Nasrettin Hoca şehre gidecek!,, EŞHAS 
H~ıcaya ait olunca bir iş, Doktor: KdmU B. 
Kımse duymamak kabil mi imiş? Uşak: Mahmut 
"Selamet olsun !,, Dedi büyükler; Hasta: Senai El end[ 

Doktoru 
fYıızan: H. Bedrettı3 

Kamil - Gelsin bakalım (hasla re 
lir Mahmut çıkar.) 

ikinci meclis 
Kamil B. . Senai Ef. 

şeytsul, yaramaz, haksız. Hepsi 
ben sis söyleyin allah aşkına bende 
~ytanlrfa, yaramazlrğa dair bir 
şey görüyor musunuz? Tabii yok. Na
•I kımnauun, insanı zorla yara
maz yapacaklar, anlatayım, k:ıbahat!m 
ne imiş siz de dinledikten sonra bana 
kim haklı, kim haksız olduğunu siiy
Jeyin bakınız efendim benim yara
mazlıklarım ne imiş. 

Fakat küçükler, Hasta: Vecdi B. 
Onlar da işte alakalılar, Hasta: Yusuf Ef. (Senai Efendi ihtiyar bir adam-
Çocuk değil mi umdukları var. Sahne açıJdıkta doktor Kamil Be- dır oldukça temiz kıyafetlidir bastona 
Herbiri öptü eteklerini, yin muayenehanesi, etrafta bir iki dayanarak gelir (merhaba doktoru a-
Sonra anlattı dileklerini: koltuk veya sandalye, dolap kütüphane zam.) 
- Ne olur Hocam bana bir küçük, ve saire.. Ki.mil Bey zile basar içeriye! Kamil - (Kendi kendine) Anlaşıl 
Süslü, boyalı, güzel bir düdük Mahmut girer. dı bu da şair olacak (yüksek sesle) 
G tiri. · ı buyurunuz. a versen . ,, 8 - Elbette yavrum, irinci m6clls Senai - (Oturarak) Edeyim sana 

Arar bulurum. Mahmut - KAmil Bey teşekkür evlat. 
Ak.şama yakın yine bir yavru Mahmut B f d' Kıldın beni biraz rahat. - uyurunuz e en ım. . • 
Güründü, geldi Hocaya doğru· Kamil _ Daha ba .. a.. .. hasta Kamıl - (Velahavle çeker) bunun 
El. d d d' ' s-a var k . . h-' .. ·ak ın e on para, e ı: mı? la konuşma ıçın m0ı - şair olma 

- Efendim, Mahmut_ Çook.. h (bir şey değil bey baba, hasta mısı-
Sana bir küçük ricaya geldim: Ki.mil _ Tahminen kaç kişi kadar nız, nerenizden mu~ripsiniz. 
Şu parayı al, şehirden bana var sayabildin mi? Senal - (YIM şıır okur gibi) maz 
Bir düdük getir olmaz mı amca? Mahmut _ (Biraz clttşilnerek) ıWrt taribim ta kalbimden illetimdir. hiddet 

Evvela evden beşhyorum. Erken Hiç üzülme, mutlak baç1* efendim. Nedir sendeki surat a musıbet. 
kalkmak benim adetim hem de erken Düdük alınacak. KAmil _ Şuna bet desene buçuğu KA.mil - (Yine başladı) efendi ba 
kalkmıyanlara pek kızarım bu da kaba Nasrettin Hoca düdüğü aldı da ne oluyor. ba siz böyle mi şairsiniz. 
hat değil ya! Evveli şöyle odalarm Gitti, şehirde on beş gün k~ldı• Mahmut - Öyle 7a beyefendi bir Senai - (Devamla) Bu ne surat, 
kapılarını dolaşırım fakat onlar hey. Avdet edince, parayı veren ' tanesi kilçilk çoem çocuk ta tam a- bu ne surat. 
hat uykuda işte o zaman fena halde kı- Çocuk, zıpladı meserretinden. dam yerine sayılmaz ya? Oynuyor sanrrsrn asma kabak. 
zanm. Ne demek oluyor ben)mlkayım Ötekilerse Hocaya kızgın Klmil _ (Kızarak) Mahmut yine Klmil - (Bari biz de şairliğe bat-
da onlar hala uyusunlar doğrusu buna Ne demediler? , s&Ç'lllalamrya başladm şimdi münasebet hyahm) Ne buyurdun koca avanak. 
clayanama.m. Hemen odama ko?:arım - Budala, şa.~kın... sizliği bırak da söylediklerimi iyi din- Senal - Topla ağzını saçma etra-
amcamın bana hediye ettiği borazanı Hoca diyordu: ' le: fa. 
elime geçirdim mi, haydi salona. Başla - Kızacak ne var? Mahmut - Dinliyorum efendim. Sensin avanak a kerata. 
nm talime datiridaa... vay efendim Parayı veren düdüğü çalar. KAmil - Şimdi gelecek hastalartn Klmil - (Kapıya doğru yomrufu 
sen misin çalan bir gürültüdür kopar bazılarmı atlatmalr çlinkil başka türlil nu sıkarak) gözün kör olsun Mah~~t 
oda kapısmı açan bana terlik atan he l '.A. /8met hareket edemiyeceğim, eğer hareket senin ~rtevsizli gözün bunu mu gor-
le büyük annemin: aı. etsem tren kaçacak, bett de bu altşam dü §imdi buna ne yapmalı. 

- Aman ahrr zaman evladr şeytan 1 balodan mahrum kalacağrm anladın Senai efendi - Edecek misin beni 
mı §eytan galiba bu bize sabah uyku- Şen F' ık ra. I a. r 1 mı sen ele ona göre hareket et hangi muayene. 
su uyutmıyacak gözün kör olsun :.:u- hasta daha iyi Uıe onu gönder. Hoş sen Etmiyettben geber ~t ine 
murcak- Yo" kör gezmeğe tahammül Ne varmış! N bunu bilirsin yal Kamil - Pek ali\ soyununuz da 
edemem. Bu s~fer büsbütün kızarım Küçük Radi çoğr:ıfya dersine kalk- ~ye bakarmış Mahmut - Siz merak etmeyin efen muayene edeyim (hasta so~unur dok-
• . Zaterı zade bir berberde traş olu- . . . tor dinler sonra hastaı~ ~ıta'ben) has 
~e böruyu olanca kuvvetımle başlarıml mıştı. vordu Be ı.._ • k" "k b' k'" w. dım ben pertevsızle muayene ederım. 1 ~ ... ...ı. t hlik 1. d w .1 • ı'r "fi ~ · rvı:rın 11çu ır opegı ta ıgın12: ~ e e ı egı sın • 
u emeğe ve bu esnada babam elinde 'Mdaffim tiarıtaaa R.endisine muhte- vardı. İskemlenin yanına çömelmi' (Çıkar) Senai Efendi - (Hayretle) hangi 
şemsiye bana doğru gelmu mi! A· lif yerler gösteriyor ve soruyordu: miişterinin yüzüae dikkatli dikkatli ba Kamil - (Yaln1%) Diploma!' alil silindir. 
ma.n yarabbi sabah sabah bunu yeme- - Bu nedir?_ Burasr neresidir? kıyordu. Zaferi zade merak edf!rek h daha 2 ay olmadı ama epey şohrete KAınil - Yo otomobil silindiri ya 
ğe tahammül edemem soluğu bahçede Radi bir türlü kendini topar!rya. berbere sordu: malfk oldum. ffastalann bu gilnJerde ni bey baba sinir asabiyet. 
alınm baba~ kov~lar fakat ~uta~tU\)',n mryo~d~. Niha:e~ bir. cevap vermiş ol - Bu köpek acaba neye bana bu ka- ardı kesilmiyor, kesilmesini de isle- Senai - ağzını topla sensin musl-
ca bu sefer ofkesınden şemsıyeyı açar m~k ıçın ~uallımın bıraz fazla ,.e t.e- dar dikkatle bakıyor? mem ya bugünde I~ gene durmadan bet. 
homurdana homurdana eve aöner bun- mı~leıımemış olan tırnağını gösterdi Berber hafifçe güliimsedi ve dedi müşteri geliyor, gelıy?r a.mı_ııa ~e~- KA.mil - (Allha allah) yani senin 
da ben mi haklıyım onlar mı? Ben u- ve. ki: ' lek malam ya gelenl~rı~ ~ımı deh, kı- anlıyacağın hastasın vesseam tedavi la 
yanık durayım onlar uyusun bu da ta. - Bu nedir diyorum? _ Pek tabif birşey efendim. Traş mi sinirli hani val1ahı sınır .dok~ru ol zım sana. bir ilaç yazayım al kul1an 
hammül edilmez bir ha'csızlık dl'i!il sualine cevaben: ettiğim sırada hazan müşterilerin ) U- duıluma da olacağ~a d~ bı~. pışn~an hastalığm geçer (reçeteyi yazar hasta 
mt? Sonra efendim evi bir dola•mım ki - Kirli trrnak muallim bey!! zünden bir par~a et kesilir, hemen kö- oldum bunlar bent ~e bir gun dehıt- reçeteyi alır.) 
1 1

. . B' .. d' . . C b d' w . ---ter ba .. "a şey ıstemem bakalım C!- • T kk" ed . ı·t (""t ere ge ırım. ır goz gez ırırım gaz eva ını ver ı. pcge atarım. Onun dikkatli dikkatlı """'u.~ '1'" d ~naı - eşe ur enm ev a s• 
te k . . w . • lan bir atlatsak a treni kacır· 1 ) 

ne esını aşagıda bır kenara ı,oy- Bu k dar olur bakması böyle bir kı8met çıkacat mı şun i 1 t 1 b 1. > mtye hazır anır. 
muşlar zeytinyağı tenekesi rafın üze- .. .. •• diye beklemesindendir. masak (gazetey 

8 1.~ ~ a e~ aş ar Kamil - Efendim vizitayi unuttu-
rinde. Yoo .. ben bu haksrzlrğa olmaz 

0 
Husnu balı~ avlıyordu. Trnşçılıği. d kapı vurulur Kamı . Y ~grularak nuz. 

apğıda o yukarda iki inin arasında le me:shur Fent balrk avcısına yaklaş- ~O 80 mı ? giriniz der. Mahm.ut ~hnd~ bır pertev- Senai - Nasıl vizita. 
bir n-- t )A il . y ti ve tuttuğu küçük balıkları görerek - ·Anne ınsan yaramazlık ederse ne siz olduğu halde ıçenye gır...-). KAmil - Yani tedavi ücreti 

munava ilZırn. emen zeytınyagı . . . . olur" · • · "' • 
tenekesine bakarı bo k .

1
• omuz sılktı. Dedı kı: · Mahmut - Beyfendı hır tanesmi Senai _ Hangi zırıltı. 

m, ~arısı Ş pe a a - Ne olacak Annesi · .. Allah · ı · d b' · · 
gazi alabilir bu ameliyat bir dakikada - Ne yapryorsun yahu!. Ben bu kü- da d.. nı uzer savdrm dığer erın en ır tanesını seç- Kamil - (Nasıl anla~lı çattık be-
. .. "k b 1 ki . .. . onu cezalan ırır. . 'hti r bir adam gelsi '? . • . ıcra ederim bu da haksızlık değil Y'l ı çucu a ı an ycmıye tenezzul bıle et N 1 d tım ı ya n mı laya) yanı şeyı efendım muayene pa-
Do- ı • · m E ğ k 1 - asıl ceza an ınrf 

gru uk, müsaval. Sonra efendim em. ~n aşa r ı ınç tutmalıyım. _ T" 1 .. h tal ki • - rast. 
tf ğ . . ır ti . 1 . . . ur u as ı ara ufrar. 1 . b" • ı . · d mu a a gırerım sanki kadayıf bana usn ıcer emıştı cevap verdı: H Yenı ılmecemız Senaı - Alınır mı hıç muayene en 

k . - anrm annem o kadar hastahk-
anşmasın dıye dolabın içinden ima - Bana mı balıkçılığı öğreteceksin h Şu hald ok ara . 1 para. 

h fmalr bana bakryor. Hemen dolaba yahu!- Ben bir zamanlar Balina ~Yla· c;k e ç y mazlık etımış o a- .Bet har:t'ten mürekkep tarihi ~ir Nedir bu yaptığın seni maskara (dl-
el atarım onun bir güzelce hatrrını so- mış bir adamım. · me&tH yeriyım. Baştan~' 2,3, ~arflerım yerele doktor Kamil beyin yüzüne tükil 
rarım sonra kena d d . . 0 k't F . ~ 1 semadır. 3,2,3, harflerım agacın te- .. d k r) . . .. r a uran ırke şışe va ı erıt dudaklarını büktü, eçen haftaki bll b . h fi • rur ve ışarıya çı a • 
sıne hır goz atarım zavallının Ö) le mah omuz silkerek mukabele etti: mecem me~ı, .4.'. 5, ar erım sa ~~r. 3, 5:.4. harf (Kamil bey yalnız) Hani Çlldırm~ 
zun bir duruşu var ki dayanamam ağ. - Ben Balinayi oltama yem Geçen haftaki bilnıecemi2: (Velie- lermı ıkı defa tekrar edılırse Turk . işten değil buraya gel muayene ol hır 
zını açar kadafff te-ps,sine dökerim. diye takarak balrk avlamışrm ya!.. fendi) idi. Doğru hallederek birer tak· 9ayası husule gelir. ~ 3, 4. harfle~t· sürü zırvanı elaleme di~le!. son~. efen 
{)yle ya kadayıfa şerbet konur da sir : ....................................... - .................. dir varakası kazanan okuyoculanmı- min sonuna bir (e) ıllve edersenız, dim üstelik münasebetsız sozler soyle. 
ke neden konmasın? Tatlı olacağına ek ımza atan. Fakat bereket versin ki, zın isimleri ~unlardır, minimini kuşların büyük düşmanı mey Bu da yetişmiyormuş gibi 
şili eksili tuzlu olacağına tatlrh ek- muallim imzaları okuyamamrş yoksa 1 - Rena Koloz hanım 2 _ Aksa· dana çıkar. Ben neresiyim bulabildi- tükür gil Doktor olduğuma bin pişi
şili olsun ne olur. Aman efendim senjhapı yuttuğum .~ündü. Bu işlerde ray. Kamil bey, 3 - suİtanahmette ni'ı mi? manım (zile basar) Mahmut içreiye gi· 
misin bunu yapan. Aksam sofrada bir her nedense talnm açık gkliyor_, Se~ım hanım, 4. - Usküdar orta mek Doğru hallede-nlere birer takdir rer.) 
gürültüdür ~opar kimi bağırır kimil . ~ir gün yine muallim bey not def tebındcn Te~·fik Sabih Bey, 5 _ Vefa varakası vereceğiz. Beş takdir v.ıra- Mahmut - Buyurun efendim. 
çağırır en nıhayet hep kabahat benim !erı~ı m~ a~a unutmuş. kim~e yokken orta ~ektebınden Harrıza Bey, 6 - Ve- ka81 biriktirenlere ayrıca zarif bir he· Kamil - Hani bir daha böyle bfr 
üzerime kalır. Babam gözlerini acar, tÇ<?rıye gırdım amma hmuzlık diverek fa cıvarında 25 Nezihe hanım, 7 diye verilecektir. hastayı buraya sokacak olursan ban:ı 
annem başını sallar. Hasılı kelam ~bir siniz. Yok, hililkis iyilik. Hemen - Cümhuriyet kız ortadan Nüzhet ha görünmeden tası tarağı topla git yoksft 
gürültüdür gider. Bunlar hep yara- numara defterini açtım, başladım ta. nrm, 8 - Kadr~ÖYiinde Şaziye Rdik VAKiT dayağı yediğin gündür. Daha dışarıda 
mazlrk hep şeytanlık. lcbelere nnmara a·tm:ıya. 3, 4. ;; hü- hanım, 10 - Gözteı>ec1e NUBret Ma~ı kimf'K' var mı ? 

Bunun neresinde yaramzlrk, nere. tün talebeye iyilik yapmıstım bu hak- har bey •. 11 - Galatasaraydan Sürey- Mahmut - lki kişi daha var biri 
sinde şeytanlık var? Siz söyleyiniz. sızlrk değil ya muallim hey gelince a- ya Tevfık ~Y· 12 - Senbenuadan Çocuk Sa yıfası ~ık givinmiş bir bey. 

N d
·r bu rektiklerim. (Ağlar gibi son- man efendim görme ... ·in hiddetı' c·· 1 Haluk Refık bey, 13 - Üsküdar orta Kamil - Naı;1l Bey. 

e ı 1: • J • •OZ e kt b' d Ah~ h . e de,·am eder) aman efendim is- rı büyiidü 0 kadar ıfUyüdü ki g" J"k· me e ın en ... ...,." bey, 14. - Şe .za Müsabaka kuponu Mahmut - Gen~ten yakışıklı bir 
ra yın · ı be ı · ' oz u d b d D ·· d h S · · tedikleri kadar söyles~n er n .. J:~ra- en. "'Özlinden diiştü klnldı. Bu da, e ~şm a ur. ane a.nım, 15 - ır- şey halinden iyiye benziyor fakat titız 

1 k 
.... apmıyorum kı. Ge~en gunu ho benım kabahatim mi muallim '--v b _ kecı nakliyat evınde Edıp bey, 16 - A- [ 6 Eylül 1931 ] bir sev olacak. 

maz ı J •n:. u 'k ··ı 1 . . 
ca efendi de bana çok kızmış fakat be· nu yapan >ara mazı ardı ardı fakat ~erı ~n mu a ea salonunda ':'h8a~ Kamil - Sakın hunun gibi antika 

• ·aptığımı anlayama mı~ bat ııwzı bulamadı. Yalnrz rica ederim siz "c)v- Fehmı Bey. 17 - Samatyada Akıf bey isim olma ın. 
n;m d' y kabahtim neymiş verilen ders lemeyin hani ben size simimi sövlüy~ 18 -: Davutpaşa orta mektebinden 262 Adres tnhmut _ Vallahi beyim ben 1-
:. en ım ilimin imza ettiği defter yok rum aman rf.ca ederim sakın ahınız. Samım Bey, 19 - Heybeliadadan Ce- çinde dei'tilim ne bileyim. 
m'!ei;:u:nun içinde ben de her muallil dan karırmaym, sonra si2e de yaramaz ::'aal beGy:. t20 ~ K;zb ha\attan .. KAmnil B, Bilmece helll Kamil - (l{endi kendine) zurnada 

. • (tasdik edilir doğrudur) Irk yapanm. - - oz epe e rahım Husnü ey, peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına. Ça-
ımn ~u~ı d ay efendim sen misin (P de k ) 2t - Sultanahmdte Muharrem Bey, 2:> gwır bakalım gelsin (Mahmut çıkar) 
d~ Jılllz& a ım v er apanır KUçiikayuofyacla LOW Be7. ı (Bitmedi) 
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Rüyada idam N•kleden ı 
fa. 

Alsu ,ehirlerlnden biri8inin y3nın- dikçe Mathie gittikçe büyüyen bir g~ 
da küçük bir köyde !ırtınah bir ıece, zün içiae giriyor gibi kayboluyor, çır
bir rinaye-t olmatta. pınmak istiyor fakat kıpırdanamıyor-

Barush Kovaki isimli Polon,·alı du. Manyııtizmaer ona itiraf ettirmiş. 
bir yahudi ortadan iz bırakmadan ı.ay ti. 
bolmq, ancak bir ıin sonra kanlı - Evet, demiftj, parasız, wfit
paltoea ile takkesini ve başıboş bırnkıl dim. Onu öldrdUm, altın kemerini al 
nnş kızağını bulmuşlardı. dım, ıM>nra kireç kuyusunda yaktına. 

Aradan tam on beş sene ıeçmitti. Fakat beni kimee ıörmf'di. 
O gece, ayni köyde o gün muhtarı HA.kimler biribirlerinia kulaklan-

intihap edilen hancı Mathisin terefi- na fısıldaştılar, ve hükümlerini nr· 
ne bir ziyafet veriliyordu. diler: iDAM. 

Bütün köylü onu eeverdi. Mathis Biraz sonra Mathis bir ipin boy. 
iyi kalpli, doğru ve eli açık bir adam· nana ge-çip srktıtını, nef esiain kesil
dı. Onan için, ziyafette herkes bol d'iğini duydu. Fevkalbqer bir gayret 
bol yiyor ve içiyordu. Bir aralık Mat· le eilkinerek 1ataiından fırladı ve a· 
hia kalktı, prlu eöylemete başladı. va1ı1 çıktıfı kadar batırdı: 
Tam o esnada uzaktan ıelen bir kıza· - Yettşin. boğuluyor1m1, ipi h· 
ğın çıngırakları duyuldu, yavaş ya.

1 

sin. 
vaş yaklattı ve hanın kapısında dur.d:ı. Bu ~sler dUğtin salonunda bir 
Bir dakika sonra kapı açılarak ıçe- gök gUril1tü8U gibi dayahnaştu. BU
rlye tıpkı on bet eene evvel katledilen yük bir helecanla koıuıtular. Fakat 
yahadiye benzfyen bir adam ıirdi, Mat Mathis. odasında, yatatının dJbinde. 
hiıse dofru ilerledi ve: yerde upuzun yatıyor ,.e artık hareket 

- E.elAmtl ale,tltbn. etmiyordu. 
Dedi. Yabancının bu hailffl giri- Hüküm infaz olunmuştu. 

şi ziyafetin tadını kaçırmıştı, köylüler -------------
kalktılar ve herkes evine çekildi. Spor haberleri 1 

Birkaç gün 80Dra, yabancı artık . 
k6ydet1 gitmişti. Onun maktul yahu- B ık 
diJe benzeyifi bo§una detildL Çünkü, a an 
J&hancı Barueh KoTe!lkinin oilu idi. 

Mathiı bu hadiseden o kadar oı• • d 
mfl1eeıleir olmupu ki, tabJatj defi~ ımpıya 1 
mJş, daima dalrın, dUşiineeli bulunu 
yor, oilU11un babasına bu kadar ben- DUn futbolcul•rla 9ara.UldG 
zeyişi ona muztarlp ediyordu. Esaıten 
bu benzeyişi Mathis gibi köylülerden Ankarall •U•tler de .. hrlmlae 
Valta da farke-tmişti. geldiler 

GilnlerdH bir ıtiın, köye bir jan- EyJDJOn ıon baftalannda Sofya 
clarnıa zabiti ıelerek muhtan aradı. ! ve Atinada yapılacak olan Bal· 
Mathi• onu ka11ıladı. Genç zabtt ;. kaynat mDsabakalanaa atletizm 
minin Kristiyan olduğunu, Ol\ bet se- kıımında olduğu gibi futbol kıı
ne enel katledllen Polonyalı yahudi- mında da iftirakimizin dütlnlil· 
nln oflu tarafından bu cinayeti mey. dotlnil Ye bu mlnaaebetle miUI 
dana çıkarmata memur edildliiui söy- takımı seçmek Oıere bazı oyun• 
ledi. Mathis. zabiti iyi bir surette ka-
"ul etti ve elinden gelen bir yardımı .. cul•nn futbol federaıyonuaa ça· 
airıemiyeeeiinl vadetti. tınldıldarm1 yumqbk. Din çağ-

Buaaala ı.eraber jaatlan1a a:ıbltl nlaa 8porcalar .........,._ sit
taMdiatmı ilerlettikçe uablyetl artı· mitler ve kendilerinden bu mi· 
yordu. Hatta. geceleri ıarip garip saba\. alara ittir ak için vaz.yet· 
Nflklamağa bile başlamıştı. Bunu, ka Jerinin mOsait olup olmadığı 
nsı kendme haber verince büyük bir ıorulmutlur. Eier iıtirakimiz 
tellşa dü,tü ve tavan arsında ayn 
yatmafa karar verdi. Bir taraftan ~al'ı ıurelte teabit edilirse ayrı· 
jandarma zabiti Kristiyan, Mathisin lacak oyuncular •nliren6rln ida· 
kısı Annet ile ., ~ete başlamıtlardı, rra=nde ciddi aurette çal11brıla· 
batta gfılfce de nişanlanmışlardı. caklardar. 
Janda'l'ma zabiti, tahkikatını bir an ev Maabaza duyduğumuza g&re 
vel bitirip saadete kavqmak emelile miUI takıma iltihakı llum relen 
iki misli pyretle çalı§lyordu 'e bunun d J · 'b nJ 
neticesi olarak, köy dıpr&ında, şimdi sporcular an bazı arı ımb a an 
ınetiı.k bir kireç kayuaunda, Polonya- ve rrubtelif meıguliyetleri dola· 
h yahudinln cesedinin yakılmış olduğlı yısile t.u mlisabakalara girmeleri 
nu tesbit edebilmişti. mOmktin olmadıjtnı söylemekte-

Bu haber Mathisin asabiyetini btis- dirler. 
bütün arttırdL ihtiyar, kızının ıenç Ank•nı •tletlerl 
sabitle b• on bet gün tçiade muhak- Balkan olimpiyatlar.ı at~etizm 
uk "lenmelerlni, münuebetlerinin mi:aabakalanaa ittirak etmek 
kayde dedikodular uyandırdıfını ileri llıere antiren6r Abraham tara· 
drerek istemittl. Gençlerin zaten 
canlarına minnetti ve artık zabit dil· fından Ankarada tefrik edilen 
tün hazırhklan içersinde tahkikatını Gençler birlıği ıpor ku'Oplerio
fllln at1atmuıta bile. den Raaim ye Ha"ln B. ler fe-

Nihay~t diittl• stinU ıeldi çattı. deraayon tarafından lstaabula 
Mathfs pek neteli ve memnundu. Yeni getirilmitlerdir. Ankaranın ıt'zi· 
Hltler, dans ediyorlar, köylUler, dil de bu iki atletinden Raa:m Bey 
lllnde. tıpkı Mathis muhtar tlln edil- mıntakaıının 4CO Hakin Bey de 
l.itt ıece gibi içip eileniyorludı. 
Şara~a kartı btiyiik bir zaafı olan 100 metre ıamp:yonu ve rekort· 
Matlft de kadHleri yuvarladıkça yu. meaidir!er. latanbal rekorunu 
nrlıyor, kaMtahalarla ıllltlyordu. kıracaldarı ieldia edilmektedir. 

ı1tayet bulunduğu masanın attına D mpsey mtttbla ! 
kaydı ve mzdı, kaldırp kendiaini yata- e y 
tına ı&türtlp bıraktılar. Torland (0regon) 4 tA.A) -

Mathis yatatında bir müddet öy. Maruf ağar sıklet Lo Lomaki 
}He kaldı. Sonra, birdenbire dirseti· m499bur Dempaey ile bir boka 
•in berinde doğruldu. Nerede idi? O- maçı yap1cak idi. Fakat uki 
dasında değildi. KaJ'flıında siyah el ıampiyon Dempıeyin kendısile 
bieelerl içinde bir sürü ha.kim dizili çarpıfaa iki rakibini ilk rauntta 
duruyordu. Hi.kimlu: d 

- itiraf e-t. diyorlardı, Polonya· yere •er itini fÖrDace Dempaey 
Jı yahacliyi sen öldürdün. İ e çarpışmağı kabul etmemit 

Mathisin pkaklanndan terler ve bu fHefi kendisinden başka-
dökülüyor, dişlerini sıkıyor ve: ıına bı!'aktığını '16ylemiftir. Demp· 

- Hayır, bayır, ispat edeme:r.si· ıey bu yakınlarda 6len erkek 
nis. beni kimse görmedi. kardeti Bameyi kaybetmit ol· 

Diye INlfmyor, 8ffinden uyanır, maktan dolayı çok m6teeuir 
kendine gelir gibi oluyor, fakat tekrar 
afn'hk basıyordu. bulunmakle beraber gayet kuv· 

Niha1et hakimler, onu aöyleterni- vetli bir turette çarp1fmaktadır. 
yeceılderla. karar verdiler ve 1Öy1ete- .... ,der kupeaı mUa•bek•., 
bilmek tlı.tre bir manyatizmacı ~etlr- tehir edllmlrecek 
diler. Bu teytanl bir adamdı. Gözle· Lon,ra, 4 ( A.A ) - lngiliı 
riaJ llatlaiM dldi, ilerle-dl. O ileri• Aeıo ldllbl. Franaaz ye ltalyaa 

1 lstanbul Beledlyesl 116nları 1 
Pazarlıkla kljıt, mflrekkep 

Belediye matbaaaı tçin lllzumu olan 37,S top zamklı k&ğıt, 
250 ton 57 X 82 eb'adında ikinci hamur klğıt ve 25 kilo renkli 
mttrekkep ıabn ehnacaktır. Talip olanlar her ,On matbaadaki 
nlmuneleri r&rebilirler. Pazarhta pmek için de 7 eylOI 931 
pazartesi gOnft ıaat on bqe kadar bankadan alacaktan 136 
liralık teminat makbuzile beraber Daimi eacOmenine mOracaat 
etmelidirler. (2283) 

• * • 
Zabıtai belediye talimatnamesine fıkrai atiye tezyit edilmiftir. 

Madde-525 3. Nisan-930 tarihli 1580 numaralı belediye kanununun 
1 S inci maddeıinin 3 OncD fıkrasına temkan lokanta, kıraathaa~, 
biraban~, meyhane, ban, otel, hamam, Iİnema,tiyalro,bar,danıiglerle 
f"msali •tÇ• dilklclnı gibi yerler eahabı bil6mam mekiUlt ve 
meşrubat fiatlarile kira, hizmet, duhuliye ve bilet mukabili ahnan 
meblağı g6sterir Oçer nOsba tarife tamim eder~k banlan belediye 
iktısat müdüriyetine temhir ve tasdik ettirdilsten aonıa birini 
mileueselerinde bilyttk harhflerle ve berkesin kolayca görebile· 
ceği bir yere talik etmiye ve diğerini mahılli belediye ,ubesine 
vermiye mecburdurlar. Muı._ddak tarifeleri bulunmıyan ve ı&rü
nen yerlere koymıyan mOeueseler eahabı belediyece tecziye 
edilecektir. (2284) 

- • * V eaaiti nakliye rumiaden olan l,orcundan dolayı haciz alhna 
alınan 1005 numaralı ve Ziyaettin Halit beye ait Motiı markala 
otomobil 17 Eyıtll 931 perıembe ıOnO saat 11 de Beyotluada Yqil 
ıokakta Pera ı•rajında bilmllzayede aablacatı ilin olunur. (2287) 

• * • 
Fatih belediytai mtıdOriyetinden: Sahipaiı 

daireye tealim edilen bir ıan botamn iki ,an 
ıubur etmediği taktirde aatılacatı ilin olunur. . . .. 

olarak bulunup 
zarfı?ıda sahibi 

(2286) 
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Frank LlaTtçreı 
Leva Balpr J 
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~111•ı AV111nuyı] 
ı ı Peata flspuya] 

ı RıysmartılAlmanya] 
ı Zloti Lehistan 

ı Penıö Mıtarfstaa 
Ley [lt0111arıJ 
Olur YaıOlloYJ•I 

ı Çevoacç Scvyec 
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_ 
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Mecidiye ' barld 
Bantonot \ 

Beıiktaı belediye ıubesinden: Arnawtk6ylnde Sekbanlar 
sok atanda (719) liradan ibaret bulunan bedeli keıfi mucibince Belecllze4e ı 
idi kaldırımının tamiri kapalı zarf uaulile mOnakasaya konulmQftu. BOtçenJn tevzlnl için 
1·9 • 931 tarihinde ihalesi için teklifab bulunan mDteahlıitlerin uğra,ıJıyor 
mOracaatları uaule muvafık g&rOlmedijinden mezk6r yolun tamiratı Maarif ve 1ıhhiye mOcllrleri 
yeniden 6 • 9 • 931 tarihinden itibaren 20 ıOn mllddetle ve kapab lle Nafia bat mlheadiıl din 
zuf uaulile tekrar mllnakaıaya Yazedilmiftir. Zarflar 26 • 9- 931 daimi encllmene çatnJarak ken· 
tarihine mOaadif cumarteai gOnO uat 15 te açıJacafından talipleria dilerinden 931 1enui bltçeaine 
yevmi mezk6rda daire enc8menine mllracaatlan illnolunur:(2280) konmut tabaiııttan han,Uerinia 

* • * tehir edilebilece;i hakkında iza• 

Bedeh ketfi 265 lira 65 k uruı olan Beyotlu 35 inci mektep hat abnmİfbr • Daimi encllma 

ı-:rbkla tamir !d;J • T.u.leria,......_.,.Gft ..... .dt\fju mld~::t,;-~ .... 
,Wrme'k içm lierlOn jıtUU!ı' f~ tl9 baakaclan aJaca•lan edilmesi mümkün olacak taUi· 

20 lirahk teminat makbuzile beraber 9-9-931 çarşamba günü ıat miktanuı teıbit bltçeyı tey. 
saat 15 ıe kadar leYazım müdOrlOğüne mOracaatJarı. (2282) zin edecektir. 

• * * Plllm depo .. n hakk11ıtla 
Beyoğlu baıtaneai zeminine daıenecek muıamba açık mi• Daimi encOmen filim depola-

nakuaya konmuıtur. Taliplerin ıartnameyi, kqif evrakını ıGrmek naın tabi olacaklan kayıtlar Ye 

için her glin levazım mndtırlotDae münakaaaya firmek için 26 hlk&mler halılnnda bir talimat• 
lira teminat akçelerile beraber ihale ,OnO olan 7-9·931 pazartesi name hazırla1ordu. Talimatname 
ıGnll aaat on bqe kadar encllmeni daimiye mllracaatlan. (1636) bitirilmif, fen heyeti mlkl•lltl-

• • • ne yeriJmiftir. Talimatname ya• 

Bedeli ketfi 4209 lira olan Kadılc&y halinin itfaiyeye tahaiı kında tatbik edilecektir. 
J Tekke•Aln ...... 

o~uaan kısmında yapı acak tadilit kapab zarfla mDmlraNJ• kon• Belediye Şile kazua dabiliacle 
muıtur. Tal"pJerio tartaame almak kqif evrakmı slrmek i~n Tekke nabiyeainclea AjYa naW. 
berpn levaum mlldtırlntnne m&racaatlan. MDnalca .. ya pmek 1eaine kadar olan fOIADI• la-
için 316 lirahk teminat makbuzile prtname tekBf mektubunu tuıaı 67 bin liraya ihale etmi .. 
ve 1 ıcaret oda11nda lca11tJı oldutuna dair veaika)'I m&bOrlO zarfa tir. inıaata yalcmda batlanacakbr. 
koyarak ihale ,Onl olan 7-9-931 perıemhe ,onı ıaat on beıe Şileden Tekkeye kadar olaa ol 
kadar Encllmeni daimiye vermeleri. (1634) on bet g&n eYel bitirilmıftl. ' 

..................................................................................................................................... 
mero klOplerine birer tezkere G •• J S ' tJ k d • • •• d •• 
g&ndererek Şnayder kupa11 m&- uze an a ar a a emısı mu ur-
aab•kalanna ait ni~~n~menin lügu" .. nden: 
bu mDaabakanm teh•rı ıçın ken-

ctiıine ... lhiyet vermemekte ol- Ak d • d h I ti 
duğunu bildirmiıtir. . . • a emı u u car an 

Hu mOsabakaya lngılızlerın 'I 
yalnız deniz tayyareleri ittirak 
edecek ve yeni bir rekor teaiıine 
çalııacakbr. 

F ... nu il• ltalr• lftt ... k 
•t•lrecek 

Londra, 4 ( A.A ) - Snayder 
kup•• mOaabakHı hakkında 
Franaa ve ltalya hawa itleri ne
zaretlerinin reaml cewaplan bu 
,On Londraya gelmiştir. Bu 
cevaptan anlatıldığına g&re f ran
aa ve ltalya bu mOıabakaya ifti
rak etmiyeceklerdir. 

Houston kupesı 
Londra, 4 (A.A)- Ledi Houa

ton ••Houıton kupa••.. namile 
yeni bir kupa koyacağlnı ve 
bu kupayı kazanmak için yapı· 
lacak yanı• her memleketin 
deniz tayyarelerinin ittirak ede
bilecejini bildirmitlir. Bu yeni 
mOsabakayı kazanacak olana 
aynca bia ı filiz lira11 verile· 
ccktir. 

1 - Mimari tubesine Jiae meıualan veya o derece tahlil 
ıarmllf olduğuna dair resmi vesaiki haiz olanlar, mimarlıta kup 
olan kabiliyetlerini &içen bir imtihanda mavaffalc olduktan tak• 
tirde kayıt ve kabul olunurlar. 

Resim, heykel ve tezyini aaa'atlar tubelerine orta mektep 
mezualan veya o derece tabtil ı&rmOt olanlar kabill olunurlar. 

2 - Kayıt için zirdeki enak ile mOracaat etmek ll&ı•cbn 
1 - Alcademİ) e hitaben bir istida. 
2 - Sıhhat Ye aıı f8hadetnameıi. 
3 - ikametılh ve bOanllhal ilmllhaberi. 
4 - Bq adet fotorraf. 
5 - Resmi tahail veaika11. 
3 - Talebe kayıt ve kabulil pazartesi ve perıem1>r gUnlerl 

aaat 10 dan 12 ye ve 13 ten 16 ya kadar olmak Oıere 10 eylll 
931 den 15 Tetrin:evvel 931 tarihine lcadar devam edecek. 

Tedrisata 15 teırinievvel 931 tarihinde baflanacakbr. (m6) 

Muayenehane Nakli 

Dr. 
Emrazı dbreYiye tecla· 

Horhorunl• 'Yibaaeai Beyojlu Tak· 
ıim Zambak ıokak No. 
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[ .. AL Ko. d•n & 1(. o. . 
K . Efkerdeki kıtaat Ye mDeueaat ihtiyacı için aıa· 

iıd a= Y.:. kapah ıarf uaulile abaacakbr. Taliplerin ıart. 
a f . . e..a ek için Kayıerideki SA. AL. komiıyonuna mli-:::J.r;:-1 iJb .... nar. (176-1649) . 

Cina Miktar ihale fClntl Saab l~ale yeri 

Si ti .. """" K. g-9-931 15 Kayıerı Sa. Al.Ko. 
ı ır e ~ • • • 

3. K.O. kıtaat Ye mtleııesatı ihtiyacı i~in ataiıda yazıh saman 
lrapalı sarf 11111lile aa-ın alınacaktır. Şartname Ye evıafını gör
mek iatiyenlerin komiıyonumuza ve taliplerin de Yakti muayye
nhade 3. K. O. Sa. AL Ko. mllracaatlan. (199)-1805 
Ci•i Miktan inale tarihi ,aati Yeri 
Saman 278,000 10-9-931 16 3. K. O. Sa. Al. Ko. 

• • • 
3.K.O. kıtaat ve mleeueaab ihtiyacı için ... iıda vazıh me

k61lt kapalı zuf uıulile aatan almacakbr. Şartname ve enafaaı 
prmek iıtiyenlerin 3.K.O.Sa.ALKo. nuna ve taliplerin de vakti 
muayyeninde 3.K.0.Sa.ALKo. auna mllracaatlan: (203)-1806 

Cinsi Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Saman 390,147 Ki. 13-9-931 17 3.K.O.Sa.Al.Ko. 

• • • 
3. K. O. kıtaat ve müeueaatan ihtiyacı için qajıda yazıh 

Nman kapalı zarf uıulile satm a'hnacakbr. Şartname ve eYSafını 
f6rmek iıtiyenlerin komisyona ve taJipleria de Yakti muayye

DiDde 3. K. O. Sa. AL Ko. mllracaatlara. (197)-1807 
Cinai Miktarı ihale tarihi uatl yeri 

Saman 221 ,450 9-9-931 17 3. K. O. Sa. Al. Ko. 
• • • 

Kırklareli n Babaeskideld kıtaat lhtfyacı için 7 kalem enak ayn ayn ka
palı ıarfJa münakasaya konulmupar. lhaleei qaflıda hizalannda gösterilen 
l'tiıl ve 11&atleri Kırklareli Aa. Sa. Al. komiayonanda yapılacaktır. Şartna
meleri komisyonumuzda mevcuttuı. Taliplerin prtname almak "·e müna. 
buya girmek üzere temlnatlarilı aılkGr •trn alma komisyonuna müraca 
atları. (241) - 2088 

Kırklareli kıtaatı için 
.. 
" Babaeski 

Kırklareli .. ,. 

" .. 
" ,, .. 
" 

" • 
" 
" 
" 
" 

Un 
Un 

Odun 
Arpa 
Arpa 
Ot 

Saman 

27-9-931 
27-9-931 
28·9-931 
29-9-931 
29.9.931 
30-9-931 
1·10-931 

Pazar saat 10 
" " ı:; 

Pazartesi ,. l:i 
Salı " 10 
Salı ,. l:i 
Çarşamba ,, l !J 
Perşembe ,. l:; 

SEYRISEFAIN 
l\tcrı.:u accnıa~ı: Galata L::öpru ba~ı B. 2362 
Şube A. 'ilrl::ccl l\luhfirdar zade han 2. 2<.fO 

PiRE· ISKENDERIYE Postası 
( EGE ) 8 E)1Ul Sala l O 

da Galata Rıhhmından kal

kacakhr. 

TRABZON POSTASI 

( MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

Yapuru 8Eylül Salı 17 de Sirke· 

ci rıhtımından hareketle Zon· 

guldak, lnebolu, Ayancık,Sam

ıun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire

son, Trabzon, Rize Mapavriye 

gidecektir. Dönüşte Z.onguldak 

1 
yoktur. Of, SGrmeoe, Göre

leye de uğrıyacakbr. 

TAViLZADE VAPURLARI 
AYVALIK·IZMIR Postası 

Saadet 
vapuru her Pa
zartesi akşamı 
17 de Sirkeciden 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Ayvalık ve izmire azimet ve 
Çanakkaleye uğrayarak avdet 
edecektir. Yolcu bileti vapur• 
da da nrifir. Adres: Yemiı'te 
Tavilıade biraderler. Telefon İs
tanbul 2210. 

:::::::::::::::::::m:::::······-.. -r.:::ım::ı:::m:::: 

H Sadık z~·d···; Bira i! • • • r .. 

7 - VAKiT 6 Eylül 1931 !!!!l9 

ONU 
" . 

OEF'EPINIZ 

TAHTAKURUSU, o pi• hayvan, receıeyln al:ı. 
. uykuda iken üzerinize ıeıerek uykunuzLJ 
lca91rdıtı afbl aynı zamanda aıhhatınız için 
bir tehlike tefkll eder. Evinizi ta~~akurula• · 
randan temlzleylnlz, Flit pUakllrtUnuz. , 

f'llt •inek elvrlalnek, pire, karınca. auve • . 
' ' ' toh m \U tahtakurusu slbl J1&f&ratı ve bunların u - ~ 
larını imha eder. H ... ratı OldUrllr fak&t Ihsan- .• 
lara aall zararı yoktur . . Kullanılması koJaydır. . 
Leke yapmaz. Fllt'I dlter hatarat lrtlha edici 
eczalarla tetvlf etmeyiniz. Siyah kutaklı earı --·~-
tenekeler Uztrlnde uker markaaını ıeı.Jlnlı. 

FLiT PD.SKDRTDNOZ • 

Cataıca müstahkem mevki kıtaatı satı ihtiyacı iç.in aşağıda yazılı un ka- il derler vapurları U 
için 1800 kilo taze fasulya 1600 kilo pah zarf usulile satın alınacaktfr. Iİ K d ı·z i~ 
paUican 640 kilo kırmızı domates pazar Şartname , e evsafını görmek isti yen- il ara 8 0 il 
hk suretile 7 - 9 - 931 pazartesi günü lerin her gün ve taliplerin de vakti mu ı= POST ASI !i Tu'' tu'' n ı· nhı· sarı umumAı 
ihalesi icra kılınacaktır. Taliplel'in ayyeninde Ankara Merkez SA. AL. Ko. f s ii 
prtnamesini okumak ve pazarlığa iştı- müracaatları. (221) • 1902 il akary a a 
rak etmek Uzere Kom. a müracaatlan. Cinai Miktarı f= ft mu'' du'' rluH ~u'' nden•. 

(271) - (2204) Un 250,000 lf Vapuru O gtlnü ak- !! 
• • • ihale tarihi Saati Yeri ı: 6 Eylül r B l B r şamı 17 g 

Fark'I fat.I mUteehhidine ait olmak 12-Ş.-NJ. ~ Aohra 11 
de Sirkeci rıhtımından hare· ı:: Bir 1,aelik ı,vaıımı karhıiye kapalı ıarf usulile mOnakaaaya 

üz.ere_ 10 ton motirin yafı alenl mün~- • • • ket!e (Zonguldak, lnebolu, A- 1 yazedilmiıtlr. . 
kaH)a konmuıtur. İhalesi 12 - e) hıl Ezine ve cinrındaki kıtaat için aı- a k S O d G" Kljıt Ye kalemlerin 19-9-931 Cumarlua 
931 cumartesi gUnU saat 1' te Fıadık- fır eti kapah zartla mfhtakuaya ko- y ncı ' •msun, r u, ~reaun, • El dekerlerile Sumen ve Nİrenin 21-9-931 Pazarieıl 
Jıda 3. K. O. Sa. Al. komisyonunda Y•· nalmaıtur. lhaleai bir teırlnievel il Trabzon, Sürmene ve Rıze) ye J Yazı makinesi ıeridi vesair mllteferrik 
ptlacaktır. Taliplerin nUmune ve şart· 931 de pertembe 1ıUnü 1:> te Ezinede as ! azimet ve avdetle ayni iıke· I" 23 9 931 Ç b 

1 1 k rf t 1 k 1 d ı 1 O levazımı kırtuiyenin • • arıam a nameefnf komisyonda görme eri -ve hll· e sa rn a ma om syonun a yapı a- lelerle G.. 1 ve nyeye uj'- : 

Je saatinden eYel temina~larile bir• te ::::kat!;~P!~;!:e:8~:'~~'::~ ~= 1 rıyarak a:~ee: edecektir. İ Gnnlerinde ibaleai icra edileceğinden taliplerin mezk6r tarib-
müracaatlan. (22.1) - 19:>8 teldlfnaJMlerile Ezinede mezkOr satın i FazJ t f i!it için Sirkecide ğ )erde uat ona kadar teklifi ve teminat mektuplarını membur 

• • • alma komisyonuna müracaatları (21'0) .1 M a •Hı it d p zarf derununda olarak Galatada mDbayaat komiıyonuna verme• 
"h . (22?l) il eymenet ını a ın a acen· ıf l .. k t . 1 k " d Hava kıtaat ve müe•eatı ı tıyacı tel··. .. at T 1 22134 H )eri ve nllmune eri ıurme ve ıar nameyı ama zereu e mez· 

1 i k • • • ıgme muraca · e. l (2607 için 13 kalem tayyare ma zemes a- lcOr komisyon• müracaat an. ı 
~lr urlunllle~-W-~l~ad K~~da~ kr~t ihtiya~ idn un~nnınnnnmmncmHHHnnnrum:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)eri: 1Utrtnameslni rörmek Uzere her ·.~atle9lı · ?7 eydlill, 9131 dpa:csar ı,ülnUK!aat Alemdar Zade Mehmel 
15 t ihalesi icra edilecektir. Talip- kapalı. zarfla milr\akasaya ko~m.u:Ştur. r-ua::aıı nı==-aw 

r- ., e \.onyc1 a "o oı u a. ıı . e>ın. la 
etin 8fleden evvel komisyonumuza ve nunda yapılacaktır. Taliplerin ~art- ; Vapur rı 
minakasaya iştirak için de muayyen name almak ve münakasaya girmek il il Lüks ve seri Karadeniz poıtası 
zamanda Ankara M. Sa. Al. Ko. mil· zere teminatlarile Konyada mezkur· B .. 

1 
t VAPURU 

racaatları flln olunur. (167) - 1590 Sa. Al. Kom. nuna müracaatları. (2 1) U en 
7 

E 
1 
.. 
1 (2270) y u • • • 

Askerf ihtiyaç için Eskl,ehlrde ya • • • Pazartesi pılacak bedeli ketfi 22651 liradan ıbı- E~ine ve Bayramiçteki ~ıtaat ihti
ret lntut kapalı zarfla mlnakuaya yacı ıçin un kapalı zarfla mütaakasaya 
konınaftur. ihalesi 21 eylül ~1 par.ar- ko~m'!şt.~r. lhaleei 28 eylül 9~1 pazar- gitnü aktam ıaat 18 de Sir· 
tem ctlnU saat 10,30 d •s1tı hl d k 1 tesı ıünu saat 1-6 buçukta Ezınede as- keci rabtımmdan hareketle 

a 0 te r • 0 kert Sa. Al. Kom. nunda yapılacak- . 
ordu satın alma komhlyonunda ya.pıla tır. Taliplerin şartname almak ve mU (Zongulda~, ınebolu, Ayancık, 
caktrr. TaJfplertn evaaf Ye teraıtlni nakasaya ıtrmek üzere teminat ve tek U Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, 
anlamak ft prtnamedekt tarut Ye ka· Hfnamelerlle Ezinede mezkur Sa. Aı.11 Trabzon, Rize Mapavri ve Ho- ı 
yut altında olank. •tinakua,.a ıir· Kom. nuna mtlracaatıarı (277) (2269) 

1
1 pa) ya azimet ve avd tt S ... 

mek üzere teminat "• tıldlfnamelerile • • • İ . e e ur E 
meık6r komisyona müracaatları. (2:hi) Buradaki kıtaat için 8 - 9 - 931 m .. ene Vakfıkebır ve Göreleye 1 

2112 de ihale eclfleeej'I evelce dört defa Han ı· ugrıyarak avdet edecektir. 
• • ~ . . edilen arpanm ihalesinden sarfı nazar Yük •e yolcu için Sirkeci· 

Dennlideki kı:tut ıhtıyacı ıçin D!" edfldftJ ilin olunur. (169) - 22'74 : de Vezir iıkeleıi sok k N 61 1 
. )ide teslim edılıaek üzere an kapa.ı • • • 1 t M a 0 • 

nıı ak d d lh 1 i J. acen asına üracaat T 1 • zarf usulilt mün ua a 1r ~es ~· Hava ihtiyacı için 100 ton mazot 
2 

O • e • 
eylül 931 sah ril.nU su! l:> te~ir. ~apah zarfla. m'!"akasaya konmuştur. : l 31· 

. tı muvakkaterıle tekhfnamelerıle lnaleil :!O eylül 9.>1 çaı~mLa guııü Nld mamnnnnrn.nn11•1Cwzww .. wwwm11m•ı 
:ın: etmek i.c;tly~lerin 2023 Jirahk ~e- l:l te Ankarada M. M. Vekaleti hna K d k •• 
k ra is . numuıa vakti muayyend• ış- Sa. Al. Kom. nunda yapılacaktır. a l oy 

om ':auoJ ıuı11wwuµri aµaıdn•J. (Şartna~esi komisyonumuzda mevcut 
~.ınnn:d Ükeri satın alma komisyo. tur) taJıplerin şartname almak n mü- Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
spa a (230) _ 1977 nakasaya gfrlM'k üzere teminat \'e tek· M k b · · d t . · 

nuna müracaatları.. • lifnamelerile Ankarada mezıkur komis ~ tc ımız e anı devreh hae 
• .. lh yona m.Uracaatları. (2S2) - 2275 tqkılltı yapılmıı ve 1-9·931 ta• 

23. Fırka kıtaat ve 1m:e~tıu ~ • • • ribinden itibaren kayıt muamele-
tiyacı için a~ağıda yas; 1 :1ınac:kt;r Aydındaki kıtaatın 8 aylık ekmeği ka· ıine başlanmış olduğu ilin olu· 
kapalı zarf uıuJlle ıa._ın k isti eni~ pah zarf usulile münakaaadadır. tha· nur. (2242) 
Şartname n eYsafını ıorıne ~ lesi 26 - 9 - 931 tarihinde saat 14 te - ------.----- -
• k lsvonumuıa n taJiplerın de Aydında askeri Sa. alma komisyonun

nn . om · inde 23. F. SA. AL. Ko. da yapılaraktır. ŞartnaJMei komfıyo-
vaktı muayyen 1903 numuzda da görülebllir. J~Urak •d•tek 
mUracaatlaTI. (222) • )erin teminat n teklifnamelnile meı-

Ctnsi Miktarı ktr komlıııyona mürataatıarr. (262) '!171 

Kok kömUrU :Sriooo 
lltale tar11'i Saatf e --·------.... _ 
U.9 !t:ll 11 23. F. SA. A J, Ko. Sahibi: Mehmet A11m. amumf 

• • • Mfl'İfat mtidürü: Refik Ahm•t 
V AKIT Matbaa .. Ankara Merkez kıtaat ve müt111e-

T•shlh 
Beykoz culh mıh eme ındı·n verilip 

gazttcını zın 7 Ağu tot 931 tarıhlı nu9· 

hı"ı~da lnıi~1r eden mutc \ cffı Mıdım 
Ahsa' et ttrc e ine ait illnın çıtış ~ünü 
8 F,, l iıl 93 r tuıhınc rnucııdıf Salı gunii 
olarık ,azılmırn IAzım gelirken cch,·cn 
Peu cmbe ıureunde )ızılrr:ıfbr. Tubıh 
olunur. 

Afyon nafia başmü
hendisliğinden: 

Afyon-Konya ve Afyon-Emirdağı yollannda muhtelif mahal· 
Jerde yapalacak 6376 lira bedeli keıifli 10 adet beton arme 
meafeı iapab 13-9-931 pazar günü saat on bqte ihale edilmek 
&zere kapah ıarf uaulilc münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için mfinakasa 
'erait umumiyuinin linci ve 2inci maddelerinde yaıuh veuikin mOna• 
kasa gOaUnden llıkal 8 gün e•vel villyet bıtmObendislijine tevdii• 

2 - MUnakaaa tafıilltile tartnameler sureti muaaddakalannın 
villyet nafıa başmtibendiıliğinden alınabileceği. 

3 - Müna"aıaya iştirak edeceklerin münakaaa ve ihale kanunile 
prtnameler ve teferruab dairea"nde hazırlıyacakları teklif mek
tuplanoı 13 9-931 tarihinde saat 15 ten evvel vilayet encümen 
riyasetine vermeleri • 

4 - Müteahhidin fen memuru İf hususunda müi.eahhit dere
ceıinde mes'ul olacağ1ndan mukavelenameye mateahhitle bera-
ber ımza etmesi lizımgeldiği ilin olunur. (2240) 

Karacabey l-Iarası müdürlü
ğünden: 

Keıif bedeli 13471 lira 68 kuruştan ibaret bir tay ahm ile 
yıne bedeli keıfa 10208 lira 35 kuruştan ibare t bir hizmet bay· 
vanah ahmnın infUI 9· 9- 931 çarıamba günü saat on beşte Ha• 
ra merkezinde ihale edilmek üzere kapah zarf uaulile 
ayrı ayn münakasaya vaıedilmittir. Şeraiti anlamak keıf 
Ye planları .görmek i ıtiyenlerin her gün Hara mil· 
dOriyetine miiracaatlan ve talip olanlarm da teklif meklup!arını 
Ye ehliyet veıikalarmı ve yüzde yedi buçuk nispetinde teminat 
daralanoı hamil oldu;u halde ihale günü muayyenz amanda 
Hara meıkeıinde haıır bu:uomahm. \ 931) 
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Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

Bayat· Kumbarası 
:: ..... :,:ı·ı:;;ii·;;·N;b";;.i·ı lallıllp Liseleri rA;;·;··iik:·o;ı;:·ınm:mm Mad-en· Meslek :::::::::.::: .... . E e : L" Kı 1 ::::::::::::: ::::········: Kız ve rkek : : ıse sım an : :::: :::J : • • • .. •• mi ·--·-:--·····............ MüessJsi : Nebizade Hamdi .................................. im ,, '" • • 
s=r: Resmi ders porgraml:ırını tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebt mekteplerine kat'iyyen J~zu~ bırakmıya- im Mudurıyetı nden . 
:!:: cac bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim v~ mürebbılennden mürek- :m • 
üii keptir. Ana ve Baba, yavrulannı 1 N K 1 L A P L 1 S E L E R 1 N E her husust..1 tam bir emniyet ve huzuru iiii Leyli Te meccani ve tahsil müddeti iki seneden ibaret olan 
!i:i kalple teslim edebilirler. (Mufas5al izahname vereceğiniz adrese gönderilir. Mektep Nuruosmanlvededir. Telefon 20019) mi . . . . . b. k d h i:=·---.. --·--·-· ... ·~·---· ...... ··ı·······===··=····-··········-:ı: .. ······· .............................................. : .......... ··:::···-···············:::: mektebımıze bıli ımtıban ırkaç orta me tep mezunu a a .::::::::::::::::::::::::::::::::::---:::::::=::.:::::::::....::.:::::::::::::::::::.:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::: . • . 
ı: ••••• - ... ·······-················---··-·············-··· .. ····-... ···········-·········· ••·•·•··••••••••·• .. ······························-·······························-· alınacağından talıplerin 1 T eşrinı evvele kadar vesıkaJarını 111111•••••••• Saraçhaneba,ında Münir Paşa konaklarında Zonguldakta Mektep müdüriyetine gönd'!rmeleri ilin olunur. c2262) 

Kız ve erkek HAYR.YE L·SELER· Ana-ilk 
Leyli ve Nehari 1 . 1 1 orta-ilse 
Tekmll sınıflar1 mevcuttur. Kayda başlanmışt1r. Tedrisat TUrkçe, Fransızca ve ingllizcedir. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblll6rlle ahnır ve akşam ayni vasıta ile 

evlerine g6nderllir. Her gUn 10 dan 18 e kadar mUracaat edllebillr. Telefon: 20530 

Fatih- Çarşambada: Ana ve ilk kısımları havi ----.ııııı. 

Hayriye ilk Mektebi 
15 Senedenberi tedrisatındaki intizam ve ciddiyeti ile tanınmış olan mek

tebimiz kız ve erkek talebe kaydına başlamıştır. 

Tayyare Cemiyeti Menfaatine 
r." V )\ K 1 T 1 n .. , ~----- HergUn mUracaat edileblllr. -----~ 

l~~7~~. ~~~~!!J J?alık~sdir yn~yedti En--KONYADA 

Sonbahar At koşuları 
25 Eyliil 1931 Cuma günü saat 14,30 da 
Konya vallsl izzet Beyefendinin himayesi altlnda Konyanın 

Çayır mevklind6 yapllacak at yarışları programı 

Birinci koşu ilçiincü koşu 
Üç yaşında ye hiç koşu kazanma· 

mıı erkek ve dişi, Yerli ve Arap tay· 
!ara mahsustur. 

Mesafesi 1000 metredir. 
Taşıyacağı sıklet : 56 kilo 
Duhuli} e : 5 liradır. 

ikramiyeler 
Bldinciye 225 ikinciye 50 liradır. 

ikinci koşu 
Dört ve daha yukarı yaşta ve hiç 

koşu kazanmamış yerli ve Arap at 
ve kısraklarına mahsustur 

Mesafesi : ~()()() metredir. 
Taşıyacağı sıklet : 60 1'ilodur. 
DubBliye 4 liradır. 

ikramiye 
Birinciye 200 ikinciye 50 liradır, 

Bu iki koşuya ecnebi kanı ıaşıyan 
hayvanlar iştirak edemiyeceği pbi 
ecnebi jokeler dahi binemez. l\aza
nılan birincilik ise Yarış ve isi Ah en
cümeninin tertip ettiği koşularda yine 
birincilik kazanmış addedilmez. 

Dört ve daha yukan yaştaki yerli 

ve Arap at ve kısıraklarına mahsustur. 

(Handikap) 

Mesafesi : 3500 metredir. 

Sıklet : 60 kilodur. 
Her kazandığı koşu için talimatı 

m:ıhsusa mucibince sıklet ilAve edilir. 

Duhuliye 6 liradır. 

ikramiyeler 
Birinciye 250 ikinciye 50 liradır. 

Bu koşuya ecnebi jokeler binmiyeceği 
gibi ecnebi kanı taşıyan hayvanlar 
dahi iştirak edemez. 

Kayıt müddeti 
Kayıt müddeti 18 Eylül 931 tari

hinde başlıyarak 22 Eylül 931 tari

hinde nihayet bulacaktır. Bu müddet 
zarfında müracaat et mi yer. !erin hay

van lan koşuya kabul olunmıyacakor. 

Kayıt muamelesi için vil~yet baytar 

müdürlüğüne müracaat edilmelidir. 

tan~:ı~:, ~~~::.~:ı~::ı~~~~k~al~; cumenı aımısın en: 
da, nahiyelerde, M 1\IUR ve l\.lEM:CRE 
lSTlYORUZ. t~inize, vazifenize h::ılel 
gelmiyecektir. Adresinizi bize mektupla 
bildiriniz içine 6 kuruşluk pul koyu
nuz. (1580) 

lstanbul postaneRinde 
548 

Ortak arıyorum 
4000 lira sermayem var, manifatura-

cıyım. Ayni meslekten Isranbul piyasa
~ını tanıyan sermayeli bir ortak anyo
rum. Jst P.I\. 46 V. B. adresine yazılması. 

~;ıı ·ııııı~~ıımı ııı~~ımıııııııııımımıııııı~ııım ını~ıınııııı 
Fatih sullı birinci hukuk mahkeme

sinden: 
Çarşambada Beyceğiz mahallesinde 

2 numaralı hanede mukim müddei Sa
lahattin bey ile l::ıtanbulda Divanyo
lunda 32 numaralı dilli:kanda mukim 
Esat ağa beyninde mütekevvin izalei 
şuyu davasının icra kılman mahke
mei gıyabiyesinde müddei iddiasını tek 
rarla mezkur mü~ai Esat ağa ile mü· 
nfü .. lff<ten nıutaiarnf olduğuna dair 
bir kıt'a tapu senedi ile tapu kaydı
nı ibraz eylemiş ve Esat ağa hakkın. 
da nıuamelei gıvap kararr ta~tirini 
talep etıui~ olm

0

asrna binaen b;r bu
cuk ay müddetle ilanen tebliğat icrası
na karar verilerek muhakemesi 2S teş
rinievel 931 saat 10,.10 a talik edilmiş 
olduğundan tarihi tebJiğden itihar<>n 
:; gün zarfında itirazda bulunarak 
yenn ve vakti muayyende mahkemede 
ispah vücut etmeniz veya tarafınızdan 
musaddak vekil göndermeniz aksi tak
dirde muhakt-meye kabul cdilmiyeceğJ. 
niz. ilanen tebJiğ olunur. (1632), 

Ayvalık-Burhaniye yolunun 20+250 - 17 + 250 kilometreleri 
arasında 3100 metre tulünde ve bedeli kesfi 11398 lira 34 ku· 
ruş olan ve birinci kısım itibar edilen, ve yine ayni yolun 25+ 
250- 21+250 kilometreli arasında 4000 metre tulünde ve be
deli keşfi 1622 lira 68 kurut olan ve ikinci kısım itibar edilen 
tamirata esasiyeleri için ihale tarihi olan 13-8.931 tarihinde mü• 
racaat eden talipleri tarafmdan verilen zarflar derununda şart
namenin birinci ve ikinci maddesi mucibince verilmesi lazım gelen 
vesaik görülmediğinden tamiratl mebhuse 14·9·931 tarihine 
musadif pazartesi günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden münakasaya vaze
dilmiştir, 

Muhasebei umumiye kanununun maddei mahsusası ve şart
namei umumide muharrer evsafı haiz ve lazım gelen vesaiki ita 
etmek şartile talip olanların malumat almak ve şeraiti öğrenmek 
üzere ihale tarihinden evvel Nafia dainsine mürDcaat etmeleri 
ve ihale tarihinde ve vakti muayyeninde vesaik ve dipozito 
makbuz veya mektuplarile usulü dairesinde Balıkesirde Encümeni 
vilayete müracaat etmeleri ilin olunur. (1981) 

lstanbul erkek muallim mekte
binden: 

1 - Fiziki ilimler mezuniyet ikmal imtihanlan 10 Eylnl 
perşembe · günü tam saat dokuzda icra edilecektir. 

2 - Diğer ders ve sınıfların ikmal imtihanları aynca ilin 
edilecektir. 

3 - Vaktinden evvel talebenin mektebe gelmeıi caiz de-
ğildir. (2241) 


