
M. Makdonaldın 
. Siyasi hayatı 

Son haftaların en çok mevzuu ba
his olan şahsiyeti, İngiltere başveki
li mister Makdonalttır. Çünkü 
(Makdonald) İngiltere tarihinde nadir 

Darülfünun Divanı 
Edebiyat fakültesinin bareme itiraz

ları hakkında bir karar veremedi 
tesadüf olunur bir hareket yapmıştır. Darülfünun divanı dün sabah ve görüşülmüş, neticede tıp fakültesi kact 
Esas itibarile beynelmilelci ve sulh- öğleden sonra iki defa toplanarak rosunda yeniden tadilat yapılmıştır 
çü olan Makdonald, son haftalar zar- tıp ve edebiyat fakülteleri ile ec1,acr Edebiyat fakültesi müderrislerinden 
fında müfrit milliyetçi olarak görün- ve dişçi mekteplerinin kadrolarını ye- bazılarının fakültece kararlaştmlan 
müştür. niden tetkik etmiştir. barem derecelerine olan itirazları da 

İngilterenin milli harbe girişini şid Toplantıda tıp fakültesi müderisl~ toplantıda görü.şüimüş, bu hususta 
detle takbih eden Makdonald 1917 se- rinden bazılarının evelce tesbit edi- bir karar verileınemiıştir. 
nesinde Rus ihtiJaJini alenen selam- len barem derecelerine olan itirazlan Rasim Ali beyin hakikrnda devlet 
lamış ve İngifterede amele meclisleri • _ şOrası tarafından karar verilmesine in-
nin teessüsünü istemişti. Bunun netice G • H tizaren barem cetveline ithali için yap 
si olarak Makdonald tekrar meb'uslu . azı Ze tığı teşebbüs divan tarafından kabul 
ğa namzetliğini koyduğu zaman kendi edilmemiş. iddiası gayri varit görül-
dairesinde (140,000) rey kaybetmişti. ~ f müşt~r. 

. .~unu ~üteakip Makde>na]d, başve- Büyükadaya teşri ve ,Dıvan çarşamba günü öğle~en ~n-
killıge geçtı ve en fazla beyııelmilel avdet buyurdular ra toplanarak edebiyat faıkültesınin 
siyaset ile alukadar oldu. Onun Reisicümhur Gazi Hz. evvelki barem cetvelini tetkika devam edecek 
Avrupa mesaili ile derin alakadarlığr, akşam Ertuğrul yatile Büyüka- tir • 
fırka işlerini taYsatmasını intaç etmiş dayı teşrif etmişler ve Yatkulü- Darülfünun emini Mua.mer Raşit 
ti, neticede lngilterenin dahili vaziye- Bey dünkü toplantı hakkında demiş. 
tine yabancı kalmıştı. büne çıkarak bir müddet otur- tir ki: 

Onun için, Alman buhranı lngilte- muşlardır. Gazi Hz. Büyükada- - Divanın bugünkil içtimaında tıp 
renin mali zaafını ortaya attığı za- dan Yalovaya avdet buyurmuş- fakültesin·in barem cetveline yapılan 

Yakın tarihten heyecanlı bir yaprak 

ALİ KEMAL 
Nasıl yakalandı? 

Nasıl kaçırıldı, nasıl 

ticvap edildi, nasıl 
linç olundu ? 

tutanların, kaçrranlıfır•n, 

edenlerin, llnç esne• 
bulunanların ifa• 

,·--rak yazalmıf çok 
kh ve heyttcanh 

bir tefrika 
man, Mister Makdonald bu hadiseyi tardır. itirazlar tetkik edilmiş, barem cetve· 
hayre-tle karşdamrştı. li eskisine nazaran hafif tadilAtla ,ca- Ali Kemal! fzmltts istintak eden Yazan: M. A. 

Mister Makdonald bu vaziyet kar- V k IJ h bul edilmiştir. Karar ittifak ile veril- Necip Ali B. 
şısında bir müddet tereddüde uğra - e i er eyeti miştir. .,41ıttmııınnın1ımıınnııı111rııımmı,u111uıııııııınıı1111ııınnıımuııııııııınnınuıııııııınnımn1111ııuıot1ın11T111mını1ll1ınttruınttı!J1ft!DRI~ mış, ve muhtelif tesirler önünde kal- Edebiyat fakültesi ınüderrislerlnden 
nuştı. Dun Öğleden sonra toplandı bir kısmının barem~ olan itirazları-A b. ı· '-". k nferansı 

Mnkdonaldın mali müşavirleri Ankara, 6 (Vakıt) - Başve- nm tetkikine de başlanılmıştır.,, vru pa Jr ıgı 0 
lngllterenin ancak cezri bir tasarruf kil ismet Pş. Hz. bu sabah ma- Darülfünuna kaydedilen talebeden 

myaseme kurtulabileceğini ve dakika kamında meşguı olmuşlar, öğle- alınan k~~diye ve har~ ~cretıerı bu italya ve Til.rklye Alman noktal nazarına 
fevtetmeden hareket etmek icap etti- d seneden ıtıbaren iki nuslıne çıkarılmış n ah ~ f fffJ 
ğini ileri sürüyorken amele fırkasının en sonra saat on beşte topJa- tır. Fakülte meclislerinin bu husus- muz are e er 
bürü·kleri buhranın bankacılar sui - nan vekilJer heyeti içti mama ri- taki te~liflerini divan d.ü~kü içtaimda'me- Cenevre, 

5 
(A.A.) _ Avrupa. birH·j deki bu tehdidi protesto etmiştir. 

kasti olduğunu müdafaa ediyorlardı. yaset etmişlerdir. Vekiller heyeti da tet'kı~ ve kabul etınıştır. K .Y ry ği hakkında tetkikat icrasına memur Bunun Uzerine M. Flanden, uı-ul 
l\fakdonald bu vaziyet karşısında içtimaı iki saat sürmüştür. içti- ve harç ucretleri şimdiye ~adar ılk se- ko isyonun son celsesi dört saatten meselesinin esas itibarile ehemmiyet. 

istifaya karar verdi ve kararını kırnla ı mada dairelerde kış saatinin n.ede 17 buçuk lira, iJdncı sene~e 12 f mla devam etmiştir. Bu ceı ..... Sov- siz olduğunu beyan ve mevzuu bahis 
bildirdi. Kıral onun bu kararını tek .1 lıra kada 'di c::ı.· d" 35 ve 24 lıra ol- az ~ 'h t · 

tatbiki hususunun da görüşüldügv Ü r 
1 

• 'ılım 1 yet heyeti tarafından verilmiş olan teklifin iktrsadt harbe nı ay:e. ~er~mı rar dü ünmesini isıtedi. Makdoıı ald muştur ...:x.· üt ı deyleroıı.ı.+ır l\lu 

!1< ası Tredünyonların tesiri altında daki müzakerata tahsis edilmiştir, maileyh bu proje tet~.k edlldıgı. """ 
tahmin edilmektedir.· 1 

• iktisadi ademi tecavüz projesi hakkı.!' yec~ı m a easını ser "'.I' .... • 

hareket ediyordu. Bunlar, işsizlere içtimadan sonra Başvekil Pş. M KUrl" üs ile Italya ve Türkiye man Fransanın kendısınl ecnebı dev-
yapılan yardımdan hiçbir tasarruf ya- Hz. umumi müfettişlik siyas~ı Yarınki Nüshamızda h eti. • hu~st bir komitenin tayini- Jetler tarafından ittihaz edilmiş olan P J as 

·· d fa d · b ey erı · ı i · ğd 'bi ı marn mı mu a a e ıyor ve aş - .. . . K p nı· ı·s~Adı'kler·ınden ve digev r taraftan müdafaa istem er nın ma uru gı h h muşavırı adri ~· ite görüş- a.e 

vekili bu attı areketten inhiraf et- a ru·· fü n un a Lo t c ·ı bütün devletleri alaka- göstererek bu sistemlere karşı tcca-tiği takdirde tehdit ediyorlardı. müşlerdir. da; ed:.ı Soyyet projesinin, merlisi vüzlerde bulunmak için harici tica.re-
Makdonald bu tehditlere aldırış Barem k b" . tasvip etmesi şartile, tetkik tinin inhisan arkasına Slğmma.ktan ıha 

etmeden milli bir hiikılrnet teşkiline Devlet bankası e:i;:;k üzere Cemiyeti Akvam iktısa- ret hususi. bir iktısadi sisteme sahip 
'karar verdi. di k j•A...: •Avdi edilmesi suretinde bir devletın manevralarına karşı koy. 

Yazan: hakkı tarık e>m 'KJ:Jıne ~ . . · r d b 1 Makdonald beş sene evvel lngiJ- Banka bir Teşrinievvelde M. Matta tarafından serdedilen tek ma.k ıçın, mukabıl tek ıfler e u una-
tere amelesi umumi grev ilan ettik- açllacak life müzahare1 edildiğinden tamaıni- cağını söylemişti.r. • 

. Ieri zaman onlarla bir olmuştu. Beş Ankara, 6 ( Vakıt ) Cüm- Ankara' mektepleri le usule ait uzun bir takım münaka- Nihayet komısylon, • 'N!- BKürtt ıkyillif. 
sene sonra kendisi bunlardan ay-

1 
yan etmiştir. siln teklifini kabu etmıştır. u e 

rıhyor ve siyasi hayatını büyük bir huriyet Merkez bankas1 hisse- Ankara, 6 (Yakıt) - Ankara şa ar ceL~t . f projesinin ister iktı- mucebince Avnıpa ke>misyonu tarafın 
d ı 

y • • t hh'•tt b 1 5 l d I k M 1 vıno , d t' ·ı k h i b' ko-tehlikeye atmış bul'llnuyor. Amele ar ıg' ıçın aa u e u unmuş mektepleri 1 ey ül e açı aca - . · 
1 

d mürekkep olan Avru- dan vUcu e ge rn ece usus ır 
fırkası onu saflarından çıkarmıştır. olanlardan leabb6tleri mikta- lır. Bu sene mekteplere fazla :~d:~~11~.:it::ınce ister hususi bir mite, mecli~I kebirin l~i.bl ~~::: 
Bu suretle Makdonald bütün mazisi- rının yüzde kırkınm bir ey]ülden tehacüm olacağı tahmin edildi· l . 'te e ve fakat her halde tetkik e- üzerine komısyonun ce~ıne ı b. d · omı c .

1 
·şı· ni ır per e ıle örtmüş, ve yeni bir ğinden talebenin mektepsiz kal- dı"lmesı'ni istemiş, arzusu tatmin edil- verı mı ır. h t 1 

1 

itibaren kesilmesi biJdirilmiştir. kllfl k d 
aya a atı mış bulunuyor. maması İçin lazım gelen tedabir mediği takdirde teklifi geri alacağı Rus te arşısın a 

(Alt tarafı 2 inci sa~~famızda ) Banka bir teşrinievvelde açıla- alınmıştır. tehdidinde bulunmuştur. . Fransızlar . 

Omer Rıza caktır. Lorl Cecil, ıııtımatum mahiyetin- Cenevre, 5 (A.A.) - A.vrnpa hır~~ 

Orta mektep muallimliği 
Taliplerin dün Darttlftlnunda 

imtihanları ya.:e_ıldı 

Orta mekteplerde muallim muavinliğine talip olanların Riya· 
ziyedcn imtihanları dün tahriri olarak Darülfünunda yapılmıştır. 

Bu imtihanlarda orta tedrjsat mfidürü Fuat bey de bulun· 
muştur. imtihana gireuJer 11 kişidir. imtihan evrakı Maarif 

vekAletine gönderilecektir. 

Resmimiz bu imtihana giren muallimleri &östermektedir. 

Hürmet! 
.......................... - ...................... komisyonunda !\of.. Flandın Rus • ...... H··· k rahhas heyeti tarafından teklif edilen 
ere e yangını iktısadi ademi tecavüz misakı meselesi 

Dün idarehanenıizi ziyarete mUnasebetile vaki beyanatında Fran :. 
gelen aziz bir dostumuz bize iki Sebebi hakkında tahkikata sız hükftmetinin bu teklifi tasvip etti-
tiyatro ilanı getirdi. Üzerinde devam olunuyor ğini, ancak Rus murahhas heyetinin 
iptidai tabut, sehpa, mezar re- Hereke fabrikasından çıkan yangın teklifini verdiği şeklin iyi neticeler 
simleri ve başı sonunu tutmaz u~ hakkında.ki tahkikata deva.m edilmek- vermiyeceği mütaleasmda. b~lun~uğu. 
zun cümleler bulunan bu ilanlar- ted. nu söyledikten sonra demış tır kı: 
da biri Bebekte, bin de Kadt- ı~angın fabrikanın altı dairesini "lşte Rus teklifinin bu ş~~i~den do 
köyünde Menemen faciası ve Ku . . rı ·u·tıen sayı/ayı çevırınız) b 'l" · h d · h harap etmıştır. Yangının bu altı da- ===.;,,;;;J;;~============;:::::m ı ayın şe a etı adisesinin se:..h-
neye tekrar edileceği yazılr idi. ireden hangisinden çıktığı henüz kat'-
... Bir. yerde çocukların, bir di- iyetle tesbit edilememiştir. En kuvvet 
geryennde hastaların getirilme· li ihtimal olarak ilk ateşin (elek) ve
mesini tavsiye eden bu ilanların ya (buhar) dairelerinden çıktığı ileri 
üzerinde birçok meçhul aktörle- sürülmektedir. 
rin ismini okuduk. Yangının neden çıkbfl da henüz an-

Bize bu ilanlan getiren dos· laşılamamıştrr. Yağlr paçavralara 
tumuz "Bakın, diyordu müstoh- atılan bir cigaradan veya layikile sön· 
cen yazılarla, piyesıe:le müca- dürülm4yen kazanın ateşlerinden çıktı
dele edildiği bir devirde bir inkı- ğı zannedilmektedir 
lap ve mefkure şehidinin derme Gebze müddeiumumisi Muammer B. 
çatma salaşlarda karikatürize e- hadise mahallinde tahkikata devam et
dilmesi doğru mudur? Menemf'n- mektedir. Fabrikanın g~ce bek~il<'ri 
deki genç şehit, inkılapçılığın Vahit ve Ali efendiler nezaret altına a
mukaddes bir hatırasıdır.. Onu 
bu hale sokmak hürmetsizlik de- hnmışlardır. 
ğil midir? Fabrikanın yanan kısımlan tarak, 

Dostumuz ne kadar haklı idi ı vargel, çözgü, perdah, kurutma dai
Bu delikanlılan mukaddes bfr releridir. Umumi zarar 200 bin lira 

şehide hürmet vazifesine davet tahmin edilmektedir. Yanan daireler 
etmeliyiz. de çalışan ve şimdi açikta bulunan 

._...__.._ ____ ,_... _____ ,,,_.ııameleler 150 kişidir. 

Doktor - Bu ilacı yaptlrdık• 
tan sonra ,ışeyl adam aktlh 
sallamayı unutmayınız. 

Hasta - Orasını merak et• 
meyiniz, zaten bend6haneye 
otobUsle giderim. 



!!!9le 2 - V AKIT 7 Eyli11 l~j) 

M. Makdonaldın Gayri milbadllleı-e 
verilen bonolar 

siyasi hayati Esham 'ekhnd~ olmahd1r 
[ Ost tarıh ı inci sevıfıda 1 Gayri mübadiller uzun 11eneler bck-

Acaba Makdonald, b~günkü mil- ledrkten sonra, alacaklarına mah,u
lt kabineye riyuet ederek ona vazi. ben yüzde yirmi nisbetfnde tevziata 
ftılıini ifa ettirdikten eonra ne yapa • başlandı, bugüne kadar, 2 buçuk mil 
cak? yon liralık bono verildi. 

Siyasi hayatına devam edecek mi? Gayri mübadill~rin bü!ün alac~la· 
etıniyecek mi! rının yekQnu 30 milyon lira tahmın e-

S G N ---=-- --~-

2-- B A B 1 R L 1 R 

Bir dava 
lzmlrde Yenlasır gaz•t••I 

mahkemeye verlldl 
İzmir, 6, (A.A.) Vali muaYİ· 

nine diktatar diye neşriyatta bu· 
lunan Yeni Asır gazetesi hak
kındaki tahkıkat neticelenmişt r. 
ve mahkemeye verilmiştir. Mab· 
keme bugüıı aı!iye ceıada bat· 
lıvacaktır. 

Bugün bu nokta üzerinde mti • dtlmittir. Demek, yüzde yirmi ola· 
hhn ihtillflar vardır. Bazılarına gö- rak ke~~ilerine altı milyon liralık bo
n Makdonald, milli kabinenin ikti • no verıhyor, . ~rphk da, emvali met 
dar mevkfinden çfl<ilmek üzere yapa riikeden yedı mılyon lira kıymetinde 
catı umumi intihabata iştirak etmiye • emllk gösterilmiştir, Gayri mübadil
cek Ye hiçbir intihap dareslnden nam· ler ellerindeki bonolarla bu emlakten 
zetJifini koymıyacaktır. Fakat bu tah· satın alabil~ceklndl.r, ~'. kanun bo· ~ır lushi h 
ınin nabehenglm sayılabilir. Mak'- nol~nn _t.a~ısen . bu ış . '5'" kullanı İstanbul, 6 ( A.A.) - Muhttlit mü· 
donaldın vere~i karar bugünkü ka labıle«ıını tasrıh etmıştır. badele altıncı tali komi~yonu reisi 
bhtenift muvaffak olup olamıyacaflna Gayri mübadiller bu noktaya "e Monte Arran ilam il ton cenaplaı ının 
bakar. bu tahsise itiraz ediyorlar, bono!arın imzasile gönderilen ,.e etabli nsikası 

BurUnkü kabineden beklenen şey, bo._da esham gibi tedavül edebıl~te- almak i~m müracaat müddetinin !:l 
mail buhranı bertaraf etmek ve lngil- ıini ilıtlyorlar. Bu husu9ta da Malıye eylülde nihayet bulacağına dair olup 
tere ııııanayiinl canlandıracak bir '1attı vekAletine müracaatta bulunulmuş- b b 1 k ' b'" Jte . . d 1 1 • u sa a ı ı u nırr. ız e neşro unan 
hareket takip etmektir. tur. Bu talep, muhik bir ta eptır. tebli" h uh•-ı·t "'b d 1 k • • .• 1 g se ven m ~ ı mu a e e omı! 

MfJlt kabine buna muvaffak olur Çiinkti, bogune kadar bıraktık arı "~~ oou katibi umumiliğinden gönderil· 
11....a -..1 i h t d vetin kartrlığını almak Ontidlle, pyn Y 

ve eıaan 1r111umıyey otnu e erse o k bo 1 · · miş kaydile n~ridilmiştir Ta~hihi 
zaman bugün Makdonalda muanz o- miibadlller. ço ~ç ~ra gırmı.ıaş-t kayfiyet olunur efendhn. . ~ 
lan amele fırkuının tekrar onun etra- terdir. Şımdl kendılerıne tavz 
f111da top)amnuı ye onun Jiderlitlni yapıldıfmı duyan alacaklıların hepsi, u,akhlar lzmlrde 
tercih etm•i bekleniyor. Fakat milli paralannı istemekte, fakat bonoları UŞAK, 6 ( A.A. ) - 9 Eylül 
kabine muvaffak olmadıfı takdirde va- kabul etmemektedirler. . Bu bonol~r i1mir kurtulut bayramına ittirak 
ziyet tamamile değişecektir. nama muharrer ol~uğu içın ıarip hır etmek ilzere tebrimizden 442 

Mi8ter Makdonalda çok benziyen vaziyet oluyor, bırçok sipekUlbyon· kiti fzmire gitmjştir. Birçok k im-
bir devlet recUlii, mösyö BrJyandır. lara yol açı~or. . 

00 
ıelerde bugün hareket edecek-

M&!syö Briyaft slyuf hayata ileri bir Gayri möbadıllere tevzi edilen • · 1 d" 
8MY'atist olarak atılmı' fak~t başve - noların birer (eml!k) gtbi ipotek ya- er ı~ lhl B S. d 
ktlete geldikçe adından başka '1er pılabihnesi faydalıdır. Çünkü madem c- ec 6 (AA) mTsun. a 1 Ve 

' • k ' b bo 1 6 ·1. r adır ,., .-,amsun, · . - anarec · 
tarafı muhafazakar olan bir siya<:et ta 1 u no ar .mı yon 1

1~ lık em- cihi bey Stnoptan ~amsuna gelmiş, 
kip etmiş ve bu yüzden ıiyuf haı·ntr- karşılık olarak yedı milyon ıra · . .. . k 

· .. . . . d .. t - Şehır uzerınde tt\elAnlar yaptı tan 
na nihayet vermeğe lüzum görmemi"· lak gostenlmıştır. Bonolar a tıa-ı k d d . · t" 

• lak "bi k b ı lunabilir. Esar,en 8onra oşu mey anın a yere ınmtıŞ ır. 
ti. em gı a u 0 

_.. k Vecihi bey mu,·asalatı günü mel·danda 

VllA7etteı 

Tasarruf 
Blltçenln hangi fashnda 

yapdacak? 
Daimi encUmenin bütçeyi tev

zin için ıube mOdürlerinden iza
hat aldıjını dOnkU · nuabamızda 
yazm1ttık. Aldığımız malumata 
gare, daimi encümen bazı ver
gilerin indirilmesi üzerine bele
diye blltçeıinde ba11l olacak 
noksanlık dolayisile azami taaar 
ruf için tetkikat yapar ve büt
çeyi tevzine çahtırken umumi 
hizmetleri ıekteye uğratmamıya 
çahşmaktadır. Encllmen tehrin 
ihtiyaçlarını tetkik etmiş, en 
başta gelen ihtiyaçların mektep 
ve yol olduğunu g6rmUıtOr. Büt
çeye mevzu maarıf ve yol tah· 
sisatının azaiblmıyarak bu itlere 
sarfedilmeai, aıami tasarrufa ria
yeti tavsiye eden dabiliye veki· 
Jetinin son t'Jnİrİoin bOtçenin 
diğer faaıllarında nazarı dikkate 
alınması kararlatbrılmıtbr_. 

Yalnız ilk nı ektep binalarının 
1 

pahalı olduğu anlqılmıf ve da-
ha ucuza mal edilmeleri çareleri 
aranılmıf., bu hususta hazırlanan 
plan ve projeler tetkik ediJmiye 
baılanmı,tır. Bundan baıka en 
ucuz ve asri yol intasının tes· 
biti için de fen heyetinin tetki
kat yaparak bir rapor hazırla· 
ması esıtst kabul olunmu,tur. 

ölr mukayese 
Makdonaldın buna mümasil -!dide bu noktal nazardan hareket wuett S h lk t · .1. :r 1 ilk · toplana amsun a ına ayyar~cı ı· Almanya bu sene ve geçen 

hareket etmesi de onu !'İyasl hayattan mukriıler de vardır. y~ _nrı. ~ .. rız ğe dair bir konferanA \'ermiş, halk t.l· sena ne mıktar ••ra aldı? 
çekmefe Mbep olamaz. ~k tabii biraz karışık gıbı gorunen f d Ik lanmış · b sabah da ihracat ofiıinin tetkikahna g6· 

Bunu tavın edecek !mil. mi~ter vaziyetten istifade için ihtikara kalka ra rn an. 8 rş " u 
Makdonaldın. millt kabine bqındaki cak ve pek naçar vauyette hulunan saat yedıde Fatsaya uçmuştur. re Almanyanın bu sene ilk altı 
mu,·affakıyet veya muvaffakıyteei7.1i • ıayri mübadiller de nihayet boyun eğ. . ~enlzllde ucuzl~k. ayı zarfındaki umumi itbalit 
iidir. mfl< mecburiyetinde bulunacaklardır. Denızlı, 6 (A.A.) - Şehrımızde ku- yekunu 3,806,000 marktır. Ge-

Bunu ise öntimüzdeki haftalar tayin Gllyri mübadillerin, bonolarının zu eti 4:1 l:uruşa satılmaktadır. Oğlak çen ıenenin bu müddet zarfın· 
edtcektir. borsada bir Mham gibi tedavülünü i~ ve dana ;z.:ı kuruştur. Kavun ,.e karpuz daki ithaiAt yekunu ise S,750000 

Om~r Rı:ra temelerlni, hiç de çok gönMmeliyiı. çok bol ve !;Ok ucuıdur. Czüm az oldu· m•rk idi. Son ~~M. \kJAff.Ai 
----------- BiT misal cetlmhll N:..-.. "111~ •~ tuudaa J..5 kurusa 1'1\tllJ.naktadır. .,., ... , .. bu aaabt o..riacle te-
Oalrelerde ••-• eaeta-1 tirmeden evet şunu söyliyeyim ki, bir -------=:;;t..:..-L--------
D · d · ti ı· te•rı' 1 1 liri oldugu- gibi fiyatların geçen·· evaır e meaaı aaa er y • çok ihtillflı meselelerde o meseleye Memleket Haberleri 

nı~vvel bidayetinde değiıecektir. benzer hadiMlerden nümune alınır, seneye nisbetle dOşkün olması 
2~ EylOJe doğru yiJlyette top- ne gibi sureti hal bulunduğu t~tkrk e- Zlrel kooperatif da rakkamları dütürmilttür. 
• ıııacak o'an de•air rOeaHı me· dittr. (Gay~ mübadil) 1MSeleslnde Uzun küprünün ÇUp köy kar• Umumi tthallt meyanında me· 
aaiye başlama, &tle tatilleri, ak- de biz, miıııali, Yunaniıwtandan alaca· yeıinde bir zirai kooperatifi vaddı gıdaiye ıthalltı geçen ıe-
pm paydosları zamanını yeniden gız. Zira (Mühade1e) meıııelel'i, ~UtUn teşkil edilmit ve teşekkül iktisat ne 1,633,000 mark , olmasına 
t L •t d kt" beşeriyette tık defa olarak Ttlrkıy~ ve veklletince tasdik edilmi•tir. mul< abil bu ıene 1,089,000 mark-
eıoı e ece ır. ak' 1 • • "' 

--···--·-·············--·-·-·--···-·- Yunanistan araaında v 
1 0 muş ı>ır Edirne camllerl hr. 

Jayıdır ki Fran• hOk6tMtf bir takım keyfiyet olduğu için, başka yerlerden Geçen seneki yağmurda ha· Buhran dolayııile at.nan ted-
mulcahil tfkltnerde bulunacaktır. Çün misal almamıza imkln yoktur. rap olan Edirnedelci canıilerin birlere bakılacak olursa ikinci 
kü 'Fransa hükumeti huautd bir iktısa- Yunanistanda gayri mübadillert, k 

tamiri münakasaya onmuıtur. altı aylık ı"tbalAtın daha az 1 dt aiste.me sahip bulunan bir devletin şimdiye ~·a dar yüzde 60 ~evılat yapıl· o a 
-diler htlkGmetler tatafından alınan ustır. Bunlardan ilk yüzde otuza On bet güne kadar faaliyete cağı tahmin olunmaktadır. ÇUn-
:nrlldafaa tedbirleri yifzUnd~n mn:r.ur ayrıca yüzde yüz faiz, ikinciye de baflanacaktır • kil döviz hakkındaki abklm it· 
bir mewle do.,töfttnU iddia ttmekle yüzde sekiz faiz vermiştir. ve bonolar, Çeltik fabrl!(aaı halitı gUçlettirdiii gibi b•nkala· 
beraber - başka devletlerin iktrsadt h~ bir kayde tlbi tutulmadan borsa- Antalyada yapılmakta olan rıo emtia üzerine avana muame• 
.Wemlertne hücum etmek için harid da esham gibi ,-e yüzde yüı kıymetle çeltik fabrikasının in,aata bitmek lesinde çok ihtiyatlı davranmaları 
ticaret inhisarını kendisine siper e~ r~ektedir. Bununla beraber Y~.na- üzeredir. MRkineler Antalyay• da bu hususta milesair olmakta· 
JMBini mUlllkln kılacak her türlti ha· nlıtan bu bonolara karşılık olmak uze· 
reketJerin önün& almafa çalışmağa az. re ağır bir yük altına lfİrmiş ve hariç· götürfilmi;stii,._ dır, Yalr ız dört ağustostan ev· 

Dllnyada olan biten 
Merakh pyler 

Kaybolmuş ger.danlık 
Londra gazetelerinin yazdıfına gö

re son günlerde Londrada gayet garip 
bir ,·ak'a olmuştur. İngiliz Mil kaJın· 
tarından biri dostlarından birini bir 
mücevherciye göndererek deiiştirmek 
i~in teslim etmiş olduğu bir ~ift 
küpeyi aldırmış. Ayni mücev~erci de 
lngiliz ledisinin bir inci gerdanhiı 
varmı~. Mücevherci gerdanlık ile kü 
peleri ayni kutuya koyarak ledinin 
gönderdiği adama teslim etmiş o da pa 
keti olduğu gibi sahibesine getirmi,. 

işin garip noktası burada baş -
lıl·or. Ledi kutuda yalnıı küpeleri 
gÖrerek çıkarmış " kağıtlara sarılı 
olan gerdanlığı görmeden kutuyu ger 
danlıkla beraber sepete atmış. 

Neden sonra kuyumcu gerdanlıtı 
da ayni kutuda gönderdiğini haber 
verince ledi hayflanmağa başlamış. 
Meğer gerdanhk üç \>in İngiliz lirası 
kıymetinde imiş. Bunun üzerine he· 
men altmış atMle tutulmuş bunlar 1.on 
dra çöp arabalarının getirdikleri mü • 
ıahrefatı karıştırarak arasında gerdan 
hiı bulmağa çalışıyorlarmış. 

Acaba Jedi 372,000 franklık gerdatı 
lığını bulmak içln ne kadar para sar· 
fına mecbur olacak ,.e neticede gerdan 
lığı bulacak mı? Bu, Londra aristok 
rat muhitini meşgul eden gayet heye· 
canlı bir ,·ak'a haline gelmi~tir. 

Beledilede : 
MUstahdemlerln veslkalan 

Otellerdeki müı1 ahdemlerin 
müstahdemin bliroıuna kayde· 
dilmemeleri belediyece karar 
altına ahnmıttır. Bunlar eskiden 
olduğu gibi c~miyetlerinden ve 
belediye iktisat mtldliriülOnden 
vesika alacaklardır. 

Yakalanan otomoblller 
Bazı oıomobillerin civar bele· 

diyelere kaydedilerek oradan al· 
dıkları pllkalarla tehir dahilinde 
411.;aı. ... a.a-aadA• •lc&7:et edilm~ti:. 
Don yapı lan teftişlerde tehirde 
bu suretle dolatan 3 otomobil 
yakalanmıt sahipleri hakkında 
tahkikata baılaomışhr. 

Bunlardan birınde İzmit, di• 
ğerlerinde Çatalca ve Silivri 
pllkası bulunduğu srörOlmüttür. 

T ecrUbe tarlası 
Tütün inhisar idaresi puro Ye 

t6nbeki yetittirmek için bir tec· 
rllbe tarlası yapmış, ve mOtaha• 
,.,aziraat memurlarından Fahri B.i 
Adanaya )o'hyarak bu ite memur 
etmitti verilen ma!iimata g6re 
Fahri 8. bu tecrOb~lerinde muv· 
affak olmuf, mükemmel ena~a 
puro tütilnU ve t&nbeki yetiıtıril· 

mittir. 
metmt, bulunmaktadır.,, ten istikraz yapmı~ır. Bizim istik· ztraaı <ldllS,nda vel mübayaa olunan emvalin be· 

Nihayet komisyon iktuıadl ademi te raz yapmamk hU8u8Undaki haklı ti· Zıraat odası idare heyeti dün deli serhf'~fcf' örff'"~hilme ~ tedir. Eczacdann konır••I 
ca•ttz mi•kı projesinin ve bu mesele tiz1iğinılzıi dütünürsek Türkiye c-ayri bir içtima yapacak ve yeni reis 1.1ono ıewaıatı 1\ırki)e eczacılar c~mi)etinden 
hakkında C!1l'liyeti Akvam büyük mec· mübadilleri ile Yunan gayri mübadil- ile umumi kAtibini seçecekti. Gayri mübadillere bono tevzia· Cemiyetimizin 6 aylık kongre-
li8ince tamp edlhlmek kaydı lhtirazi- !eri ara5ınd~. bu_ taraftab~lmuğk~y~se ya Ekseriyet o!n adığı için içtima tına devam edilmektedir. Dun si 8 eylül 931 sah gilnü saat 
sfle yapılma!N mu temel dlğ" teklifle pamayı:r.. ıegane ypa ı ece ımı:r. ~y. b .. k I t C H F k 
ri tdktk etmek iiftre hUflust bir komite' mademki karşılığı emlak olarak mf'Y· •• ~~~!.~~..!. .. !~~! .... ~ .. ~.:!.!.~:.......... tevziat gUnU olmadığı halde ev· ikide Beyoğlunda · · • aza 
tefkillne karar vermiftir. cuttur gayri mUbadilterimize verdifi· zannediyoruz ki, bli> ük meşekkatlere velce ilAn edilen günlerde mU- merkni salonunda toplanacaktır. 

Komisyonun içtima devresi nihayete'! miz bonoların, esham gibi borsada tıı. göğüs germiş vatandaşlarımız i!;in bu racaat etmiyen 20 aileye bono Muhterem izamn leşrifleri rica 
ermi,tlr. davül edebilmesini temindir. Oyle da, bir borçtur. verilmittir. olunur. 

efrlkası : 81 girdi. 1 Parter her 11nıftan insanla hm ya bir bale ile bir fokstrot aokul· ı Her yeni kontocuda misafirler 

lb 1 k 
En önde yürüyen akraba bir ca hınç dolu idi: Kellifelli beyler, muftU: ~o~trotu kantocu kızlar· soruyorlardı: 

ZI el elile büyük hanımın bileğini tu· kilrklü hanımlar, bereli mektep dan bın bı~~ evvel mızıkacılara ! - Mücella Süzan hanım bu 
tuyor, ötekindeki cep fenerile Y<' çocukları, neferler, toförler, kö)• yol ~.ak ıçın ahaliye yalvaran mu? 

Dalı 
lu aydınlatıyordu. lüler, çartaflı kadınların yanında mavı mıntanlı delikanlı ile oynı· Akraba: 

arı Misafirlere ayrılan iki loca aari kızlar.. yordu •• J_Ca•alye yorsun olduiu ve - H•yl1', diyordu, fark Greta 
koridorun nihayetindeydi. Akra- Kalabalık o haldeydi ki .mavi yen;ıenı bıç;.mindeki kunduraları Carboıu uzun uzadıya nazlanma· 

y AZAN ba küçük bir müzakereden ıonra mintanlı bir delikanlı: ıahba ayağını ııktıiı için mözürü dan sahneye çıkmaz... Hem o çık· 
RE41iia.}\ T N U RI miaafirleri iki ırupa ayırdı. Na- - Yahu efendiler, hammlar .. bozuyo~, aktrisi lazdmyordu. biı zaman tiyatro alkıttan yıkılır. 

~ dide ve Naciye hanımlarla Feri dun ayıptır tu çalgıcılara yer verin d.e K~zın 11nirli katını, ıözünü oynat• Tiyatronun içyüzünü ıayet iyi 
Kaynanaamdaki dalımlıtı beyi bq locaya, ıençleri ötekine geçainler, diye bağırıyordu. Bıl tı~ını, kavalyeye çıkıttıiını ıören bilen akrabaya ıöre bu aktrisin 

yorpnluia atfeden Feridun Bey o aldı. Galeri ve localar katı - deniz,haaaa davulun, hatlar üzerind~ "l b!r çalııcı, bir azizlik etmek iıte· Ankarad birçok ıevdalıları vardı. 
na bir kere daha yemitçinin iskem· hamamı gibi - Kalın kalın sırıklar den ele, geçmesi adeta bir mesele ~·; kuten borusundan acaip aca· Fakat o bunlardan ancak iki üç 
leaini teklif etti. Fakat artık bu· üzerine kurulmuttu. Nadide ha· oldu. . ıp sesler çıkarmağa, tempoyu büs· tanesine yüz veriyordu. 
na hacet kalmamıf, akraba mem· nımın bunlara emniyeuiz bir Localar battan ba•a kibar ın· bütün karıttırmaia bqladı. Niha· Geçen hafta tiyatroda onun için 
nun bir çehre ile kapıda ıörünmüt· gözle baktığını gören akraba: ıanlarla doluydu. Feridun be- yet aktris dayanamadı; çalgıcıya büyük bir kavga olmuf, iki gece 
tü. - Hiç merak etme halacığım .. yin arkasında ayakta duran (ak· yük.ek aeale: "Etekliğe lüzum, evel de barda bir ıarhot onu vur• 

Bu ıece kalabalık dehtetti. ı .. vallahi bugün yine belediye mü· raba) araaıra ona iğilerek ehemmi y;ok ... adamakıllı çal,, dedi. mağa kalkmııtı. 
ki erkek aluntıya kartı yüzer ıibi hendiıleri muayene ettiler, dedi. yelli isimler söylüyordu. Tiyatro birdenbire alkıt ve kah· Büyük hanım: - Sakın buradll 
hareketle kadınlara yol açblar. A· Büyük hanım ıaida ıolda ki\· Büyük hanım kahvesini içer· kaha frrtınaıile ıararldı. T epinf'n a da bir gürültü çıkarsa ne yaparız? 
ile toprak döteli uzunca bir aeçit- çacak bir yer göremediii için kuv· ken kantolar da batladı. Bunlar yaklar ikinci katın dötemelerini Diyor, geldiğine ıeleceiine pif 
ten ıeç.ti, dar bir merdivenden •etle: onun çocukluğunda Peruzdan, bii- zangırdattıkça büyük hanım loca· ı man oluyordu. 
çıktı; ıaleri miiflerilerinin arkaaın - Allaha emanet çocuğum. yük Amelyadan dinlediklerinin nın kenarlarına tutunuyor, içinden 
du dolqaral& localar koriclonana Merak edilecek ne var7 dedi. hemen hemen ayni idi. Yalnız ara dualar okuyordu. ( Bitmedi) 
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OdUnç olarak 
verdim! 

Atercezada, dün bir lhUIAs 
dawaaının rUyetın• batl•ndı 
ÜıkUdar poıtaneıi memurla· 

rından ism•il 8. in dDn lıtanbul 
ağırceza mahkemesinde 300 lira 
ibtiliı etmekle maznun olarak 
mahkemesine b•ılanmııbr. 

Kendiıi, bu parayı o ınn ı•· 
bitler muvacehesinde Şemsettin 
B. iıminde bir zata aktama ia· 
de edilmek iiıere ödünç olarak 
verdiğini, o zabn da parayı al· 
dıktan biraz 1011ra öldfiğilnii o· 
latmıf, ihtilista bulunmadığını 
söyle mittir. 

ŞahitJer dinleniJmiı, iımai1 B. 
in ifadesini teyit etmiılerdir. 
Muhakeme, haıka bazı ıahitJe
rin celbi İçin kalmışbr. 

11Plat,, davası •l•rcezada 
Beyoğlunda F ranıızca intişar 

eden .. Piıt., mizah gazeteıi aley· 
bine açılan müstehcen DeJriyat 
da•aıından dolayı, ikinci cezada 
muhakemesine baılanan gazete· 
nin Hhibi ve mes'ul müdürü 
Osman Hlmit B. in davası ağır· 
ceza mahkemesine verilmiı Ye 
kendisi tabliye olunmu,tu. 

Ağırce:ıa mahkemesi, bu mu
hakemeye eyJOJOn ondördüncli 
aUaü bqhyacaktar. 

Emin beyin lfUla ı,ı 
lstanbul ikinci ticaret mahke

meainin ifla1ma karar vermesi 
Dıerine tefekkül eden ıendik 
hey'eti Trabzonlu Kasap zade 
Emin beyin muameJeainin taıfi· 
yeaini bitirmeic üzeredir. Kanp 
zade bankaların depolarında za
yi olduğunu iddia etti,ii tütünler 
h•kkında dava ıçılmasın1 il'iyOz 
bin kiloya varan bu zayiatın 
borçların& kapattıktan ıonra ar-
lac~ı ileri sürmektedir. Emin 
bey hakkınaa bu ıayıattın do
layı ceza hükmü alındığına görıe 
zayıatın vücudü kabul olununca 
muhafazaı1ndan mes'ul olanlara 
rOcu etmek tabii oldutu mOli 
hazaıile bu talebini muhtelif 
makamlau arı .. • mel< t~d ı r. 

Ay tutuıucak - · .. 12 EylUlde hU•uf her tarafta 
gtirUlecek 

12 Eylül cumartesi gOnü gil· 
neı tutulacaktır. Bu bizim mem· 
leketimizde görülemiyccek, yal
nız Amerikanın AJaska yarnn 
adasile Bebrinıı denizinde gö· 
rülecektir. 

26 eylülde de ay tutula aktır. 

Spor haberleri 

Deniz yarışları 
latanbul amator reıken,mottir· 

bot ve outuboarta sahiplerlnft 
T. 1. C. 1. latanbul 11untakası deniz-

cüik heyeti r(yasetinden: Tayyareye at konma merasimi 
Heyetimiz tarafından bu sene tel'- naaı .. I yaplldı ? 

Muhafazaklrlarrn bir kısmı tip olunan deniz )'arışlarına amdtÖr Hayrabolu kazası bu tayyare alan 
vazlret hakkında ne dU~ kürekçi ve yüzücüler şayanı teşek~ür ~7 ka_zadan bi.rid!r· Bu münasebetle 

,unUrorlar ? bir tarzda artan bir alaka ve sayileri· 30 agusfog gün li ka!olabada her sene-
Lond~a, 5 (A.A.) - Muhafazakar- le iştirak ettikleri halde deniz sporla- kinden dııhıı fazla bir heyecanla tes'it 

)ardan bır kumunın miJU hükOmete g;r rının ruhunu teşkil eden yelken ve ''e tebcil <'dilmiştir. 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Pa:t.artesi 7 E~ lül 9 uncu 
ııy f 9;H. ~tnenin ıı,ün!eı i· geçen 250 
kalan ıı;ün ler· ı I.1, ~:l Rtb'üllhir 1350. 
GUneş-Do~uşu :i.:32. Batışı 18.34 

Namaz vakitleri- Sabah 4,06 

O~le. 1 ~.1 ~: ikindi 1"5.49.-Akşam 18.a4, 
\':ır~ı 20 O<ı imsak· :l.48 

Hava - Dünkü haım•t ıazamh 3~ 
~ek~t M. BaJ.d'rinin bir hata İ§lediği bundan başka motörbot sporlarile iş- Sabahleyin saat onda kaymakA.m 
f~~ınde bul~ndu4<larr açıktan arıaa tigal eden amatörler _ :n temmuzda- be. Y ve hükumet memurlannrn iştira (as~ari) 19. llııl!'ı.in rıı7gar lodos esecek 
• ül -ı...-d" :ı: ~ k ı ,.e ha\:i a~·ık nl:ıca~ur . 
• or m-1-e ır. Bunlar intihabatın bir bJ yarış müstesna olmak üzen _ pek -ı e askerHk ~ubesi önünde toplanan 
an eni 1aprlmasr •e ıümrük himayesi az alaka g&termişlerdir Deniı ~por· kalabalık bir halk kütlesi önünde bü- ı 
siyuetine iıttnat ettiriJmesi için ısrar tarının memleketimizde de ilerlenuısi- yük. ııtferin yıl dönümünü tes'iden me-

1 da bulunacaklardır. ne çalışan heyetimir. mevsimin yelken rasım yapıldı. Merasim müddei umu-
Diğer taraftan bütün muhafazakar ve motörbotlar için l)()n yarışını te~ mi beyin ~ok heyecanlı bir hitabesile l 

Jarın umumi intihabatln pek yakında kil edecek olan 11 eylül büyük deniz b~şl~dı. l\füddeiumumf bey 30 ağuı;ıt~~ 
yapılmasını tercih ettikleri de muhak- yarışlarına şehrtmiı yenkel ,.e mo- gunü nasıl ve ne kadar mübarek hır 
kakflr. Bununla beraber yukanda törbot sporcularını ehemmiyetle da- günün dönümü olduğundan bahseyle
ıikri geçen muhafazakarlar kısmının vet eyler ve bu münasebetle bu yanş memleket istilA ordularının ayakları 
bugünkü istisnai mahiyetteki meseıeh•· hakkında atideki maJOmatı \•erir: memleet istila ordularının ayakları 
ri hatretmt'k hususundaki kat'i tasav- 11 eylül 1931 cuma günü Beykozda alt1nda çiğnenirken bütün vatanı se 
vurunu tahakkuk ettlrmeğe vakit bul- senelik program veçhile kürek yanş- ven'er kan ağlıyorlar ve ne yapa.cak
madan evel mim hükumete müşkülat larrndan başka motörbot, outuboatt larını bJlmiyorlardr. lşte tam bu es-
çrkaracaklannı gÖ8teren bir emare ve yelken yarışları yapılacaktır. Bun- nada ve böyle mü~ül bir dakikada 
menut değildir. larda birinci gelenlere kıy~tli kupa- büyilk kumandanımızrn idaresi altın 

M. Baldvinin idare8inin bugünkü Jar vemükafatlar verilecektir. Ayııca da ordumuı. toplandı ve 30 ağustos 
parlamentoların baları arasında bir· Turing ve Otomobil klübü tarafından günü sabahı son ve kat't darbeyi \'Ur-
çok işlerde uya~dırmış oldu~u hoşnut 11 eylül yarışında birinci gelen yel· du .. , Daha sonra mektep talebelerin-
suzluk nazarı ıtibare al~ndrgı takdir- kenli yata verilmek üzere büyük ,.e den iki küçük hanım tarafından ,·ata-
d~. mu~~fazak~rlar~an bır_ ~ısnunın gayet kıymetli ve güzel bir yelkenli nt .. manzumeler söylenmiştir. Bunu 
reıslerın1 - Mıllt htikômetı muşküh\ta kabartma resmini hav· b' qlt müki· mutea1dp genç bir muallim bey tara-

w t k . ~ ı ır Y 
urra ma sızın - gerı ça5ırmak husu- fat1 konulmuştur. y mütehassıs fından da bir nutuk söylenmiş ve şu-
Rund~~i ~r~uları~ı mil~l hükumdin va bir dikep vel'ilecekti:rt~eknelerin ya be reisi tarafından ordu namına te • 
zif esını bıtıruef-1 tarıhe brrakaeakta. rrı hatları 1931 Mnesi ta.Hmatna- şekkiir edfll'-rek merasime nihayet ve-
n zannolunabilir. Bu kısım muhafa mesinde mevcut hari;a;ış olduğu gi- rilmiftir. Yukarda da tebrikler ka - · 
zaklr)ar p~rll~ntonu~ çarçabuk da- bidir. Bu program bil:m:ın Şirketi bul edilmiştir. 

• 
Bugün 

Gelenler· gldenler- Bu ~ahan 

Cı:sav Baııiqi . ,·apurile şehrimize 800 
lralyaıı laşist izdsi gelece~ti~. 

~ Posta \'C tel~ral umum müdürü 
Fah·i 8. Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

~ Bir miiddcttir mezuncn şrhrimizde 

bulunan ma1rif vekMeti milli talım Ye 
ıerbiye heyeti azasından Ahmet 1'evrJk 
vr Avni Be)'lcr dün Ankaıaya gitmiş· 
lcrdır. 

* Radyo 
ıstanbuf - Saat 18 den 19 a liadar 

gramofon p!Aklan neşriyao 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka 
saz, Anadolu Ajansı haberleri 20,30 dan 
21,30 a !,adar cazbant 21,30 dan 22,30 ı 
k:ıd'ar ikinci kısım caz, Borsa haberleri. 

~ Vakıt:Abone 4artlan= 

1 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hnricte - 800 I 450 2'700 

Aylık 
Karuş 

ğrtrlmaSf (çın M. Baldvınin alacağı me Hayriye bilet gişelerind tedarik olu Öfleden sonra saat birde kasaba 
tanetli vaziyete belbağhyacaklardır. nabilir. Uzak mıntak 1enrdaki yelken- haricinde yere ;nmi~ bulunan tayyare Hin sertlarım_!!! 

1 
aa . k . 

nglltereye v•rllecek kredi IHerl yarcş maha1line çetune-k ve geri nı~ at onma JMr~sımi yapılmıştır. Rrsml Hususi 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork E\'e- götürmek üzere yarış ıiinü 8,30 da hir Bılhassa b~ ~erası?.' ~?k .~arı~ ol ~ Satın JO J\ş. 12,50 Kş. 

nlng Post gazetMi, M. Morganın r·- romorkör Ye-ilköyd bir romor· muş ve kuıf hır koylu kutlesı kendı Santimi 20 ,. 25 .. 
ı Y en ve ta 1 . . . . f k 1 d 

y&Mti altında bulunan bankerler gru· kör de Moda<ian h k t edecektir. yyare erını · gorme e oşmuş ar ı. KUçUk llln ,artlarrmız: 
are e K · · be · · 

punun vermit olduğu iki yii~ milyon do Hakem heyetinin v 'f . . kolaylaş- azanın tayyare cemıyeh şu sının 
larltk lm~diden bir kısmının İngiltere tınnak için teknele a~ :;n•da talimat- meşkur faaliyetlerinin ve köylünün mü 
hükumetine ıarledildifini haber vere- namede sorulan "' r 11

8 hın ' ·kında ni· temadi yardımı ile alınan bu tayya. .. ua er Qn,, k 1 . .. 1 1 
ı rek bunun Bank federal Rezerve ta- hayet 9 _ 9 _ 1931 çarşamba günü renin at onma lfttrH mı şoy e o -

ra.frndan lrıgiliz bankucna verilen 125 öğleye kadr Galatada Bozkurt han 35 muştur: . . .. 

1 2 3 
30 50 65 

4 

75 
I • l O Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç ayb
~ı için bir defa meccanendir. 

B - 4 s:ıcırı geçen ilAnl~nn fazlı 
(._ Mtırı için 5 kıırıı~ zıımmolunur milyon dolarlrk kredinin bitmiş oldu numarada denizcilik heyeti reisi Ekrem MerMJm• tayysrenin ı.sminı or -

iu manMında olm&d1ğını ve her ikl Rüştü btye cenp nrilm~i 'ft bilhassa ten kurdeleleri a~mak snretıle başlan· 
~.re.djnin ayrı ayn, isti!"al edilebilece-- geçen yarışta ~ahamızı yreflendiren dr. Bu vazifeyi bir ~bit anası yaptt. Etsbll vesikalan' t ... 

gını SiyleıMktedir. · 1 Yeşilköy. ,·e Moda denizcilerinin bu ya- Şehit oğlunun müterakim maaş-
1 

b d k' T k b- .. 'R .... ,..fı 
M. Mekdonald ••kerate rışlan. da iştit'ak eylemeleri rica olu· )arını tayyare ceıntyetine terketmiş o- stan ul a ı tir te aaıı um• 

Londra, 5 (A.A.) _ M. Mak Donald nur ef'endim. lan bu haınlyetll anaya bi~ altın tay- )ara yapılmakta olan etabli ve• 
hafta tatilini Şeker&te geçirmek üure yare madalyuı talik edlJmış ve sonra ıikası tevziatı bitmek üzeredir. 
dün öf1eden aonra Londrayı terketmi Faşist izciler kendime makas verilerek. kurdele- Tevziat onbeş eylüle kadar d~ 
tir. ş Itri kesmi,tir. Bunu m6teakıp gen~ 

Bu9Un 800 kl'I geliyor • vam edecek, ondan sonn mü-
at oldufu söylenmektedir. bir köy hocası tarafı.ndan tayyare?ın 

Bu sabah ,ehrimize Cesare t d b h d l racaat edenlere vesika verilmi· 
Kruvazör y~i bir i~ial k ı .· B . 8 Hizum n ehemn\iye lft en a se 

1 
e· 

Je ]imandan ayrılmıştır. Dlğer ~~·~~~~ attısti vapurile 00 ital· rek halkın yardımı şükranla ~-adedil- yecektir. 
.. k .. yan faıist iı:dıi gelecektir. i t' Daha sonra bir muallim bey ' - ---- -·-·----

vazor çı an yangını sondrm1?ğe ve ö- V d G I h m ş ır. t .. t d' •. alıp g~tirdiği eşyalarını vermesini :l!lte 
len\erin cesetlerini bulmaia çalışmak apur saat ıekiz e 8 ata rı .. tarafından halkın cemiye ! gos eı· ıgı ı ir. :Fakat Bahtiyar lsmailin ie-k· 
t d 

bmına yanaıacak izciler italya -b t ve yardıma teşekkur olunmus-a ır. k rag t ... Ji •• !'İnden hiç birini kabul etmeyince 

1 kta k 1 onıoloıu ve konıoloıluk erkln1 tur h d 1 ı 
ra o era var tarafından karımılanacaklardır. . i 1 b l id et enen smail bıçağını çekerek 

Bura, 5 (A.A.) - Irakta bazr mm- Y Artık tayyaren n u_çuş an a~ a · sa.plamak üzere kadının üzerine hücum 

tak J d k ] 1 izcilere muallımleri de rafakat )a tayyarecı)er me-haret-·a ar a ·o era sa gınr sirayet daire .. mı' ve evve . . • e-tmiştir. Lakin tehlikeyi gören Bııhti-
sini genişletme-ktedir. 8 ağustostan etmektedir. Aralarında ilci sene H uçuşlar yaptıktan sonra hır ıkı zat yar öyle bir şekilde bıcağın önünden 
1.- • 739 d f 1 kJ evvel de h . . 1 s· ·1 .. bt'r hanım uçuşlar yapmışlar- . J . ~ . w v.:rı an aza ıml!le bu hastalığa şe rımıze ge en ınyor ı e gen~ kaçmış kı smail elındeki bıçagr kadı-
t t 1 b 1 

· Muıoli ... ı'n' . ._. kU ük wl d B ..... ada tayyareden halka he- • . u u mut ve un ardan 389 u ölmüştür. u ın ıas:ı Ç og unun ır. . u ""'"' . na saphyacagı ft!rde sol memesı altın 
Hutahk Dicle nehri boyunca şimale da bulunduğu söylenmektedir. yannameler atılm~l}trr. . Uçu~l~r lnt- dan kendisine ısaplamıştır. Vak'a ma-
doğru yayılmaktadır. Hamarada oo İtalyan misafirleri bu sabah tikten sonra pehhvan gijreşlen ya. halline gelen polisler Bahtiyarı yaka· 
kişi ölmU~tür. - Taksim Cümburiyet abidesine pıJarak galip ıelenlert muhtelif mü • Jamı~lar. Ismaili de hastaneye kaldır 

M
. y lk 1 k k ~ı d k8fat)ar verilmiştir. Bu suretle halk 1 d . 

. : • ere nl411n çe en oyacaklar, "5 e en ıonra k a kadar ellenerek memnun~n mrş ar ıı. 
. ~arıs, <> (A.A.) - Nevyork Mlediye tehri gezecekler ve yarın Boğaz a şam. d'"nmUştür. Yanhş bilet vermı, diye .. 

reıSlş~f. 
1
Yalkere Lejyon Donör nişanı- içinde bir geıinti yaptıktan ıoera yuJerıne 0 

B. R. E,·elki akşam saat yirmi bir buçuli· 
nın ova ye rütpesi verilmiştir. ıebrimiı.den avnlacaklardır. ta köprüden Haydarpaşaya giden va· 

Bir franaız Jenerallnl 1 Polis Hdberleri pur yolcularından Iüırltoprakta otu .. 
ylld1rım vurdu Ticaret ileminde: ran Orhan hey iıoıminde birisile iskele 

Pari!'!,:; (A.A.) - Bir dağ mancvre- Aua ve lran UzUmlerı 8 btfyara , ır-ekfl memuru Ahmet efendi arasında, Or· 

Ay tutulma11 akıam yediden 
dokuz buçuğa kadar sürecektir. 
Ay tutulması memleketimizin 
her tarafında görülebilecektir. 
Romanya gazeteleri güneş ve 
ay tutulmttların1n bazı tabii ~i
disata sebebiyet ''ereceğini, zel
zele fırtınalar olacağım yazıyor. 
larıa da tahminden ibaret o!an 
bu havadia~eri rasathane mildilrü 
Fatin Ef. d•in tekı'p ~tmiıtir. 

111 eenasrnda ali harp meclisi tzaınndan Bu ıene Hamburg piyaaaS1n· 8 b k~ en han beyin yanlış bilet vermesinden, 
, jeneral Juquemort, bir yıldırım lsabe da Ru• Ye iran üzümlerinin ala· ıça münazaa. çıkmıştır. Orhan bey Ah· 
tile yaralanmı§ttr. cağı vauyet dikkat ve aJAka ile Çar~ıkapıda Yolgeçen hanında ter- met eif endi tarafından döv.üld·üğünU id 

Fuat bey 
o, T. umum mUdUrU geldi 
Orta tedrisat umum müdürü 

Fuat bey dOn Ankaradan feh

Bir Jap~n kruazlSrUnde ı,uaı beklenmektedir. Piyaıaya geç Hkçl tsmall dün kar!ı geldiği eski nıet dia etmi' olduğundan polıs tahkikata 

I Tokyo, ·> (A.A.) - Yokohama !ima. gelm~kle. beraber bu memleket resi Bahtiyara bıçak saplamağa çalt- başlamıslır. 

l ınnda buhı.~a~ .~~toro ismindeki Ja· mahsullen geçen sene H b şırken kendini yaralamış ve tedaYi e- Çamıra sokmuşlar 
pon knıvaıorünun ıçindeki bir gaz mu- piyaıatmda mühim rol 

0 
am urg dilmek üzere Cerrahpaşa hastane:ine Eyüpte Bahariyede Hasan beyin tuğ 

hafaıa.tNndan bir iştial olmuştur. lş- b. ynamış kaldmlmışttr. la ha1·manında çalışan amele Musta-

tiaUn şi~deti altı kişi denize fırlatıp Geçen senenin ilk nısfuıda Al- Hadi8e şöyle olmuştur: fa. Tosun. Ali. Haydar Halit ve lb-
atmışhr. insanca otuz. kadar zari- Jı;ımail. Bahtiyar ile senelerce met rahim aralarında ehemmiyetsiz bir mt. 

rimize gelmiştir. 
Fuat bey dlin Darülfünuna gi- lstanbul - S.ofya 

derek orta mekteplerine muallim Telefon hattı dUn sabah 

manyaya ithal edilen 196 bı'n k l res hayatı yaşadıktan sonra Bahtiyar. seleden k<nga çıkmış ve bu sırada lb-
cnta razakı ve çekirdeksiz ü~ bir gün tsmanin evde bu1unmadrğ: hir rnhim diğerleri tarafından dö\'ülerek 

zümün 66 btn kentali Türkiye- 1'ırada e\'İnin eşyalarını ~larak bir ta· <:amur içine sokulmuştur. 
muavinliği için müracaat eden· ı•ne bozuldu 
ferin imtihanlarında bulunmuı· lıtanbul-Sofya telefonu dün 
tur. ıabıh gene bir ariza göstermiş 

Fuat bey r.ıekteplerin açdma- •e saat 11 buçuia kadar hat 
sına kadar tehrimizde kalacak kapalı kalmıştır. Birkaç saat 
ve bazı tdtişlf"rde bulunacaktır. içinde bozukluk bulnarak tamir 

JSır zıyaret edilmif ve tekrar muhabere baş-
Cenenede bulunan Hariciye vekili lamışbr. lstanbul • Sofya hattına 

fnfik Rüştü bey, 2 eylülde, !labık Hi- kartı günden güne rağbet art
dh· Abba~ Hilmi Paşaya, bir öfle zi- makta ve konuıanlar ıiyadeleş· 
yaf tti nrmjjtir. , mektedir, 

den, 26 bin kentali Yunanistan- rafa 8a,·uş.mu~ ve izini kaybettirmiı-tir. B1rakılmış çocuk 
dan ve 20 bin kentalide irandan o gllndenberi Bahtiyarı arıyan fakat Kasımpaşacla Aşıklar mezarlığında 
gelmiıtir. Bu rakkamlarda İran bir türlü izini bulamryan İ!'lmail dün Ü( aylık metruk bir çocuk bulunmuş
üıümlerinin geçen aene Ham· öğle ineri biraz hava alntak üzere Sul tur. Zabıta çocuğu terkedenleri lıul· 
b~rgtaki mevkiini gösterrnekte- tanahmet parkına gelerek bir kan:ı~- mak icin tahkikata başlamıştır. 
dır. ye oturmuştu~. Bir miiddet sonra hah ŞUpheli ölUm 

Hamburg tüccarlar.. bu sene çeden geçen bır kadmı kaçak. bulu- Be~iktaı;;ta odun bkelesi civarında 
İran üzümlerinin daha temı'ı o- nan metre!'i Bahtiyara benz.e.tmış. ,.e ya hamallık eden sabıkalılardan Dervi~ 
1 k 

nrna yaklaşınca bu kadının hakıkattn Der,·a iı;;m' d k' k k . • d .. 1 .. ara piyasaya arzedileceaini t .. .. r· .J ~ ın e ı um a} ıgın a o u o-
t b . k . -e> Bah~iyart old~I uBnuht~ormuş ~~· kBunuwn tarak bulunmuştur. Müddeiumumitil· 
a mın etme te ve ıranla ü~üm üzerıne smaı a ıyara nıçın actıgı tahkı'kata • t t . ..1.. ·· 

üzeri d l • k . · va:ı ıye e mış 'e o um şup-ne muameeye g1rişmegw e nısormut-te ·rarevıneavdetetmesini h .. ı· .. "ld"w .. d t · tem ül .. t •-t d' 1 . . ~. . " ı gonı ugun en cese morıa ıon· 
ay aos ermen. e ır er. teklif etmış, ıelmedıgı takdırdc evden ıluitmi,tir. 
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Hz. ISA •1 Nakleden. 

Bmer Rız• Hatıralar Arasında . 
Rejimlerin ruhu 
Bir zamanlar, devlet deyince 

herkesin aklına sadece kuvvet, kud
ret, maddi hakimiyet gelirdi. 

Tarihin eski izahçıları bu dü -
şüncelerile her rejimin muvaffakı -
yetini silah kuvvetile ifade ederlerdi. 

lstanbulda gizli bir cemiyet ! 
Çarh dönUyor - lzt.rap demleri - FelAketler arasından 

bir geçiş - Menfa kurbanlar1 - Daöılan bir bina -
KUçUk kayanın kazazedesi - lzmirden kaçmak 

ihtiyacı - Yeni bir vall. 
Bu yanlış yalnız cereyanları ters 

b. -65-ır köşeden görmekle kalmamıştır. . . Yazan : Halit Ziya 
Bu fikre saplanarak tatbikata ge- Beşerıyetın mukadderatında aczi onu Radosa sevketti: Bir daha av 

Isa,kurban kesmek adetin 
kaldırmak istiyordu 

Fakat hahamlar, hAhinler bunlarla 
geçindikleri için ona dOşman oldular 

çenler çok defa sert, keskin bir §"!ni- mesaibin bir silsile halinde teva- det etmemek üzere.. Bu aile altından 
yetle karşılaşmışlar ve yanlış izahın lisine nasıl makul bir izah bulunabi- bir daha kalkılamıyacak olan bu darbe Ayni yahudiler, kayserin resmini zelzele olmuş gibi dehşet içinde 
cezasını çok acı olarak görmüşlerdir. lir? Belki hayatın çarhı vukuatını, ile perişan olurken Uşşakizade aile~i taşıyan paraları, mabedin hazine~ine yor, ve herkes kaçmağa başlıyor, 
Halbuki yaşıyan, hayata hükmeden ötesinde berisinde ancak birkaç mü- de en büyük rüknünü, dedemi kaybe· yığrn yığın dolduruyor ve bu hareketi vercinler uçuyor. 
her cereyanın her devlet rejiminin tebessim noktalarla, tamamen siyeh- diyordu. Bu büyük temel taşı çöküp meneden şeriatlerini, ken11ileri aya)( tsa, bu şekilde hareket ederek ın 
dayandığı manevi, silahtan, madde- renk olarak kabul etmek daha doğ- gidince bütün bina sarsılmış oldu. Ben altına alıyorlardı. bedi, sarraflardan ve satıcılardan 
den daha kuvvetli bir temeli vardır: ru olur· onun seri deveranrnda gözie- ce haricinde kalmak pek tabii ve meşre Onun için Isa, sarraflara hücum mizliyorken onu sesi gürlüyordu: 
Rejimlerin maneviyeti.. ri taltife zaman bulamıyan, yalnız ı bime pek muvafık olan karışık ve dola- etmiş, onların keselerini atmış, pa- "Pederimin ibadethanesini ticare 

llk kabile reisi bile en kuvvetli olan t 1 t 1 d b. t 1. t t b ·· ! şık miras meseleleri ailenin her kolunu raları dağıtmıa bu yüzden ma~a hane yapmayınız. d 'idi a a e an arın a ıze es ıye e essum . . :>" , - ,, 

eğı • • . . .• lerini gönderebilen bu noktalard ı r ki başka bir istikamete atmağa sebep ol- lar devrılmış, ve ortalıkta müthiş bir Mabedin civarında bu çeşit ti 
Kabılenın manevi kıvmetlermı . ı · d t•k h ·· J .,.. • h d' h ·ı • nadir saadet demlerim izi teşkıl eder: du. Bu, babamrn zmır en a a :ısını ercu merç o mu:l" .. u. caretı menetmek, ya u ı acı arını en iyi temsil edendi. 1 
M f . .,., 1 t 'h' . t tk·k ve işte betbaht ömrü beşerin icmal keserek ötedenberi fikrini işgal eden Isa, bunların yalnız yaptıkları mu kurbanhk hayvan bulamama arın 

ısır ı , 11vun arı arı ını e ı l 1 d - ·ı 1 tft'·' · · 
d h 'h ·ı k t defterinde kar sahifesine kaydoluna halı ticaretine, fakat stanbulda ve amele ere egı on arın -•P ettıklerı ve buldukları takdirde onlan k e en en meş ur w.rı çı er, en UYve - . .. d 

li sosyologların vardığr netice şudur: bilecek yekun ancak bunlardan topla- küçük bir mikyasta, avdet etmesine bütün mel'un sısteme hucum ediyordu. memelerine müncer olurdu. O hat 
Firavun sade maddi kuvveti nabilenlerden ibarettir. bais oldu. Biraderimin asıl mesleği· Fakat mabette yalnız sarraflar yok tsanın bunlara saldırmasınm sebe 

h.Akim bir silahlı ~dam değildir. ()ne:: Genelik devresinde son sen~lere ne avdet ederek, eniştemin kendisine tu. Orada sığır, koyun, güvercin sa- kurban kesmek sistemini kaldırma 
saltanatrnı, onun kudretini, onun ait hatr;at karşısındayım: Hayalim güzel bir hayat yaptığı Aydından tek tanlar da vardı. Dördüncü incil bun- ~bu suretle mabedi bir mezbaha oJ. 
cebrini makullestiren ona hükmetme bunların üstünde, bir santurun üze- rar Rumeline tayin olunarak diyar di- lara dair olan rivayeti diğer İnciller- maktan kurtarmağa matuftu. B 
kabiliyetini veren şey ne bilek ne de rine yaralı kanatlarını gererek ıstıra- yar gezmeğe başlamaları, refikamın den daha iyi muhafaza etmiştir. sayede mabet, yalnız ibadethane 
metafizik bir kuvvettir. Sadece lfı. hından çırpınan bir kuş gibi, döğünü- matemdide ailesinin artık burada barı- Burada şu sözler söyleniyor: lac~tL . 
sır cemiyetinin manevi kıymetleri - yor onun her çırpınışında tellerin pe- namıyarak lstanbula nakletmesi hep "İsa" mabette sığır, koyun giiver- . Kıta~ı .mu~eddesı okuyanla~ı~ he!" 
dir. Bu mantli kıymetlere sahip o - . ' . . . bu senelerin hedivesiydi. cin satanları ve sarrafları oturmakta sı, Benı ısraıl peygamberlerının bıJ 

. . rışan ıhtızazlarından, tıE feryatları • . . . .. . ı 
lan bır cemıyet yaşadıkça, beylik ta - .1 b v k . 1 . d .. ekk .. 1 Bir aralık babasının vefatı üzerine buldu. İplerden hır kamçı yaparak takım hırafeler aleyhındekı sozlerııı 
b .. 1 ö 1. 1. ( , . . t · ı e ogu enın erın en mur ep oy e .. 

1 
. . k ğ 

1 
il be b·ı· 

1 ırı e s Y ıye ım ma şerı vıcdan) ır- b' 1• h ... d . k' • h h h ve ı'nsanı·yetkar bir valini 1 ta cum esını, oyun ve sr ır ar e ra- ı ır er. 
ır vavey a a engı ıçın eyım ı ounu ayır a • • d·ı k ba k kl d3' 

avuna kı~t verdikçe cemiyetin en • •v . vassutu ile etmesine müsaade olunan her mabetten çıkardı.,, (1) Yahu ı er, ur n esme e, a 
kuvvetli unsuru fdi. Fir'avuna insan ayıklamak, seslen yekdıgerınden tef- g 

1 
. d .. "ld" Markos ile {2) Metta (3) da sığır- tar adamakla Allahı memnun edeceı· 

sırtmda taş taşıtarak ehramları kur- rik ederek tasnife çare bulmak imka- Süleyman Bey ansızın zmır e goru u. lar ve koyunlardan bahsedilmez. Kam- lerine ve onun gazabına mani olacak• 
duran kuvvet fir'avunluk rejiminin nrnı göremiyorum. Keşki görülmeseydi, keşki or_aya ~el çı da hazfediJir. Maksat, had~nin tarına inanırlardı. 
manevi kıymetlerinde aranmalıdır. Dört senenin havsalasına nasıl "1• meseydi.. Bunu ayrıca yazmak ısterım. şiddetini tahfif etmek ve bir tek ada- 18a, eski ~ygamberler tarafın • 

Müstebit rejimlerin korkuya da- ğabildiklerine hayret olunan bu me- Vukuatın bu hercü merci iç'nde mın yalnız koyunları ve sığırları de- dan bu gibi hırafeler aleyhinde sör 
yandıkları bir hakikattir. Fakat hu saip silsilesinin içinden başlıcalarını bir küçük kayanın üstüne iltica etmiş ğil korkuya düşen koca bir cemaatı ö- lenen sözlerin tesiri altında idi. Sonrf 
hakikat bir korku kültüründen ileri ge seri bir icmal ile kaydediyorum: bir kazazede gibiydim; fakat 1'.aza nüne katarak sürmesinin im.kansız ol- yahudiler arasında şayi olan blf 
lir. Mesela, Abbasi saltanatı, Osınan Evvell Süleyman Beyin lstan- kasırgasr beni de kendime teşkil etti- duğuna dair hasrl olacak iıntibaa mani telakkiye göre mesihin zuhuru ,,. 
h imparatorluğu korkuya dayanan sal- bulda bir cemiyeti hafiye teşk!t et- ğim ve istiklaliyeti içinde mes'ut ol- olmaktır. manında, Allaha bir şey takdim et • 
tanatlardL Fakat Abbasi saltanatı - tikleri behanesile, beş altı refikile masına çalıştığım me'vada mütevali Luka incilinde yalnız satıcılardan meğe lüzum kalmıyacak. Yalnız oıı• 
nın, Osmanh imperatorluğunun (Al - beraber, menfaya sevkedildiklerine darbelerle sarsıyordu. bahsedilir ve bunların ne sattrkların- hamdü sena ile iktifa edilecekti. 
ilahtan korkun diye) bir din kültürü, dair meş'um bir haber alındı, ve bu llk çocuğumu, Vedideyi ka)bet· dan bahsolunmaz. (4) Davudun mezamirinde bu fikff 
sadece korkuya dayanan bir ahlak te- haber ailenin içine bir yıldmm gibi tim; bu matemin neticesile mühim Yuhannanın anlatışına göre mabet şu suretle telkin olunur: 
lakklsi vardı. Bu din insanları ah • düştü. Bu gençler hep fikir ve kalem bir Jıastallğa tutul\ln rt.fikamın ha~atı- şu vaziyette idi: "'Sıfırlana etini mi yiyeylın,, yok5' 

"''t@tff," ~~h~linle korkuturdu. Bu hayatına mensup lcll~r, yalaız bu sı(at tu kuf\atmak ~rn aylarca utn~ım; oı:ıaı*:' sU~ t~• .~ ~keçilerin kanım mı i~eyım . HaYJ , ~ 
sırıAl~ llltiıMta korkuyu bir sevgi ha o zamanın nerede inkişafa müstait onu kurtarmış zanneder]{en yine o d~ ~rıde çıfter çıfter, uçer uçer, s1.aru yalnız hamdü senalan allaha takd•'=' 

line koyardı. Bunun içindir ki impe- b' f'k' .. .. b v h t 1 _ f sile evvela onu lstan suru koyunlar vardı. Bunların ıne et. Ve bütün nezirleri doğrudan dog• 
ratorluk rejimleri bir korku kültürü vır 1 

•1
1
r .untsudru ~odrur~ ?nu og~a- basl a 

1~1ın. ne 
1 ~~ dermeg·e mecbur ola- lemeleri ile satıcıların yaygaraları ruya aliyülallya ihda eyle.,, 

ga vesı e ıca e en ı aresının pençesıne u a aı esıne gon - . . . . d S 1 d " 
ile, teokratik ahlakla birlikte göç- . . . . . ak a 1 işkence irinde gtrir- bırıbmne karışıyor u. atıcı ar an Bütün İncillerin birleştiği no,.-

takılmak ıçın kıfayet etmıştı. Bunlann r uzun Y an :ı: ~ h b. · h ·ı k d. ı. ı • 
tü. . . . . . . .. d. . ·h· t 1. mete vasıl olmuş zan er ırı, acı ara en 1 ın.oyun arının ta mabet içinde güvercin satıcılarını 

hır cemıyetı hafıye teşkılıne teşebbus ım, nı aye se a · · d h · d h ·· ı 
Derebeylik devirlerinde, en bü - . . . 01 ile bana avdet ettikten sonra da~ıa daha_ ıyı, .. a ~ semız, ve ~ a g~e bulunduklarıdır. Buna mukabil sığır, 

Yük kıymetin ~n olduğunu biliyoruz. lerını kabul etmek onlara cınnet at- .. . . ü · kt k J oldugunu soylıyerek ve çekışe çekışe koyun ve diğer hayvanlann da mabetti 
r- f t ek k bT d b'r şeydi Yalnız muhım hır arıza zerıne o va e el ar k d k k 1 tma.k Derebeylik devrinin en büyük şe· e m a 1 ın en 1 

• • . • •. . • pazarlı e ere oyun arını sa bulunduğuna dair bir şey yoktur. 
ref, en büyük şanını temsil eden asil- şüphe olunamıyacak bir hakikat vardı, I~mirde ~ır. mıslıne. tesaduf edılmem~ş istiyordu. Alıcılarla satıcılar, bağıra Bununla beraber hfrlstiyan an'lt' 
di. Onun için şan devri yaşadıkça a- ki elbette bundan istibdat idaresinin bır am~lıyeı cerrahıye ile onu. t~hdıt bağıra konuşuyorlardı. Buzağılar. an nesi lsanın bütün satıcılara hücum et-
sa.Jet rejimi yaşadı. istikşaf vesaiti de şüphe edemezdi, eden hır te~lf){eden kurta~mak ıçın et· nelerini anyarak böğürüyorlardı. öte meslnin saiklerini tamamite imha et· 

Ciimhuriyet devri ne istibdat ne bu gençlerin hep bütün hakayiki göre· rafına tzmırde h:zakatıl~ tan~nmış tarafta güvercin satıcıları erkek di- memiştir. lsa.nın bu sırada irat etmit 
derebeylik hatta ne de meşrutiy~tin bilenlerle beraber halden gayri mem- kimler varsa on an top ıyara çır- şi her çift güvercinin ayaklan~ı biri- olması icap eden nutuklardan ancak 
temellerini tutan esaslarla yaşamaz. nun olmalarıydı. İçlerinde Abdülha- pındım: Hepsi .. de dba:ea .d:~ 01~: sıf:e birlerine bağlıyarak v salvernuşle~~~· birkaç söz kalmıştır. Bunların birJ, 

C" · · ri · d _ lim Memduh ile Ali Kemal de vardı; bu vahım tecrube e nı. ır re. . - Şarap satıcıları, yag satıcıları m~ - mabedin, haramiler mağarasına çet' • 
. mnhurıyetın maşe vıc an~ . . . . . . tile telakki eden bu sekız tabıbın her rının nefasetini ve ucuzluğunu ilan i- rildividir 
da ne korku, ne şan, ne uhrevt bır bınncısını vıcahen tanır ve pek sever b'r'ne ayn ayn minnettarım. fakat iç. . ··ıe d' bav or ertesi gün g • • 

. · t . . 1 1 ' çın mu ma ıyen gıny ' Bunun sebebı mabette ahşverit 
halik, totemık bir manevıye yaşıya- olduğuma muıkabil Alı Kemah şahsen 1 . de Gureba hastanesi baıı. tabibi f·atıarın yükseleceg·ini söylüyorlardı. 

1 
'
1 

h il -
C"mh · t" k t• f te h' ·· · sebeb' · t ı u erın ~ ı e meşgul olan satıcı ann, ac arı"" ~~z. u unye ~~ u~~ ın ' v sa- ıç go~emış, ve . ını ay n m m Mustafa Beye öyle bir şükran borc~.m Bunlardan başka buğday ile hubu?.>a- halkı türlü türlü üzüntülere ufrat-

n~UırU yap~ mu:'~~.11.'mde~ doga? ~Un degıl, y~lnı~ bıze. gel~n :az1~an vardır ki bunu ödemek mümkün degıl· tm her çeşidini satanlar, . onlardan malan idL Bunlar sattıklan her şe
(füm ve şenıyet) bırlıgıdır. Cümhurı- ıle ondan Uşümt!ge müşabıh hır hısle dı·r Melek hasletinde yaradılmış o- bir şev almak istemiyenlerı omuzların yi üksek f ' ti t d rı 

h ık "d · · t .. d .. ·· • " en y ıa a sa ar, on an son ye~ ve a ı arelerının.. esanu unu kalben uzak kalmıştım. lan bu zatın hatırası levhi vicdanım- dan yakalıyarak dur~uruyor ve on- biribirlerinin mallan aleyhinde türUl 
müspet halk ahlakı, muspet halk ~u- Yine bunlann arasında Tahir Ke da müebbeden menkuştur. lara mallarını zorla goster!~orl~rdı. türlü sözler söylerlerdi. 
~~u m~t hal~ iktısadı h~la~a nan vardı: Bizden birkaç yaş büyük Bu dört senelik mesaip hücumunun Elhasıl bu bir ınabet degıl, hır kA.- Mabet hazinelerine istinaden pars 
muspe~ ılım tes~ eder.. Şenıy~tın olan ve aramızda yaşıyan bu genç, içinde ezilmiş, bütün azmü iradesi ka- bustu. işleri yapan sarrafların çevirdik!erl 
kuvvetine ve müspete ınananların ki ğ 1 ti ·ı·hl · . .. .. . i b d k 1 M ayı tamamlamak için sarraf-k' b" .. çocu u unu av a, a a, sı a a geçır- malen çokuvernuş; ş aşın a, a em anzar .. .. .. .. dalavereler, diğer satıcıların şarap, 
~hlarmda 1 ~~~kudret demokra • dikten sonra nihayet tahsil ve ten ev- elinde, uzun vakf elerle kahve ren, sın ların patırdılarını v~ gurultulerını, yağ tüssü tahta ve hayvanlar üze-
Btnin en kuvvetlı sılarudır. .. ·ıı . k 1 t H ·· . kırtılarmı, faız pazarlıklarını ' ' ' 

vur meyı erıne apı mış 1• tnuz ki mağşuş, sanki matuh hır vücut ha- para şa . . rinde yaptıkları ticaretler, lsanı• 
SUzUren Amerika bir meslek ihtiyarı için karar veremiye line gelmiştim. Ben de artık lzmir"""· ilave etmehyız. d' .. d nazarında en müstekreh hareketler 

· İ . h' d k k ·h Bin korku, en ışe ve ıstırap ıçın e ' Amerika Avrupanın müstemle- rek hayatını ya bızler, yahut stan- o kadar sevılen bu şe ır en açma ı · İsa b. d b. h'dd ti dendi. 
·· · d ı · x . . kıvranan, ır en ıre ı e ene-

aesi idi Avrupanın en kudretli dev • bulda mutefekkırler arasın a ta cııım tiyacını duyuyordum. vyle hır şıddet aflar 
1 

k • Miladın yetmişinci senesinde mıı· 
• · d t b ld d' . rek, sarr ın para arını ya aııya-

leti İngiltere arkasında (320) mi' yon- ederdı; bu sırada o a stan u a, ı- le ki bu biraz cinnete benzıyordu. t ya saç . 
1 

d bedin tahribi üzerine kurbanlar k~sil· 
· - 1 · · d b 1 d rak or a ıyor, sonra ıp er en "" 

Juk sarı, beyaz, siyah, kırmızı, ger erının arasın a u unuyor u. İşte bu sıralarda Abdürrahm.1n b' kırbaç yaparak onu hayvanl'ilrın mez, adaklar adanmaz olmuştu. v-

renk, renk cins cins insanlardan mürek Bunlar ne olacaktı? Menfaya git- paşa lzmire vali oldu. ırt nda şaklatıyo hayvanlann sa nun yerine (Huşa) in şu duası okd' 
t 1 ~ d - b' k 1 sır ı r, o 

.ıep bir müstemleke impera or uıır..u mey mek ne demek ol uguna ırço e:nsa Halit Ziya: Uşşakizade ı hiplerine hücum ediyor, ortahk bir nurdu: 
Jana çıkardı. Büyük h~~P ~u ım~ ·ile vakıftık. Abdülhalim Konyaya, A· , I N&i 5lıı.. "Ey İsrail, Allahın o1an ralJbl 
ratorluğu biraz daha şışırd~. Bıraz li Kemal Halebe, Süleyman Bey bun ~ - "' ,t ~ ... .,.._ .... Ö - AR ~ - ~ 

0
-A• · '11 rüeu eyle- Kendiniz ile beraber sözlet 

laha semirtti, biraz daha şışmanlat- lann içinde en uzak bir yere, Bağda- ( YERLE G K ASIN 11 alıp rabbe rücu ediniz. Ve ona het 
'1 •• Fakat Britanya 2n. şi~~an, en se : da, Tahir Kenan evvelce bilemem ne- { Jimnastik... Heyecan... Aşk filmidir. } isyanı def ile bizi hayırla kabul ey~e. 
n.1z zamanında kendı mustemleke1erı reye sevkedilirken nasılsa kendisini hi Önümüzdeki Çarşamba akşamı __,,,J Ve adaklarımızın kurbanlarını takdııO 
arasına gırıyor. maye edecek bir elin vesatetile tzmi- Elh s· d edeceğiz.,, (1 - 14) 

Amerfüa bankası, ATMrikan oan· re; ikamete yahut vilayet maiyetine amra ınemasın a lsa, muhteltf zamanlarda ıtd 
ierleri Britanya imperatorluğunu A- memur olarak gönderiliyorlardı. A- defa Huşa in' ilAhl sözlerini iktiball 
perikan emperyalizmine bir arpalık o- caba bunlardan kaçı dönebilece:tti'.' ~~ Güzelliği, şıklığı ve aşkı ile gaş ve mest olan etmişti. Bunların biri şudur: 
)arak kaydediyor. İhtiyar dedemin dalgın gözleri, nine- M A R C E L L E C H A N T A L "Zira ben kurban değil, ancak met 

Dünyanın kurunuvustadan uzak · min bükük dudaklarr bu sualin C('va 9 Eylül Çarşamba akşamı hamet, ve tütsüler yakmaktan ziya~ 
;aşmadığına bundan daha güzel hir hını veremiyorlardı. JW E L E K S i N E M A S l N D A allahı tanımak isterim,, (6 • 6) 
tem t'labilir mi? Büyük dış denizlerin B b .b t' lt d J-.1. Bu söz (Huşa) in kurbanlar aıer 
l d d h b" ük ta en u musı e ın ezası a ın a e- Yeni sı"nema mevsı·mı'nı' a;enarların a a a uy ~ap va- . . . . h .. . 

SÜ .. 1 . b ki d 1 zılmış ıken refıkamın enuz on be~ ya- A ~ A A Ş K •llar ve zoren erın ayra arı a - p ve 
ı SUzören Amerikayı Vasal şında, tazeliğinin ve güzelliğinin şa-

~ anıyor. ·· ı · k t b. b' d · ( Ş E Y T A N 1 N D O S T U ) Jngiltere imperatorluğu takip ediyor. şaası goz erı amaş ıran ır ıra erı 

- betbaht Hamdicik - affetmiyen bir Muhteşem ve tamamen Fransızca sözlü filmile 

SADRI ETEM ha!ttalıkla yataia serildi, ve tababetin J ~ küşat edecektir. 

hindeki sözüdür. 

1) Yuhanna (11 • u; 
2) Markoa (11 ~ 15) 

3) Metta roz · 21) 
IJ. Lflka (19 • tl5). 



Tiyatro mektebinde bir sene 
..., -·allar blrllllnln •çtııı Uıatro mektebinde ilk 

ders Hnealne alt hebralu · 

1 Gençlik Haberleri 1 ...__ ___ _ 
Ak .. ,., mahte1l11ln musiki 

,.... ı,e ... , .. ,_ 

Bir perde• 
lk komedi 

AVUKAT ~ Ym111 
H. B. 

Haber aldıtınııza söre Cerrahpa. EŞHAS herifsin böyle. Haddini bil, yoku i-
p halk fırkam himayesinde açılaesk ki gözünü çıkarırım. 

.Avukat: AU Rlza Beg 
olan (Aksaray gençler mahfeli) hem ti Ali RJza - (Mebmede dlaerelı) 
yatro ve hem de lllu4i ıubeleri bir- UfG}c: Melunet. Mehmet ıuı kAfi, haydi dıpn pk. 

MIJıteri: SIJntllia Banun. 
den faaliyete bll§lıyaeaktır. Sflndtls - (LAia kan•n-) hayd! .._ 

MS,lerl: Salamon Efendi. r· 
KDçDk Slhhat Me11turlan pn bakalım ola olsun içime yallar bal 

mektebi açılııor (Perde açılmea avukat Ali Riza Be- lar doldu. 
Haber aldıtınııza gire (K~tik Sıh ykı yazıh&M8i görllmektedlr. Etraf Mehmet - (Dilini çıkanr SlıulU. 

hat memurlan mektebi) 15 eylfilde ted ta koltuklar, bir yanda ktitUphane, 80P8 ile tehdit eder) Mehmet dlfUI 
rilata '-tlın.caktır. nihayette bir kapı, Ali Rlza Bey yazı kaçar. 

Bu sene mektebe sfreeek talebenin yazmakla meşguldür. Kapı açılır içeri 
a4edt fazla oldafund• ilk mektebi ye Mehmet girer, yüksek sesle konut
bftfrenler lıntfhanıa ılmaeaktır. im- maktadır. 

Oça11ca 111eclla 
Ali Rfza - StbıdU. 

tilıanJar eyJfllün seldJinef günü başlı. Mehmet- Beyefendi. Ali Rfza - Valide baım ....... 
Jaeaktır. Ali Riza - (işitmez met111ldlr.) nedir söyleyla bakaı.a. 

n TUrk Ge8'1er blrflllnln ıenl u? atnınetH11 ,.dkhu~ılllfPO Sttndil - Oflum eneJl keadJ.ı, 
,.tro Mektebi talebealnden bir 9rup bir ma ........ ı Mehmet - (Daha ytibet eeele) be J'Uli 1tnln anlıyaeatı kendimi tuuta-

Glzet , Yatan41 yefendL 
•n atlar hfrllff (Tiyatro la41L Celtl Ta.haha Bey bl7.t Tiirtdye- a Tlrtr: paçler birliff Ali yım. 

fllhesi) talebesi naeıl çab11nb?. de ve Avnıpada tiyatro nasıl hafla- (Fatih halk fırtr:aaı) Jaimayeelııde bir IUza - Ne bafırıyorsan, ne AU Risa - Pek lU. elTleyfafs. 
tele~und.~n tam dört eeu ene1 s•• dıtını ve BOn uırlarda bizdeki tiyatro m69amere Tereee1ctır. var? benim aclna AbanTh Rla SWll 

~ şoyle bir flln vanlı.. hakkında uzun süren derslerinden TUrk Mehmet - sfzL derler. Namım Jecll eflıaada d11111l-
Guzel San'atlar blrlllüulen: aonra (Molyer) in (7Ar nikth) isimli Gençler blrllllnln Ali Rlza - (Sabftdendyerek) E m ı bak. Beni 
•yakuula blrllllmlzde tiyatro ders eserini eline aldı: mU .. mere•I Mehmet- Sizi • mut • nanmaman •r 

lerl ıa91lacaktır. Bu 'derslere , devam Piyesin ÜHrlnde etüde b l d k. Tfirk gençler bfrlifl 4 eylfll euma - ilk . een de bilinin ya, mflddetı lmrllmde 
elnwk ,.,,._ ,..,,,,,, oe beyler 'Cumar- Der&lerimlze muntar.am b';; :a~tte gtlnU Ttirtr: gençler blrlfii Sultanah- Ali Rba - .Pek &il •nra? hiç yalan eiylemedim of lam, fakat 
'-' ~ 6"nlerl bayük park mrl de'ftUll ediyorduk.. metteki me..a·ezi d 1.1. n... Mehmet - Bir ihtiyar koeabn dofru da BiTlemedim. ltitiyor amn 
ltallnd alag kö kiind .. l , ui n e wa m-aa.re ver- biliş. 
blrllll eınUll~ e .'!"ze san atlar Hoeamızdan mika.kin olduğu ka mittir. re oflum, hani ietenen git bat •r blı.lm 
--J· nuıracaatlan ld ·dar istifade etmeğe çalışıyorduk Bu 11_ Ali Rlsa - ETet bir ihtiyar koca· mahallede ko_,.lar bea4• •kam -r.. · •1111&merede ıen~Jer lkJ ko-

• • • Burada hocamızı selimlaml'kla medi kan ge1mif.o hofautturlar ld kapılanma ....... p 
bahti İki · h 0YDa.mıtlardır. Gençler ikisinde 

Dene batladıfnnız zaman tam elli . yarız. . ncı ocamız (Kental E- ele muvaffak ol dır Mela.met - (Banu llHrlae bir kol· ~n derhal bpdan, pencereleri lra 
kftlydik. mm) Beyaır. O da bize Fransız ti- IDUflar • tuta oturar ve &-7K aJBk herhle atar parlar, efeacltae llTliy.,U. perdtlıi1 

Bu arkadaşlar meyanında ~imdi yatl'08U baldunda ders verdikt.en BOR· Vefa klUbUnUn .... ezzUhll ba 11efer o da) evet anlat. indirirler kendilerini e'Ne ,.._., ıilll 
s ra en meşhur eserlerd b. · · tü 

Darllbedayide birçok muvaffakıy~t- tlrdL Sonra bu rl en ınnı e t et- Cuma lrÜnU saat ' te Vefa kltibtl Ali ilim - (Hayretle) ne anlata- Japar)ar. Çtl1*1 benden utamrlar aa 
Jerllle f&btt ol.doğumuz (TaJAt) ile J.<U vererek prova:a ;~aı;ya karar bir deniz tenezzw.u yapımıttır. Bu te- ? Jadm mı oflam. 
fi Ay, Necati, Hamdi Beyler vardı ş a ık. nezıUh yım AH Risa 

tik dersimize A. Galip geldi. nı~e Kışın bu suretle çahşmamız!l de- ıece Yarıama b••r stlrmtlştii'f. Mehmet - Evet bir koca kan gel- - Çak shel ftllde da.., 
tiyatro hakkında kıymetli bir rlers · vam e~erken diğe~ taraftan da Darül- Buradan hareket edilerek doğru di pek aıa. DılZ n~ir? 
'ferdi. bedayıe devam edıyorduk. Yaluvaya gidilmişti•- Vapurda mil· Sündils - Dur MIR.m.ıtftl~m 

h_ • •• •• • ,.,, Ali Rla (M.lunedt )'Bkumdan sil , ...... .._ 
-.fnel derse de (Darülbedayi) in • • * ktımınel bir car.but vardL ya 1iyU1eeetba, 11ra S..ıMılı cma....-

oynadıtı (111.tflAI) ismindeki bir eseri Kış bitmiş yaz gelmlftL DarUlbe- Yal terek) ne yapıyoıwn delftodln mi? •ra relmedt demlntlen beri hep 11en 
aldırdı ve bunun ilzerinde tetkike baş- dayi her ıwne olduğu gibi bu aenr. de ttada, mt*tep mewnlan ta- Mehmet - (Kalkar) Öyle 1'& be7e el)"llyorna dalla ben W kelime slyle-
Ja41Jk. Sonra M. Kemal Bey geldi, bize Anadoluy~ ~oıa,...afa çı~tı. Bir ara- rafından bir orla oyuna oynandı ve fendi Jlkrrd171 817lemek için vakit bı- medim. 
makfyaj hakkmda ders verdL Ve bir 1~ derslerımız durdu. Nıhayet biz de gençler burada bBytlk muvaffakıyet- rakmryonunas li Ben daha bitirme- Vakit bırakmWYftnun kL 

rk ..1.... nz=- lht•ı.ıı1d hır tatil yapmıya karar verdik y.... 1 ., .. a a'"°'lımızın Y uue ı " e Ertuğ- k . • -n er ihraz etti .. ~Itri te'lnt ederiz. den 8fız söylilyol"IUnaz. Bari be• o- Ali Rla _ Ben ı lid u 
ral Muhsin Beyin yaptığı makiyajı ç? sıcak bir gilııönde dersler kesil· • va e nım. 
yaptı. Gelen arkadaşlar günden gii- dı. G. T. G. mD .. meresl turayıım da siz lllyleyin. Silndtia - Oyle ya bill da söyll-
ne azalıyordu. O elli kişilik kafile- Haftada bir yine toplanıyor ve Haber aldıfınnza göre (Gençler Ali Rlm - Canım mtlnasebetsfzlf. yors1111. Dar eanım vakit bırak bir par 
den yalnız beş kişi kalmıştık.. provalanmı~a de~am ediyorduk. Temata grubu) Paşa.bahçe halk fırks- fi bırak ne var. ~ da ben eiyllyeyim. Bflirlm efendim 

• • * Uzun bır tatılden sonra bir dn sı menfaatine ıo eylUI perşembe eşa- Mehmet - Efendim, söyledim ya, bilirim, aan'atınız, marifetiniz avukat 
Aradan &ekiz ay geçti. Bu müd- gazetelerde derslerin tekrar başlıyaca- 1111 bir miisamere vereet!kt' bir ihtiyar koea kan aelmif biri ile onun için bir sürfl kelime dalla dava· 

det zarfında muallimlerimiz değişti. ğrnı ve kaydolunmak lstlyen talebe- ır. Si 1 g1 ek ı 1 Derslere Celil Tahtııin beyle yine ı>a. nin müdirfyete müracaatlan Jazrmgel- Bu nıtlsamerede gençler şu eserle- davur ftl'ID11 s nn st yor. mı anlatamadım ki. Dinle: 
rllbedayfin eaf rejisör ve artistlerin- diği iH\n edildi.. rl oynryacaldardır: Ali Riza - Pek !il buraya çajır. Ali Rfza - Peki haam efeadJ din 

den (Kemal Emin) Bey gelmeğe baş- I~te ilk senemiz tia şekilde bitti. ı _Bir geee fadaaı ( i • 3 r· Mehmet - Bat Usttine. (Dışan çı- lfyorum. Anlainıız. 
de) P 1 pe kar dlf&rcla koea kan ile Melımedln Söndtlıs - Oğlam ben Salamo• ... 

1 Amat8r Sahneleri 1 z _Bir falca (kOnte milnabfalan iflıtillr.) mlnde bir yahudlden davaeıyım • 
.. --:~-------------A_r_a_s_ı_n_d:.:.,:a:__J Ge 1 btl 

1 
k dl 1 perde) SOındtlll - Ayol aen ne terbiyesiz Ali Riza - Pek Ali dava nedir! 

A 
nç er t n uvvetlerlle ~alıt- 1 ı ksaray Gençler mahfelı·nde maktadırlar. Muvaffakıyet dileriz. adamsın. Biy e IJIJl&nın elinden tutu- SUndils - Dava dava ipe sen an a 

lor mu, bah118118 tannnadıtm kadının aeaba kazanır mıyım? " z N • k /\ h Yakacak k•mpı elinden tutulur mu hem gilnahtır hem AJI Rfu - Anlatrıus eter haldı 
Ü f } a Muhtelit mektep talebelrhıin itti· de namehremdlr. iseniz kazanımnız. 

1 BylUI Pt'Jelllbe gflnU akşamı Bundan 
80 

.,, (M 
1 

) rak.ile yapılaeak (Yakaeıt kampı) 10 Mehmet - Ziyanı yok hanım efen SUndU. - yalla 1e11 ne eahfl .... 
EyUp Fıb nra o yer in Zomf. eylül pertembe gfkıtind ld .. .ı. rapener c.mlyeti menf:ıati kAh isimlf eserini oynı n en 13 eyltll pa· dl, ben ba evin a,afıyım. katsın be ben sana haklı o .._um• 
ne (Aksaray sençler mahfeli) tarafın- çok muvaffak oldular. ya gençler zar akfamma kadar •lireceldir. SündUe - Upiı ol ne olursan ol ispat ettikten sonra sqa ne hacet o 

dan bir mtlsamere.ftrlldL Diyebilirim ki a ısı --'- ,..-------------•llçerl l(irinee muayene edersin. zaman ben de a't'Ukat olurum. Evimin 
Bu müsamereci ı ma vr BAHnelerl a 

e genç er .iki .Piyes l'aanula en güzel ova ... __ ed bu VAKJT Mehmet - Yanlış geldiniz, buTası kapısında (Avukat kebir SUndfis) diye 
ornadılar: #-nan ....... i i b d ~ 

1 
_ Gömdüğüm 

0 
cihan. olmuıtur. doktor muayenehanesi defiL bir levha asarım oldu b tti un a ... 11 

2 _ ZornikAh. 
1 

Gen~lerin bunan fizerlnde ~ ça- G SfindU. - Haydi mU81bet sen hana ilik mü var. 
(Gömdiiğiim o cihan) isimli eser- ıftıklan belli idL en çlik Sa yıfası öfretme. Sen daha d&nyada yokken Ali Riu - (Kendi kencllne) anlatı 

de Nuı:_ettinin rolünde (Sadettin) bey lvez afa .roltln~e ş_rnasi Bey güzel ben biliyordum burası avukat Ali Rf.. lan bununla anlqpuyaeağız. Pek Ali 
çat muvaffak oldu. oyn~dı. Ve Jestlerı, mımikleri çok gü- llGaabaka lcupoaa m Beyin yazıhaneei değil mı. Evrakı- dava ettftin yaaJ flUyet ettlffn ad ... 

Son mecliste oğulun öliimü karsı zeldı. [ 7 Eylül 1931 ] mı getirdim, muayene etsin. Kendisi mm ne için tMret ediyorsun. Bari 
amda ~ok hisli ve güzel oynuyordu. 

1 
Yalnıı Şinasi bey bazı yerleri faz. nerelerde. blyle soralım. 

. . a karfkatftrl7.e ediyordu İal111 
F,euen Sadettin bey, pıyesın kah. M • ---------- Mehmet - Burada lfte. -------------

ramanı olmuştur. ese la: Hoca üstadı sani lif eöy- Adree 1 1 
Suat roliinff Cezmi bey çok durgun ve lerken o arkadaşına dönmüş lif söylü ikinci 111eclla Yeni bilmecemiz 
ptlun bir vaziyette idi. yordu. Fakat böyle olmakla beraber Şi Bilmece halll Ali Riu - Mehmet . SiindO. Öyle bir meleket ismi b 1 ld 

nası Bey rolünü iyi d u unur 
Halfl dede rolünde Hikmet bey mu oyna ı. 1, 2 inci harfleri bir hayvan ism f 

nffak olamadı. Çünkü Hikmet Bey MU..~tecip rolünde Ferit bey roliinül Ali Rlza - Buyurun vaUde ha- Uncu harfleri bl k l, 3, 
faciadan ziyade komedilerde muvaffak durgun oynıyordu. 1 nrm, sefa geldiniz. nida ed . r ren 5, 6 ıncı harfleri 
ola7or. Ziba Hanım rolünU fyf kavrama- çok muvaffak oldu. SfkadUa - Sefa bulduk amma, talı etı 6, 5 ınci harfleri geceleri or 

Dmtor rolBnde (Ferit) Bey rolUne mıştı. Kafasını fazla sallıyordu. f B-yiik ai ltlnd vah, nh a'Vllkat efendi, sen bi tah. . ğı aydınlatan şey, 4,3 üncü harfi• 
Mç ellemmlyet vermfyorda. Ustad.ı sanı roltlnde Sadettin Bey ro1ulıt1nt1 :avramı~.o e (Ferit) BeT ro sil linnemitsfn. O aefa geldin bizim rı bir nota 3, 2 inci harfleri kıymetli bir 

Rolil berinde ~Jrpıadıiı belli nti fyı kavramışh. , Eeerl IUUUHla idL Şimdi birini gördükleri hayv~n olsun. 
ldL HAkf.m SUnal rolflnde Hikmet Bey bqtan qafJ;ya kadar sUHI zaman BONJUR dfyorlu Bılenlere biru takdir ftftkuı ~ 

leflap rollade Ziya bey rolbü ıü roliinU iyi kavramıştı. Jo)'al7aa ıea~eri Mbrlk ederiz. • rileeelrttr. Beti takdir varakaı .,,....., 
1 Ktlcik .. Meh.-t - (Gfilerek) NaaıJ L 

• •Jlladl. aia reluade (Şiikri BeJ'), .. ,.. Siadll _ A,el .. M .. :.:.,~ ~r:°ıe1r ~~1a mukabil IDJmeW bir ... 
_...,_ ....-• a a....,arclır. 
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Hikiye Korkunun kuvveti Y•z•n ı 
Fikret Adll 

lstanbul evkaf müdü
riyetinden: Kapı açıldı. Once kimse görün. Gelip ağlaşırlar bir yandan. Hiçbiri 

medi. Sonra köşeden bir baş uzandı, sini gözüm görmüyor bi11Ahi. Amcam 
e1indeki istidayı her ihtimale karşı i· oğlu bu aralık koştu geldi. Kaç Ah· Kıymeti muha mmenesi 
leri uzatarak, içeri girdi: met geliyorlar dedi. Lira Kuruş 

- Bizim Türklerin reisi (Müba· Siğirttim buraya geldim beyim. 31 34 
dele komisyonu Türk azası) burada Ne yapacaksanız yaprn. Komisyona Üsküdarda Selimiye mahallesinde Atikkışla caddesi Daye• 
mı? teslimim. 

_Ne istiyorsun, bana söyle ben kıl- * * * hatun sokağında eski 24 yeni 61 No. 235 küsur arşın terbiinde 

t 'b' · bulunan arsanrn mahlül olan 12 hisse itibarile 4 hissesi baladaki 
ı ıyım- ı Dinliyordum, SHi, maveradan ge. 

• ıı. * len ve öd ağacı ·kokan bir husu . kıymet üzerinden muzayede suretile illna vaıedilmit talip zuhur 
Gözleri şakaklarına kaçmıştı. Bi • ı;ıiyet iktisap etmişti. Hikayesi bitin- etmediğinden pazarlıkla iJinına karar verilmittir. jhalesi EylUlün 

r~r. kilçük, parlak, .. karafa~ma srr!ı ce etrafa bakındı, sesini bir perde da- 12 inci cumartesi günü saat 15 tedir. Talip oJmak iltiyenler 
gıbı ı~ldJyan bu gozlerde ılahi bela- ha alçaltarak bir nefes halinde şunla. kıymeti mub2mmenenin % 7 buçuğu niıbetinde pey akçelerile 
betin, şeh-vet anlarının baygınhğr var· rı söyledi: birlıkte yevm ve saati mezküra kadar lstanbul Evkaf müdüriyeti 
dilı •• Afğzıl yar• açı~; .. eı~acdık ~~miklekri - Beyim, 9 sene askerlik ettim. binasında varidat müdüriyeti mahlQlit kııınına mUracaatları ilin en ır amış, yurunun erısı sar ı· y 
yordu. Fakat bu bir genç adamdı. Ren emende, Karpatla~da. vuruştum. , olunur. (2291) 
gi ~ylüled .. ğ l tğmdau~~m~ım. F~at~md~ b~mh -----------------------------r e gorrne e a ış ı ı ı b .. .. . 1 b kl · ·ı ·hl 
daha b ka id. y d' . u'ı"'""a u gorunmıyen, yo e ıyen sı ~. ı 

aş ı. e ı rengın m . """' .. . 
ıa~ı olan beyaz, bu adam·n yüzünde duşmanlara. karşı yalnrz başıma, sı. 
tamamen hallomamış tarzda görünü . lahsız korkuyorum beyim.,, 
yordu. Ve tekrar ilave etti. 

- Otur, - KorkuvoTum .. Korkuyorum. 

dedim. Acemi, ürkek tavırlarla 

kanapeye ilişti. 
- Ne var, anlat ha.kalım. 
- Korkuyorum be ağam, nola-

cak. 
Yavaş bir sesle söylüyordu. R<m 

ömrümde !>öyle bir ses işitmemiştim. 
Oyle zannediyorum ki bir idam mah
ktamu, tam kucaklaşan iki ~şık, sui. I 
kast tertip eden hainler bu. seslerle· 
konuşurlar. Boğuk, mağaradan ge-
len bir f ısrltı. 

* • • 
- Dinklerde (bir köy) otururum. 

İsmim Ahmet babamınki Rüstem. Brl· 

drr kış Sakar kayalT Hristodan faizle 
para almıştım. Bu yıl ödeyecektim. Eve 
Ji ak$am kahvede oturuyorduk, Hristo 
geldi parasını istedi. Senedin vadesi 
ne daha iki ay vardı, lakin herif direl 
di. Baktım gözleri dönük, yanında 

kayınçoları duruyor, gidip bir yol n
den alayım da vereyim dedim. Hriı;;to, 
olmaz, ~imdi paraları burada saya. 
cakmn, yoksa temizlerim diye silaha 
davrandı. Can havUlen e1Ierfne .sarJJ. 
dnn. ~a.hveci mm da dükkln içbıde 
patırtı olmasın diye araya girdi, i:liç 
bell oradan atladım köye, bir komşu
da sabahladım. Bunu iyi tasarlanu. 
şrm. Çünkü, Hristo arkadaşları ile 
beraber beni gece evde armışlar, 

bütün yollan kesmi~ler. Beni bula· 
mayınca dönmüşler kahveye kahveci 
romu "Sen Türkleri müdafaa ediyor· 
sun" diye bir iyice benzetmişler. Sa· 
bahleyin dağ yolundan erken bke!;cye 
vardım. Karakola haber verdim. Za· 
bit bana: 

FarmakoloQlar idare heyeti 
Farmako' oğlar birliği cuma 

gilnü ıenelik kongresini yapm1ş 
ve yeni idare hey' etini seçmek 
için beı encümen intihap edil· 
mişti. 

Memur, eczahane sahipleri, 
laburatuvar sahipleri, depocu· 
lar, mes'ul müdürleri ayrı ayrı 
temsil eden bu beş komisyon 
dün içtima ederek birlik idare 
heyetini intihap etmişlerdir. 

Yeni bey'ete eczane sahip· 
)erinden Ziya Nuri, Ali Kemal 
meı'ul müdürlerden Muzaffer 
Haydar, Hamdi, aıkeri me· 
morlardan kaymakam Salih, Ce
mal Osman, depoculardan Şark 
ecıa depo&u sahibi Necip ve 
Zaman ecza depoıu sahibi Ali 
Rıza, laburatuvar sahiplerinden 

Hulkı ve ismet beyler girmiş· 
Jerdir. 

Adalarda elektrik! 
Biiyükadanın elelitrikJe· tenviri ~ 

için faaliyet hararetle devam et· 

mektedir. Adada muhavveJe 
merkezlerinin konmasına yakında 
başlanacaktır. 

Kartala konacak olan büylik . 
transkarmatör de gelm:ıtir. Teş
rinievvel nibayetlerine doğru ada
ların elektrikle tenvir edileceği 
tahmin edilmektedir. 

- Sen korkma, ~ğer bir şey yapar- · Opera ve At&lSUK ••nemaları 
la1"8& gel haber nr · · yeni mevsime başhyo 1 

dedi. Şi~~l aldı m~. beni ~~r, kor· Beyoğlu sinemalarının i~eri~~~ O-
ku. Bunu~ huk~matı boyle sc. erse pera ile Artistik vaziyetleri ve salon. 
ben nede~ Bır ~Y .. yaparl~rsa. h~· ları itibarile mevsimin en iyi filmleri· 
ber ver d1ıyork. •Ben olursem kım ııdıp ni göstermiye namzettirler. Bu iki 
şekvacı o aca . i d .. t ·ı k 1 F s nema a gos erı ece o an ransızca 

Bi~ lokma ~emek için ah~ıya git. ve Almanca sözlü filmlerde oyuıyan 
tik, hır hemşerıle dururken hır de ne artistlerden bir kaçının isimlerini sa· 
bakayım. Hristonon kayınçosu sırtım· yalım: 
dan di~ilmez mi? Allah bilir yüreğim Harri Baur, Marcelle Romeo, Ma
hop ettL Demek beni lskeçeye kadar ri Glori Norma Talrnadge Harri 
takip etmi!le~. Herif bir eli pantoJo. Rıchma~, Gaby Morlay, Gina' Manes, 
nunda dedı kl: Viktor B-Oucher, Andre Bauje, nter· 

- Sen bizi biliyor musun, biz hum Jeannie Mares, Jvan Petrovltch, 
Türkleri bir bir bitirmeğe yemin ı?tmi· Jean Murat, Glorya Swanson, Douglas 
fiz. Bize karakol filan karışmaz. Fairbanks, Bebe Daniels, Anni Ond

Sonra başladı din, iman, mezhf'p ra, Olğa Tchekova, Grete! Theinı~!", 
l!iÖvmeğe. Ara sıra gözleri de kıra Max Dearli, Ben Lyon, Brlgit Helnt, 
4loğru dalıyor. Daniel Parola, Andre Louguet, Ger 

Tamam, dedim, arkadaşları da 
1 
maine Dermoz, Marcel Chantal. 

ôektiyorlar, beni burada bitirerel<· Bu artistluin oynıyacağı bazı fiJm 
ter. ölümse bir defa, dahası yok ya! !er: 

Bana bak hemşeri, dedim, borclım Viyana aşıkı, Manıel Nitus, Aza. 
torç, yüzde 25 faizi de peşin verdim, is, Polonyalı yahudi? Zafer. Gaip 
l.aha tütünü de toplamdım ki param Fener, Sevda Maceraları, Yarasa. 
~lsun, hem vadeye de iki ay var. Ama Cehennem Melekleri, Cennet Bağları, 
)en her şeyi göze aldım, madem ld Kraliçe Viktorya ve husarı, Aya aşık, 
jana kastiniz var birer birer vuruşa· Yalnız sen ve emsali. bundan başka 
:nn, haydi yürü peşimden, Cemal Ah,met ve şürekbımn büyük fe 

Dışarı fırladım. Maksadım kepenk dakfırlıkla . el~e ettiği .~?anakkal~) 
lemirini elime geçirmekti. Lakin 1914 : 1918 .. fılmı Me~~etçı~ın bu ~zız 
ra,vur oğlu korktu, çıkmadı. Ben de toprağı mudafaa edışıne hır abldedır. 
)atikayı tutup köye döndüm. 

• . . • Ask resmi geçidi 
Eve ugramadan muhtar çevırdı, og· Bütün dünyaca tanılan Paramont 

rum dedf, ~epim!zln başını belaya so· opereti pek yakında Cemal bey ve Ne. 
mcaksrn, dun Hrısto arkadaşlarilt J?EI vart hanım tarafından teTJtsil edili· 
iler, köyde seni aradılar, rok dPd;k yor. İlk ~msil Beyoğlunda verilecck-
ha:nmadılar evlere rom karıları sal- tir. Eser Istanbulun bütün tiyatro. 
knp seni arattılar. Başının çaresine larında temsil edil~ektir. (Aşk resmi 
'ak. • geçf dl) 25 artis ve on beş müzisiyeıı 

Çoluk çocuk uzaktan beni ıörmii~. ile temsil ~llecektir. 

Istanbul evkaf müdü
riyetinden: 
Bir sene müddetle icar için 

Müzayedeye vazolunan emJAk 
1 - Bal,çekapıda dördüociı vakıf bamn zemin katında 8 ve 

11·3 ve 12-4 •e 14-7 No. mağazalar. · 
2 - Hanm zemininde 1 No. depo (dipten ikinci dinğe kadar.) 
3 - Hanın asma katında 2,12,14,16,35,36 No. odalar. 
4 - Hanın birinci kabnda 8· l ,26,27,28t33,35,36,37 No.-odalar. 
5 - Hanın ikinci katında 8-1,10,12,14,16,18,29,30,31,32,34 

No. odalar. 
6 - Hanm 4 üncü katında 12,14,16,18,21,22,27,28,29 No odalar. 

Müddeti icarlar: 1-6-951 den 1·6·932 tarihine kadar l sene. 

iki sene rnUddetle icar için mUzayedeye vazolunan emllk 
7 - Hanın dördüncü katında 26 No. oda. 

Müddeti icar 1·6-931 den 1·6--933 tarihine kadar 2 senedir. 

Uç sene mUddetle icar için mUzayedeye vazolunan 6mllk 
8 - DtsrdilncU vakıf banın zemin kabnda 66-17 ve 22·5 No. 

mağazalar. 

9 - Hanın ıemin kallnda 6· 2 No. telefon dolabı. 
10 - Hanın asma katında 1 No. oda. 
11 - Hanın dördüncü katında 11t13,1S No. odalar. 

Miiddeti carlar: 1·6-931 d~n 1-6 934 tarihine lcadar 3 aenedir. 
Mebdei idirla'r: Eski ~llslecirler • tçin ı:.ktı aabılun hitamı 

yeni müıtecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 7 Eylül 9~1 den 29 Eylül 931 sah gUnil 

saat 15 e kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
vaıolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan aon günün saat 15 ine 
kadar şartnameyi okumak \'e teminatı ınuvakkate ita ederek 
müzayedeye İf tir ak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürJUğUnde 
varidat müdürlUğü akarlar kalemine müracaatlan i.in olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler 
bu müddeti zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil. 
raporlarım görebilirler. (?290) 

istanbul Av vergil.eri müdüri
yetinden: 

Bu sene ahoacak (120) çeki odun ve beıyüz kilo k6m0r 1931 
senesi eylülünün 24 öncti perşembe günü ıaat on beşte ihale 
edilmek üzere yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıldı. istiyen· 
!erin münakasa şart!anm anlamak üzere İstanbul Bahkhaneainde 
Av vergileri müdUrlOğUoe müracaat eylemeleri. (2213) 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden 

Jandarma ihtiyacı ıçın kapalı zarfla (19) büyOk kazan (49) 
küçük kazan (830) karavana (31) kepçe 52) kevgir (33) sllz'leç 
(26) tava (3.:.) ıaph (277) kapaklı bakraç satın alınacaktır. Mü· 
nal< asa 17.9.931 perşembe günü saat 15 te Gedikpaıa jandarma 
malatbanesinde icra olunacaktır. Talip olanlar1n komisyona mti· 
racaatları. (2058) 

Jandarma imalahanesi 
dürlüğünden: 

mü-

Janc!arma ihtiyacı için mevcut nünrnne Ye evsafı gibi kapalı 
urfla (120 )() edet ekmek torbası salın a ınacaktır. Münakaaa 
12-9 931 cumartesi gfnü saat (15)te Gedibpaşada Jandarma 
imalathanesinde icra ediJecel<tir. Talip]er komisyona müracaatla 
teminat ve tekliflerini verirler. Şartname imalathaneden veri
lir. (1801) 

ıstanbul Belediyesi ilanları t 
Un kapanında boca Hahl aktar mahaJlesinde Zeyrek caddesinde 

156-1 :8 numarah harı enin iki odası kiraya verileceğinden icarına 
talip olanların 28-9·931 pazartesi gUnü saat 14 te Fatih belediyesi 
daire encümenine müracaat1arı ilan olunur. 2312 

s.o.s 
Ercllment Bebzadın 

şiirleri yakında 
çıkıyor 

3. K. O. Sa. Al. K. dan 

Konyadaki kıtaat hayvanatı için a 
pa ka.palr zarf usulile miinakasadadır. 
!halesi 12 - 9 - 931 cumartesi gün' 
saat 15 tedir. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her giin taliplerin vakti 
muayyende 30.38 lira teminat ve tffli{ 
mektuplarile Konyada askeri satın al· 
ma komisyonuna milracaatlan (229) 

19i6 
• • • 

K. O. nakliye taburunda mevcut 25'1 
araba gübre satılacaktır. Taliplerin 
gübreyi mezk1lr taburda görmeleri 
-ve satın almak jçin de 8 - 9 - 921 sa· 
lı günü saat 17.30 da Kom. a miiraca• 
atları. (268) - (2201) 

* • • 
Hava kıtah için 6000 metre 

kıtlık elbiselik kumat kapalı zarf 
uıulile mbnakasaya konulmuıtur. 
ihalesi 17 eyllH 9.H perıenbe 
glinü saat 15 te icra edilecektir. 
Talipler şartname ve nfimuneıini 
Ankarada milli mUdafaa satın 
alma komisyonunda görebilirler. 
MUnakasaya ittirak için ••rina• 
mede yazdı vesaik teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını yev .. 
mi ve saati muayyeninden evvel 
makbuz mukabilinde mezlrur k· 
omisyon riyasetine vermeleri. ~ 067 

.. . . 
Kayserideki kıtaatı askeriyenin se· 

nelik ihtiyacı olan ı;;ade yağı kapalt 
:r.arf usulile münakasaya konmuştur. 
İhalesi 30 - 9 - 931 çarşamba güuü 
saat 18 de Kayseride askeri Sa. Al. 
Kom. nunda yapılacaktır. Şartnamevi 
görmek istiyenlerin her gün ve müna· 
kasaya iştirak edeceklerin teminat ve 
teklifnamelerile vakti muayyeninde 
Kayseride mezkQr Kom. müracaatla· 
rı. (279) - (2.272) 

• • * 
Ask~rl Jf e ve Jfastane mıtyacr l~'fı 

koyun t e kuzu eti kapalı zarfla mnna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 30 .-ylül 
931 çarşamba günü saat 16 da Bursa· 
da askeri satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. Taliplerin şartname al· 
mak ve münakasaya girmek üzere te· 
mina t ve teklifname] erile Burşada rnez 
kur komisyona müracaatları. (278)2273 

Antalyadakf kıtaat ihtiyacı için 
227021 kilo un kapah zarfla münaka· 
saya konulmuştur. !halesi 24 - 9- 931 
perşembe günü saat 16 da lspartad:ı 
askert satın alma komisyonunda yapı· 
laeaktır. (Şartnamesi komisyonumuz· 
da mevcuttur.) Taliplerin lspartada 
askeri satın alma komisyonunda şart· 
name almak ve münakasaya girmek Ü· 
"ere teminat ve teklifnamelerile birlik 
.e müracaatlart. (258) - (2299) 

.... * 
t. Fırka Selim,iye fırınında teraJ..üm 

eden a17ağıda yazılı tekne kazmtıAı a.le· 
ni münakasa usuJile satılığa çıkarıl· 
mıştır. Şartname ve e\·safını görmek 
iırtiyenlerin komisyona ve taliplerin de 
vakti muayycninde 3. K. O. Sa. Al. Ko. 
müracaatları. (205) - (1821) 

Cinsi Miktarı 
Tekne kazın tısı l16:l 

İhale tarihi Saati Yeri 
15 • 9. 931 16 3. K. O. Sa.Al. Ko. 

~·VAKITın., 

.~~:"~~. ~~~~!!r~J 
PARA KAZANDIRIYORUZ - ls· 

tanbulda, taşrada, vilayetlerde.kazalar 
da, nahiyelerde, M MUR ve MEMCRE 
lSTlYORUZ. İşinize, va.zirenize hıılel 
gelmiyecektir. Adresinizi bize mektupla 
bildiriniz i~ine 6 kuruşluk puJ knru· 
nuz. (1580) 

lıtanbul poıtane•ind~ 
548 

Ortak arıyorum 
4000 lira serma~ em 'ar, manifatura· 

cıyım . Ayni meslekten ı~tanbul piyasa· 
smı tanıyan sermayeli bir ortak arıyo· 

rum ht P.I\. 46 V. B adresine yazılması. 

11~111111 
UskUdar Hile sinemasında 
(Kam~ılı medeniyet) duhuliye 10 

kuruştur. ............. " ............................................ .. 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Fikret Adil 

\'AKIT Matbaası 



. 1=·:::.'7 .. b.::L Emniyet sandıOı emlak müzayedesi 
ııından· K t'.- k ı·ı.a.n 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip Arp~ı otuzar kara§tan, tamad~ılna 8 1 8 ra r G f 

63 lil'a 50 k kıynMt takdir e ı en 
BoyacrkıöyU 11~:' atik ....,tpqa, cetlit Müzayede Muhammen Heaap 2 inci Keşide 11 Eylüldedir 
Salih bey ~afıacla, . atlk 1 m~errer bedeli kıymeti ~o 
ve cedit 12 nwnarah 145 •ara

1
.,.,a •r· lirı lira 

Merhunınn cins ve nev ile 
mtYlti ve mü~tC'miltn 

Borçlunun 
iıml 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
AYRICA: 

pn .Uf bl kıt'a ana. ve y ne arıı 
nı otuZ::Zkur~,tan tamamına 112 lidra 259 810 1388 
20 kuru kıym~ takdir edilen ce it 
8 numa!a1ı 374 murabba arşın mUfru 
bir k t' ..- ve yine arflnı otuur ku 
ruıta'n ~:ma.;una 111 Ura 90 kunı k&Y· 
-t takdir edilen ~f t 6 nuır:atah 
373 mur•* al'fl" müfrez bir kıta ar-

Galatada arapcamii mahalle • 
•İnde yemeniciler caddeainde eı· 
ki 27 ve yeni 25 No. 18 artın ar• 
ıa üzerinde ahtap bir kattan iba· 

Jne artını otuzar kuruştan ta
:a:n~ 87 Ura 80 kurut kıymet takdir 
edil•• cedtt 1' numaralı, 221 &rflD :aıu 
rablJaı .mlifrH bir kıt'a ara, n yine ar 
ını otuaar kuru,tan tamamına 112 fira 80 kuruı takdiri kıymet edilen 

cedit 4 numaralı 376 murabba artın 
müfru bir kıt'a araa, ve yine beher 
artmı dörder kuruıtan tamamına 92S 
lira 44 kuruı kıymet takdir edilen 
BoyacıköyUndt Reşitpaf& mahalleıdnin 
Maslak caddesinde 81 numaralr, 23136 
murabba arşın mlktannda müfrez bir 
kıt'a ar1alardan ibaret gayri menkul
lerin tamamları, ayn ayrı ,artname
Jer il• açık aritırm1ya va.zedilmi~ ol• .p 
19 - 9 - 931 tarihinde, prtn&meleri 
divanhaneye talik edilerek, 13 te,rf. 
ttievel 931 tarihine mUadif nh günti 
pat 1( ten 16 ya kadar İstanbul dör· 
düncü icra dairesinde açık arttırma ti• 
.. tıtacaktır. Antırnu1a iştirak lpa 
yil1Jde yedt tt'lftlnat akçesi ahnır. MU 
terakim vergileri mii~eriye aittir. 
Hakları tapu siclllerile ubit olaıyan 
ipotekli alacaklılar ile dijer alüada· 
ranrn ve irtifak hakkı uJaiplerfnfn, 
bu haklarını ,.e hu•uile fal& •e ınaa· 
rif e dair olan iddlalarnn illa tarthtll
den itibaren yil'llll san i~nde enakı 
müebitelerile bildlnaeleri lbınıdır. 
Aksi halde, hakları tapu alcillerile ta 
bit oJmıyanlar, satıı bedelinin paylat 
masından hariç kalırlar. Allkadarta. 
rın, yeni icra n iflas kanununun 119 
uncu maddesi hökmUne ~re tnfiki ha 
reket etmeleri, ve daha f ula mal6rwat 
almak lati1enlerln 930 - 804 doeya na 
maruile memuriyetimize mUracaatla
rr ilin olunur. 

lıtanbul naah"-'ft _,,,,. iflltdi 
hukuk dai.reıinMn: 

Galatada Şeuuvar lokafında kol-

277 1481 1477 

85 975 3635 

ısa 762 

ret bir dükkinm tamamı. 6mer •i• 
Oıküdarda atik Bulrurlu elyevm 
Ümraniye maballeainde atik yal• 
nız ıeni ve yeni Nuri Bey ıoka• 
imda eski 37 mükerrer 37 mü· 
kerrer ve yeni 1, 1 No. 95 artın ar• 
ıa üzerinde ahtap bir bu• 
~uk katta ikiıi natamam ve 
ikiıi ıandık odaaı olmak üze· 
re yedi oda bir aof a natunaın hit 
mutfak bir bodrum 72 arıın ar• 
aa üzerinde ahır ve •amanlık ye 
yedi dönüm iki yüz üç artın hah .Ab~et Nu-
çeyi havi bir hanenin tamamı. n Bey 
Eirikapıda Hacı llyaı mahalle • 
ıinde beklr ıokağında eıki 18 
ye yeni 22 numaralı 45 artın ar• 
aa üzerinde kirıir iki katta üç 
oda bir aofa bir ocak, toprak ev 
altı, bodrum ve 30 artın bahçeyi 
han bir hanenin tamamı. Sait •t• 
Oaküdarda altuni zade mahalle
ainde lımail pafa ıokafında eı• 
ki 7, 7 mükerrer ve yeni 19, 21 
No. 19 numaralııı 150 arıın ana 
üzerinde ahıap iki katta biri top• 
rak odası olmak üzere altı oda 
bir aof a bir büyük malta bir kü· 
çük mermer tatlık bir mutfak 
diieri yani 21 numaralııı 6S ar• 
tın arıa üzerinde ahtap iki kat• 
ta biri toprak olmak üzer& üç oda 
hir da bir mutfak bir toprak 
havlu 30 arıın ana üzerinde üıtü 
çinko kaplı daraça harap bir ahır 
ve üıtünde ıama.nlıiı ve 395 ar• Ef 
tın bahçeyi harap iki hane· Ahmet · 

( 15.000, 12.000, 10.000, 8.000) 
Liralık ikramiye 

V 25 000 Liraık bir e: . 

1040 3560 7223 

225 1540 7257 

474 1902 7264 

mükafat 

Beyoilunda kamer hatun mahal· 
leıinde al aokaiında eaki ve ye• 
ni 3 numaralı 78 artın araa üzerin• 
de kirıir üç katta biri mutfak Ü~· 
tünde olmak üzere bet oda bı· 
ri ufak olmak üzere üç ıofa 
bir çıkmıt bir mutfak iki tath_k Ad~H. 
odun ve kömürlük bir ıarnıç hır veldliNa· 
mütterek kuyu ve 44 arıın hah • zım SD· 
çeyi havi bir hanenin t&mamı. leymanB. 

Eyüpte Cezri kaıımpafa ır:'a • 
halle.inde otakçılar cadde11n • 
de eaki 38 ve yeni 41No.160 ar• 
ıın araa üzerinde ahıap iki kat• 
ta altı oda bir ıof a bir taşlı1' 
Lir mutfak bir kuyu bir çık• 
ma iki methal 160 arıın bah • 
çeyi ve altında bir dükkanı ha • 
vi kıımen eaki bir hanenin tama • Ef 
mı. Ahmet • 
Y eniköyde molla çelebi mahalle • 
ıinde takke ıokağında eski 3 
ve yeni 1 No. 80 artın araa üze • 
rinde ahtap üç katta ikiıi sandık 
odaıı olmak üzere altı oda iki 
aofa bir çimento antre ve oda 
bir merdiven altı bir uf ak ta!hk 

ataeı za«le apartımanında mukim Ma· ı077 4012 6656 
lama binti Yorgi tarafından ikame edi· 

nin tamam. Senet H. 
Erenköyünde Suadiye mahalle • 

bir odunluk bir kuyu 24 artın 
ana üzerinde bir mutfak ve 106 
arım bahçeyi havi bir hanenin ta· 

len bopnma davasında müddeialeyh 
Mırlno Maltdl dendi evelce vuku bu-
lan jlana raimen mahkem~ye müraca 
at etmemiş ve bu kere tahkikat i~n 
24 - 9 - 931 1aat 11 de tahkikat icra
sı karar.la§tırılmıı oldutundan mez. 
kOr rUnde mUdeaaleyhfn mahkemede 
ha11r bulunması için dnetlye makamı 
na kaim olmak tizere ilin olunur. 1633 

Sdfzlncl km 1'Ufn#rlıılun'1•: 
Bfr borçtan dolayı mahcuz n turah 

tuna karar verilen bir adet yazı makl
nul 9 - 9 - 931 tarihinde saat H &en 

, . 

16 1• kadar Beyoflunda Y•nl Ç&rft· 470 280o 7107 
da 19 numaralı dUkklnrn önünde satı· 
lacafı llln olunur. (1635) 

1 ~·'· Mb . il • komlaronu 1 
. lllnlar1. 

Kilo 
3900 Tıbbiye meıktebi · 
5500 Tatbikat hastanesi 

80000 Pifadı •ekiebf 
7800 Kulelf lf&eıi 
3600 Çenıelköy orta mektebi 

33000 Baytar mektebi 
İ337oo Teken 
Yakandaki ietm •• •iktarlan yazı. 

h mahallere bir tartnanıHe olarak pa· 
zarllkla ot Atın alıaacaktır. Paıarlıtı 
1 eyltt1 931 pazarte•I gtlnU aaat 16 va 
k:&dar Harbiye mektebindeki m&ba·ıu 
maheunnda icra edflecektfr. Talfple
J"in prtnameslni airmek için komisyo
na müracaatları ve lftlrak için de vak. 
ti ınuayyeninde hazır buluamalan (iZ) 

(2307) • • • 
Kilo 
49000 Harbiye Mp. 

80000 SUnri Mp. 
130000 Topçu nakllye Mp. 
60000 Topçu atış 

ölçme taburu '= Gülhane h~nlei 
4000 Maltepe Jiseaı 
5000 Gedikli Kç. z. mektebi 

37.cı !500 Yek6n aooo Tıbbiye Mp. 
6ooo ·rıbblye tatbikat H8. 

50000 piyade Mp'. 
4000 Kuleli lise•• 
1500 çengelkiiY Or. Mp. 

30000 Baytar MP· 

94500 Ytk~n . 'ktar1an yazılı 
Yukarıda isım ~~ m~nakua diğeri 

mahalJere biri al!n m. i şartname
paıarJrkJa olmak uzer~11~acaktır. MU 
de olark saman satın? ·lül 931 cuntAr 
nakasa n pazarlığı l .. eJ Harbive 
t•i sün6 saat 16 ya ka ar da c· 
ftlektehfndeki maha11i malt~u~~na~i~ 
edilecektir. Taliplerin şatiracaatlan 
dnıi.. lfin komiarona m 
~ ltffnk f~ln de vakti muayyenbtde 
huır bulunmaları. (63) - (230S) 

3530 14820 7137 

7100 53096 7214 

ıinde etki Kokarpınar ve yen~ 
hatboyu ıokağında eıki 3 ve 
yeni 28, 28 No. 128 arıın ar,. 
üserinde yarım katı ki.rgir iki 
buçuk kab ahtap olmak üzere üç 
icatta yedi oda biri büyük olınak 
Uzere üç ıof a bir ev altı bir kö· 
mürlük bir ıuıulhane bir mutfak 
bir tulumbalı ku)'U bir balkon ve 
18 artın aı:•~ üzerinde ki.rıir bir 
mu~fak ':e ı~ı d()nüm 28 artın hah· • 
çeyı havı bır hanenin tamamı. Cemıle H. 
Unka.panında Y a'YQz erainan ma• 
halle.inde ayaznıa ve ahır ıoka· 
tında eaki 705, 707 21 ve yeni 
303, 305, 25 numaralı 80 artın ar· 
ıa üzerinde kirgir bir katta mu• 
kaddema bir ahın havi iki dük· T ahıin ve 
kin ve elyevm bir ahın havi bir H6ıeyia 
dükkanın tamamı. Efendiler 
Beyoğlunda F eriköy ikinci kı · 
ıım mahalleıinde Şitlinin Kaiıt· 
hane caddeıinde eaki 46 müker• 
rer ve yeni 108 numaralı 155 artın 
anada ki.rair üç buçuk katta ve 
üç daireden ibaret olup bodrum· 
da üç odunluk bir kapıcı odaaı 
bir merdiven altı bir çamatırlık, 
lıir numaralı daire üç oda bir mut· 
fak bir koridor bir banyo iki nu• 
maralı daire 4 oda 1 koridor 1 
hamam 1 banyo 1 mutfak 3 numa• 
ralı daire 3 oda 1 koridor 1 ha· 
mam 1 banyo 1 mutfak ve 58 ar· 
tm bahçeyi havi bir apartımanın Hatice Sa 
tamamı. lime H. 
Y edikulede Fatih ıultan Mehmet 
mahalleainde kapı harici kiritha· 
ne ıokaiında eıki 3 ve yeni 
3, 3 • 1 No. bet bin üç yüz dokaan 
dört artın arıa üzerinde klrı:ir 
harici 11vaıız bir katta fabrika· 

180 800 7291 

182 866 7312 

1915 7313 

1430 5940 6081 

mamı. (Zirai miktarı seneden 278 
ve mahallen 210 arşındır.) (lkinci Fatma Ra· 
kattan itibaren ıahnit vardır.) .~hıZeiüinH '.' . .'~ 
Çarııyı kel>irde varakçılar hanı 
alt katında eıki ve yeni 6 No. 16 
artın ana üzerinde kirıir bir kııt· 
tan ibaret bir (üzerinde ahara 
ait odalar vardır) dükkanın tama • 
mı. Yen ant Ef. 
Rumelihiıarında Molla f enari 
mahalleainde boıtan aokaimrla 
eıki 1 ve yeni 16 • 1 numaralı 100 
artın araa üzerinde ahfap bir 
katta dört oda bir koridor iki 
methal bir mutfak bir mutfak 
mahalli (iki kıaım olarak kulla • 
nılmaktadır) ayrıca bir oda b ir 
ıezinti mahalli bir mutfak ma • 
halli ve 732 arşın bahçeyi havi eı-Me~met E• 
ki bir ikametıihrn tamamı. mıa Ef • 
Rumelihiaarında Molla f enari ma• 
halleıinde boıtan ıokaiında eı • 
ki 3 ve yeni 2 No. 98 artın ar-
1& üzerinde bir buçuk katı kar• 
ıir bir katı ahıap olmak üzere 
iki buçuk katta bet· oda iki ıof a 
bir tatlık ve 25 artın araa üze .M~met E· 
rinde bir mutfak ve 1259 arıın mın Ef. 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Saffet H. 
Bakırköyünde cevizlik mahal • 
leıinde hat boyu ve hamam ıo • 
kairnda eıki 53, 55, 34, 32, 57 
ve yeni 24, 26, 39, No. 106 artın ar• 
aa üzerinde ahıap iki buçuk kat • 
ta biri yemek odaaı yedi oda iki 
ıofa bir bodrum bir mutfak büyıik 
çatı altı bir balkon bir tulumbalı 
kuyu altında bir dükkanı ve 50 
artın araa üzerinde keza bir dük· 
kin ve 64 artın bahçeyi havi bia- ha· 
nenin tamamı. (Dükkanlardan bi • 

yı (fabrikanın zemini çimento 

döşeli pencereleri demir çerçe• Yukarda dna •• nevile mevki ve müttemilatı yazılı enılak 61 
veli tavanları ahpptır. Kazan pn müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza· 

rinin üstünde bir oda vardır). ŞUkrn Bey 

daireıinden maada akaammın larında ıöıterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ed'!rc k 
üzeri marailya kiremidi ka'>'an birinci ihaleıi icra ve 31 ~ün müddetle müzayedeye vazedil· 
daireainin üıtü oluklu ıaçla mcı• mit ve 14 tetrinievel 931 taıihine müsadif çar~anıba günü ıa• 
turdur. Mevcut iki kazandan bi· at 14 ten itibaren müzayedeyf" müba,eret olunarak aaat on beı ~u· 
ri sağdaki borçluya ait diğer çukta muhammen kıymetlerini ı eçtiii takdirde kat'i kararları • 
makine akaa.mı tezıihlar kira• nın çekilmesi mukarrer bulunmuı olduğundan talip olanların mf!z-
cıya aittir) ve 120 artın araa Ü· kUr ıünde aaat on bet buçuia kadar sandık idareıine müracaat 
zerinde maiaza (yazıhane) ıiki eylemeleri ve ıaat on bet buçuktan sonra vuku hulacak müraca • 
icatta iki oda fabrika iki kıann olup atlann kabul edilmiyeceği Ye m ezkür emlake evvelce talip 
~iracrlar tarafına müteaddit tak· olanların lcat't kararı ~anasında hazır bulundukları ve 'batka taliıt 
ıımat yapılmıtbr Te iki kuyuıuHacı Mirza sahur eylediii takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmlt 
•ardır. Fethi Ali Ef. addolunacakları lüzumu ilan olunur. c::ss) 
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~~i~ Türk Maarif Cemiyeti mektep defterlerini ve kaligrafilerini Her yerde arayınız. Taklitlerine dJkkat ediniz. Defterlerimizin~ 
,aprağmda kırmızı marka ve kapnklanndı resmi mührümÜZ " 
Umumt deposu lstınbul Fincancılar Şark Han No. 18 

Yüksek Mühendis mektebi 
kaydü kabul muamelesi 

• ' 111 ll1111111111\1111111111\1111111111111l11111111 1 lll1111 ·~ Arnavutköyiinde - Tramvay Caddesinde ~ 111'1\111111111\111111111111 1\1111111111 11111111111\11111~ 

~., .. ı:·~~ıi .... jl'c-.1ziati Liseıeri' .... ·~:k ... , 
15 Agustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yüksek 

Mühendis mektebi kaydü kabul muamelesine Dolmabahçe civa
rında Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde her gün sabah 
saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eyliil 931 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
ıeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiyebi-

:!Nehari J' Erke 
~~ Ana sınıfı - ilk kısım - Lise sınıfları 

l
f~ Kayıt için bergün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir. 

Talep edenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon. Bebek 210 

•
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lirler. (1631) 

Robert Kolec 
Kolec, Mühendis kısımları 

15 Eylülde kayıt kapanacak 

~~;;;;;;;;~1~9~E~ylülde derslere başlanacaktır. 

Galata ithalat 
dürlüğünden: 

gümrüğü mü-

Adet 
8 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
4 
6 
4 

Nevi Marka No. Kilo 
S. S.F.R. 1-8 336 Radyo makinesi ve teferruatı 
,, A.H. 3 105 Amyantlı mukavva 
,, S.I. T. 1 260 Demir vinç 
o R. O. 5 83 Yün esvaplık 
" D. 13465 287 Demir makine aksamı 
" Z.F. 1-5 543 Bir yfızü renkli kağıt 
,, S.0.L.O. 70842 30 Pam. kadife seccade 

F. A.K.Ş. 1-2 315 Margarin yağı 
S. P.A.C.E. 746-8 207 Pamuk havlu 
,, F.B. 20 66 ipekli pamuklu atlas 
,, J D.M. Muhtelif 575 Oyun kağıdı 
,, M.N. Bila 276 Keten fişeklik 
,, R.E. 21-24 581 Oyun kağıdı ve Ka. zarf 

Rıhtım antreposu ile ambarlarda bulunan balada evsafı yazılı 
eşya 20-8-31 tarihinden itibaren 20 gün müddetle bilmüzayede 
ıahlacaktır, Taliplerin satış komisyonuna müracaatları. (1817) 

Iktısat vekaletinden: 
Tavukçuluk enstitüsü civarındaki sabada inşa ettirilecek olan 

6357 lira 33 kuruş bedeli keşifli saman ve yem deposu ile 
kümes 'nşası kapata zarf usulile 21 gün mUddetle münakasaya 
çıkarılmıştır. 

Şartnamesi ve projesi telsiz telgraf civarında zirai ve baytari 
enstitüler inşaat fen müşavirJiğinden verilecektir. 

F SEYRiSEF AiN 
I\lerlı:eT. accntası: Galata köprü başı R. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade h:ın 2. 2;--ıo , 

PiRE· iSKENDERiYE Postası 

( EGE) 8 Eylül Sala 10 
da Galata Rıhtımmdan kal

kacaktır. 

AYVALIK SUR' AT POST ASI 

(Mersin) 8 Eylül Sah 17 de 
Sirkeciden lcalkacaktır. 

TRABZON POSTASI 

( MAHMUTŞEVKETPAŞA) 
vapuru 8Eylül Salı 17 de Sirke· 

ci rıhtımından hareketle Zon
guldak, lnebolu, Ayancık,Sam

sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 

1 yoktur. Of, Sürmene, Göre

Jeye de uğrıyacaktır. . .. 
BARTIN lc~~XT POSTASI 

Bartın Vapuru 
7 EYLUL Pazartesi günü saat 19 da 

Sirkeci rıhtımından hareketle, Ereğli, 

Zonguldak, Bartın. Amasra, Kurucaşile, 

Cide iskelelerine azimet ve ayni tarikle 
lstanbula a\'det edecektir. 

1 inci, 2 i ci, 3 üncü sın ıf kamara
larla ı;u,ertc yo)cularına mahsıı~ mahfuz 

mahalleri vardır. l\ lüracaat mahalli: Emi· 
nönü Sebze soknk No 8 

Telefon: 23G09 ve 23388 
Taliplerin ilan edilen bedeli keşif üzerinden % 7,5 teminatları 

ile birJikte ihale tarihi olan 30 eylül 931 tarihine müsadif ~~:a:ınur.n:m:m:::::::m::::::::::m:::::: 

çarşamba günü saat onbeşte Ziraat müsteşarlığı kısmında müte· fi ~n:~ ::f tl!iJ f: 
•ş•e•k•k•il•i•n•şa•a•t•k•o•m•i•~•o•nmu•n•a•m-ür•a•c•aa•t•la•r•ı~'•'•n•o•l•un•u•r•.~(•~•6•4~)--ql~n~rn~ 

Türk Maarif Cemiyeti ğ Karadeniz postası ii 

Bursa Talebe Vurdu il ~BnıSUO va~;l~ı 9 il 
Talebe Yurdu ihtiyaca göre bu sene tesisatını teYsi etmiş ve il ç b si 
leyli ücretlerini indirmiştir. Buraya yaşı on ikiden aşağı olma- :.ı:.i arşam a ::E·:~ 
mak şartile ilkmektep, Ortamektep, San'atlar mektebi ve Lise 
talebesi kabul edilir. Lise muallimlerinin nezareti altında bu- !İ Günü akşamı Sirkeci rıh- s~ 
lunan bu müesseseye kaydedilen her mekteplinin sene de üç H tamından hareketle (Zongul- H 
taksitte 180 lira vermesi lbımdır. Leyli olmak istiyenlerin j~ dak, İnebolu, . Evrenye, Sam- ii 
15-9.931 tarihine kadar Bursa Talebe Yurdu müdüriye'":ne ' O d G T b u i! sun, r u, ıreson, ra zon, :: 
müracaatları. (2019) ıi Sürmene ve Rize) ye azimet H 

··-~~----------------------••.ln~deted&ekti~ i~ 

K ı • v·ı A t• d si Fazla tafsilat için Sirkeci, !! ocae ı ı aye ın en: il i:~k·;~ra~:::~";:ı'. 2·t;;~·li- !! 
Karamursal-lznik yolunda vücude getirilecek tamiratı esasiye :::::::::::::::::::m::::::::mmm:::mm::mumii 

5315 liralık keşifoamesi mucebince 23 Eylül çarşamba günü sa- r.ı:ı::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::n 
at onbeşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya § Alemdar Zade Mehmet ~! 
konmuştur. Talip olanların mezkur tarihte 390 liraJık teminat ~ Vapurları i~ 
mektubu veya banka makbuzile ticaret odası kayıt vesikasını ve i~ Lüksve seri Karadeniz poıtası !i 
ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektuplarile birlikte münakasa i! B • · ı VAPURU :: 
kanunundaki tarifat dairesinde Kocaeli Vilayeti daimi encilmeni- ~ U ent 7 Eylül U 
ne vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin baş mühendis- H p • li 
!~~.e-müra(2i:~rı. -Nakden Yerilecek teminat kabul edilmiyecek- ~ azartesı ij 
--,=.~,~~~~~~~~h~~~~~~~~~~~~~~~- Hgünll a~am sad 18de Si~~ 

U'" tu'" n ı·n ı· sarı umumAı H keci rıhtımından hareketle i~ 
=ı·ı (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, !i '' d '" ı '" v '' d i Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, ~ mu ur ugun en: : Trabzon, Rize Mapavri ve Ho- i! 

120 Kilo sarı yaldız vernik 9-9-931 Çarşamba ~ pa) ya azimet ve avdette Sür- İ~ 
10000 Metre yerli amerikan bezi 12-9-931 Cumartesi ~ mene Vakfıkebir ve Göreleye U 

24 Kalem elektrik malzemesi 28-9· 931 Pazartesi ii uğrıyarak avdet edecektir. Hı 
BalAda nev'i ve miktarları muharrer Uç kalem eşya hizalarında i: Yük ve yolcu için Sirkeci- :: 

gösterilen tarihlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Nümune ve ff de Vezir iskelesi sokak No.61 H 
şartnameyi almak üzere taliplerin hergün pa7arlık için de mezkür 1i acentasına Müracaat. Tel : U 
tarihlerde saat 10 da Galatada mübayaat komisyonuna müraca- ;i 21037· n 
atlan. (2177) mm1111ı:acı111nnm111111111sronn"u 

Kocaeli vilayetinden: 
izmit- Karayakuplu yolunun o+ooo ili 2+000 kilometrelerine 

kadar kısım şose inşaatı ıartnamesi ve 9019 liralık keşfi muci
bince 23 eylül çarıamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere 
kapalı zarf us~lile münakasaya konmuştur. Talip olanların mezkfıt 
tarihte 675 liralık teminat mektubu veya banka makbuzile Ti
caret odası kayıt Yesikası ve ehliyeti fenniye vesikalannı teklif 
mektuplarile birlikte münakasa kanunundaki tarifat dairesinde 
Kocaeli vilayeti daimi encümenine vermeleri ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin Başmühendisliğe müracaatları. ·Nakten veri• 
Jecek teminat kabul edilmiyecektir. -(2185) 

,, 

{f , .... t1RUIT S.4&.1"~ 
,..-+O susama, yazın beferiyeıe 
y olan cezasıdır. Tabii havası 

hazmiyeye malik Eno's1 

"Fruit Salt" gazOzlü toza! 
bir mıkdar limon sıkıldıkda 
susamayı gideren lltif. 
sihhi ve mükemmel bir 
müstahzır teşkil eder~ 

• Fnalt Salt • 
•• • Eao"' 
lslmberılı 
ctilıcUcrl 
fabrıkaaıa 
alimıtJ 
~ .... 

Sabah ""' ak§am &ir bar
dak •u denmunda bir 
kahve lca~ı#ı "mıkdfnnda 
/<Alidir. 

ın.6xtıw 
-ctAHELD.DS 

14TW& 

KociiCli Vi ayeti . 
Geyve - Taraklı yolu üzerinde muhtelif mevkide vücuda getİ" 

rilecek şose inşaatı şartnamesi ve 23301 liralık keşfi mucebince 
23 Eylül çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek ilzere ka" 
pah zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların mezkQt 
tarihte 1750 liralık teminat mektubu veya banka makbuzile ehli
yeti fenniye vesikalarını ve ticaret odası kayıt vesikasını teklif 
mektuplarile birlikte münakasa kanunundaki tarifat dairesinde 
Kocaeli vilayeti Daimi encümenine vermeleri ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin Kocaeli başmühendisliğine müracaatları -Nak• 
ten verilecek teminat kabul edilmiyecektir - (2186) 
~~~~~~~~~---------~----~~-:-~~~~~~~----_./ 

- Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari -
~ 

Is tiki dl Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarım muhtevidir. Bütün sınıfJarı mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

Beşiktaş aka~atı vakfiye idaresindetJ 
Beşiktaşta Akaretlerde 38 numaralı hane 3 sene ve 1-3, 7, 11, 43, 28 numaıf 

1ı dükkfmlar birer sene müddetle bilmüzayede icar edileceğinden işbu tf 
lülün birinci sah gününden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konmU~ 

tur. Talip olanların ve daha ziyade malOmat almak i~tiyenlerin eylütfif 

22 inci sah günü saat 13 çe kadar mahalli mezkOrda 54 numarada müte\'t~ 
1i kaymakamlığına ve saat 16 ya kadarlstanbul evkaf müdüriyetinde id3t' 

encümenine mürcaat etmeleri. (213:!) 

• 
ı~ı--lmF BOM O NT 

FEVKALADE RAKJ 

BOMONTI 
BAHÇE 
ALA RAKI 

Nefaset, Lezzet ve Safiyet 
San'at vo fennin birer 


