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Yeni bir cereyan 
varmış .. 

Satılacak Yunan emliki listeleri 

Mesleki mesele çıkarmak o
lan "Son Posta,, , yeni matbu
at kanunundan sonra bir müd
det sendeledi durdu ve niha
Y~t "Halk F ı;kası içinde yeni 
hır cereyan diye dedikodulu 
bir bahis aç~rak, siyasi polemik 
kapısmı yeniden zorladı. 

"Hakimiyeti Milliye,, de bir 
1•kun yazılar çıkmış, bu yazı
lar Halk F ırkasnıda yeni bir ce 
reyan uyandığını gösteriyor
ınuı; çünkü bu muharrirler 
~alk Fırkası proğramını be
ge . 

nınıyorlarmış ... 
"Son Posta nrn makaleleri-. " ~ın başlığı bir havadis kıyme-

tındedir. Fakat bizzat makale
ler hu havadisi tekzip etmekte
dirler . 

"Son Posta,,ya' göre yeni_ ce
reyanın Halk Fırkası pı·ogra-

' 1 . llıına zıt olan ana fikir en şun-
lardır: 

1 - Liberalizm eskimiş ve 
hükümden düşmüştür. 

Not - Liberal olduğu~u 
söyliyen Halk Fırkası degıl, 
serbest fırkadır. Eğer "Son 
Posta,,nın bu cümlesi Ağa ~ğ
lu Ahmet Beyin bir makalesın
den almmış olsaydı, "Serbest 
Fırkada yeni bir cereyan,, ~~ş
lıunış olduğuna hükmedebılır
dik. 

2 - Liberalizm, nihaye~, A': 
l'Upa devletlerinin Türkıyeyı 
ıtıüstemleke olarak kuJlan~a-
1 k b' SiS arına yardım edece ır · 
te d' m ır. l . ,. 

Not _ Geçenlerde zmır ın 
Serbest Fırkacı olan liberal e
konomiya taraftarları kendi ga 
ı~telerinde bir avuç Yahudi 
" -alliyetin bütün işleri Türk 
ekseriyet:nin elinden alındığını 
Yana yakı la yazarak istimdat 
~ttiler. Tezat, müstekil Türk 
ıktisat devletini yaratmağa ça
h§an H alk Fırkasının muhar· 
rirlerinin bu fikrinde değil, li
beral ekonomiyacıların vatan· 
da§lık haklarını haiz olan bir 
11kalliyete karşı bile devlet mü
dahalesini istmelerindedir. 

3 - Bu muharrirler Türk in 
kılabını H. Fırkasından başka 
1iirlü anlamaktadırlar. Harf in
kılabı, tekkelerin 18.ğvr, hatta 
Cı.ı.ınhuriyet ilanı inkrla~rn 
~e~disi demek değildir; asıl m
t<1labın muhtelif sahalarda te
:ıahürlcridir. 

Not - Evet asıl büyük in
kılap Türk miİıetini.n iktisat
~·· kültürce, medeniyetçe tam 
llrtuluşudur. Halk Fırkasının 

hangi reisi sağdan yerine so!
d~n Yazmakla k:iitür hareketı· 
n!n tamam olduğunu, şapka 
~1Y_ınekle kafaların değişmiş ol 
I Ugunu, tekkeleri kaldırılma~
~ lllemlekette şeyhlikten mu
~ttlikten eser kalmamış oldu
ltUnu ve Cumhuriyet ilin edil
ltıelde memlekette bütün padi
!a.hçı ve balifecilerin kökü ku
j!1ınuş olduğunu söyledi? İnkr· 
tbı Halk F ırkasnıdan başka 
l llt)ü anlayanlar bu muharrir
cler_~eğil, tekkeler kalktı, harf 

1.tııışti, şapka giyildi, Cumhu
. Yet ilan edildi, binaenaleyh 
~tılqJap ta bitti, diyerek irtica 
he anarşi için serbes · politika 
ıtkkı istiyenlerdir. 

lı. 4 ·- Türkiye büyükharbe 
a.d , 'd' 1 ar yarım müstemleke ı ı. 

ti:iklaline sahip değil idi. ls
~ lal harbi emperyalistlere 
~~rşı açılmış bir harptir. Tür
tı1Yenin bu hareketi tekmili ya
.. ltı ve bütün müstemlekelere 
~rnek olmuştur. lstiklal harbj) 
ltı~hilde istiklal temin ettiği için 
l tllı, müstemleke ve yarı müs
o~:leke memleketlere öme_k 
h~ ~ğu için de beynelmilel bır 

dısedir. 
l l'lot - I-1. Fırkasının içinden 
~~ satırlara imza koymıyacak 
11~11\ bulunabilir? istiklal harbi 
~ •tı ası) adı kurtuluş kavgası-
qır B • i · iz o hıubi yalnız Yunan 
-~.hlinden kurtulmak için de
tti · · devlet erden 

Falih RIFKI 
· · kar•ısında Yunan yapan reııın Y • t 

ordusu, kapitolasyonlar, ş~rıa.' 
halife, hanedan, Türk mılletı
nin müstakil yaşamasına, ~u
aaırlatmasına ve il~lem~_ıne 
en el olan her şey musavıdı. 
~ _ İstiklal ha~i ~aza~'.1-

drktan sonra dava bıtm•t d.~gı!
dir. EmperYalist alem, !urkı
yeyi yine diz üatü çökturmek 
için elinden geleni yapacakt: 
Türkiye bu mücadelede de mag 
lup olmamalı idi Avrupa. "!b" 
peryalizminin en büfi!k ~ıla ı 

dır inkılabın vazıfesı empara . bo 
peryalistlere el açmamak, ." 
yun eğmemekti. İnkılabın vazı: 
fesi memleketi iktısaden ~endı 
kendine kifayet edecek bır ha
le getirmekti · 

Not _ Eğer kendisinin kul-
lanmadığı bir iki kelime olma
sa bu satırların Halk Fırkası 
hUkfunetinin başvekili ismet 
Paşanın her hangi bir nutkun· 
dan alınmış olduğunu zanne-
decektik. be . 

6 _ Türkiye eskiden rı 
devletçi bir memlekettir .. Tü~~ 
halkı ötedenberi her şeyı hu
lı:Umetten ve devletten bekleme 
ktedir.lsmet Paşa artık "devlet 
çilik,, kelimesin~ . başından 
"mutedil,, kelimesını kaldırma-
lıdır. 

Not - "Hakimiyet,,te bu sa 
tırları yazan muharririn yanlı
şı, Halk Fırkasının proğramm
da "devletçi,, kelimesinin ba
şındaki "mutedil,, kelimesinin 
kalkmıt olduğunu görmemesi
dir. Küçük hacimde basılan pro 
gramın dokuzuncu sahifesinde 
Halk Fırkasının ana vasıfları 
şöyle sayılır: A- Cumhuriyet
çi, B - Milliyetçi, C - Halk 
çi, Ç - Devletçi, D - Layik, 
E - inkılapçı. 

Yeni tebeddülat ı --
v k ı d

• l. Gazi Hz. 
Dahiliye e i i gel ı.. R~;siciımhur Hz. dün 

-------------- akşam şehirde o!omobil 

Şükrü Kaya Bey dün Ankaradan 
geldi, Vekalette ve valiler 

arasında bazı tebeddüller oldu .. 
_,., _ .. 1 

Şükrü Kaga 8eyi istikbal 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Bey refakatinde yaveri yüzbaşı 
Atıf Bey olduğu halde dünkü 
posta treni ile şehrimize gel
mittir. Şükrü Kaya Beyi, Hay
darpaşa garmda Vali muavini 
F azlr, burada bulunan Dahili
ye hususi kalem müdürü Ek
rem, Polis Müdürü Ali Rıza, 
Mülkiye başmüfettiti Hacı 
Hüsnü, Belediye muavinlerin
den Hamit, Dahiliye Vekaleti 
umuru mahalliyei viliyat mü
dürü Nazif Beyler ile zevatı sai 
re karşı!amıttır. 

Şükrü Kaya Bey müstakbi
linin ayrı ayrı ellerini sıkarak 
hatırlarını sormuştur. 

Umuru mahalliyei vilayet müdürlü
ğüne tayin edilen 
HAMiT BEY .. 

~ 

ile bir tenezzüh icra et-
mişlerdir. Gazi Hazret
leri Beyoğlu cihetinde 
Şişliye ve İstanbul cihe
tinde Edirne kapıya ka· 
dar gittikten sonra Dol
mabahçe sarayına avdet 
buyurmuşlardır. 

Heyeti vekile
nin bir kararı 

Devletin sıhhi mües
seselerinde 

çalışan doktorlar 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Sıh 

biye vekaleti bugün Heyeti Vekile· 
nin bir kararını tamim etmiştir. Bu 
karara göre devletin sıhhi müessese 
!erinde çalı~an doktorlar §İmdiye ka 
dar olduğu gibi yalnız öğleye kadar 
vazifelerine gelmekle kalmayacaklar, 
sabah sekizde mesai saatleTi batlaya 
cak ve bir ıaat yemek paydosundan 
sonra üçe kadar çalı,acaklardır. 

•••• 1 

Gandhi Marsilyaya 
uğrayacak 

PARIS, 9 (A.A.) - Gandhi Mar 
silyada talebe birliğine misllfir ola
uıkhr. Gandhi bu münasebetle Hint 
li talebeye gösterdiği misafirperver
likten dolayı Marsilya talebe birli
ğine te§ekkür ebccfktir. 

Adliye 
Vekili --·-

35 ,000 ,000 lira 

Sablacak emlakin 4 
milyonluğu lzmirdedir 
Gayri mübadillerin uydurma şayi· 

alara ehemmiyet vermiyerek 
beklemeleri menfaatları icabıdır. 

Gayri mübadillere tevzi edil 
mekte olan bonoların karşılığı
nı tetkil eden emlak listeleri 
dün Maliye vekaletinden takdi 
ri krymet komisyonuna gelmit 
tir. Listelere dahil emlakin kıy 
meti 7 milyon liradır. 

Takdiri kıymet komiıyonu 
reisi Faik Nüzhet B. gayrimıü
badillere ait itler ve bilhaua 
bono meselesi hakkında gazete 
mize mühim izahat ve beyanat 
ta bulunmuttur. Faik Nüzhet 
B., bazı gazetelerde gayrimü
badiller hakkında vaki bir ta
kım netriyatın mes'ul bir ağız
dan çıkmamakla beraber, alika 
darlar üzerinde sui tesir yaptı-

imı söyleyerek, muharririmiıe 
demittir ki : 

"- Bana sorduğunuz 9eyler 
(Devamı 11/tıncı sahifede) 

Ecnebi mektep mual 
limleri arasında tasfiye 

Bütün Türk hocalar gözden 
geçirilecek ve 

yeni talimatname tatbik edilecek 
Maarif V ekileti bu ıenei deraiye 

içinde teh.-imizd, ki biliimum hususi 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerini ıı 
kı bir teftiıe tabi tutmaia karar ver 

7 - Bizde fertlerin vatandaş 
!arın yapamadıkları itleri dev
letin yapması lazımdır. Devlet, 
demirden bir el gibi,memleketi 
kolundan tutup ileriye doğru 
götürmeli ve iktısadi hayatın 
seyrini hızlaştırmalıdır. • 

Dahiliye Vekilimiz doğruca 
Kadıköyündeki hanelerine git
miştir. Burada bir hafta !tadar 
kalmaları muhtemeldir. Vekil 
B. dün aktam geç vakit Gazi 
Hazretleri tarafndan kabul buy 
rularak arzı tazimat etmitler
dir. 

Jiye müdürü Nazif Bey Ordu vali
liğine, Iıtanbul Belediye mezarlık
lar müdürü Süleyman B. belediye 
reiı muavinliğine tayin edilmişler-

Refikasının tedavisi için 
Dün Viyanaya gitti 

' mittir. Bu husuıta l&zun gelen !eda
~!!"'< 1 bir alrnmıf ve mezkür mektepler 

idaresine memur umumi müfettitli· 
ğe bazı talimat gönderilmiıtir. 

Not _ Halk Fırkan prog-
ramı yukarıda saydığımız ~~ 
esasların devletçi~!k ma.ddesın~ 
şöyle izah eder: Ferdı mesaı 
ve faaliyeti esas tutmakla bera
ber mümkün olduğu kadar az 
zaman içinde milleti refa~a ~e 

emleketi mamuriyete eı·ıştır-
ın · "' ve mek için milletın umumı 

"ksek menfaatlerinin icap etl 
yu 'lh 'kt' 
t . dig"i iclerde • bı assa ı ısa-
ır y • f'I l"k di sahada • devletı ı en a a a-

dar etmek mühim esaslarımız 
dandır. . 

8 _ Biz ne liberalız; ne 
faşistiz; ne de sosyalistiz. Hat 
ta bizim iddiamız d~vlet sosy~-
1' i ile de ifade edılemez. ~ız 
T~~kiyenin kendi bünyesıne 

ur k 'ti o· 
has bir rejim kurm~ 1.~ ~. 

B 
.. evvela T urkun ruz u reJım 

b. .millet olarak ortaya çıkma-
ır sonra da iktisadi hayatın 

• * • 
Dahiliye vekaletince yeni bazı 

tebeddülat yapılmıştır. ve bunlar i
radei milliyeye iktiran etmiştir. Bu 
tebeddülata nazaran latanbul bele-
diye reis muavini Hamit B. dahiliye 
vekaleti vil8yat umuru mahalliye 
umum müdürlüğüne, umuru mahal-

Kadınlar 
Birliği sulh 
Istegor 

Sulh 
için 

propağandası 

görüşecekler 
sınr · · · thdaf e. · d'Jmesını ıs organıze e 1 Kadınlar Birliği sulh propaganda· 

der. H Ik Fırkası proğra· ı 11 tekillerini teıbit etmek üzere pa-
N ot - I a k fikir ancak bu- zar günü bir içti-

mına zıt o aca ' · T" k' d k · . l f'kir yanı ur ı- ma akte ece tir. 
un aksı o an ı ' ki' n . apmak gibi ta ıt Bu içtiınaa her er 

yeyı F ran~a ytçı bir kafa ile ha· miyetten ikiıer 
· ve tanzıma ı d çı d serbes : fırkacı arm murabbaı avel 

reket e eb~I' edilmiştir. Sul~ 
f 'kri ola 1 ır. T" · ı E b" ük davamız ur- propaganda11 ı-

9 - n uy 1· . 1 emperya ızmıne çin konferans ar-
kü Anupa d · 

n bin fedakarlıkla el e ettı- daJ!, neşriyattan 
karşı . t'kla"lı'ni korumaktır. ve sair vasıtalar· 
.. 'ili ıs ı 1 gı mı Bu fikrin aksi ya nız dan istifade edile 

Not - zıt- · B' ı··· F kası programının cektır. ır ıgın 
H~k··ı ırvatRn hiyaneti olur. tertip edeceği pi· 
tr egı ' )arı "Halk F ırkasm- yango için bir rad Latife Bekir H. 

Bu yazı b şlrg"ı de · l'k .. ' 0 'f B 
d 

· bir cereyan,, a yo alınmıştır. Bır ı rem .... tı e e-
a yenı • ramın· · .• · · -·ı "Halk Fırkası prog I kir Hannn dün Hılalialuner ve Esır-

dgı k' na esaslara göre yapı an geme derneğini ziyaret ederek bazı 
a 1 ~ 1 .. · serlevhası ko-

fırka ıdeo oJısı,, . k alın ı r d' Jstanbulda hır ta rrn efy& 1§ ır. 
nulma 

1
1 1

.' yabancı kalmakta Kadınlar Birliği Vilayete de mü· 
gazektel erınb"yle bir fikir hareke 1 oldu arı o M'll' de racaat ederek timdi mevcut o ma-
. 'n "Hakimiyeti 1 ıye,, . yan Müslüman Kadınlar cemiyeti-

tdını m etmekte olması ~er~ı . ·ı . eva .
1
... d yem bır nin eşyasının kendilerıne verı mesı· 

T "rk gazetecı ıgın e 
u ndır· fakat Halk Fırka- ni istemiştir. 

cerde ya . bir cereyan değildir. Kadınlar Birliği sulh propaganda-
sın a yem ~ ~ .. 

T ~ •• at etmiş değil 

d. Mezarlıklar müdürlüğüne kimin 
ır. 

geleceği henÜ% malum değildir. Te-
kirdağı valiıi Rıfat Bey Trabzon va
liliğine, Afyon valisi Fahrettin B. 
Tekirdağı valiliğine tayin edilmiı· 

!erdir. 
Bu tebcddülaltan batka belediye 

erkim arasında daha bazı deiiıik· 
tikler olacağı ıöylenmektedir. Bu ı 
ay içinde bütiin yeni tayinlerin ar
kası alınacaiı tahmin edilmektedir, 

Hücum 
Botlarımız 

Dün geldi 
Bir lıeget tarafından bııgiln 

tesellüm eJilecekler 

"Doğan, Denizkuıu, Martıı 

Türk donanmasına yeni iltihak eden 
bu üç hücum botu dün akf801 lima
nımıza geldi. 

ltalyanın Svan inşaab bahriye tez 
gahlannda inta edilen bu ÜÇ> hücum 
botunu !ıimil bulunan ''V alroal 

" vapuru dün alqam saat 19,5 ta lima-
nımıza gelınittir. "V alroal,, sabaha 
krtı Halice ginniıtir. Bugün hücum 
botlarımız gemiden çıkarılacak ve 
tecrübelerinin yapılmasına baılana
caktır. Mütehas11s bir heyet bu tec
rübelerde hazır bulunarak gemileri 

' tesellüm edecektir. 

lngiltere ile Romanya 
arasında havai irtibat 

Aclliye Vekili Yuıuf Kemal Bey 
ve refikaları Hannn dün alı:ıamki 
ekıpnole Viyanaya hareket elmİf· 
lerdir. Vekil Bey Aclliye erkanı, 
Tahlisiye umum müdürü Nec:med
din Bey ve Ziraat bankası müdürü 
Ihsan Bey ta~ından teıyi edilmiı
tir. 

Vekil Bey istasyonda kendiıile 

gôrüıen bir muharririmize demiıtir 
ki: 

- Refikamın rahatsızlığından do
layı tedavisi için Viyanaya gidiyo
rum. IS gün kadar kalacağımı zan
nediyorum.,, 

Vekil Beyin Viyanadan avdetinde 
ismet Paıa Hazretlerile Atinaya gi
deceği doğru değildir. Vekil Beyin 
Venedik tarik.ile dönmeıi muhtemel· LONDRA, 9 A. A. - lngiltere 

ile Romanya arasında havai irtibatı dir. 

tcsiı ıeıebbüsile yola çıkan ve kral Ceneral De bono Pa
Carol'a ait bulunan bir tayyare iki 
Romanyalı zabit tarafından idare e- risten dönüyor 
dildiği halde bugün lngiltere'de ye- PARIS, 9 A.A. - Italyan müı-
re inmiştir. Bu tayyare Bükreş'ten ' temlek.3.t nazırı ceneral De Bono 
1ngiltereye on iki saatte gelmiştir. Roma'ya hareket etınittir. lataıyon 
Tayyareciler Bükreşe dönmek üze- da hükumet erkanı, ltalyan sefiri 
re yarın tekra• havalanmak niyetin- ve birçok Italyan ricali tarafından 

Umumi müfettiılik bu teftiıat es
nasında, bu mekteplerdeki Türkç• 
muallimlerinin vaziyetini de tetkik 
edecek ve ehliyeti haiz olup olmadık 
lan noktauna bilha11a itina edilecek 
tir, Tetkikat neticesinde bir tasfiye 
yapılacak, ve bu tasfiyede ıu esas
lar nazan dikkate alınacakbr: 

1 - Memurin ve 1752 numaralı 

kanunlara nazaran muallimlikte iı· 

tihdaını caiz görülıneyenler. 
J 2 - Ahlakı, elvan ve seciyMlle 

Türklüiü ecnebi ve ekalliyet melı:
teplerinde temsil edemiyeceği veka
letçe tesbit edilmit olanlar. 

3 - Sıhhi bir mazerete müıtemt 
olmadan devamsızlıklan tekerrür e
denler. 

4 - Derslerinden iıı;fade edil
mediği ve ımıfta innbab teminden 
aciz buluncluldan müfettit raporları 
ile sabit olanlar. 

5 - Yüksek tahılllerini ikmal 1 • 
çin nizaınen meırut olan müddeti ge 
çirenleT. 

Maarif vekili Esat Beg 
6 - Hari~teld meııuliyetleri ho

ealıkla kabili telif olmayanlar. 

7 - Asli vazifesine lnzlmamen ha 
rlçte muallimlik yapmalanna daire 
Unirleri tarafından müsaade olunma 
yanlar. 

Bu mekteplere yenld- alınacak 

muallimler için de azami itina göıte 
rilecek, aıli ımelefi muallimlik olan 
ve yükaek tahıilde bulunan gençler 
ancak alınabilecektir. 

Fegziati mektebindeki salonlardan biri .... ,_ ..... 
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Siyani tefrika~ 19 

KARA BİR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüdagi 

Ceneral gelmedi 
Bugün de beni sorguya çekmediler 

Bu tarzda ceza 

MiLLiYET CUMA 1 

ltalya kara ve deniz 1 
/--... -- teslihatında 

mütareke teklif etti .. 

1931 

Tokyodan 
Amerikaga 
Bir uçuşta gitmek 

ı~·· . 1 -~ ...... -" 4, 

Ankarada dün şiddetli 
bir bora oldu 

ANKARA, 10 .A.A.- Bugün burada yarım saat kadar de· 
vam eden şiddetli bir bora ve fırtına olmuştur. Hava kapalıdır 
hafif yağmur yağmaktadır. 

? hang~ mi!letin kanununda vardır? 

Cenev
nutuk 

Italya hariciye nazırının 
rede söylediği 

CENEVRE, 9 (A.A.) - Cemiye 1 i 

isteyen tayya
reciler denize düştüler 
SEATTLE, 9 (A.A.) - Büyük Ok 
yanosu a§ıruık üzere Japonyadan ha 
reket eden ve bir kaç saatten beri 
Seatile'e gelmiş olmaları icap eden 
tayyareci Ailen ile Moyle hakkında 
hiç bir haber alınmamıştır. Bunların 
fena bir akıbete uğramış olmaların
dan korkulmaktadır. 

Memleketimizde kolera ve diger 
hastalıklar yoktur 

ANKARA, 10. A.A.- Basradaki Kolera hakkında yapıla 
tedabiri bildirmek üzere vilayetlere verilen telgraflardan birini 
bir mulıabere memurunun hatası yüzünden Bursa şeklinde ya 
zılması üzerine Bursada kolera olduğu şayi olmuşsada böyle bı 
hadisenin katiyen aslı ve asası olmadığmı ve ne Bursada ne J, 
memleketin ~air akşamında kolera ve diğer sari hastalıklar bu 
lunmadığnu Sıhhiye Vekaletinin tahkikatına istinaden Anadoıı 
Ajansı beyana mezundur. 

Bunlara lif anlatmak müm- ı zuk. Bertranın "vaziyetiniz kor 
kün değildi Pencerenin içine kulu,, demesi, sorgusuz kalışım 

11 fırladım. Yüzümü pençerenin ve odamın bir türlü değişmeme 
demirlerine dayayarak ellerimi si, ·hasta olduğum halde doktor 
de burnumun etrafına paravana gönderilmemesi ve daha bir 

a 

ti akvam büyük meclisinin bu sa- , 
bahki içtimaında ltalyan Hariciye / 
Nazm M. Grandi bir nutuk söyleye 
rek ltalyanın tahdidi teslibat mese
lesi hakkındaki noktai nazarını izah !» 
elmiş ve demi§tir ki: 1 .,, 

1 

1 
i 

TOKYO, 10 (A.A.) - Tayyare
ci Ailen ile Moyle' den ümit kesilmiş 
tir. Bunların büyük Okyanosa dü
şüp ölmüş olmalarından korkulmak
tadlt', yaptım. Toz dalgaları hapisha çok sebepler beni çürük, cansız 

neden kaçar gibi dışarı fırla- bir et haline getiriyordu. 
yordu. Odanın küçük olması Saat on beş suları .. Benim o
benim bir an evvel bu azaptan dam için akşam olmuştu. Kar
kurtulmama yardım etti. Ne- şı dıvarın gölgesi uzayarak ve 
ferler bonjur diyerek çekildi- gittikçe siyahlanarak pençere
ler. Pençereden çıkamayan toz den İçeriye doluyor. 
!ar yavaş yavaş yere indiler, Havuçlu et ile bir bardak 
ben de beraber.. çay getirdiler. Yemekten ziya. 

Aradan yarım saat geçme- de dışarı çıkmak ihtiyacında
mişti; yine kapı açıldı; iki ne- yım. Neferlere tekrar rica et
fer, arkada kısa caketli , çifte tim; kabul ettiler. Doktor için 
sarı düğmeli bir garson, elinde sordum. 
bir tepsi içeri girdiler, garson Bugün mutlaka gelecekti, 
tepsiyi koyacak yer aradı. bir daha söyliyelim, diyip git-

- Nedir o? Diye sordum. tiler, 
- Yemek dedi. Yarım saat sonra asker üni-
- Ben yemek yedim. formalı bir Fransız doktoru gel 
- Bunu size ayrıca yüzbaşı di. Kolumu tuttu ve: 

yolladı. - Ehemmiyetli bir teyınız 
- Hangi yüzbaşı, Lavalet yok, ilaç gönderelim, dedi. 

mi? Marsel mi? - Ne için ve ne ilacı? Diye 

- ismini bilmiyorum. 
- Teşekkür ederim, aç deği 

lim. 
- Bana bırakınız diye emret 

tiler, 
Garson tepsiyi gaz sandığı

nın üzerine koydu, hepsi çıkıp 
gittiler, baktım, üzeri diğer bir 
tabakla kapanmış sığır külbas
tısı, bir tabak salata ve bir kü
çük surahi dolusu şarap, bar
dak, peçete .. Tam bir Tokatli
yan sofrası. Fakat biç bir §ey 
yiyecek halde değilim. Olduğu 
gibi bıraktım. Bugünkü fevka
ladelikler hayret:mi celbediyor. 
Odanı değişmediği halde ikram 
ikram üstüne. Bu tuhaflıkların 
tahlili ile uğraşırken Beırtranm 
yoldan geçtğini gördüm; ses
lendim. Temizliği ve üst üste 
yemek verildiğini anlattım. Ya 
va~ sesle: 

- Evet, dedi, çünkü bugün 
Franşe Desperey sefarethaneye 
gelecekmiş; belki hapisha
neye de uğrar .. 

Ve fazla dul'madan gitti. İt 
anlaşıliyordu. Demek ki, kapan 
dığım edayı Ceneral de tabii 
bulacak ve yalnız yemek veril
mediğine ve temizlik yapılma
dığına kızacaktı. 
Ceneral gelmedi. Beni bugün 

de •orguya çağırmadılar. Bu 
tarzda bir ceza hiç bir milletin 
kanununda yoktur. Divanıharp 
mahkeme, istintak dedikleri 
şey, Lorevera'nm bana sordu
ğu bir kaç manasız süalden iba 
ret mi idi? Eğer bu adamın ve
receği hükı'.im Ceneralce mute 
ber be idam için cürüm ve se
bep araınağıı ne hacet? Türk ol 
mak onun eline dü~mek kafi 
idi. • 

Bugün '.-naneviyatım çok bo 

sordum. 

- Soğuk almışsınız, dedi ve 
diyarenızı geçirmek için .. 

Yüzüme en acı bir mana ve
rerek gülümsedim, 

- Zahmet etmeyiniz, doktor 
efendi, dedim. Bu odada yatırı
lan adam için sihhat ilacı bey
hüdedir; bana vereceğiniz en 
iyi ilaç beni bir an evvel bura
dan kurtaracak bir şey olsun. 

- Hakkınız var, sizi başka 
apartmana kaldıralım. 

- Siz bu sözü söyliyenlerin 
beşincisi oluyorsunuz, doktor 
efendi. 

- Müsterih olunuz, odanız 
mutlaka değişecektir. 

- Mersi. 
Doktor gitti. Bir çeyrek son

ra bir battaniye ve bir nöbetçi 
belki, beniAysHcvinirdiye. mf 
muşambası getirdiler. Bunlar, 
belki, beni biraz daha soğuktan 
koruyacaklardı. Fakat odamın 
değişmiyeceğine delalet ettik
leri için hiç memnun olmadım. 

Çok mes'utlarla çok bedbaht 
!arın bir zevki vardır: Heyecan 
!arını hemen duydukları anda 
ve bulundukları yerde tesbit 
etmek isterler. Tenezzüh yerle 
rinde ağaç gövdeleı·ine, çıkılma 
sı güç dağlarda kayalara atılan 
tarihlerle hapishane dıvarları 
bu teselli zevkinin güzel misal 
!eridir. Ben şu anda iki ihtiyaç 
arasında bu zevkten kendimi 
alamadım. Hem bir hatıra, hem 
de not defterimi kaybede
cek ellerin cürmünü bir gün 
meydana çıkaracak bir eser bı
rakmak istedim. Camın ucile 
demir kapının arkasnıa, kalın 
kahve renkli boyayı kazıyarak 
şunları yazdım 

(Devamı var) 

t• * •I Haftalı~ Siyasi İcmal • * * r·····•&•••·-··-~·-···r:~ 
f... •••••••••••••••••••• 

Sulh ancak devletlerin emniyet 
ve selameti esasına istinat edebilir. 

Bu emniyet ve seli.met ise ancak 
sulh fikirlerinin ahenktıır bir suret-
te inkitafmdan, ihtilafatın sulh daire ; 
ıinde hallinden ve teslihatın umumi 
surette tensikinden doğabilir. Emni 
yet • ve selamet tahdidi teslihat ol
maksızın ve hakeme müracaat usu ... 
lü kabul edilmekoizin mevcut ola
maz. Bahusus ki teslihat yarışı mil
letlerde adalet duygusunu zafa uğ
ratmaktadlt'. 

M.Grandi bu fikrin milletlerin fUU 

runda haylı yer kaaznmış olduğunu 
izah ettikten sonra tahdidi teslihat 
ile harpten evvelki mali mükellefi
yetler arasında bulunan irtibattan e
hemmiyetle bahıetmiı, bu mükelle
fiyetlerin istilZ11111 ettiği fedakarlık
ların umumi ikttsadiyatm yeniden 
canlanmaıınr ağır tehlikelere maruz 
bırakan bir vaziyetin teslihat vasıta 
sile kuvvet bulmasına hizmet etme
mesi lazım geldiğini beyan etmİftir. 

M. Grandi beyanatına devamla 
deınittir ki: 

"Bu mali mükellefiyetlerin meri
iyeti temadi edecek ise bu mükelle
fiyetler alakadar devletler araaında 

M. Grrndi 
ği esaslann ilham alıruı mantıki bir 
program takip etmekte olduğunu 

yazmaktadırlar. 

Fransa istemiyor 
PARlS, 9 (A.A.) - Pertinax, 

Echa de Paris gazetesinde, M. Gran 
dinin teklifinden bahsederek diyor
ki: "1932 senesinde aktedilecek tah
didi teslihat konferan11nrn istihzara 
tı devam ederken teslihat ıahasrnda 
mütareke yapılması ne demektir? 
Her ne kadar i•mini zikretmiş ise 

bir talwn müzakerelere mevzuteşlcil de M. Grandi, Fransayı istibdaf et
etmeli veborçlar ile tamirat meselesi mektedir. M. Grandi, Fransa budu
Hoover planının gelecek aylarda dundaki tahkimat faaliyetinin inkı

tatbiki esnasında hasıl edilecek tec-. taa uğratılmasını istemektedir. Bu .. 

rübelere tabi tutulmalrdrr. Tahdidi na şimdiki halde Fransa teılihatınm 
tealihat konferansına i,tirak için söz i tezyidine ait hiç bir program olmadı 
vermiş olan devletler derhal ameli ğı cevabı verebilir. Daha iyi her ke
mahiyette bir takım muvakkat ted- sin neye malik olduğu tayin edilme
birler ittihaz edebilirler. Ben 0 fikir lidir. Bu dakikada ltalya, ordusunun 1 

Nautilus 
Dönüyor 

Bulgaristandaki müslümanor 
ların talepleri 

D SOFYA, 10 (Hususi muhabirimizden).- Bulgaristanda 
eniz altından kutba 1 türk akalliyetinin efkarına terceman olanDeliorman gazetesı,s 
kadar gidemedi nüshasında türk akalliyetinin çoktan beri hallini beklediği ba 

LONG YEAR CITY (Spitzber ) ' hca matalibat~ izah etmektedir. Bu matalip şunlardır: Kapat 
Natil d . it ' .. b g lan mekteplerın tekrar acılmaı11, müftülüğün demokratik b - uı enız a ı gemısı uz yı.. .. • . . . ., 

ğınla altında k lb d • ah esas uzerme tensıki, halı hazırda gayri mes'ul ellerde buluna 

te d rı d u a ogruk shey a- vakıfların iduesinin tfük cemaatı mümessillerine verilmesi M · 
evam an vaz geçere uraya j .. 1 I . . • 

elmi t. su man arın talak ve veraset ışlermde müftülüğün hakkı kazas g ş ır. .1 • 
LO · nın ı gası. 

NG YEAR CITY, 9 A.A. - Na G · h"'-"' · .. · · 
Util bu el. k 12 il .. azete, yenı u ... umetın turk cemaatının meşru taleplerini e 

us, raya g ır en m surat ki h.'k" tt d h · · lıy • 'd' · • h 
le h k t bnekt 'd' M"h' h u unıe en a a ıyı an acagı ümı ını ız ar etmektedi,. areee eıı. uımasa .. 

Orman yangınlarının bir 
kısmı söndürüldü 

MUGLA, 10.A.A.- Köyceğizin Balidav, Muğlanrn yıla 
dağının Öyüklü mevkilerindeki ormanlarda çıkan yangın :i; 

dürülmüştür. Milastaki yangının da söndürülmesine çalışılma 
tadır. 

ra uğramış olduğu hiç te belli de
ğildi. Boyasının yer yer kazınmıı 

olduğu görülüyordu. Telsiz telefon 
muhaberatının inkit;u gününün ara 
fesinde fırtına tesirile direği kırıl • 
mışh. Direğinin kırılmasına sebep 
tahtelbahirin buz sathı alhnda bu
lunmasıdır. Mürettebat; hepsi de 
mükemmel surette işlemekte olan ye 
ni ameli aletlerle yapılan tecrübeler .Irak Hariciye nazırının karde 
den fevkalade memnuniyet göster-
mektedir. Nautilus, mühimmat ve Bursaya geldi 
levazımını aldıktan sonra cenuba 
doğru yoluna devam edecektir. BURSA, 10 .(Hususi).- lrakbükUıneti Hariciye Nazırın 

kardeşi ile umunı Baytar müdürü Faruk B. buraya geldiler. F 
ruk B. le görüştüm. Bana lrak hükfunetinin yeni açtığı kum 
fabrikalarında, İnce yapağı istihsal etmek için, koyun mübay Sabık ispanya kralı 

Pudaoeştede edeceklerini söyledi. 
BUDAPF.ŞTE g (A.A.) _Sabık Buradaki mütahasssılar, kendilerine Merinos ve kıvırcık k 

ispanya kralı, Arşidüses lzabelle'in / yunlarımızı tavsiye etmişlerdir. 
cenaze merasiminde bulunmak üze- Faruk B,. Haradaki bu cins koyunlarnı tesalübünden çık 
re burada ikamet etmektedir. Sabık ı cinslerden miktarı kafi mübayaa etmi~tir. 
kari, dün Fransa, ltalya ve Çekoslo
vakya sefirlcrini ziyaret etmiştir. 

Bugün Viyanaya hareket edecektir. 
deyim ki tahdidi teslihat konferanır tensikini ikmal etmiş, milis faşistler [ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
iıini bitirinceye ka<lar teslihat saba- eşlcilatını yapmıştır. Halbuki Fransa 
srnda artık hakiki bir mütareke yap nın ordusunu kat'i bir rejime sahip 

Mudanyada bir kadın bir de 
er_kek cesedi bulundu 

- '- krlmak i•in daha bir çok şey yapma rna.ııyız.,. ~ 

M. Grandi nutkuna nihayet verir sı lazım gelmektedir. ltalya daha 
ken siyasi ve iktısadi meselelerin hal evvel hareket etmi! ve Fransa daha 
li için bütün devletlerin Cemiyeti bir kazma sallamamıf olduğu halde 
Akvam aza11 olmayan hükômetlerin Alp hudutlarını tahkim eylemiıtir. 
de iıtirakile bir arada çalışmalarını Bize inşa&t tatiline ait bir mukave
temenni etmittir.. le ile merbut olan ltalya bu kombi

it .. lyan gazetelerinin 
mütalaaları 

ROMA, 9 (A.A.) - ltalyan gaze 
leleri M. Grandinin Cemiyeti Ak
vam büyük meclisinde söylediği nut 
ku mevzuu bahsettikleri sırada, bu 
nutkun büyük bir ehemmiyeti haiz 
olduğunu, çünkü ltalyan siyasetinin 
cihan buhranını esaslı · ve ameli bir 
surette halletmek istediğini açıktan 

açrğa göstermekte olduğunu kaydet 
mektedirler. Bu gazeteler ltalyan Iİ 
yaaetinin geçen yılbaıı münasebeti. 
le M. Musıolininin Amerikalılara 

hitaben söylediği nutukta izah etti-

nezon sayesinde tezgiblara vaz için 
ihtiyar edilecek masariften tasarruf 
edilen meblağı baılanılmıt olan cüz' 
ültamlar he•ahına naklederek kazan 
maktadır. Fraıua, teklif ettiği aske
ri tatillerin böyle bir neticeye mün
cer olduğunu görmeği asla istemez. 
Hudut istihkrunlarmın ikmaline ge
lince; Bucihet münakata edilmeme. 
ildir. Bizim yaptığımız istihkamlar, 
müteharrik değildir. Binaenaleyh ta
arruza yaramaz. Bu istih.kiınJar, an
<:ak Fransa toprağını istila etmek iı. 
teyenleri taciz eder· M. Grandi, 
Fransn hükWrıetinin kendi teklifini 
kabul etmeyeceğini gayet iyi bfür. 

Yal ruz Londra ve Vaıington hüku
metlerinin teveccühlerini kauınmak 
istiyor. 

Meksika c~migeti akvama 
girdi 

MEKSIKO, 9 (A.A.) - Harici
ye Nazm Meksika hükumetine Ce
miyeti Akvama girmesi için yapılan 
davetin kabul edildiğini bugün kab
lo ile Cenevreye bildinniştir. Bu hu
sustaki teklifin ayan meclisi tarafın 
dan tasdikı lazım gelmektedir. 

Cenevre' de Macar 
murahhasları 

PEŞTE, 9 (A.A.) - Macar ban
kası müdürü M. lmredy ve Maliye 
müsteşarı M. Yakab bugün Cenevre 
ye hareket etmiılerdir. Mumaileyhin 
Macaristanın mali vaziyetinin tetki· 
ki meselesi Cemiyeti Akvam maliye 
komisyonunda müzakere edilirken 
Macar mütehassısı sıfatile hazır bu
lunacaklardır. 

BURSA, 10. (Hususi) - Mudanyanın Eahel köyü sahili 
rinde biri erkek biri kadın olmak üzre iki ceset bulunmuştur • 

Kadının üzeı·inde deniz mayosu vardır. Tahkikata başl 
mış olmakla beraber henüz huviyyetleri tespit edilmemiıtir. 

BunJarın son fırtınada boğuldukları ve ağlebi ihtimal Be 
kozlu oldukları zannedilmektedir. DERVİŞ 

Hindistanda üç idam 
LONDRA, 9 (A.A.) - Pencap 

valisi M. Geoffroy'du Moutmoro
nou'yi 1930 aeneıi kinunuevvelinin 
yirmi üçünde öldünnek tetehbüsü 
ile alakadar olduldanndan dolayr Ö• 

lüm cezasına mahkum edilen üç kiti 
9 haziranda idam edilmit olan asıl 
katil ile birlikte suikast tertibatında 
bulunmakla itham edilmitlerdir. 

Bir sigara ile ölüm 
BOLOGNE, 9 (A.A.) - 96 ya

şında bulunan bir kadın içtiği sigara 
nın birdenbire parlamasr ve elbise
lerini tutuıturmaıı neticeıinde kö
mür haline gelerek yanıp ölmüıtür. 

Milan'da bir tramva 
kazası 

MILANO, 9 (A.A.) - iki tr 
vay biribirile müsademe emitir4 
yaralı vardır. 

Napal'da idam kal
dınlıyor 

LONDRA, 9 (A.A.) - Tmes 
2:etesi, N apale bat vekilinin asi< 

ceraimle hiyaneti vataniye cü 
müıtesna olmak Üzere idam ceza 
nın he§ sene müddetle ilgasını 

retmiı olduğunu yazıyor. Bu t 
birin devamı, tecrübe devresinde 
nayetlerin artmasına baflıdır. 

tarlarının kuvvetli bir zümre vam teşkilatının, ehemmiyetini kendi emniyet ve salametleri 
halinde meclise gelmelerini te- büsbütün kaybettiğini ve dev- için tehlikeli gördükleri bu itti 
min eden bu intihabat, Fransa letlerin mütekabil münasebetle hada mani olacaklarını ilan e
da aksülamel yapmıştı. Bun- rinde hiç bir rol oynayamıyaca dip duruyorlardı. Bu şerait al
dan sonra bir taraftan Fransa, ğını iddia etmekte doğru değil tında işi Lahi mahkemesine ha 

Harpten sonraki cihan siya- ! mıyorlardı. Bi taraf devletlere diğer taraftan da İngilterenin dir. Büyük devletlerin münase- vale adeta füzuli gibi görünü. 
setinin teamülüne göre Cenev-1 cemile olsun diye galip devlet gizli müzaheretile İngiltere ara betlerile alakadar olmc.yan me- yordu.Lahi mahkemesikararını 
re bu hafta diplomasi aleminin !ere iltihak etmişlerdi. Alman- sında bir mücadele başladı ki, selelerde cemiyet teşkilatı, bir bildirdiği bugünde verilen kara 
siklet merkezi olmak lazımdı. ya iltihak ettikten sonra gerçi bu mücadele Almanya'nın ma- alet olarak kullanılmaktadır. rın Almanya' dan başka her 

na rağmen müthiş bir mali iz
mihlale maruz kalmıştır. İngil
tere zayıflamış,Amerika da yal 
nrz kendi yardımile Almanya
yı kurtaramıyacağını itiraf et
miştir. Almanya ve hatta İn
giltere Fransa'nın yardımile 
müşkülattan kurtarılabilmişler 
dir. Bugün Fransa Avrupa'nın 
en kuvvetli devleti vaziyetinde 
dir. Bu şerait altında Avustur
ya - Almanya gümrük ittiha
dının mevzuu bahsolamıyaca
ğı tabiidir • 

laline mani bir harekette bul 
mamağı taahhüt etmitti. 
manya ile iktısaden birleşdl 
iktısadi iıtiklali ihlü eder b 
hareket mahiyetinde telakki 
dildi. Ancak Cenevre protolı 
!unun hükmü 1943 senesiod 
hitam buluyor. AvusturY• 
zamana kadar bu mu1'• 
vele ile yaptığı istila 
ödemiş bulunacaktır. Fr.01 

gazeteleri, şimdiden on' iki • 
ne sonraki ihtimalin de bert 
raf edilmesini tavsiye etınelı 
dirler.Ve itiraf etmıık lazıırt~ 
ki, Fransa'nın bugünkü bak• 
vaziyeti buna müsaittir. 

Evvela meclis içtima etti .. Bu- bir dereceye kadar hakiki bir li izmihlali, lngiltere'nin de za 'f. "' "' memlekette lakaydi le karşılaş 
nu, yine Cemiyeti Akvam'ın milletler meclisine benzemeğe afı ile neticelenmiştir. Bütün Lahi mahkemesi nihayet A· ması aradan geçen altı ay zar-
kadrosu içine alınmış addedi- yüz tuttu. bu mücadele sıralarında Cenev vusturya - Almanya gümrük fında Avrupadaki değişikliği 
len Avrupa birlik komitesinin' Fakat Almanyanın iltihakile re büyük devletlerin akıllarına ittihadı hakkındaki kararını tebarüz ettirmektedir. 
içtimai takip etti Ondan sonra cemiyetin meclisi de on dört bile gelmemiştir. Çekers müla- verdi. Altı ay kadar evvel, me- Bu müddet zarfında olan bi
da Cemiyeti Akvam hey'eti u- azaya iblağ edilerek büyüdü. katı, Hoover'in moratoryomu, selenin Lahi mahkemesine ha- teni bu sütunlarda tekrar ede
mumiyesinin debdebeli senelik Bu şerait altında biıyük devlet Londra konferansı, bütün bun vale edileceği bildirildiği za- cek değiliz .Çekers mülakatı, 
içtimııı oldu. Fakat Cenevrede lei', kendi siyasetlerini daha az lar Cemiyeti Akvamm haricin- man, verilecek karar heı· ne .o- Almanya'nın mali müşkülatı, 
ki bütün bu faaliyet geçmiş se- cemiyet içinde ve daha çok ce- de kalmıştır. !ursa olsun, sulh namına endi- Amerika reisicumhuru Hoover' 
nelerdeki alakayı uyandırma- miyet haricinde tedvir ctmei[e İnkar edilemiyecek bir haki- te ediyorduk. Almanya ve A- in moratoryom teklifi, Fransa
mrştır . başladılar.Cemiyet te binnetice kattir ki, diplomasinin tedvi- vusturya harp bahasına da olsa nın aldığı vaziyet, Almanya-

Cemiy€ti Akvam, Almanya- tedricen ehemmiyetini kaybetti rinde gittikçe harpten evvelki bu ittihadı tahakkuk ettirme- 1 dan dışarı para akını, Almanla
nm iltihakı tarihi olan 1926 se Bu, bilhassa son bir seneden usullere avdet edilmektedir. ğe hazır olduklarını bildirmiş- 1 rın müşkül vaziyeti, Londra 
nesine kadar harbiumumide beri doğru<lur. Esasen Alman- Bunu da tabii görmek lazımdır. !erdi. Ve bu memleketlerde ef· ı konferansı ve bütün bu hadise
galip gelen devletlerin komi&· ya' da geçen seneki intihabatın Devletler arasındaki rekabetler karı umumiyede hükUınetin bu !erin akıbeti miıhterem karileri 
yonuna b.cnziyordu. Almanya neticesinden sonra Avrupada şiddetlendikçe, ihtiraslar kabar kararına müzahir görünüyor- mizin hatırlarmdadır. Bu hadi 
yoktu. Avusturya, Macaristan öyle bir vaziyet hasıl oldu ki, dıkça, Cemiyeti Akvam içinde du. ı selerin bir bilançosu yapılacak 
ve Bulgaristan o kadar kork- cemiyet maki.nesile iş görme- iş görmek müşkülleşiyor. Bu- Fransızlara gelince; mahke-

1 
olursa hulasası şu çıkar ki, Af.· 

-..ıı:ıwaaU11.JJ'1.......a.;,CIZ.ıaı:'lllLJ:ını-..a,ca...ı..H.ecnıüsa.İt değjf ' .:rat..,;__,ı:ıwıla._b~aber._Leıxıi''ll'veetitii___.-JA'1!,kk-.__'__ımneenn.iıinıı_Jkaa.ı:an ne olıırsa olaun..______manva. Hoover moratorvomu-

Fransız gazeteleri, Fransa
nın bu hakim vaziyetinden isti
fade ederek, ittihada mani bir 
takım yeni kuyut vazetmesini 
talep etmektedirler. Filhakika 
ittihada mani olduğu mahkemıe 
kararile tahakkuk eden vaziyet 
ancak 1943 senesine kadar de
vam edecektir.Çünkü ancak bir 
rey ekseriyetle verilen karara 
göre, gümrük ittihadına mani 
olan 1922 senesinde imzalanan 
Cenevre protokoludur. Avus
turya, bu iaızasile iktısadi istik 

Fransızların bu hakiınire 
müvakkattir. Fransa'ya bu 
kimiyeti temin eden amil iktı 
di vaziyeti dolayıaile cihan bil 
ranından en az müteessir ol .. 
sıdır. Fransa bir iktısadi ~~ 
dür. Harici vaziyetletden dl~ 
essir olmaz. Fakat iktııadi •; 
temi en mütekamil bir me~t 
ket değildir Almanya, lnıı:1 
re ve Amerikadaki had vazı)'ll 
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lstanbul mUsakkaf atını otuz komisyon 
--='-==--= = 

Jrt ahlcemef er~e VllA11ette 

Ekonomi Müsakkafat 

Fabrikatörler yarın da Tahriri . 
-- - -~ -

ki Otuz komısyon 

toplanaca ar ~a~;:a~~riııe::.:fat 
ı • ıııı • ı • 200 k komisyoou faaliyetlez:ine d~ 

B ~ . 1 t buldakl 3• vam etmektedir. Malıye Veka-
U ıçtimaa S an d k ıeti tahririn , ıür'atle ikmaline 

d f b "k t"" ı"ştirak e ece büyük bir ehemmiyet vermekte 

Bir rum mütevelli hey
eti ve iki rum gaze
tesi mahkum oldu 

ar a rı a or . , dir. . 
l ")tere ve Şimalı Avnıpa ya Bu heyetlerin otuza ıbliğ e- Dün ikinci ceza mahkeme-

L.! İıtanbul fabrikatörlerinden ngıl ktadır. dilin i kararlafbnlmştrr. Bun sinde şavanı dikkat bir dava 
uır kıaını d"" T. t odaam- yapıma es ı~--1 ... : • t l k ·1 
da Sa . un ıcan:.d .... ş~ Bı·r au .. mÜŞ konferansı ların azaaı yalımda ge e<;c:l' .. r. ın ac o unmut ve aran ven. 
. nayı umum mu uru ~- e l •• d.. •• miştir: Dava şudur : 

:f Beyin de ittirakile bir içti· toplanıyor . Eminönü ma ~~ .. ~~u Rumca "Apoyevmatini,, ve 
& Yapmışlardır. S aınanlarda beynelmılel tzmir varidat mudurlu~un.e "Avyi,, gazeteleri mes'ul mü· 
Bu içtimada latanbul sanayi . 

0
: 1:rda ııümüt fiatleri mah tayin edilen Amir Beyden inhı- dürleri ile, 12 kişiden mürek-

trbabının iatekleri hakkında ha P~Y~ ecede düımektedir. Bu· ili eden Eminönü malmüdü~l~ kep Langa rum heyeti mütevel 
lırlannıakta olan rapor üzerin· sus 1e7r sinde Pariı'te beyne!- "üne Sekizinci fırka muhasıbı liyesi, hakaretten maznun bu-
..!e 1 ed"l · ayın f t 5 

• ed"I · f 1 kt d l . Ça ıtılmağa devam ı mıı- milel bir gümüt kon eransı op mes'ulü tayın ı mış ır • • unma a ır ar. 
tir. lanacakbr- Bu konfer~~tan Ruhban mektebı Davanın ikamesine sebep; 

İst•-bul fabn"kato""rlen" ya· k t ·· üt fiatınn ıstıkra· k b. Langa Rum mütevelli heyeti--· m• ıa gum •. çok b"- He beli Ruhban me te ı . . . 
IJtı Tie&.-et odasında heyeti u- rnı temin degıl ~~t .. u 1!.i mahkemeye intikal et nın, avukat İstemat Zıhnı e~. 
ııılııııiye halinde bir içtima ya- yük temevvüçlenn onune geç- m~s~ 1 hakkında hakaret amiz mahı· 
P.~C&klardır. 200 kadar fabrika- mektir mıştır • yette bir karar vermit olması 

dtorüıı. .. i.ş. tirak edeceği b.u içt~a Beynelmilel Ticaret odası- !.femlekette -re bu kararın da aynen Apoyev 
a butun istekler tahlıl edıle- nın riyasetinde toplana~k <>- matini ve Avyi gazetelerinde in 

l:ektir. lan bu konferanaa ı.ngıltere, 541 parça altln tişar etmiş bulunmasıdır. 
ık Fransa, Hindiıtan, Çın, Japon k d ·h· ! Dün davanın son celsesi idi. 

i Yeni ticaret vapuru ve Müttehidei Amerika ekıp~r D!~J:!Za!'b: ::du ı Mahkeme, hakareti sabit gördü 
Deniz Ticaret filomuza son: murahhasları iştirak. edecdektı~: b k"rd S .d Z ğu cihetle, heyeti mütevelliye 

z ·ı · Konferansın tanzı_m ~ ~egı Dıyarı e 1 e, eyyı e ey. azasile, iki gazete mes'ul müdü ~anı anlarda iki gmi daha 1 tı- - ıçtımaı "h tın· de bir b"na kazılır 
Q k d b" · rapor Odanın um. umı - nep cı e 1 

- rünü 6 •er ay hapse, 200 lira 11 etmi•tir. Bunlar an. . ın ı b 1 T 
lJ T d na arzedilecektır. k ken 54l parça a tın u unmuş- zararı manevı· ı"tasına mahkumı &Urlu namında bir gemı ır ve 1 kik · · 
liltfu·· Bey ·tarafından alınmış· A ·kanın pamu tur. Yapı an tat at netıcesın etti 

merı de altınların memlükler devri- · tıı-. Diğeri "Barwı,, vapurudur, • t"hsalatı Yalnız, bu cezanın tecili bir 
J . B ı ıs 1 ne ait olduğu anl<i!ılmıttır. d h ·· .. · l . • · ~zet Murat ve Reşat ey ere A. _ Zi- a a ~~m ıt emelenne ma~! 
llıttir. NEVYORK,f 9 t· 1 Paraların 327 parçası üzerin olacagı cıhetle cezaların tecılı 
h t raat idaresi tara ~kn ,adn n1eıro1 .u1- deki yazılar suhuletle okun- takarrür etti. 
IYlançisterde mensuca nan rapor Amerı a a ey u - maktadır. H li F . . 

ınakinaları sergisi de pamuk' ekmek şeraitinin nor Bulunan parçalar şunlardır: a t ahrı Beyın 
., · mal şeraitin lfo .68 i olduğunu 18 parça; 825 - 842 senesi davası 

Mançeater' de teşrinisanı nın k d d 1 d beyan etme te ır. hicrisinde icrayı saltanat e en 
8 İnden 28 ine kadar e"""n İstihsal miktarının beşer yü- dokuzuncu Ebun Nasır Bars-

tlıtıek üzere bir mensucat ma- zer librelik 15,685,000 balye o- bay. 
kinelerı· sergisi açılacaktır. Bu d"l k d. 

1 d lacag" tahmin e ı me te ır. 39 parça·, [852 - 859] 11 in-&etgiye Türk san'atkir arı a 
d 1 

· · un .,.,.._,., •'1 •"•' ci Meliki! zahir Ebu Sait. 
avet edi mıştır. 5] 

K b• B 15 parça [857 • 86 on ü-
100 kişi Selanik am ıyo orsası çü!!cü Ebun Nasır. 

sergisine gitti 26 parça: [855 · 872] on be-

Dün Çar Nikola vapuru ile 
l~ eylul'de açılacak olan Sela
llık serg:sini ziyaret için 100 
kişi kadar Türk ve Rum sey
l'<1h gitmiştir . 

Bu seneki incir ve 

üzümlerimiz 

İlıı·~cat ofisinin tetkikatına 
~~aran bu seneki incir rekolte 
ltı.~z 28,000 ton etrafında tah
k"ll\ edilmektedir. Geçen sene
k \rekolte 23,000 ton, 929 re-
o teai 36,000 ton idi. 

d liavaların müsait gitmesin
,:~. d~.layı bu seneki inci~ mah 
ltı.e ~uz nefasetçe çok muke~: 
~ l~ır. Bu senenin ilk mahsulu 
- aguatos'ta İzmir borsasına 
,~edilıniş ve c tarihten 7 eylUl 
h. ~altıma kadar 1 836,205 kilo 
~•cır ı' . 'd ki . Cir satılmıştır. zmır e ~-
l hanları bütün faaliyetlen ı
~ •atılmaktadır. Fiatler geçen 
Ilı llekinden az yüksektir: Süz
~İ 27 • 40, Elleme 20 - 31, pa· 

l4 • 25 kuruştur. 
aj Üzüm mahsulümüzden mev 
~~iptidasından yedi eylul'e 
636 11r. İzmir boraasında 3,37~, 
1tr kıla üzüm satılmı§tır. Fı!"t 
ı\iıı ıtec;en seneden yüksektır · 
S7,lul.a~alar 56 - 63, alalar 50· 
tıır.' bırınciler 47 - 51,5 kuruş· 

= 
!sterlin 1030, l(uron 15,93, 

Dolıır 0,47,22, Şillng-' 3,35, 80 

Frenk 12.03,50 Pezeta 5,25,40 

Liret 9,0t,00 R. mark 2,0l,40 

FrıtnkB. 3,39,20 Zloti 4,20, 

Drahmi 3ti,42,00 l'cngU 2,74,40 

Frank 1. 2,42,00 Ley 79,25, 

Leva 65, 15, Dinar 26,75, 

Florin 1,17,0-0 ~rvoneç 1081!,. 
= = 

Borsa 
harici { 

Aıtın 
Mecidiye 
Banknot --

915,50 
52,50 

266, 

Esham ve Talıviliitın nevi 

istikrazı dahili 92•50 

DOyunu muvahhldc 68, 
ikramiyeli Demiryolları 3,50 __ ,. ........ _______ ........... -............... ., .... .. ...... ,.. 
Otobüsleri 
Teftiş ----
Tadilat için verilen 

mühlet 

19 eylulde bitivor 
Belediye ıeyrüsefer mem~rları 

dün şehrin muhtelif mahallcnnde 
ifleyen otobüıleri ani bir ıurette tef 
tit ctmi§tir. . . 

Otobüslerin oturacak yerler~n~n 
kil e eb'atta olması ıçın 

ınuayyen ;e v . k 
. ~hl t 19 eyliılde bıtme te-

verıJen mu e 

dir. 

şinci Hoşkadem Ebun Sait • 
218 parça: (873 - 901] on 

sekizinci Kayit. 
11 parça: (904 - 908] yir

minci Kansuvay Ebun Sait dev 
rine aittir. 

Bu hükümdarlann kaffesi 
Çerkezdir 

Paraların hepsi ayni vezin 
ve hacimdedir. 

16 Milimetre kutrunda bulu 
nan bu altınların vezni 3-4 
gr~rndır . 

Tarihi kuyudata nazaran 
325 - 905 e kadar 12 padişah 
gelmit, fakat yalnız yukanda 
isimleri geçen 6 sı daha uzun 
müddet saltanat aürmüt ve hep 
si ismine sikke darbetmiştir. 

Altı bin hektar murab

baı o ·man yandı 
Muglada çıkan Halk gazete 

sine Mili.stan 5 tarihile verilen 
malfunata göre, müteaddit yer 
)erde bir haftadan beri müthiş 
orman yangınlan devam etmek 
tedir. Altı bin hektar murabbaı 
orman yandığı tahmin edilm~k 
tedir. Yangının tevessü etmek
te olmasından alınantedbirlerin 
ve mücadelenin kifayetsiz oldu 
ğu anlatılıyor. Milasın hav~sı 
üzernde müessir olan libıra 
dağlarının yanmakta olması te
essürü mucip olmaktadır · 

Köyceğizin Boyalı Dere or-

Halit Fahri Beyin Darülbe
dayi mecmuası mes'ul müdürü 
Münire Eyip H. la Vasfi Rıza 
B. aleyhine açtığı dava dün i
kinci ceza mahkemesinde rü
yet edilecekti. 

Fakat davaya dair yapılan 
bir i~tilama henüz cevap !!0 me 

, i ·ketle,. 

İstinyelilerin şikayeti 
Uluköy (lstinye) halkından bir 

grup Viliıyete müracaatla Şirketi . 
Hayriye'nin 0tobüılerle rekabet için 
lıtinye'den yukarı iıkeleler için kü .. 
çük vapurlnr tahsiı ettiğinden tiki .. 

yet etmiılerdir. 
Bu huıuıta bir defa da Şirketi -

Hnyriye'nin noktıÜ nazarım öğren

mek için temas ettiğimiz f~rk~t mü
dürlerinden izzet Bey dedi ki: 

_ Şirketin her vapuru yekdiğe

rinden daha güzel ve ibtiya·• kartı· 
la acıık ekildedir. Bugünkü vapur 

y ' d"'" b" ih . . . senelerin ver ıgı ır .. 
resvııunız 

tiaa•la kurulmuştur. Otobüs rekabe 
ti ve saire meV2UU bahis hile değil
dir. -·····--·--··-....... ...--·--·-manlarında da yangın çıkmış· 
tır. Yangın ehemm~yetlidir. 
Söndürülmesi için Jandarma 
sevkedilmiştir. 

13 Yaşında aşık 
Ankara civarında Esatlar 

köyünde Agah ismind on üç ya 
şında bir çocuk sevdiği Fatma 
isminde 12 yaşında bir kızla ev 
lenmek istemiş. Fakat kanu
nen ya~ları müsait olmadığın
dan, Agah buna müteeuir ola
rak, Fatmayı bıçakla iki yerin
den ağır surette yaralamıstır. 
Kızın hayatı tehlikededir. • 

diği için muhakeme ayın 24 Ü· 

ne talik olunmuıtur. 

Karakaş Hüseyin 
Aksarayda Hacı Ömer is·

minde birini öldüren Karakaş 
Hüseyn'in muhakemesine dünı 
ağırceza mahkemesinde devam 
edilecekti. Fakat tıbbı adli ra
porü gelmediği için muhakeme 
talik olundu. 

Müstehcen bir kitap 

"Arzu ile Kanber,, iıimli bir 
hikaye kitabından dolayı müd
dei umumilik, muharriri Mu
harrem Zeki B. aleyhine bir 
müıtehçen neıriyat davası ika 
me etmiştir. 

Bu dava dolayısile ikinci ce
za mahkemesi bu eserin topla
tılmaımı zabıtaya tebliğ etmit 
tir. 

Zabıta kitabı toplamaktadır. 

Bayram sokağı cinayeti 

Beyoğlunda Bayram soka
ğında Beykoz klübü kapiteni 
Sait B. yi öldürmekle maznun 
bulunan Cemal, Reşat ve rüfe
kasının muhakemesine dün A
ğırceza mahkemesinde devam 
edildi. 

lki şahit dinlendi. 
Diğer taraftan, cinayet ma

hallinde yeniden tahkikat yapıl 
ması hususunda zabıtaya yapı· 
lan tezkereye cevap gelmediği 
anlaşıldığından, bwılarm teki· 
di kararile muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

Siitunu 

Bu samanlar kışın 
satılamaz mı? 

Benim pederim Çorlu kazasına 

tabi Sultan çiftliğinin müsteciridir. 
Çiftlik sahibi Süleyman Beydir. Bu 
zatın Ziraat bankasına epey bir bor
cu var. Pederim çiftliği isticar eder

ken, Bankaya karşı çiftlik sahibinin 
borcunu, ican bankaya vermek ıar
tile ödemeği taahhüt etmiıti. Fakat 
bu ıene o civarda farelerin ıaydma
yacak derecede mebzuliyeti mahsu
lü çok hasara uğrattı. Buna muka
bil çiftlikte mühim mikdarda ot var. 
Tabii bankaya karşı taahhüt edaen 
bu borcun bir kıımı zamanlnda ve
rilmediği için, banka İcra vaıı ta sile 
çiftlikte bulunan mahsule haciz koy
du. Ve timdi çiftlikte bilumum mah. 
su! ve hayvanat haciz altındadır. Ve 
bu mahcuz metaı müzayede ıureti]e 
yok bahaıına satıyor ve pederimi 
harap ediyor. Çünkü bu zamanda ot 
ve saman satılmaz Bütün hayvanat 
henüz daha kırlarda otluyor, ancak 
kıtın satılır. Bunu neden mevsimsiz 
bir suretle satıyor? Aııl düşünüle

cek mesele burada. Bu mahcuz CfYa 
nın bundan üç dört ay sonra on bin 
lira kıymeti varken, huffÜn onu iki 
bin lira bir para ile ıatmnk olur mu? 
işte azim bata buradad.r.Ziraat Ban 

tahrir 
Maarifte 

Yeni mektepler 
Kadroları 

Orta mektep ve lise 

kadroları 
bugün tebliğ ediliyor 

Liıe ve orta mektep talebeleri bu 
aün mekteplere tebliğ edilmiı ola
cakbr. Orta tedrisat umum müdürü 
Fuat Bey dün bir muharrimize kad 
rolar hakkında ıu izahatı vermiı tir: 

- Buırün poıtadan çıkacak olan 
orta tedrisat kadrolannda heyecan 
uyandıracak kadar mühim bir tebedü 
lit yoktur. 

htanbut muallimleri müıterih o
labilirler. lıtanbuldan Anadoluya 
nakledilen ancak üç lise hocıuıdır. 
Keza esbabı 11hhiyelerine binean 5-
ıo lise hocaaı da Anadoludan latan
hula nakledilmiıtir. Görüyorsunuz 
iri eaash bir tebeddülat yoktur.,, 

ilahiyat fakültesinde 

konferanslar 
ilahiyat fakültui müderrislerin

den Orhan Sadeddin Bey dün umu· 
ma mahıuı olmak üzere illhiyat den 
hanelerinde "Aristodan sonra ahlak 
nazariyesi,, mevzulu 
venniıtir. 

Polisi~ -
Boş evde 
Hırsız 

bir konferans 

-

Kapıdan çıka,.kerı e11 sahibi 
ile ka,.şılaştı 

Diin Nuruosmaniyede Şeref aoka
iJnda tuhaf bir hırsızlık macenuı ol 
muı, küstah bir hırsız ev aalıibinin 
boğazına sarılarak öldürmek istemit 
fakat yetiıilerek yakalaruruıtır. Ha
dise şöyle olmuıtur: 

Şeref sokağında 49 numaralı ev
de oturan Servet Hanım dün sabah 
kapısını kilityerek doktora ı;itmit, 

falcat avdet ettiği zaman, sokak ka
pısının kırık olduğunu görmüş, Ma
amafih içeri girmek cesaretini de 
aöstermiıtir. 

Meğer eve• Servet Hanım yok
ken Boınak Salih İsminde bir hır· 
aı.z girmİ§mİf ve Servet Hanım eve 
avdet ettiği eınada da evden kaç
mak Ü.Zere bulunuyormuı. 

Fakat tam kapıdan çıkacağı aıra
da ev aahibi Servet Hanımın içeri 
girdiğini görünce, ıaıınnıı, eıyaları 
bir tarafa bırakarak kadıncağızın 

boğazına ııarılmıt. olanca kuvvetile 
11kıp boğmağa baılaınııtır. 

Kadmcağız can havlile bağırınca 
evvela konu koıntu, sonra da polis 
yetiımiş ve kaçmağa tetebbüs eden 
hırsız yakalanmııtır. 

Yangın 
Ortaköyde Cavitağa mahalleıinde 

Köçekoğlu ıokağında Haıene Hanı 

mın 25 numaralı evinden yangın çık 
mıt, sirayetine meydan verilmeden, 
aöndürlümüştür. 

Kulüpte hırsız 
Beylerbeyinde Yalılar caddesinde 

Beylerbeyi terbiyei bedeniye kulübü 
ne hırsız airmiı • fakat aörüldüğün
den şapkaaı ile ayakkabılannı bıra· 
karak kaçmıştır .. 

kası çiftçiliği himaye edecek yerde 
bilakis onu nıağdur bırakıyor. Bu 
mesele hakkında alakadarların naza 
rı dikkatini celbebnenizi rica ederim. 

Fahreddin 

l::n ziyade ihracat Almanya, 

-- • --d· k lazımdır. 
. . ıflamasın a arama . 

almışlardı. Fransızlar Londra· 
dan kısa vadeli paralarını çekin 
ce İngiltere uzun vadeli istik
ra~lan Almanya' dan alamıyaca 
ğından müşkül vaziyete d~ştü 
İngiliz lirasının kıymetı sar
sıldı.. Halbuki İngiliz lirası 
milli paradan ziyade beynelmi
lel bir para olduğuna göre Lon 
dranın bir banka merkezi olan 
vuiyeti sarsıldı. 

tiler • 1 mez kovalisyon da dağılacak- ' sene için İntihap edilecek, iyan 
Yeni hükumet e~elki gün tır. meclisinin yarısı intihapla, ya-

d~11 .ınemleketlerin dahılın- Y İ "it harici ticaretı, ecne 
~il'e ltYade hariçteki müşkül va • ng~ı:'~etlere yerleştirdi~i 
~ııı ~erden doğmustur. Dünya· bı me in r;reliri bahri naklı· 
air d ali böyle de~am etmez. serm;yen eçi~en bir memleket
h:r el ereceye kadar değişecek, yatı He :· mumiden sonra İn
;~~ ereceye kadar da bu meın· ti.r. ar. ıub servel. membaları 
ıı. etle . . . ·b k gılterenın u H · • t' ı'"te r yenı şeraıte ıntı a e- . kurumuştur. :ırıcı ı 
~~cl k. Fakat işler düzelinceye tedrı~en h edar olmuştur. Borç 
li ., ~r. ela F ransa'nın bu kuvvet caretı ;:ıc ~ leştiğinden alacakla 
lıti;l•Yetinden azami derecede luları h ·tedememiş, tecil et
~~~a~eye çalışmasını tabii gör rın~ t~:buriyetinde kal~ştır. 

«zımdır. mo~- taraftan Londra dunya· 
ıger k · Jdug"undan b nka uıer ezı o l ~ * • 

il ·1 ~lııı lıı tere büyük bir buhranın 
1 ~~iıı~~dur. Bu buhranın sebep 

dır. il~~ kısma ayırmak lazım: 
~ h 1~ıncisi ani sebep, diğen 
lııı tkıki amillerdir. Buhranın 
li~· 'ebebi Mac Donald hükume 
,ııı"I . 
'~·· be ecek seneki bütçeyı te-

.,_ llıı . 1 -
ı"'"'1 ettırmek için a ma~ı 
~tli Ur ettiği bir takım tedbır 
~h~1~j l~giliz buhranının esaslı 

nml ·ıtaere kredisini muhafaza 
ngı ' k d. recekle 

edebilmek için en ı ve . . 
. . muntazam tediye etmıştır. 
nnı İ ·ı "t altında ngı tere-

Bu teraı . . li 
nin iktısadi ve bınnetıce ma 

. ı· tedricen zayıflamıştır. 
vazıye ı 
N"hayet son Alman buhranı~· 

d 
1 

b zaaf büsbütün tebarüz 
a u 'd · t·ır lngilizler uzun va e 

etmış · d 
•10 Almanya'ya ikrazlar a 

İngiliz hükumeti bunun üze
rine harekete geçti. İngiliz lira 
smı kurtarmak için tasarruf ya 
pılması liznn ııeldiğini ileri 
sürdü. Bu tasarruf ta gelecek 
seneki bütçede yapılacaktı. Ya
pılacak tasarruf batlıca itsizle
re verilen ücretle küçük memur 
ların maatlannı iıtihdaf etti
ğinden hükiimetin istinat etti
ği Amele fırkası buna muvafa
kat etmedi. Bunun üzerine Mac 
Donald ile üç nazır muhafaza-

Avam kamarasında ıtımat reyi .'f. 'f. 'f. rısı da kral tarafından tayin edi 
almıştır. Verilen habere göre, Haftanın diğer mühim bir lecek, 21 teşrini evvel tarihinde 
hükumetin aldığı itimat reyi hadisesi de Yugoslavyada dik- de meclis toplanmış bulunacak. 
250 muhalife ka~şı 309 reyden tat<irlüğe kral tarafmdan niha- Kanunu esasinin şayanı dik
ibarettir. Bu netıc~en i~tid!al yet verilmesidir. İki sene evvel, kat bir noktası şudur ki, millet 
etmek lazımdır kı, sekız on fırkalar arasındaki bog" u•ma ne 1 d. 1 · t" t d · 

• • T ere ve ın ere ıs ına e en aı-
meb'ustan maadaAmele fırkası tıcesınde hasıl olan anarşi ha- • f k l k"I" . yası ır a arın teş ı ı memnu-
kamilen Mat Donald aleyhine vası ıçinde kral kanunu esasi d B k d" • 1 ur. u ay ın manasını an a· 
rey vermiştir yi lağvederek idare mes'uliye- mak için Yugoslavya'run hu· 

yeni hükumetin 309 reyi, tini kendi uhdesine almışb. Yu ıusi vaziyetini hatırlamak Ji-
260 muhafazakar ile 59 liberal gosli.vya, Kanunusani 1929 ta zımdır. Yugoslavya eski Avus 
den mecliste hazır bulunanla- rihinden beri mutlak olan bir turya imparatorluğu gibi bir 
rın kaffesi ve nihayet sekiz on kral tarafından idare edilmekte milletler mecmuasıdır. Ve dev 
amele meb'usundan ibarettir. idi. Jetin siyasi zaafı da bundan ile 
Bu vaziyette Burjuva olan Mu Ancak bu mutlakıyetin mu- ri geliyor. Hırvatlar vardır. Slo 
hafazakar ve Liberal fırkalan vakkat olduğu her vesile ile veni er var. Sırplar ve Bosnalı
ittihat etmişler ve başlarına da söylenmekte idi. Kral geçen lar var. Sonra müslümanlar, ka 
sosyalist fırkasının liderini ge- hafta nihayet diktatörlüğe ni- talikler ve ortodokslar vardır. 
çirmitlerdir. Garip bir kombi- hayet vermeğe ve bir kanunu Bu milletler ve dinler biribiıi
nezon.Bu kovalisyon ancak mu esasi kabul etmeğe karar ver- ne girmişlerdir. Meclisi meb'u 
ayyen bir meselenin başarılma miştir. Yeni kanunu esasiye gö san salonuna kadar intikal eden 

J 

edecek 
Maaş 
Tevziatı 

2S 

Şimdiye kadar biı 
milyon liradan 

fazla para verildi 

Eytam, eramil ve mütekai· 
din m&a§larının tevziatına de. 
vam edilhıektedir. 

Dün ak,ama kadar 32 bin 
kişiden 28677 kişiye maaşları 
verilmiştir • 

Umum maaş yekunu 1,200, 
000 lira olup 1,000,583 lira ma 
&§ tevzi edilmiştir. 

Yanndan itibaren ayın yir
misine kadar da şimdiye kadai" 
yoklamalarını yaptırmamış o· 
lanların yoklamaları yapılarak 
maaılan verilecektir. 
Eğer bunlar müracaat etmez 

lerse maatlan geri kalacaktır. 
Yoklama için müracaat et

miyenlerin miktarı iki bin ka
dardır. Müracaat edilmemesi 
bazı tüpheler tevlit etmekte
dir. 

Gelmiyenlerden bir kısmı
mn mazereti olsa bile bir kıs
mının da Defterdarlığın sıkı 

yoklaması karşısında şimdiye 
kadar müstahak olmadıkları 
veya aahibi vefat ettiği halde 
fuzuli maaş alan kimseler oldu 
ğu zannını uyandırmaktadır. 

Maamafih bu cihetler de yok
lama için verilen bu müddetten 
ıonra anlaşılacaktır. 

Bulgaristandaki 
Türk hocalar 

Dün Şumnuda senelik 

kongrelerini aktettiler 
SOFYA, ıo (Hususi muhabiri

mizden) - Bugün Şumnu'da Bulga 
riıtandaki Türk hocaları senelik 
kongrelerini alrtettiler. Kongrede 
ilk iş olarak, eski kabineler zama• 
nında muhtelif sebeplerle kapatılan 
120 Türk mektebinin tekrar açılma. 
sı için hükümet nezdinde lazım ge

len teıebbüı mevzuu bahsedildi. Di· 
ğer taraftan menedilen biı- çok Türk 
hocalarının haklarınm iadesi için t}e 

teıebbüaatta bulunulacaktır. a 

R02namede, müzakere edilecelc 
muhtelif meselelerden maada arap ve 

la tin harfi erile tedrisat Şumnu' da 

Padaııoji mektebinin tekrar açılma. 
aı ve Türk melrteplerindeki tedrisat 
prognunlarımn tesbiti gibi meseleler 
de vardır. Kongre yann da devam 
edecektir. 

Köstence konsolosluğu 
Köatence birinci sınıf kon

solosluğuna birinci sınıf kon
soloılardan Asaf B. tayin edil
mittir 

Tehlikeli cerh 
KasımP"fd& bahriye caddesinde 

otomobil taksi mahallinde şorôr Sii 
leyman ile boyacı Hüseyin yekdiğe
rile kavga etmişler, neticede Hüse
yin bıçakla Süleymanı tehlikeli su
rette yaralamış, kaçnntllr. 

ve dini fırkalar li.ğvedilmi,ti. 

Şimdi de kanunu esasi iade e· 
dilmekle beraber, bu esaslara 
istinat eden fırkaların teşkili 

menediliyor. 

Milli esaslara istinat eden fır 
ka teşkil edilmiyecek demenin, 
ne dereceye kadar milletler me 
selesini halledeceği bir mesele 
dir. Çünkü ıarih ıurette anla~ı 
lıyor ki Yugoslavya hükumeti 
nin istihdaf ettiği gaye buduı·. 
Sırplar, her milletten daha iyi 
bilmelidirler ki, bu çok müşl ül 
bir meseledir. Eğer temsil ve 
temessül için geçmiş zamanlar 
da alınan her hangi tedbir mü

esııir olsaydı, bugün Sırp milfo 

ti mevcut olmıyacaktı. Her hal 

de Y oe:uslavyada kanunu esasi 
~ 

nin iadesi normale do• ru bir 

• 
• 

• 

• 
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Faraday kı•mdı•r? yın haftalığı 30 şilinıe tezyit e- çıkan bazı 
dilmiş idi. Evvela Davy'ye yar İ 
dım etmekle vakit geçiren Fa- ngilizce kitaplar 
raday sonradan yine Davy'nin Uslu kız 

4 tsrın umdesi "Milliyet" tir. 

11 EYLÜL 1931 
1 iDAREHANE - Ankara cadde
! No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 

1 1 tanbul. 
Büyük ilmi ihtifal/erden biri 

1 d Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERl 
G Türkiye için Hariç için 

1 1 aylığı ıoo kuruı 800 kurut 
i ; .. 750 .. 1400 .. 
? ? .. 1400 .. 2700 .. 

Gel<'n evrak geri verilme:ı 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

1 ı 1 ır. Gazete ve matbaaya ait iıler 
t' i İn müdiriyete müracaat edilir. 

Ga:ıetcmiz ilanların mea'uliyetini 
a dbtıl etmez. 
·~-~~~~~~--., 

bügünkü Hava 
Dr.ı azami hararet 23 , 

aı gari 18 derece idi. Bu
gün !"U7<!iir mü ehavvil 
yağmur ı::ahtemel 

r ====:;:::~r=:=i 

• 
J İstanbul Cümhuri
yet müddeiumumi-

' ~ liğine açık mektup 
i ~ 3 Pek muhterem Müddeiumu-
' a ni Beyfendi ! 
, Y 1 i Bundan bir kaç gün evvel 
in 1 •Taksimde bir yangın olduve bu 
~ ,' r yangında da altı ev ile iki apar-

ı • tıman yandı. Gazetelere naza
'~~ • ran yangının bu kadar tahribat 

1 yapmasına sebep yangın esna
E unda T erkos borularında su ol 

:~ 1 f maması iın:ş.. Bu yüzden itfa
fı ' r iye grupları ellerini kavuştu

c rup su beklemişler... Ve gene 
'h k. . ~ rivayete nazaran orada bir de 

çocuk yanmış.. Bütün İstan
ir ı bul yangınlarından sonra gaze 
rrı ı telerde, itfaiye raporlarında ve 
h ı polis zabıtlarında Terkos boru i 1 lı:.rının boş olduğu yazılıdır. 
m 

ıı 

gı 

8 

Şimdi zatı vali.ruzdan ale
nen sormak cesaretinde bulun. 
duğum bir nokta var ki; beni 

1 çayır çayır yakıyor: 
l Benim evimin civarında bir 

yangın olsa ve o civarda benim 
evimde mevcut bir havuzdan 
başka hiç su olmasa ve itfaiye 
bu havuzdan su almak istediği 
zaman ben vermesem ve bu yan 
gında da altı, altmı9, yüz altını§ 
ev ve bir kaç adam yansa me
muriyeti aliyeniz benim hak
kımda hiç takibat yapmaz mı?. 
Bendeniz haddim olmayarak 
hukuk mensubuyum. Fakat bi
zim zamanımızdan bugüne ka
dar olan kanuni tekemmülatı 
takip etmediğim için bu hare
ketin cürüm olup olmadığını 
bilmiyorum. Bu tasvir ettiğim 
hareket cürüm ise her yangın
da su vermeyen Terkos kum
panyası ile benim aramda ne 
fark vardır?. İkimiz de bir cina 
yet işlemiş değil miyiz? .. 

n; 
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Eğer mevcut kanuni mevzu
at buna cürüm demiyorsa sizin 
pak olduğuna emin bulundu
ğum vicdanınız bu hareketi ci
nayet olarak vasfetmez mi? .. 
Ve bu cinayetlerin tevali edip 
gitmemesi için bir tedbir düşün 
mez mi? lstanbulu ve İstanbul 

Bu ayın 21 inde Londrada 
toplanacak olan beynelmilel 
Faraday kongresi büyük ilim 
hadiselerinden birini teşkil e
der. Avrupa kıt'asında bize 
kutren mukabil olan memleket 
büyük ilim ve san'at adamları 
yetiştirmi§tir. 

Newton ve Shakespeare çifti 
ne benzer çiftleri ararsak Al
manyada Gauss ile Goette ve 
ltalyada Galile ile Michel An
gele'ı bulabiliriz. Newton en bü 
yük ilimlerin tabur ba§ıaı ise 
Faraday ile Maxvell bu ta
burda yer alırlar. 

1931 senesi en büyük ketif
lerden biri olan elektriğin mik
natısla istihsal usulünün yüzün 
CÜ devir senesidir.Bu keşiffara 
dayın cemiyete ibda etmi§ ol
duğu bir çok ke§iflerden biri
dir. 1931 senesi lskoçyanın ye
tiıtirdiği büyük dahilerden 
Maxvell'in tevellildünün yüzün 
cü devir senesi olmak itibarile 
iki katlı şerefi haiz bir ihtifal 
senesi oluyor. Dünyanın her 
tarafından gelecek olan murah 
hasların iştirakile ayın 21 inci 
günü Londrada açılacak olan 
kongrede bu iki alimin eserleri 
mevzuu bahsolacaktır. lngilte· 
renin methur Times gazetesi 
bir Faraday nüshası neşrede
cektir Bu makalemizde Farada 
yın muhtasar tercümei halini 
kaydedeceğim. Müteakip ma
kalelerde Maxvell'in hayatı ve 
F araday ile Maxvell'in eserleri 
ne temas edeceğim. 

• • • 
Michael Faraday'ın babası o 

lan Game Faraday fngilterenin 
Y orka-hire vilayetinin küçük 
bir kasabasında fakir bir demir 

luları çayır çayır yakan bu ka
til afet hakkında cümhuriyet 
kanunlarının bir keskin tarafı
nı bulamaz mısınız?. 

Bizim belediyeden, umumi 
meclisten, Terkosun ıslahından 
mukavelenin kırılmasından fa· 
lan ümidimiz kesildi, Hiç değil 
se lstanbulu susuz bırakanların 
cezalandığmı görelim .. Bunun
la lıtanbul yangınlarının sön
meyeceğini biliyoruz.Fakat hiç 
olmazsa İstanbulluların yüre
ğinden kin ve gayz ateşi bir az 
teskin edilmiş olur. Hürmetle
rimi kabul ve cür' etimi af ' bu
yurun efendim . 

Hürmetkarınız 
FELEK 

Necmi Beyin romanı 
Milliyet ıu beş on gündür lb 

rahim Necmi arkadaşımızın bir 
romanını tefrika ediyor. Ben 
parça roman okumayı sevmedi. 
ğim için doğrusu okumuyorum 
Lakin okuyanlar çok .. Bunlar
dan birine roman hakkında fik 
rini sordum .. 

- Daha başlangıcında oldu
ğumuz için bir şey diyemem. 
Yalnız romanda o kadar çok 
isim var ki; kendimi nüfus ka
yıtlarını okuyor zannediyorum. 
dedi. Günahı onun boynuna! 

FELEK 

r Milliyet'in Edebi Romanı: 19 

1 BAŞIDÖNÜKLER 
lbrahim Necmi 

) 

) 

ı 

- Bravo, Hanımefendi, çok 
11ükemmel! Enfes bir şiir! .. 

Dedi. 
Atıf Cemşit Bey, sert bakıtlı 

~özlerini Ahmet Nebilin gittik 
;e pembeliği koyulaşan yüzün 
le dolaştırarak sordu: 

- Bilmem ne dersiniz, Be
yefendi? N erimanla aramızda 
bu şire dair bir münakaşa var. 
Bendeniz diyorum ki, fabrika
da çalışarak hayatını kazanan 
bir kız zavallı değildir. Onu 
böyle acınacak gibi göstermek 
nsanlara yanlış bir fikir ver
mek olur. 

Ahmet Nebil, büyük bir te
reddütle kızararak Neriman 
Cemşit Hanıma baktı. O, göz
lerini süze süze cevap verdi: 

- Bu §İrdir. Bir roman de
ğil, bir tiyatro değil. Burada 
içtimai bir fikir değil, kalbi bir 
.ı .. .J!.~- ...... ~-
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- Olsun. Şiirde ifade edilen 
his, gerçekten duyulan, yahut 
duyulduğuna inanılabilen bir 
his olmamalı mı? 

- Ey, sanki böyle bir kıza 
biriınin acımasına inanılamaz 
mı? 

- İnanılır. Fakat ona acıya
na acımalı. Bu duygu, otomo
billerde gezmek, kelebek gibi 
balodan baloya uçmak alışkan 
lığındaki aristokrat hanımlara 
yaraşır. 

- Amma yaptın! Ben aris
tokrat mıyım? 

- Değilıin amma duygula
rın gittikçe aris tokratlak,ıyor. 

- Canım, tiir, heyecan, te
essür ... 

- Ne dersen de. 
Karı ile kocanın münakaşala 

rı sertle§iyor gibidi. Ahmet Ne 
bil ne yapacağını şaıırmış, yü-

.....,,.,.~ ... nPnt"'pı. 1,:., " 

ci im it; valdesi bir çifçinin kı
zı imi§. Fakr içinde yüzen bu 
aile iyi bir istikbal taharı;si ü
midile cenuba doğru uzanup 
Londraya inmişler. 1791 sene
si eylulüniln 22 sinde F araday 
Londra civarındaki küçük bir 
köyde dünyaya gelmiştir. Fa
raday 1804 senesinde küçük 
bir kitapçı dükkanına girerek 
ana ve babasının maişetine yar 
dmı ediyordu. Babası 1810 se
nesinde fakrizaruret içinde göç 
mü§ gitmiştir. Faraday kitap
çı çıraklığını o kadar muvaffa
kiyetle başarmış ki, işinden 
memnun olan ustası Faradayı 
mücellitliğe çirağ eylemiştir. 

F araday bu sırada elinden 
geçen kitapları dikkatle göz
den geçirirmiş. Bilhassa ilmi 
eserlerden lezzet alırmış. En 
sevdiği eserler "Ansiklopdiya 
Britanika,, da elektriğe ait bent 
ler ile Marcet'in "kimyaya ait 
mükalemeler,, eseri imiş Bu 
2inci kitaptan ilham alarak yap 
tığı basit tecrübeler F araday'ın 
büyük bir müdekkik olduğunu 
meydana koymuştur. Hatıratın 
da bu tecrübelerden bahseden 
Faraday "haftada bir kaç pen
ny iktısat ederek yapılan tecrü 
beler,, diyor. Bu tecrübeleri ic 
ra ederken bir takım basit elek
trik cihazlarını da yaparmıf. 

Faraday bu kitaplardan ma
ada ilmi konferanslara da de
vama başlamış; 1810 ile 1811 
senesinde Mr. Tatunn namın
da birinin (hikmeti tabiiye)ye 
ait on iki konferansile Sir Hum 
phrnp Davy'nin 1812 kıtında 
kimyaya dair dört konferansı 
Faraday'ı Faraday yapan mü
him amillerdendir. Bu konfe
ransları dikkatle dinlerken tut
muş olduğu temiz notlar Fara
daya büyük hizmetler ifa etmit 
tir. Netekim mücellit çıraklığın 
dan bıkıp meslek deği,tirmek 
üzere Royal institution' da bir 
mevki alabilmek üzere korka 
korka Davy'ye müracaat ettiği 
zaman bu notları beraber getir 
miştir. Büyük bir alim olduğu 
kadar pek aristokrat olan Da
vy bu notları gördükten sonra 
1813 senesi martında Faradayı 
haftada 25 tilin ücretle muavin 
nasbetmiştir • 

Faraday 1913 senesi tetrini
evvelinde refikasile birlikte Av 
rupada tetkik seyyahatine çı
kan Davy'ye refakat etmiştir. 
On sekiz ay süren bu seyyahat 
te Davy ile Faraday Avrupa· 
nın mühim ilim merkezlerini 
ziyaret ettilderi gibi bir çok 
ilim adamlarile de temasa gele 
rek bunların usullerini yakın
dan görmüşlerdi. Bu gÖrü§ler 
Faraday'ın gözünü açmakla 
kalmamış belki ilmi iştihasını 
kamçılamıştn. Rütbe itibarile 
bir muavin olmakla beraber if
fet, samimiyet, sevim !ilik ve 
zekası sayesinde F araday her 
tarafta iyi bir tesir bıraktı. O 
sırada Avrupa muharrirlerin
den biri Faraday'dan bahseder 
ken "biz Davy'yi takdir ediyo
ruz; fakat Faradaya aşıkız., de 

ri birinden öbürüne giderek 
dinliyordu. İki tarafı da Ahmet 
Nebilin hükmünü İstiyorlardı. 

- Ne dersiniz, beyefendi? 
- Amma öyle değil mi Ne-

bil Bey? 
Süalleri sıralandıkça zavallı 

genç ne diyeceğin bilemiyor
du. 

- Vakıa zatialinizin de hak 
kınız var, beyefeı~di ... 

- Orası öyle, hanımefendi .. 
Gibi cevaplarla geçiştirmeğe 

çalıııyordu . 

Nimet H., böyle güç dakikala 
rı kurtarmak için yaratılmış bir 
kadına benziyordu. Hemen hah 
si deği§tirdi. 

- Bırakın şimdi bunları, ço
cuklar. Haydi Neriman, §U ro
manından bir parça oku. Ben 
de size bir çay hazırlayayım .. 
hevesli gibi idi: 

- Sahi, sahi. Hiç olmazsa 
bir iki pasajını .. 
AhIIY~ Nebil de, genişçe bir 

nefes alarak, rica etti: 
- LUtfedersiniz, Hanımefen 

di. 

-' Kızım, rahat otursana!. 
Kızı bir türlü rahat oturamı 

yordu. Kompartimanın ortasın 
da, bazan sağ ayağını, hazan 
sol ayağını kaldırarak mütema 
diyen sekiyordu Tabii ara sıra 
da ayaklarımı çiğneyerek.. 

Annesi tekrar çıkıştı: 
- Kızım, dedi, sen söz anla 

maz mısın? Evde yalnız bulun 
duğumuz zamanlar rahat rahat 
oturuyorsun da, burada neye 
böyle çıldırdın? Denize gidiyo· 
ruz diye mi? 

Kız sekmekten vaz geçti. 
Bir müddet sarı~ın başının saç 
!arı trenin rüzgarından dalga
lanarak, pençereden dışarısını 
seyretti. Sonra birden bire tek 
rar tek ayakla raksa kalktı ve 
durdu. Annesinin yanına gide
rek dedi ki: 

- Anne, karnım acıktı. 
- Kamın mı acıktı? Hayda. 

tetvik ve teşçiile ilmi tetkikata 
girişmi§tir. Büyük adamlardan 
biri Davy' den bahsederken "bü 
yük alim Davy'nin dünyaya ifa 
ettiği en büyük hizmet Farada 
yı ilim alemine sokmasıdır.,, di 
yor. Faraday 1816 senesinde 
"kireç tahlili,, namı altında ilk 
raporunu neşretti. 1817 de 6 
rapor, 1818 de 11, 1819 da 19 
rapor neşretmişti. Bu raporla
rında Şari borilerde gazların 
firarı; şuleler vasıtasile boru
larda savtın husulü; elmas'ın 
ihtirakı; demirden manganezin 
tefriki gibi bahislere teır. ~s edi 
yordu. 1820 senesinde elektrik 
üzerinde tetkikata başladı. Fa
raday ömrünün kırk senesini 
böyle mühim ilmi tetkikatla ge 
çirmiştir. timi hayatının he
men hepsi Royal institution' da 
geçmiştir. 1825 te Davy'nin ve 
fatile Faraday bu müess~seye 
müdür intihap edilmiştir. Bu 
müessese İngilterede ilmin inki 
şafnıa hizmet eden en büyük 
müessese olup Davy, Faraday 
!ardan maada Lord Roleigh ve meliyiz. FaYaday fakir bir aile 
Bragg gibi büyük alimler tara- nin mahsulü olduğu halde Max 
fından idare edilmiştir. Bugün- vell'in ecdadı maruf kimseler
kü müdürü Bragg bize billuri dir. Faraday'ın ilk hayat devre 
cisimlerin bünyesini öğretmek si fakrizaruret içinde geçtiği 
le kalmayıp savtın kaydi işle- halde, Maxvell ailesi zengin ve 
rinde mühim rol oynamıştır. müreffeh idi. Faraday ilk tahsi 
Faraday büyük servet membaı lini en İptidai ve basit tarzda 
olan memuriyetleri, kürsileri, iktisap ettiği halde Maxvell 
mevkileri reddederek hayatını mektep ve Darülfünun sırala
ilme ve bu müesseseye vakfet- rmda okumuştur. Hayatlarının 
miştir. Bu itibarla ilim tarihin mebdelerinde görülen bu fark
de Faraday'ın e,i yok gibidir. lar iki alimin ilmi mükteseba
Gerek hayatında ve gerekse ve tında da görülüyor. Faraday 
fatından sonra bütün ilim dün- dünyaya gelip geçen tecrübeci 
yasının takdirini celbeden eser !erin en büyüklerinden biridir; 
!erindeki muvaffakiyetin sırları kendisine "tecrübeciler kralı,, 
kendi notlarından alınan şu sa derler. Maxvell'de bütün riyazi 
tırlardan anlaşılabilir: fizik tarihinde geçen simaların 

"Yüksek şeyleri hedef yap, en büyüklerinden biridir. Bu 
fakat havai çalışma. iki alimin müstakillen yaptıkla 

Muvaffakiyeti beklemiyerek rı mütekabil mesai sayesinde. 
muvaffak olmağa çalış. Büyük clektromanyatik ilminin klasik 
feylesofların nasıl muvaffak ol nazariyeleri meydana gelmiş
duklanru öğrenmek beni en zi tir. Bir alimin dediği gibi bu iki 
yade meşgul~ meselelerden kafa bir adamda cemedilse idi 
biridir, Acaba lcafi derecede a- ilmimiz belki bir kaç yüz sene 
klı selim ile ze,kaya ikdam ve daha ilerde bulunurdu. Bunla
gayret inzimam ederse bu iş o- rın eserleri sayesinde bugün 
lur mu? Nefsine itimat ve cid- elektrik nurile radyodan istifa 
diyet bu iş için lazım olan şart de ediyoruz. Bazı gazetecilerin 
lar değil midir? Muhitinin bil- dediği gibi Faraday elektriği 
giden ziyade şöhrete aldandığı keşfetmiş değildir. Elektriğin 
na kani olmayııuz ve bunu düs kiitifi yoktur. Zaten elektriğin 
tur ittihaz etmeyiniz... ne olduğunu el'an bilmiyoruz. 

Muvaffakiyetleri sadece bü- Faraday miknatıs vasıtasile 
yük isim, kazanmaktan ibaret elektrik istihsaline muvaffak ol 
olan bir çok kimseler biliyorum Dl!U§ ve 100 sene evvel dinamo 
ki, büyük isim, dünya alkışrpe yu meydana getirmiştir. 
şinde koşmamış olsalardı ilmi Faraday zamanının en cazip 
tetkikatta daha muvaffak dur ve natıkalı bir mükarriri idi; 
lardı. Dimağlarında haset ve prensler, artistler, ilim adamla 
esef gölgesi yer tutmuş olan rı, mektep çocukları F aradayı 
bu kimselerin bu ihtisaslarla il dinlemek ve latif tecrübelerini 
mi keşiflerde muvaffak olacak- görmek üzere Royal instituti· 
lannı tasavvur etmiyorum.,, on'a şitap ettikleri gibi bütün 

Faraday'ın hayat ve eserleri devlet müesseseleri Faraday'ın 
ilim aşıkları için okunması el- fikrine müracaat edermif. Ki 
zem olan en mühim esererdir. tapçı çıraklığile işe başlıyan 
Bihaasa 1860 ta netrettiği "e- bu demirci çocuğu ilim tarihin 
ektrik ve miknatisteki tecrübi de isimleri geçen alimlerin en 
tetkikat,, nammdaki eser, dün afif ve demokratlarından biri 
yanın en büyük kitaparından olarak yaşamıştır. 1867 de ve
biridir. fat eden Faraday yalnız büyük 

Hayatlarının ilk kısımların- bir alim değil ayni zamanda ka 
da büyük farklar görünen iki mil bir insan idi. 
iilim aranırsa Fıı.raday ve Max- 1 
veli i~!mlerini yan yana getir-

çekli kaplı defterini masanın ü
zerine koydu. Nazlı nazlı yazi 
haneye giderek, başka kalınca 
bir defter aldı. Atıf Cemşit Bey 
le Ahmet Nebil yerlerinde doğ 
rularak romanı dinlemeğe ha. 
zrlandılar .. Nimet Hanım çay 
hazırlamağa gitti • 

. . • 
Neriman Cemşit Hanimın 

"Solgun gönül,, isimli romanı 
da bir şiir gibidi: Romanın kah 
ramanı genç bir hanımdı. Bu 
hanımın ince ince duyguları 
hep sisli birer şiir örtüsüne bü
rünmüş bir halde uzun uzun 
anlatılıyordu. Okunan parçala
ra göre bu hanım, galiba genç 
kızlıkta tahayyül ettiği kocayı 
bulamamış olmaktan şikayetçi 
idi . 

Neriman Cemşit Hanım, ya
nı başına konan çayın soğuma 
sına da ehemmiyet vermiyerek 
boyuna okuyordu. Romanı o
kurken de ses, bazı kelimelerin 
üzerinde titriyor, bazılarında 
derinleşiyor, cümle sonlarında 
yine o titrek uzanma duyulu
vordu. Atıf Cemsit Beyle Ni-

Müderris 
Salih MURAT 

met Hanım 'hiç ses çıkarmıya
rak elle, gözle misafirlerine 
çay ve bisküvi ikram ediyorlar, 
her cümle sonund:ı bir t~ssür 
tavrile başlarını sallıyorlardı. 

Ahmet Nebil, bu titrek sesin 
ahenginde kendine uyumak ih. 
tiyacı veren bir uyuşturuculuk 
buluycrdu. Sanki Neriman 
Cemşit H. okudukça sadası Ah 
met Nebilin göz kapaklarının 
üzerine aksederek onları kapat 
mağa zorluyordu. Çayını içe
rek, bisküvi alarak bu uyuma 
ihtiyacrndan kurtulma;ja çalı
şıyordu . 

Bir iki parça okuduktan son 
ra Neriman Cemşit H., Ahmet 
Nebile gözlerinde bir ıüalle 
baktı. 

- Romanın mevzuunu ihata 
edemedim, hanımefendi, fakat 
okuduğunuz parçalar çok gü
zel: Birer tiir gibi yazılımı. 

Nimet Hanımla Atıf Cem
şit Bey hemen söze atıldılar. 
İkisi birden söylemeğe başla
mışlardı. 

- Romanın mevzuunu bir 
bilsf"nİz .. 

-Fransızçad.an-

Ben sana evde söylemedim mi? 
Evde ne diye yemedin? Bir gün 
beni deli edeceksin kızım, am
ma bakalım ne gün 7 Artık gide 
ceğimiz yere kadar beklersin. 
lki saat cezandır. 

Küçük kız, bir iki defa sek
tikten sonra, tekrar annesinin 
yanma geldi başını eğdi, göz
lerini yere dikti: 

- Anne, kamım aç! 
Artık rakımı bitirmişti. Ne 

sağ ayağile, ne sol ayağile sek 
miyor ve ne de bittabi ayakla
rımı çiğniyordu. Fakat şimdi 
şimdi onun yerine yeni bir ha
va ba§lamıştı: Anne, karnım 
aç! Anne, karnım aç! 

Evde pek uslu olduğu söyle
nen bu kızdan şüphe etmeğe 
başlamıştım. Annesi, bir gün 
deli olacağını söylediği zaman, 
belki de hata etmiyordu. Şim
di de iki saat mütemadiyen bu 
nağmeyi mi dinliyecektik: An
ne, kamım aç! Anne karnım 
aç! 

Nihayet dayanamadım: 
- Madam, dedim, benim se

pette biraz meyve var. Müsaa
de ederseniz, hanım kıza vere
yim. 
Kadın mahcup gibi oldu. ale

lusul reddetti, fakat alelusul 
reddetti. Ben de, küçük kıza iki 
şeftali verdim Kız sevindi. Şef 
talileri yerken ne kadar sessiz
di, ne kadar sakitti. Böyle ses
siz ve sakin çocuğa can kur
ban! Köşeme kurularak, roma
nıma daldım. Oh, ne rahat! 

Bir aralık, çocuk şeftalileri 
yiyip bitirmiş olmalı ki, annesi 
nin sesi duyuldu: 

- Haydi kızım, Müsyüye te 
şekkür eti 

Küçük kız, yan gözle bana 
baktı. Mahcubane gözlerini in 
dirdi ve teşekkür etti. 

Ben de kendisine gülümse
dim, yanaklarından okşadım 
ve tekrar romanıma daldım. 

Fakat şimdide yeni bir neva 
başladı: 

- Anne, artık doydum. An
ne, artık doydum. 

Hem ne kadar? Ta tren son 
istasyona varıncıya kadar .. 

Beşiktaş lcra Dairesinden: 
Lütfiye hanıma 200 Lira borçlu 

çarşuyu kebiroe Terlikçiler sokağın 
da 60 No. da Terlikçi Halil Mahir 
efendiye irsal kılınan ödeme emri 
zahrmda yedi sene mükaddem dük
kiinmı terk ik semti meçhule git
miş olduğu mahallesi muhtar ve 
mubaşırı meşruhatmdan anlaştlmı~ 

ve vaki talep üzerine ilanen tebliğ 
ğat ifasina karar verilmiş olmakla 
tarihi ilandan itibaren bir mah zar
fında ' daireyi icraya müracaat et
mesi için ödeme emri makamına 

kaim olmak üzere ilan olu'llur. 

ZAYİ - 0571 numerolu otomobil 
ıplikını zayi ettim. Yenisini çıkara· 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Dr. Horhoruni 

Üsküdar Hale Sinemasında 
Dişi Kaplan, mümessili: Mar
sel Albani. 

- F evkaliide bir bulu~".. 
- Düşününüz, beyefendi, 

kocasında genç kızlık idealini .. 
- Bula~amış olmaktan şi-

kayet eden bu kadın .. 
- Sonra bir gün geliyor ki .. 
- Kocasının tam kendi .. 
- Tahayyül ettiği adam ol-

duğunu .. 
-Anlıyor ... 
Ahmet Nebil alaka göster

di: 
- O! Sahi umulmaz bir ne 

tice ... 
- Değil mi, Beyefendi? 
- Fevkalade bir şey, değil 

mi? 
Nerim:ın Cernşit Hanım 

memnun olmuştu: 

- Efendim, böyle vaziyet· 
ler belki bin kerre yazılmıştır. 
Ekseriyetle bu romanlar ya ka 
dının düşmesile, yahut ailenin 
bozulma sile neticeleniyor. Ben 
de romanımı böyle yazsaydım 
herkes ten başka bir şey yapa
mamıt olacaktım. Halbuki ben 
ne yaptım? Bir yanlış anla
ma hadisesi aldım. Kocası ka
dının tam istediği, özlediği a· 

Englands story 
(lngiltere'nin 19 uncu asırdan sonraW 

tarih..i). 

Yazan: Dorothy M. Stuart. 
Basan: Harrap 
Fiyati 3 §İlin 6 peni 

/ 

Diacursions on travel, Art and 
Life. 

S•yahat, sanayii nefiıe •• hayat b>Jo-
kında edebi makaleler. 

Yazan: Osbert SitwelL 
Basan: Duckworth 
Fiyatı: 5 tilin 

An introduction to Britiah 
Constitutional Law. 

lnrili:ı kanunu eaaıiıine medbal 

Yazan: A. B. Kcith 
Basan: Clarendon Preıı 
Fiyatı: 7 şilin 6 peni 

A. Review of the effects ,.( 
Alchohol on man. 

Müılıı:irabn insan Üzerine teıiri. 

Yazan: muhtelif doktorlar 
Basan: Gollancz 
Fiyatı: 8 ıilin 6 peni 

Naval operations. 
Harbi umumide deni:ı; müharebeleriniı. 

tarihi. Haritalar va krokiler\,.. 

Yazan: H. Newbolt 
Basan: Longmans 
Fiyatı: 31 tilin 6 peni 

Outlinea of loca! governmenl 
of the United Kingdom. 

lneiltere'de mahalli idareler. 

Yazan: G.G. Clark• 
Basan: Pitman 
Fiyatı: 5 §İlin 

Women and Politics. 
Kadın •• ıiyaıiyat. 

Yazan: Athol 
Basan: P. Allan 
Fiyatı: 6 §İlin 6 pell' 

Economic evolution of Eng• 
land. 

Jneiltere'nin ikhıadi tek&miüü. 

Yazan: F. Milner 
Basan: Macmillan 
Fiyatı: 6 ıilin 6 peni 

A short history of lndia.. 
Hindiıtan"ın luıa bir tarihi. 

Yazan: P. 1. S. lyengar 
Basan: Ox.ford Pre11 
Fiyatı 2 şilin 6 peni 

Life of Robert, Marquıs oi 
Salisbury. 

Lord Saliıbury'nin hayatı. 

Yazan: Lady Gwendolen Ceci 
Basan: Hodder and StougbtoD 
Fiyati 21 ıilin 

Robert W alpole and his Aıııı 
Walpole ve zamanı. 

Yazan: G. R. S. TaylQI 

Basan: Cape 
Fiyatı: 15 ıilin 

Mediterranean cıvıhzat!<ıl) 
Akdeniıı: medeniyeti. 

Yazan: R. B. Henden< 
Basan: William Heineman" 
Fiyatı: 2 tilin 6 peni 

War office, official Histor'' 
of the Great war. 

Harbı umu1ninin reımi tarihi. 
Basan: lngiliz devlet matbaıo .. 
Fiyatı: 21 ~ilin 

----·---
Aristo 

Kıymetli felsefe muallimleriıniı: 
den Mustafa Namik Beyin "AristO 
unvanilc yeni eseri intişar etmişti!'• 
Karilerimize tavsiye ederiz. 

damdı, fakat kadın bunu anlı· 
yamamıştı. 

- Çok güzel, hanımefendi·· 
- Aman, Neriman, kızıııı; 

o anlayış parçasını da okusan'" 
- Sahi Neriman, o parça pe 

güzeldir! 
- LUtfederaeniz, hanımefel' 1 

di! 
Neriman Cemşit Hanım, el' 

rafın bu alkışlarile yüze çıl<•' 
rılmış nazlı bir çocuk gibi el•" 
daklarnu büktü. Çayından ııf: 
zuı:ca bir yudum daha alar•' 
yine defterinin başına geçti· 

Akş~m· ol~y~rd~. Od~ya !of 
gölgeler çökmcğe başlamış~:· 
Neriman Cemşit Hanımın t; 
rek ve oynak sesi hala cülll :. 
den cümleye sekiyordu. ~ 1, 
met Nebil ba~ının içinde ug~ ı 
dayan ağırlıktan kurtulnıaS 

ııı· 
çalışıyor, havanın kararına• • 
dan istife.de ederek ara sır;o~;i 
niyordu. Tam yine esn ~ 
bir dakikada Nimet Hanı k 
kıznun gözlerini yorınal11~r• 
için, elektrik düğme5ini çe"

1 

di. (Devamı '/ar) 
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Cazgır ve çallı 
Kari! Bu hafta sadece küçük ve 

tbret · b" anıız ır masalım var. Sizi 
••kın azaam anlatayım. (Evvel za-

~an içinde kanbur zaman içinde bir 
1-'lllı vannıı). "Masalı biliyoruz eli· 
YOcekainiz., değil mi? Hayır acele 
"lıneyiniz. 

"F . ındıklı sarayında Çallı lbrahi-
Olın a • I . 
d 

.enıı ate yeıı, dıvarda ve yer· 
e • 

reıırnler Manet, Monet, Cesan• 

d
ne, Kriçenko. Sonra tebeşir tozun· 
•n 1 yapı mıt Portere Poşatlar. Seı 

Ve I < k l' :ı• var. Bu akşam atelye net'• 
ı.,, 

• • * 
Çallı, misafirlerini ıöyle başına 

loplar ve der ki: 
I .- Çocuklar! Bizim oğlan! Din· 
•Yın! Ben (* ) Elf Naci'ye bir itim 
buldum. "C 1 · azgır.,, 

San'at ve matbuata mensup mİ· 
•ar ırler Çallı'nın ibdaı sandıkları bu 
~tayip kelimeden evvela bir ıey an· 
iırlazlar ve sorarlar, 

- Cazg_ır da ne demek? 
Çallı Cazgırı şöyle anlatır: 
'' Bzim oı-alarda pehlivanlar gü-

r . ' 
~Şır. Güreşten evvel bir adam çı • 

r. Nida eder. '' Burası er ıneydani. 
Celin görün pehlivani,, diye dola• 
fır ve ba" . gırır. 

itte bu münadiye bizim oralar
da "Caz gır,, derler.,, 

Mimarımız 

Modern ıan'atin bütün aan'at 
ıubeJerinde yerleımekte olduğu ıu 

al da 
_, __ ..;~i2in vaziyeti de 

sır ar uuu-- .... -
eheınmiyetle dikkat ve mülihazaya 
ıayandır. Çok kıymetli atari mima 
riye vücuda ııetirınİt ol~ ecd~d~ 
karııomda buııünkü mımar~"'." 
alacaiı tekil ... mahiyet çok mühım 
bir mesele tetkil etmektedir. Mi· 
mar M. G. Mana"eri'nin "mimari· 
ıniz" hakkında yazdığı bir makale
den fU f&Yanl dikkat kııımları oku· 

yalını.. 

"Aıri ıan'at yapalım. Yeni teY• 
!er vücuda ııetirelim· Fakat mazi· 
den ilJıaın alarak. Maziye müracaat 
ettiğimiz takdirde orada mimari İ· 
çin talim ve mantıki anaaır, zengin 
ve güzel bir muhayyelenin mahsu
lü olan ıekiller, harikulade tezyin 
motifleri tam bir ahenıri olan renk 
ııurupmanları bulacağız. Milletin 
dehası ve bi11i bediiıi de bunların 
heyeti nmumiyeainde gizlidir. Te
mel olarak alınacak bu unsurları 
geniı bir fikirle tetkik ettiiimiz tak 
clirde hiç ıüpheıiz ki modern ıan'a· 
te vaıd olacağız. Fakat bu modern 
san'at, Türk aan'ati olacaktır. 

Yeni ıan'at yapacağız diye ku
rulduklan memleket için belki pek 
ala hatta fevkalade güzel olan, fa· 
ka; ıemaıının ziyaıı ve tabi.atinin 
güzelliği büsbütün batka başka ıey 
!er iıtiyen bizim memleketimize 
aykırı ııelecek mimari ıekillerini al
mak mevzuu bahiı olamaz. Dlfer 
cihetten eski abideleri de tamamen 
veya kıomen kopya etmek doğru 
değidir. Çünkü bunun bediiyat de
ğil, ancak aaan atikayı ihya noktai 
nazarından bir kıymeti olabilir. Ha· 

Bunun yakın misali ''Çallı,, nın yır, biz aan'atki.rlarımıza bunu tav· 

kendisine verdiği bu isimdir. Ve siye edemeyiz. Onlar ne yeniden 
Ça![ı hakikaten 

0 
kadar Çallıdır ki inha!, ne de eskileri kopya etmeli· 

0 hiç değişmemiştir. dir. Onların vazifeıi ibdadır. 

Çallı, sevdiği ve sevmediği, in
•arılara resimdeki muvaffakıycti ka· 
dar, hatta biraz da fazla bir maha· 
tetle isim takar. Ve payidar olur. 

Çallı filozoftur. Çallı alimdir. Hini hacette modern mimarinin 
Çallı zeybektir. Çallı kimyagerdir. basit eıkalini kabul edebilirler. Fa-
ÇalJı hocadır. Çallı... ressamdır. k f at bu takdirde er'iyatta tamamile 
Çallı Ça!lıdır. Ve her şeydir. Türkün malı olan modern üslubün 

Elif Nacinin kalemi Çallı için f .. .. · kil d k 
0 

• • • vas ı munıeyyızıru teş e ece o-
kadar çok sıtayış yazmaga alış· 1 1 ş k k 1 t' · 'ti' an ar zev ve ezze ını nazarı ı 

"''! ki art: k pek bellediği bu yolda hare almak lazımdır. 
ben; beklemeden yürüyor. 
. Sonra Cazgırı Feridun Bey 
''tninde Muğlalı bir gençten sor· 
~uşlar: Çaldaki veya Çallı'da· 
iti cazgirinin manası bu Muğlalı 
gencin izahında şu mahiyeti alını§. 
I "Cazgır, diyarın bütün pehlivan• 
•tın · k "'b' ı yenmış ve artı yeneceıı ır 
Peht' kah d ıvan kalmamıt olan raman-

ır. ki pehlivan güreşlerinde hakem 
olur ... 

* • * 
Ben Cazgır' ın ne demek olduğu-

bu b' ' ı· ılrnem. Yalnız Cazgmn peh· 
•varı ·· · ı·· ld ... trureşJerinde bır ro u o u-
~ll anfaş!lıyor. Fakat hani meydan, 
•ni döiüşen ••il pehlivanlar. 

* * * 

Memleket inkılabı için lazım ge-
len anaıırı hariçten istianeye tenez· 
zül etmiyecek kadar zeng-indir. Sırf 
bir İfaret mahiyetinde olan ve 

san'atki.rların tahıi meyillerini hiç 

te kayıt altına alınıyan bu eıasla
nn mimarlarımız tarafından iyice 
anlatılıp benimıenmeti İcap eder. 
ilk meydana koyacakları eser belki 
muhteriz, hatta fena olacaktır. 

Her halde beklenilen ve arzu e

dilen aan'at eoerini veremiyecekler. 
Beiı yok. Böyledir diye ye'se düı· 
mek olmaz. Bütün bunlara rağmen 
çalıımak, doğruluğunda ve iyiliğin
de şüphe olıruyan bu yolda devam, 
herne bahasına olursa olıun devam 

etmek laznndır. 

Medeniyet ve desen. 
(Resim) 

Teli.tlı, ıinirli bir medeniyet 
içersindeyiz. "Gün,, ün dakikası da 
kika11na uymuyor. Daima yeni bir 
kıpırdanma, yeni bir teyler olmakta 
her batan güneı doğan aya erteıi 
gün için hazırlanan müjdeyi fml· 
dıyor. Bir didinme bir hengamedir 
gidiyor. Yorgunluk, durup dinlen
me nedir? Artık bilinmiyor. Şimdi 
ıaf kırlann kekik sinmif havasın
da teke kokulu "pan,, nayım 

üfürmüyor. Hırçın, tiz fabrika dü
dükleri tekin olınıyan o eoatiri ihti· 
zazlan rencide ediyor, ürkütüyor. 
Flavta ıeıli nemfler kelifli mülah· 
ham silenler ve çapkın "ıatir" ler
le merıin ağaç:Jannın serin gölgeıin
de oynatmıyorlar. Sarhoı ilahların 
acayip aaybaları dinnıiı. Kahkaha· 
)arı küçük gök gürültüleri halinde 
ufukların geriıine çekilmif. Mühip 
beton arma in§aatla ''Carre,. bir me 

deniyet göğe omuz vermİt. l<lvrak 
ve oynak hareketli bir bakkanal 
ıimcli nerede? Makineleıen İnsanla
rın tek ekspreıyonlu çehreleri bizi 
korkutuyor. Kiinat yükıelen du
man ve yukardan yağan kurumla 
ıincabiletmif. Ne oluyor! Evet 
kara omuzlu medeniyet yol alıyor. 

ilerliyor. Şimtek çakıntılarile yıldı

rım ııibi tepeden inen bu gayızh 
medeniyetin hurdahaş edici sıkle
tinden kaçınmak için ne yapıyoruz. 
Acaba bu yüksek teknik dünyalı· 

nın giditine ayak uydurabiliyor mı· 
yız. Yenilik! Dalına yenilik yann 
bugÜnÜ o kadar çabuk ihtiyarlatı

yor ki. Mülhit bir hız almadayız. 

Dünün bat döndürücü sür'ati yarın 
kiıiin yanında toplanıyor. Binnetice 
mütemadi muhteşem bir dekor deği 
fİyor. Bu muazzam iılerin maneve

li.ıı nedir? Yeni inıan, yeni ihti
yaçlar ve ondan doğan yeni ıanayi, 
bu muhakkak ama elbette ki bu mü 
eısesenin bir uzviyet gibi İptidai 

bir hüceyreıi olmak lazım. O nedir? 
Bu yeni sualin cevabı bir dahi ağ· 

zından çok eskiden verilmiıtir. Ko· 
ca Micbel-Ange afağı yukarı "mede 
niyet insanların bir kısmının şuurlu 
ve bir kısmının da şuursuz desen 
''resim,, yapma1arından başka bir 
şey delildir., demittir. Bilhassa 
desenin aan'at atelyelerinden aanayi 
tezgahlarına, manifatura mağazala
rına kadar sokulduğu bu zamanda 
reııaın, heykeltra§, mimar ve mü
hendisinden tutunuz da çiftçi, ma

rangoz, terzi ve kunduracı•ına ka
dar kim nefsini desenden müstagni 
tutabilmitlir? Bu kıymet hükmü
nü aldıktan ıonra hemen umumi 
tedrisatımız meyanında resmin mev 
kil nedir ıuali varit oluyor. Memle
ketimizde bir Güzel San' atlar Aka
demisi ve onun Anadoluda arı gibi 
çalr.şmağa müheyya mezunları var -
dir. Yazık ki fonnalite yüzünden 
kendilerinden istifade edilmemekte
dir. Buna mukabil birçok mekteple 
rimizde çocuklarJmıza marangoz, 
fotoğrafçı veya her hangi bir mes-~ "Cazgır., faklt bu kelime benim 

t:':"'a gidiyor. Kendimi mektep-
ana not veren hocamın kartı· 

•1rıd 

d 
• b. istikrarı için Mo ern sana n . ..bel (ek mütekaidi gôya desen Ögret-

iıtenilen anasır bu ılk t~ru .. ~.r- mektedir. Uzviyetimizi gelişi güze) 

d d • caktır Memleketın butun 1 . b' k" ah .. en oga · . J her bangı ır eı ı ccrr a veya mu ti a zannediyorum. Mekteptenbe· 
• 

0 bana he., iltifat etti. Ve ben 
"urı b . ,. li u ıkramlarını ödeyemenım. 

san'atki.rlarının gayretlerı de 81 a tetabbibe emniyet edemeyiz de ce~ 
zaaf göstermeden ve ateıin bir kalp miyetin bedii sıhhatini ihada, bün
ile, hep bu istikrarı istihdaf etme- yesmı neıterlcmeyi her önüne 

(ı o ı:;ı "C Jidir.,, gelene mÜ•aade ederiz. Hali hazır-
azgır,. seslcniycr: Mimar: G. Mongerİ .. ·ı b'd' ti · ''B . . .. .. sanayümizde aorlı en ı a erhı 

•caJık hakkı. 

.. ~li Ura., en meydanı, gelın gorun 1 hep müsebbibi budur. Muhterem 
'" vani,, şimdiFk sadece zeybek 1 b k ı mail H kk B f d" •unu !er söylemiş. Bilhassa urıın ısını· müderris s a ı eye en ı-

tnuz vardır. d t d bah "ki · be 
f 

1 kalın olduğun a ısrar e · ı nin bir yazıların a ıettı erı -
Elif Naci nın aza · ı · k . Micher • Ange eline bır avuç Jediye reoim dershane erı, gece ur-

m•t· km · 'h · 

Gök yüzüne baktığımız za· 
man, kendi alemimizde bize en 
~vve.tli görünen şey, güneş
tır. Bıze ışık gönderiyor, hara 
ret gönderiyor, yani hayati şe· 
raitimizi tayin ve temin ediyor. 
Hiç şüphesiz elektrik ve daha 
batka şeyler de gönderiyor. Fa 
kat bunları henüz bilmiyoruz. 
Burada müsahabe halinde gü
neş hakkında bildiğimiz şeyler 
den bahsedeceğiz. 

Güneş, zeveban halinde bir 
kürredir, ateşten bir fanus! Ar
zımıza olan mesafesi 150 mil· 
y~n ki~ometredir. Ziyanın sür
atı sanıyede 300 000 kilometre 
olduğuna göre, 'güneşin ıtığı 
bu mesafeyi sekiz dakikada ka
tetmektedir. 
Kutru, kürremizden 
hacmi ise 300,000 
büyüktür .. 

ııo defa, 
defa daha 

Mihveri üzerinde döner Bir 
defa ~ön~şü bizim günlerimiz· 
d~n yırmı beş ve bir çeyrek gün 
dur. 

Elli, altmış defa büyüten a
le~ade dürbinlerle güneşe bak· 
tıgı_m,ız zaman • fakat ışığın şid 
detını kesmek için dürbinin ö
nüne siyah cam koymak lazım
dır • güneşte muhtelif eb'atta 
ve mütemadiyen değişen siyah 
noktalar görürüz. Bu lekelerin 
a~edi he~ on bir buçuk senede 
hır azamı derecede çoğalv. Şa
yanı dikkattir, bu senelerde ar
zımızda zelzelelerin adedi ar
tar. 

Bu parlnk kürrede neler var? 
bugün fen aşağı yukarı bir sıh 
hatle bunu biliyor. 

Evvela zeveban halindeki 
maddelerden mürekkep olan 
bu kürrenin sathındaki hararet 
6,500 derecedir. Dahilde ve bil 
hassa merkezinde bittabi aklın 
alm~yacağı daha büyük bir de 
receı hararet mevcut olması i
cap eder. Yani milyonlarca de 
rccei hararet! 

Ziya tahlillerine göre güneş 
te, arzımızda mevcut bütün 
maddeler ve ur.s lar vardır. 
"Fotosfer,, denilen sdhını kap 
!ayan hava -öyle diyelim- 300 
kilometre kalınlığındadır ve bu 
rada arzımızda mevcut bütün 
maadinin buharları uçuşur. 
Bundan sonra ikinci bir hava 
tabakası gelir ki buna da kro
mosfer denir. Kalınlığı binlerce 
kilometre tutar. Burada hafif 
gazler, bu meyanda bilhassa 
müvelidülma, Helium -bu gaz 
ilk defa olarak ziya tahlili saye 
sinde güneşte keşfedilmittir
mevcuttur. Bu tabakada tulü 
500,000 kilometreyi bulan alev 

sütunları yükselir. Bundan son 
ra kalınlığı fazla çok batka bir 
tabaka daha mevcuttur. 

Ziya tahlilleri henüz arzımız 
da mevcut olmayan yeni bir ga 
zin güneşte mevcudiyetini gös 
termiştir. Bu gaze daha şimdi 
den "koranyon,, ismi verilmit· 
tir. 

Güneşin bir senede bize gön
derdiği harareti elde etmek la
zım gelirse, <\iOO sekstilyon ton 
antrasit yakmak lô.zımdır. Ya
ni 400 rakamının önüne 23 sıfır 
ilave edeceksiniz. 

• •• _< • ) Çallı bmimi böyle teliiffuz e tozu olarak is kelere çı 'b )arı hep bu endışe ve ı tıyaca cevap 
"'• menner be . . d 1 b'" .. k hi 1 ekiç ve kalemle ötesine rısı~e 0 

1 vermek için~ir. tte. uyu .. ~~ .. r: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! 
ç k tar ııibi yapımı bır ta· ı rin i•ittiğimız medenıyet gurultusu· ı Beşiktaş 

t.1· Fıkralar 
bit; •ehe) . Ange, David heykelini 
liıı; •dikten sonra vali P ietro Side· 

+ d~ .' Çağırmış ve heykeli nasıl bul
hn 
\r ~ ıormuı. 

~lı hcyk,li tenkiden bazı ıey· 

kunara yon 'l" • 

d 
undaki mermer tozu· nü desenin harıkası yapmaktadır. 

raftan a a vuc dökmeğe başlamış. Resim mualliminin de yoğurulan 
nu azar azar • • el' . · k aonnuf: yeni insanın hamuru ıçınde ının 
Sonra ıner,e . . ş· di nasıl oldu? emeği, alnının ten vardır. Ceıım = :Ukemmel. Doğrusu heykel bir örı üzerinde ku~retle iıliyen ko· 

ca bir çekiç medenıyet havasında 
canlandı. des~n! .• Desen .. Deıenl. diye tan· 

nan bir seı vennededir. 
Etref 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mutahasııısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5 e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 8923 
Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat
ı.. fonla r ndevu alma 

DiKiŞ YURDU 
El işleri sergisi 12 Eylülde 
açılıyor. D-huliye serbestt r. 
Talebe kaydınada başlandı. 

Akaretler 62 

Dr. İhsan S:ııni --• 
İS:' AFİLOKOK AŞISI 

'tafilok.>klnrO:.n mütevellit (er
genlik, kan çtbını, bltuk •ltı 
çıbanı, arpacık) ve bütli'ı cilt has 
hklnrına karşt pek tesirli bir , şı. 

dtr. Divonyolu No. 189 -

r Doktor , 

~ R~!~::ı~st~:k~-
desi Büyük Parmak ka
pu, Afrrka hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

Ramon Nuvarro 1 

Bir çok artistler var ki sesli 
film isimlerini ve gölg~lerini 
tamamen beyaz perdeden silip 
kaldırdı. Çünkü sesleri "fotoje
nik,, değildi ve bunlar başka ' 
yerlerde iş aramağa mecbur 
kaldılar. 

Ramon Novarl'O bunlardan 
değildir. Sessiz film zamanında 
olduğu gibi, sesli film meydana 
çıkınca da yerini kimseye ver
medi. Ramon Nev-York lokan 
ta ve kahvelerinde şarkı söyli
yerek İşe başlamıştı. 

Bir. kış Nev-York güneşli 
Meksıkanın çocuğuna pek so
ğuk göründü. Pek çok uğraştık 
tan sonra nihayet bir lokanta 
da İş verdiler. Ka:· • ı doyur
mak ve bir yerde yatabilmek 
için, akşam saat sekizden, saba 
hı~ dördüne kadar garsonluk 
ettı. Fakat bu ondaki ümidi kır 
mamıştı. Ağır işine rağmen se 
sini düzeltmek için idm~lar 
yapmağa vakit b:.ıluyordu. 1 

Der ki: 
- Noelden sek iz gün evvel / 

geçirdiğim acı bir haftayı hiç 
unutmam. Kolumda bir tabak 
sütunu olduğu halde matbaha 
giderken dans ettiğlmden do
layı beni işimden çıkardılar. Lo 
kantanın orkestrası beni öyle 
gaşi etmişti ki, direktörün gel
diğini görmedim. Onun için 
dans bazan insanlara pahalıya 
mal oluyor. Halbuki kırılan ta
bak ~oktu. Fakat direktöre gö
re, bır tane değil, bir sütun teş 
kil edecek kadar çok tabakların 
dans esnasında kırılması ihti
mali vardı. Onun için tabak kır 
dığımdan değil, bir bahane ol
sun diye, veznedeki kıza göz e
diyorum diye bana yol verdiler. 

Metro Goldvin Mayer artistlerinden Edvına Booth'un 
Gazetemizle alınmış nn bir resmi 

Doğduğum köyün, Durango 
nun şarkıları en ziyade bana 
ümit ve kuvvet veren bir mem 

sent ayırarak, arşıdan oyuncak neler tam bir ahenkle biribirleri 
lar almış ve Meksikadaki kü- ne kenetlenmişti. Za.nneder
çük hemşiresi ile küçük kar· sem, tarihi bir piyesten fit. 
deşlerine göndermiş Fakat pos 
ta parası oyuncaklardan pahalı 1 
tuttuğu için, ertesi gün cebi.n
de işine girecek kadar para kal 
mamış. 

Novarro'nun en son resmı 
badı. Bu şarkıları söyledikçe se 
simi daha kuvvetli ve derin his 
sediyorudum.,, 

O senenin noel gecesi Ra
mon Novarronun cebinde iki 
dolar varmış.. Bu paradan on 

Sessiz filmin en ;«:. i gittiği , 
zamanlardan bile Ramon müte 
madiyen sesine ehemmiyet ver 

1 
mişti. Hatta iki sene evvel, Ber 
!inde Rcmeo ile Juliette opera
sına başlamak üzere sinemayı 
terkedeceği bile söylendi. 

Ramon bu fikrinden vazgeç-

' 

ti. ~ü.nkü sessiz filmin ilk çel· 
refıl lısanı konuşmağa başla
mıştı. Fakat çok geçmeden ses 

1 li film alıp yürüdü ve Ramon 
sesini tanıtmak için aradığı fır 
satı da bulmut oldu ve üç sesli 
film çevirdi. 

1 Ramon Novarro sesli film 
hakkındaki ihtisaslarını da şöy 
le anlatır: 

- "Gamsız mülazim filmi- ı 
ni. çevirdiğim zamanla~, hepi
mız de kendimizi yeni bir alem 
keşfetmiş zannediyorduk. Çün ı 
kü bu film için yepyeni ve b:ım 
başka usuller kullanılmış ve ko 
m;kten drama doğru giden sah 

1 

1 

ı 
1 

• 

Claire D,dd 

me ilk adapte edilen eser bu
dar. 

Bu filmde musiki ve tarkı bü 
yük bir l'OI oynuyor. Halbuki 
asıl eserde bu, yoktur. 

Tiyatro, opera ve sessiz fil. 
min birleştiği bu yeni sabada, 
zaman, bütün kusurları izale et 
tikçe tamamen yeni ve büyük 
bir sar..'at doğmuş olacaktır. 

Ramon Novarro hali hazır· 
da oynayacağı iki üç film için 
senaryoları tetkik ile meşgul
dür. Henüz bunlardan birini in 
tihap etm '• değildir. 

l: i ', Mera 
Tiyatro salıneıinde Rip, Christin, 

ve Mauricc Yvain'in mükemmel bh 
tercümanı olan bu dilber ve aehbaı 
komediyen, koket ve meş'um kadın 
rollerini temsil ettiği IÖzlü sinema· 
da ismini en iyi artistler meyanına 
ka1dettinniştir. 

~eçen mevsim, Oldüren Adam fil. 
mınde nankör ve müıkül bir rol "' 
lan Lord Falk!and'ın kızını rolündt 
ne derece kudret ve muvaffakıyel 
gösterdiği hatırlardadır. 

Önümüzdeki mevsimde Bir Baı· 
lun Gecesi filminde genç tıunpiyon 
Albert Prejean'ı bir an içinde çılgı· 
na çeviren mülhit ve ıehhar rolünd• 
..ıymeti san'atkiraneıini takdir ettir 

• 

• 
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Bugünkü maçlar .. 
, tfaksim stadyomunda Milli takım 
• ·ynuyor; Birlik şampiyonası devam 
' ~diyor; T enisde Challenge kupası 
~Jynanıyor ve Beykozda da son 

1;, kürek müsabakası yapılıyor .. 
' . ~rtık bu günle. fut~) mev- ı şampiyonadi.r. Bu müsabakalar 

ımıne tam manasıle gırmş olu- Samatyadaki kendi sahaların
ı : 1 oruz. Futbol meraklıları çok- da olacaktır. Maçlar şunlardır: 
, i ın beri hasret kaldıkları ciddi Küçük pazar - Fatih idman 

. i ıaçları seyre başlıyacaklardır. Şark şimendüfer - Rami id
ı 8 :u cümleden olmak üzere bu- man • 

• ün Stadyomda saat 2 de İstan . Bundan başka gene ayni te
ulspor ile Altun Ordu oyna- şekkülün tertip ettiği Voleybôl 
acaktır. Bu maçın enteresan fikstürüne Fener Yılmaz saha

; srah İstanbulsporun bu mev- smda devam edilecektir. Çar-

f 
ime naarl girdiğine gösterme- pışmalar şu takımlar arasmda-
1idir. Hatırlarda kalmış olma- dır. 
ldırki geçenıene san siyahlılar Fener Yılmaz - lleri spor; 

~!peyce varlık göstermitler hat- Bostancı • Fatih idman; Boz
a Şilt maçında dömi finalist kurt - Şark~ımendüfer. Maçlar 
,)muşlardı. sabah 9,30 dadır. İkinci hadise 

•, İkinci maç Galatasarayla de Taksimdeki Tawn Tenis kü 
. jüleymaniye arasındadır. Bu, lübünde oynanacak olan Chal
. ~ek mühim olmamakla bera- lenge kupası maçıdır. 
ıer, milli takıma girmeyen Ga Bu maçlara İstanbulun yal-

ı 1 :atasaray oyuncularının vazi- ruz birinci sınıf oyunculan işti
I · fiyetini göstermesi itibarile şa- rak edeceğinden çok heyecanlı 

. el 3 •anı dikkattir. olacaktıı· ve maçların finali 
1 d ; Nihayet stadyomdaki son de aynı sahada pazar günü ya
. Y ı i 'Ilaç milli takımla Vefa ara-- prlacaktır. 

ı n 'ı ' .ında olacaktır. Üçüncü hadise de Beykoz-
! y : 1 l Balkanyata iki hafta sonra daki son kürek yarıtıdrr. 
b 'ı 1 gidecek olan bir takımın bu- Bu yarışla İstanbul denizci-

1 ç 'ı 1 ~ün antrenemana başlamış ol- lik heyeti ı 93 ı senesi progra
. E i ması - vehlei ulada - biraz mmı bitirmiş oluyor • Son ya-
ı 1 :ı;:eç olduğu düşünülebilir. Bu rış olmak dolayisile her halde 
b 1 1 iikir esas itibarile doğrudur. oldukça enteresan olacaktır. 
I< '• 

1 
Ancak bizim çocukla.- da tam 

fı 
1 

, tnanasile antrenemansız vazi- Balkanyat oyunlari 
:h , yette değildirler • Çünkü milli SOFY A ıo (Husuıi muhabirimiz 
k. takımı teşkil edecek oyuncula- den) - Bu ayın 26 11nda. Sofyada 
lı: 

1 
rın lasmı azannRusyaya gitmit başlayacak olan Balkan oyunlarına 

m 
1 

lerdir. Bu münasebetle tema- Türkiye, Yı;naniotan, Bulgaristan, 
h 

1 
men ayakları durmuş vaziyet- Yugoslavya ve Romanya ıporculıın 

I} 
1 

te değildirler, işte bundan do- müzaharet viidetmi,lerdir. Oyunlar-
a; layıdırki çalışmadaki bu teelı- da ~unlar vardır: Eskrim (bütün 
m hür fazla ziyan ika edemez. Fa- Balkan memleketleri), Futbol (Tür-
şı kat bütün bu fikirler birer tah- kiye, Yunaniıtan, Yugoaavya, Ro-
gı J minden ibarettir. Bugün oyun- manya), yüzme (Yunaniıtan, Bul
B· l larını gördükten sonra asri va- garistan, Romanya), Biıiklet, moto
°' ziyeti karilerime daha vuzuh- siklet (Yunaniıtan, Yugoılavya, 
yi ile anlatabileceğim. Diğer fut- Romanya, Bulgaristan) JimMstik 
,v bol maçları da İstanbul resmi (Yunanistan, Romanya, Bulgaris

külüplerinin tertip ettikleri tan) 
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Muhabir mektubu: 

Belediye çalışıyo• 
Fakat bütün bu havali de seyya~· es
ııa f meselesini halletmek lazımdır .. 
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Mudanya parkı ııe haııuzu 
MUDAN: ADAN:. ;-ııuda~ya 1 belediye de rast gelemedim. 

kasabası şımal ısbkıımetıne ilk baharda tanzimine kemali fa 
a::nut bir hattın üzerinde bulundu-
ğ undan dolayı daima poyraza ma
ruzdur. Buna binaen sabahlara ka· 
dar sahilleri döven dalgalar inıanı 

sersem eylemektedir. Sabahleyin 
rüzgar keıildiğinden deniz süt li
mitn olmaktadır. Mudanyanın iske
le ciheti büyük bir fedakarlıkla be
lediye tarafından imar edilmiş oldu
iundan şehrin methali çok cazip 
>ir şekil almııtır. 

Belediyenin çalışkan reisi 
Mudanyayn geldiğim zaman so

kal:.lardan hafif bir asitfinik koku
sunun intişanru biıseyledim ve me
rak ederek sordum. Meğer ki bele
diyenin arozösii aokakları asitfinikli 
•u ile sulamakta imiş. Sabahleyin 
erk~nden nezafet memurları faali .. 
yete geçmeden havaya tozlar kalk
masın ciyerek bir kere ıulanmakta
dır. Ondan sonra asitfinikli su i!e 
kısa •ck~kları tekrar tekrıır sulan· 

aliyet)e devam olupan park ikmal 
olunttak hr>)kın tenezzüh ve iıtiraha 

tine açılmışl•"· Evvelce r.kık dö
kük barakalarla doldurulmuş olan 
ıehrin methali ıimdi o kadar dilni
ıin ve cazip hale ifrağ olunmuştur 
ki manzarası İnsanın gönlünü açı .. 
yor. Parkın karşısındaki mezarlık 

çok gÜzel ve yüksek bir dıvar içine 
alınmıt ve bi:zim mez.arlık.1ardaki 

maliim lakaydi ve baknnaızlık na
zarl~dan saklanmıştır. Bu mezar
lığın bir köşesindeki ıehitler mezar 
lığı ve ortasındaki ebedi abide ora-
dan geçenlere ıunu ihtar ediyor: 
"Biz bu vatan için canmuzı verdik 
ona uzanacak elleri kırmak için da
ha bizim gibi canını verecek vatan

da ılanmız vaı dır. Ve biz bu şehrin 

kapısında bu hakikati hatırlatmak 

için yatıyoruz!,, 

Sıı getirilmiştir. Elektrik de 
yapıfmah üzPredir 

geçen yazılar 

35,000,000 lira Yeni bir 
Cereyan 
Varmış 

(Başı 1 inci sahifede) 1 ilan edilecektir • 

hakkında hükiimetin noktayı Evvelce tebliğ etmiı olcfuğu 
nazarını izah ve tenvir etmek muz veçhile, bu emlak ziraat 

İsterim. Gayrimübadiller Yuna bankası tarafından usulen mü

nistanda epeyce mühim bir ye- zayedeye konularak gayrimüba 
kiina baliğ olan mal terketmit· dillerin ellerindeki bonolarla bu 

(Başı 1 inci sahifede) 
bıraktım. "Son Posta", "Haki
miyeti Milliye,. de ki muharrir· 
!erin demokrasi müesseseleri 

!erdir. 

Bu emval, 10 haziran 1930 
tarihli itilafname mucibince, 

Yunan hükumetine kalmııtır. 

Ve buna mukabil de Türkiye 
Cümhuriyeti lendi hududu da

hilinde bulunan (İstanbul ha

riç) Yunan emlakini tahsis et· 

mi~tir. Şimdiye kadar gayrimü 
baail Türklerin mallarına tak

dir edilen kıymetin yekiinu 35 
milyon lirayı bulmuştur. 

T ürkiyede bulunan Yunan 

emlakinin de asgari kıymeti 

muh:ımmineııi 7 milyon lira ol
duğuna göre, bunlann garame

ten tıı.ksimi halinde her gayri

mübadi!e istihkaklarının yüzde 
yirmisi isabet eder. İşte bu he

saba müstenittir ki, Maliye ve
kaletince baıtınlmış olan bono
ların 7 milyonluk kısmı latan.. 
bula gönderilmiş ve elyevm tev 

zi edilmekte bulunmuştur. Te
essüre şayan bir cihet şudur: 

Bu bonoların kıymetini düşür

mek ve biçare gayri mübadille
rin elinden ucuzca kapatmak ü 

zere, bir takım muhtekirler ba
zı asılsız şayialar işaa ve neşri 

suretile, bunları kıymeti mu

harrerelerinden çok noksanına 

kırmaktadırlar. 

Tahkikabmıza göre, bonola.

nn yüz liralığmı 30 liraya ka

dar kırdıranlar olmuttur. Hal

buki bu bonoların kartılığı ta
mamen mevcut olmak itibarile 
yiizünü otuza değil, belki de 

yüzünü yüz yinniye kıymetlen 
dirmek iktiza eder. 

Maliye vekaletinden bugün 
aldığım bir cetvelde her vilayet 

tene kadar Yunan emlaki bu
lunduğu tafsilen bildirildiği gi
bi, birkaç gün sonra bu emla
kin cins, mevki ve kıymetlerini 

havi cetvdler bastınhp m·srü 

kadar evvelce getirilmiş olan su bo
rularla ıehrin içine akıttırrlmıı ve 
30 Ç"!meden maada 30 da yangın 
musluğu yapılmııtır. Bu su çok 
sıhhi ve çok temiz bir halde menba 
ından çeımelere kadar mahfuz bo
r..ılar içinde getirilmit olduğundan 

su yüzünden baıtahk tehlikesi kal
mamıttır! 

Kaıabanın en büyük bir nokaa

nı olan elektrik de sonbahara kadar 

yapılmış olacaktır.Bu elektriğin pro 
jesi münakasaya konularak ihalesi 
icra edilmiı ve ıs gün zarfında ik
mali mukarrer bulunmu,tur. Proje
nin Vekaleti Celileden tasdikini mü 
teakip fabrikanm inşaat münakasa
ya konularak kı:;a kadar bitirilecek
tir. 

Memurlara kolaglık 
Mudanyada fa'al ve muktedir 

kaymakamı Şükrü Beyin teıebbüs 

ve delaletile burada bir tasarruf ve 
yardım sandığı teıis olunmuıtur. 

Bu sayede umum memurlar ucuz 
gıda ve mahrukat tedarikine muvaf 
fak olacaklardır. Zira Mudanya 
çok pahalı bir memleket olmuştur! 

Gemlikle gördüklerim 
Mudanya belediyesi ne kadar 

fa'al ve halkın rahatını ne dereceler
de temine meyyan ise Gemlik '>eledi 
ycsi bunun aksinedir! Sokaklar 

gübre içinde ve çok iğTenç bir hal
dedir. E ki belediye reisinin zama-
runda burasmın bir müzahrafat 
meşheri olduğunu yazm1ştrm Be· 
lediye reisi değişmiş fakat manzara 
yine o manzara! lki defa belediye
ye uğradım. Kimıeyi bulamadım. 

Bir iki katip masalarına kapanmıı· 

lar bir ıeyler yazıp çiziyorlardı. 

işte o kadar! 

Sıtma herkesi korkutuyor 
Gemliğin 11tması halkı da yere 

sermiştir. Bu sıtma o kadar fena 
tahribat yapıyor ki bunun önüne 
geçmek ancak devlet teşkiJ',tile 

mümkün olabilir. Yokıa ferdi te-

müzayedeye ittirakleri muhak- baklandaki tenkitlerini, Halk 
kaktır. Bittabi müzayedelere Fırkaar proğramrna zıt olarak 
bütün gayrimübadillerin iştira almaktadır. 
ki temin edilmek üzere bono Demokrasi, bizde tam eski 

"şeriat.,in kartılığı olmut ve 
tevziatının sonu gelmek lazım· her tarafta boy boy, sınıf sınıf 
dır. ' softaları türemittir. 

Valaa ihtiyaç sailı:aaile gay- Şunu bilmek lazımdır ki 
rimübadillerden pek fakir o- demokrasi müesseseleri bugün 
!anların bir kısım bonolarım dünyanın her tarafında, hatta 
kırdırmaları az çok kabili tefsir demokrasiye en çok iman eden 

alimler arasında bile artık mü-
olmakla beraber, kırdırma mu· k na a•a mevzuu olarak alınmıı· 
amelesinin haddi asgaride kal- t ır. 
ması gene gayrimübadillerin Biz büyükharpten sonra ye
menfaati noktayı nazarından ni bir nizam arayıfı başladığı. 
şayanı temennidir. Gelen liste- nı ve Türkiyenin hiç bir kalıp 
lere nazaran, yalnız İzmirde 4 ve modeli mukaddesleştinne
milyon liralıktan fazla emlak yerek, bu arayışa iştirak etme-

si lüzumunu yazdık ve bu iddia • 
müzayedeye çıkarılacaktır. mızdan vaz geçmemiz için bir 

Müzayedeye çıkarılacak em- sebep yoktur. 
lak arasında çok kıymetli fab- Böyle bir tenkitçi hareketi 
rika, depo, hane, dükkan, ar· Halk Fırkasnıın proğramınm 

hiç bir maddesi nakzetmez. 
sa, fırın, değirmen bağ, bahçe, Halk Fırkası proğramınm böy
fmdıklrk, zeytinlik, dutluk, or- le bir tenkitçi hareketi, bilakis, 
manlık ve tarlalar vardır. emreden bir maddesi vardır. 
Bonoların borsaya ithali hak· Bu madde, Türk inkılapçrları
kında Maliye vekaletine vaki nın, her hususta, Türk milleti. 
müracaata henüz cevap gelme- nin içtimai hususiyetlerini ve 

. • tartlarını ve ihtiyaçlarını göz 
mıştır.,. .. d önun e tutulmalarım emreder. 

Aldığımız malumata göre, Halk Fırkası proğramı, fırQ. 
cehaleti ve safdilliği yüzünden azalarının taklitçi maymunlar 
elindeki bonoların kıymetini değil, yaratıcı fikirciler olınası
bilmiyen bir gayrimübadil ha- nı ister. 
mmm 28,000 liralık bonosunu Halk Fırkası proğramınm 
satılmak üzere bir muhtekir sınıf kavgaları hakkındaki 

maddesi, bir dereceli intihap 
sarrafa bıraktığı ve bunların ve kadınların intihap hakkı 
kıymeti muharrereıinin yüzde maddeleri, fırka reislerinin ka
otuzuna bile ıatrlmaama muva lıpçı ve kliıeçi değil, ilim, fen 
fakat ettiği tesbit edilmiştir. ve tecrübenin tekamül ve inki-

Halbuki kısa bir müddet son taflannı dikkatle kovalayan fi. 
ra müzayedeye ı;rkarrlacak Yu- kir adamları olduğunu göste-

nan emlaki için hu bonolar tam rir. 
1 

kıymetile kabul edilecek arada Makalemizin bu bahsine 
ki farkı muhtekirler kazanacak en büyük demokratlardan ve 
trr. Bir kısım gayrimübadiller, Enstitü azasından Yoseph Bar
bonolann kıymetini muhafaza thelemy'nin İtalya hakkında 
ve ihtikarın önüne geçmek için 
Ziraat Bankasının müdahale et netrettiğim kitaba almış oldu-
mesi zaruri olduğunu söyle- ğum diğer üç cümlesi ile niha-
mektedir. yet verelim: "Uzun aenelerden 

yor ya! Bu güzel kaaabarun sıtma 

mücadelesi mmtakasına ithalini sıh

hiye vekaleti celilesinden geçenki 
mektubumda istirham cylemi,tim. 

Yine tekrar ediyor ve istirham edi
yorum ki muhterem Refik Beyfen
di bu kasaba halkına merhamet ede 
rek acilen burada bir sıbna müca
delesi tesisine .müsaade buyursun
lar yoksa bu gidiıle Gemlik kaaabası 
harabezara dönecektir! 

Esnafın derdleri 
Gemlik ve Y alovadaki esnafm 

dertleri büyüktür. Buralar lstanbu

la yakın olduğundan haftada bir 
kere kurulmakta olan pazar yerle
rine lstanbulun seyyar esnafı hü
cum ederek piyaaayı tutmakta ve 
yerli esnafa bava yutturmaktadır

)ar. Her memleket esnafının alq 
veriş için beklediği hafta pazarını 
yabancı esnafın ifgal eylemeleri pek 
feci bir hadisediı·. Ve bundan do • 
layı da yerli eınaf çok mutazamr 
ve müteessir olmaktadırlar. Halkın 
seyyar esnaflara rajibet göstennele
rinin iki sebebi olabilir. Bunlar 
htanbulda mahcuz mezat malları

nı ucuza alıp buralara getiriyorlar 
ve yahut daha apğı cinsinden eı

yalar bulup halka pek ucuz fintlerle 
arzediyorlar. 
Yerli esnafın da himayesi liizmıdır. 

Bu seyyar esnaf içinde biç fÜphe
siz ki dükkanı tezgahı olmıyanlar 
da vardır! Ve onlar bittabi daha 
ucuza mal satabilirler. ihtimal ki 
lstanbula civar diğer tehirler de 
aynı haldedirler. Bu zavalldaı· dük
kanlarını kapıyacak bir hale gelmiş 
)erdir. Seyyar esnaf dediğimiz mü· 
teharrik bazirganların lstanbuldan 
başka yerlerde mallarını te~hir ey
lemeğe hakları yoktur ve olmamalı
dır! Çünkü: Bir taraf mamur olur
ken diğer taraf büsbütün harap o

luyor ! Bu cihet hükumetçe nazarı 
dikknt.e alın;.nağa sezadır. Ve ser
besti! ticaretin bu şekli de meşı-u 
~'e-{adirJ 

beri üstünde rahat oturduğu
muz bütün eski imanların te

melleri tehlikededir Bugün 
1914 ten fazla Cümhuriyet 
vardır; fakat demokrasi fikri 
1914 te daha emniyette idi. İs
tikbal demokraıinin idi. Bugün 
bu vüzuh, yoktur. İman ölmüt· 
tür. Devrimiz, yeni bir alem in

şa edilmekte olan bir tezıah

tır .,, 
Şunu da söylemek lazımdır, 

ki biz dokuz senedenberi "Hl
kimiyeti Milliye., gazetesinde, 
Halk Fırkasının bütün düşman 
)arma kartı bu;ıünkü fikirleri
mizi, yani Halk Fırkası inkılap 
çılrğına zıt olması mümkün ol
mayan fikirlerimizi müdafaa et 
tik. 

Falih RIFIO ...... ' 

Mektep ihtiyaci karşısında~ 

J Mi//iyef. Ç?.cu~ .Ye!ilerinin. bu 
, • muşkulunu halledıyor 

Feyziati lisesi 
Kaydü kabul muamelesi başladı 

Feyziati lisesi ı92ı senesinde te- le kalan bir kısmı taJ-L- • J 
· editd• . """mn e yevo 

SJs ı ve kıııa bır zaman zarhnda imtihanları icra edilmektedir. 
kadrosunu tevsi etti. iki sene evveli
ne kadar l stanbulda Divaııyolunda 
Şerif Pqa konağında bulunmakta 
idi. Burada talebeainin milcdarı 325i 
leyli, 450 ıi niluıri olmak üzere, 775 
talebeden mürekkepti. Mektep her 
sene yeni bir tekamül hamlesi gÖ•
tererek bütün tesisntıoı ikmal etmiş 
bulunuyordu. Liburatuvarları, jim
naıtilchaneıi, konfeı·ans aalonlarile 
cidden mükemmel bir manzara arzet 
mekte idi. 

Meı'um yaııırm fel&keti ü.-crine 

mektep o sene tahsili rahnedar et

memek için ıs gün zarfında Saraç
banebaşındaki Münir P:ııa konağına 
nakletmiıti. Münir Pa.,. konağıoın 
ahııap olması, ve mükemmel bir m~k 
tep için icap eden ıeraiti haiz bulun
mamaıı mektep müeaıiıJerini yeni ae 
ne için daha mükemmel bir bina bul 
mak ihtayacı karıısında bıraktı. Ve 
Cümhuriyet hükumetinin cidden 
minnetle karfılanacak müzahereti 
sayesinde müteakıp sene mektebin 
elyevm bulunduğu Arnavutköyünde 
tramvay caddesinde Çifte Saraylar' 
namile maruf kagir binaya nakli ka
bil oldu. 

' -
Mektep binası 

Feyziati liselerinin bugün itgal 
eylemekte bulunduğu bina lstanbu
lun en mükemmel binalarından biri
dir. Boğaza nazır, kagir ve taksima
tı bir mektep için fevkalade elveriıı
lidir. Mektebin arkasında vasi bah
çeler ve parklar vardır. 

Mektep müeulsleri mektebin en 

mükemmel bir ıekle ifrağı için bu 

binada büyük tadilit yapmıf, kalöri
fer teaiıab vücude getirmit ve mek· 

tebin laboratuvarlan için Almanya

clan en son sistem ders i.letleri cel

beylemiıtir. Bugün Feyziitinin labo 

ratuYarlan cidden nümune ittihaz e
dilecek bir mekteptir. 

Mektebin teşkildtı 

Lisan dersleri 
F eyziatide ecnebi liaanlarına bil

haıaa ehemmiyet verilir. Bu sebep)ı 
ecnebi lisanları tedrisatına ilk sınıf
lardan baılandığı gibi, ayrıca lisan 
müzakereleri ve leyli talebe için ak• 
tamları ayrıca lisan kursları vardır. 
Mektepte ilk lcıımıdan itibaren fraıı 
aızca, ikinci devreden itibaren buna 

ilaveten lngilizce ve Almanca ihtiya 

ri olarak tedris edilmektedir. Liıar 

muallimleri tedris usullerinde müte 
ha1111 ecnebi muallimlerden terek· 

küp etmektedir. 

Mektepte hususi teşekküller 
Feyziitide bilhaoaa talebe teıek

külleri çok kuvvetlidir. Mektebin 
cidden inki,af etmiş mükemmel bir 
talebe kooperatifi vardır. Talebenin 
kendi teıebbüsü ile vücude getirilen 
bu müeasese bütün ihtiyaçlarını te
min ebnekte olduğu gibi, çocuklara 
iktısadi kabiliyetler dahi vermekte 
dir. 

Bundan başka mektebin 'spor yuı 

du şayanı dikkattir. Yurt geçen se
ne tesiı ediJmit olmasına rağmen, 

kısa bir zaman zarfında terakki et· 
mif ve talebenin teıebüsile bir tenis 
kortu yapıldığı gibi, denizcilik şube
sine de ba,lanarak futalar alınmıştır. 

Talebenin fikri hayatını idare et

mek üzere ayrıca bir de talebe ;;aze

tesi çıkarılmaktadır. Geçen sene neı 
rine başlanan bu gazete neşriyatına 

muntazaman devam etmektedir. 

Mektepte sıhhat i~leri 
F eyziati idaresi bu ehemmiyetli 

noktayı nazarı dikkate alarak mek

tebin sıhhat itlerile m•şgul olmak 

Üzere ayrı bir teıkiliıt vüctde getir• 
miıtir. Bu tetkilat senede dört defı 
çoculdann sıhhi vaziyetlerini tetlcilı 

ve buna ait istatistikleri ve grafik!& 
ri vücude getirm..ı.Je mükelleftir. 

Mektebin kabul şartları 
Mektebin kayıt ve kabul mua.ne• 

lesine ba,Janmıfbr. Mektebe yazıl
mal< İsteyen talebenin aşağıda mu• 
harrer vesikaları ibraz eylemesi U· 
zmıdır. 

ı - Son bulundufu mektebin t 

diknamesi 

2 - Atı kağıdı ve tabip raporu. 

F eyziiti liseleri ana sı..-ufı, ilk kr

ınn, orta ve lise ımdlarından mürek 

keptir. Kız ye erkekler için ayrı ay

n teıkilltı vardır. Mektebin kızlar 

kısmı ayn bir müdirenin idareıi al
tmda ve tamamen müstakil bir teıki 
li.ta maliktir. Bu kısmın müdiı•eliğin 

de memleketimizin kıymetli hanım· 
lanndan Türkan Hanımefendi bulun 

maktadır. 3 - Altı adet 6X4,S boyunda fo· 
Erkekler kıımı Hıfzı Tevfik Be- tograf. 

yin idaresi altmdadır. Hıfzı Tevfik 

Bey umum mektebin tt!§kilit ve ted 
riaat iılerile mqgul olmaktadır. 

Mektebin elyevm altmıt kadar 
muallimi vardır. Bu muallimler mem 
leketin en güzide ve kıymetli mual 
limlerlclir. 

F eyziiti yangından sonra semtini 
hayli değiıtirmit olmasına rağmen, 
eıki talebesi mektepten ayrılmamıı 

ve hatti en uzak semtlerden bile 
eski mekteplerine gelerek mektebi-

Mektep ecneW mekteplerden ı. 

len gelecek talebe için talimatname 
dahilinde mümkün olan suhulti göt 
termektedir. 

Mektebin ücretleri 
Feyziiti nihari talebeden seı,e ·İ 

84 lira alır. Leyli talebe 350 lira te
diye eder. Ücretler üç taksitte tedi· 
ye edilir. Kard41!lerden yüzde o~ 

tenziiat yapılır. 

ne olan muhabbetlerini göstermiıler I•-~ GLQRYA-1!5!•~!!! 
\ dir. Bu ıebeple Feyziiti talebe kad

rosu lstanbuldaki vaziyete nazaran, 
büyük bir tahavvül irae ebnemiıtir. 
Elyevrn mektebin 350 leyli talebesi 
ve 300 ü mütecaviz nihari talebesi 
vardır. Nihari talebe araarndaki kü
çük fark ilk kısım talebesinin bu u
zak semte gidememesinden neı'ete 
etmiştir. Talebenin bu mevcudu ba
sebile sınıflarının müteaddit şubele
ri olup bütün mektep ı6 derıhane
den teıekkül etmektedir. 

F eyziati on senelik yeni bir mües 
sese olmasına rağmen, haylı mezun 
yetiıtirmiıtir. Yalnız bu son sene 
mezunları ilk kısnn, orta mektep ye 
lise mezunları hesap edilmek üzere 
ı20 yi tecavüz eylemektedir. lkma-

En züzel filmler, en büyük 
yıldızlar 

Yarınki 12 Ey!Ul cumartesi 
akşamı 

Yeniden açılıyor 

MESF.LE YOK 
Pek şen " : gülünçlü bir 

vodvil 
---~~ ~:....~~~ 

SUZANNE DEHELL Y 
ARMAND BERNARD 
__ ve R~N:.;E~-
Lüks Koltuklar 90 - Hu

susi 70 - Koltuklar 55 
Balkon ikinci 40 kuruş 

iıııı_ .. Osso filmidir --••• 

------ -
•--.. En büyük sinema yıldızlarından biri o1an --•llCi 

NORMA TALMADGE 
OPERA SiNEMASINlN 

yeni mevsimini, şaheseri olup fevkal5de muvaffakiyetlcr kazanm2 ,n 

muvaffak olduğu 

NEW-YORK GECELERi 
filmi ile küşat etmiştir 

Bugün tenzilatlı fiatlarla matine: Husı •si, Balkon. v• bırincı 
m ..; \·kil · .. r 2~ l:uru tur. 

f 
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Askeri fabrikalar umum K::i::~~::k Hayriye Liseleri 
mu•• dı·rıı·g""' ı·nden·. • Tekmil sınıflan mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir . 

Tıı!ebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam aynı vasıta ile evl ~r' n ' 

d
"kk tıne gönderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

Alakadaranın nazarı ı a . 
. ı mütecavız kıy- \ 

Asken fabrikalar ihtiyacı için 10000 liray Resıni Ceride 
?ct;eki malzeme ilanlarını badema Ankarad~mdilik Milliyet I 
zmırde Anadolu gazetesile ve İstanbulda ş olmak üzere , 

?a7etesile neşr edeceğiz. Alakadarana malUm 
ıl' 

Leyli 
ve 

Nehari 

Arnavutköy'ünde - Tramvay caddesinde 

FEYZİATİ LİSELERİ Kız 
ve 

Erkek 

De~~terdarllk l anla rı 

Maaş yoklaması 
Asker ve mülkiye dul ve yetimlerile 
tekaütlerden Ağustos yoklamasını 

yaptırmamış olanlara 
1 Ağustosta yapılan yoklama esnasında muhtelif sebepler

le yoklama yerlerine gelmemiş ve yoklamaınnı yaptırmamış 
..:'..1 olunur. (2397). 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti~~~~ •. A"'"'-

Ana sınıfı - İlk kısım - Lise sınıfları 
Kayıt için her glln saat 10 can 17 ye kadar müracaat ed'.le~ilir, 1.?. Eylül cumartesi günü 

ııo- cerslere başlanacaktır. Talep edenlere mektep tarifenamesı gonclerı.ır. T elefon: Bebek 210 

BiSiiiLınırTIRı tiMT~O ~İRK~TI 

I olan bi!Uınum asker ve Mülkiye dul ve ycti:nleri ile asker ve 
mülkiye tekaütleri ve avans hideımatı vataniye maaş sahiple
rinin ağustos, eylUl ve teşrinievvel üç aylık maaşlarını alabil
r.leleri için ey lfılün on ikisinden yirmisine kadar her gün öğle

den sonra devam etmek üzere aşağıda yazılı kaza malmüdür-

ceıniyetin !stanbulda Yem Posta şartnamesi 
11 ·· une ve 1 ar _Hanı altındaki depoda mevcut nurn d ile (2SOO) adet 
Veçhıle imal ettireceği (100) adet b~kır ç~y :;t' Münakasa 
bakır tepsi münakasa suretile siparış edılec U:: 
ııiin·· . . . zartesi saat (14) tur. 

u Eylfilün yirmi ıbırıncı pa . .. ek Uzere mez-
Talip olanların nümune ....e şartnamey~. gorın 1 i!An olu

lı:O.r tarihten evvel depo Müdiıriyetine muracaat arı 
nur. (2374). 

Yüksek Baytar mektebi rektör-

lüğünden: . . eki 
.,... . meınur mektebının bu sen 
"-t.çiik Sıhhiyei Hayvanıye 

1 
. 'hayet verilmiştir. 

ltact t muame esme nı 
rosu doimuş ve kay . . b h d müracaat edilme-

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder -------·· Adres : Ankara caddesi .l\..ahraına.ı zade hanı 3 Üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 ........................ 

1 
3 üncü Kolordu ilanları 1 .c.cnebı memıek.etıere 

giden tüccar ve 

seyyahlara 

lüklerinde yeniden yoklama açılmıştır. Boş ilmühaberler Mal
müdürlüklerinde vardır. İsti yenlere verilecektir. Y oklanıasmı 
yaptırmıyanlar bu Malmüdürlüklerine bizzat veya bilvasıta 

müracaat ve usulüne muvafık ilmühaberler ibraz ederek yokla
malarını yaptırabilirler. Müracaat etmiyenlere martta yapıla
cak yoklamaya ıkada•r maaş verilemiyecektir. Bu suretle yok
lamalarını yaptırmış olanlara ey!Ulün 23 üncü gününden itiba
ren maaş verilmiye başlanacaktır. 
Fatih, Eyüp, Samatya-dan maaş alanlar yoklamalarını Fatih 

Malmüdürlüğünde yaptıracaklardır. 

Kasımpaşa ve Galatasaraydan maaş alanlar yoklamalrınr Bey
oğlu Malmüdürlüğünde yaptıracaklardır. 

Sultanahmet ve Beyazıttan maaş alanlar Y'oklamalarım Beya
zıt yoklama yerinde yaptıracaklardır • 

Üsküdardan maaş alanlar yoklamalarını Üsküdar Malmüdürlü 
günde yaptıracaklardır. 

Beşiktaştan maaş alanlar yoklamalarını Beşiktaş Malrnüdür-Bıınctan sonra mektebe duhul ıç:n '.kely .u._ e dilerine tebliğ edi-
ıtıe · . . d kabul edıldı erıı .. en 

sı V·e şımdıye ka ar 'h'nde mektepte bulun-
len talebenin de 1 Teşrinievvel 931 tarı ı 

Bordur ve Denizlideki kı- \ Hava ihtiyacı için 979 kilo 
taat hayvanları için arpa ayrı altı köşeli dural çubuk 378 ki
ayrı şartnamelerle ve kapalı Lo yuvarlak çubuk, 26S kilo du 
zarflarla münakasaya akonul- ral borular ıkapalı zarfla müna 
muştur.İhaleleri19 Ey!Ul931 cu _ saya konmuştur. !halesi 
martesi günü saat ıs te Bur- 12-11-931 Perşembe günü saat 
durda saat 16 da Denizlide İs- 14 te Ankarada Vekalet ıbina
partada asken satın alma ko- smda Hava SA. AL. KOM. da 
misyommda icra edilecektir. yapılacaktır, Taliplerin şart

(Şartnameleri komisyonu- name almak ve münakasaya 

muzda mevcuttur). Taliplerin ginnek üzore teminat ve tek

şartname6ini almaık ve müna- lifnamelerile mezkUr KOM.a ı 

Banka koınnıer~ıJale 1 \ lüğünde yaptıracaklardır. 
Kadıköyünden maaş alanlar yoklamalarını Kadrköy Malmü

dürlüğiinde yaptıracaklardır. "1alan lüzumu ilan olunur. (2380). 

~ -Sıvas belediyesinden: 
Bedeli muhamınini 

Lira 

ftalyana 
Sermayesi 700,000,000 

{İhtiyat akçesi: 
SB0,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin 
çekleri) satar 

Istanbul limanı sahili sıhhiye mer
kezi baş tabipliğinden: 

7200_ . . .. bin üç yüz) metre · tiıt!inde ve on 
Sivas Belediyesı ıçuı (uç kul' d"külmuş·· su borusuna 

'ıt· · kutrunda şa ı 0 

'. ı buçuk santımetre hali e Jconulaca'k hava vantozla-
ıh · d ! aıbeden ma er 
. tıyaç var ır. c b'at ve işkalile şeraiti fenniye ve te-

rı!e diğer teferruatınu_ı e . ~--'erilmiştir Buna ait evrak 
d. . İ b l Beledıyesıne go .. u • 
ıyesı stan u tk'k eıdile:bilir İşbu •boru ve teferruatının 

Ve t f atı orada te F • • 

D 
e er~u . ümrüksüz ve Sivasa kadar sigortalı teslım 

arıca ıskele5ıne g . · .. 
· il kapalı zarf usulile 28 EylUI 931 tarıhıne musa-

edılmek şart e . · - · d 

kasaya ginnek üzere İsıparta .. 1 (2404) 
da Mezkur komisyona mUra- muracaat arr. (292) \ 

caatları. (2S6). * * * 
• • • İzmitteki kıtaat hayvanatı 

Manisa, Kasaba, Salihli, Me- ~htiyacı için 436000 kilo arpa 
nemen, Kırkağaç ve civarında
ki kıtaat ihtiyacı için sığır eti 

ayrı ayrı şartnamelerde ola

rak kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 EylUI 

ve aynı miktar yulaf kapalı 

zarf usulile münakasaya kon

m~tur. İhalesi 29-9-931 tarihi \ 

ne müsadif Sah günü saat 14 

Liret, frank, İngiliz lira
sı veya doları frank olaırak 
satılan bu çekler sayesın
de neıreye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanm her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti-

Merkezimiz için kapalı zarf usulümünakasa ile 72S ila 730 
derecede 2000 lira 2SOO teneke .benzin mübayaa edilecektir. 

' J Münakasa günü 1 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Perşembe 
1

; günü saat 14 olarak tesbit edilmiş olduğundan taliplerin her 
gün Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında merkezimiz leva
zım dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzere dahi yevmi 
mezkfirda merkezimizde müteşekkil mübayaa komisyonuna 
:nüracaatları ilan olunur. (2414). 

d
.f t sı· gu"nü saat on beş buçukta ıhale edılecegın en 
ı pazar e . . . . 

talip olanların şeraiti kabul ettıklerıne daı·r ~vrak .ve bed:lı 
keşfi olan (7200) liranın yüzde 7,50 kuruş temınatlanle teklıf
ıe;inin ihale günü Sivas Belediyesinde mevcut bulunmaları 
İları olunur. (2395). 931 pazar günü saat lS te Ma- te İzmitte askeri satın alma 

h b • h nisada askeri satmalma komi- komisyonunda yapılacaktır. 

mal edebilirsiniz. Travel
lers çekl&i hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas edilmiştir. 

1 

Adana vilayeti mu ase eı usu- syonunda yapılacaktır. <Şart- Şartnamesini görmek istiyen-

d l 
•• .., •• d namesi komisyonumuzda mev- !er her gün komisyonumuzla Jstanbul Beşinci icra Memurlu-

Sİye mü ür ugun en: . cuttur). Taliplerin şartname . d .. b' ğundan: 
. d k'' Şarkan eskı kadın İzmitteki koınısyon a gore ı- Silivirde Celaliye kariyesi heyc-

Adananın İcadiye mahallesın e . aın A "k almak ve münakasaya girmek lirler. !haleye iştirak edecek ti ihtiyariyesine izafeten muhtarı 
Ş . ı tariki has oenuben men an üzere teminatlarile Manisada · İ bo 

garben Tırpani fabriıkası ıma en . z p ve Bektaş k"' k . .. taliplerin arpa için 1635 ve yu- 1' Esat beye (1120) Lıra tasına_ r~ 
tf· h"' · Mustafa zevcesı eyne mez ur omısyona muracaat- .k . 1., A!iıaddin kaptanın nısıf hiıısesı 
h ısyonerleri uaesı v~ . h siyeye ait olup Amerikalılar- !arı. (236). laf için de aynı mı tar temı- uhıesind<! olup mahcuz ve elyevm 

anelerile mahdut ve i areı ' u~u k' . on bir ve tahtani sekiz * * * natlarile Ticaret Odasından Galatada Azap kapasında Kalafat 
ca hası • • olarak işg~l ~ile.n evı a~.1 k 'fle ve 9 Eylfil 931 Çatalca Müstahkem Mv. ih- müsa-ddak ehliyetnamelerile mahallinde bulunan ahşap' motörlü 
Odayı 1amil bina on bır bın !ıra ı~edde ~ eşı. lkapalı zarf usulile tiyacı için alınacak sığır etine . ktupla-rile mezkur 44,5 X I2.5 X 4,5 Kadem ebadından 
tarihinden ı'tibaren yirmi gün mud et e ve ve teklıf me . . =yrı safi 15 Saf isi 10 ve 25 Hamu-

ıkapalı zarfla teklif edilen fiat- k enm .,-nı ·· .ı. im tır ~aınisyona va tı muayy - le tonunda ve tamamına 4135 Lira 
uzayedeye ç=a.rı. ış •. E l"lun" otuzuncu çarşamba günü lar ıhaddi itidalde görülmedi- 1 (289) 

S 
lerın y u den evvel müraca:ıt arı. · takdir olunan Doiç markalı Dizel 

atın almak ıstıyen . . Vı"la'yet Encwn" enine mü- g"ı'nden 14 9 931 pazarteısi gü-
l 1 b 

aber - - (2384). makineli ve 25 Beyğir kuvvetinde 
saat onda dı·pozito aıkçe en e er 14 F d kl d 3 K ) nü saat te ın ı r a _ gayret nam motörün nısıf hissesi 
racaat etmeleri ilan olunur. <2396 ' -- O. SA. AL. KOM. da pazarlık GAİP ARANIYOR birinci arttırmada kıymeti muham-- - h A la alınacaktır. Taliplerin şart- Mersinli Nazmiye H. Karde~i minesini bulmamasına binaen ikin· 

Tu•~ tu•• n ı•n ı• sarı umumı namesi KOM. da görmeleri ve Mehmet Ali Efendiyi görmek içın ci arttnmağa vazedilmiştir. Arttır-
ihale saatinden evvel teminat- ma şartnamesini İstanbul Beşinci 

d 
Çenberlitaş Piyer-Loti caddesinde icra dairesi divanhanesine talik 

d
• ı· w • larile KOM. da hazır bulun- 0 kt.. R B • • ın en No 34 hanede o or ıza eye edilmiş olup 12-10-931 tarihine mü-m u ır ıg maları. (288). (2383) müracaat etmesi. sadif Pazartesi günü saat 13 dm 

. . N lO(Sobaıbonısu imaline mahsus) * • * Üsküdar aiuncı icra dairesind•n: 16 ya kadar İstanbul Sinci icra dai 
1000 kılo : Demır saç 0• (İtfaı' harik ı"çı'n). 3. K. O. ve 1. Fmka kıtaat d 1 resin.de satılacaktır. • · Bir bor~tan o ayı mahcuz ve 

Ss Adet 
.. Ma sap kanca ve miiessesatı ihtiyacı ıçın aşa · ·ka Arttırmaya iştirak edenlerden ,, paraya çevriıın ... sı mu rrer olan 20 

48 : Ma sap balta " " ğıda yazılı odun kapalı zarf ıı- çuval unun 15-9-.931 tarihine müsa- % 10 teminat akçası alınır. Arttır· 
ma peşin para ile dir. Alakadarla
rın icra ve iflis kanunu 119 uncu 
maddesi hükmüne göre hareket et
meleri ve daha fazla tafsilat almak 
isteyenlerin 931/ 599 Taşra numa
rasile memuriyetimize müracadt 
eylemeleri ilan olunur efendim. 

230 " • Çinko su kovası " " " sulile satın alınacaktır. Şart- dif salı günü saat ıo da Üsküdarda 

2 
" : Otuz metrelik hortum " . ~ ik hortum· name ve evsafını görmek isti- atlama taşındaki bakkal dlikkanmın 
" · k nda) bezh last 1 · h gu"n ve taliplerin önünde satılacağında.n talip olanla-

210 metre (iki santim utrU . - ·nden taliplerin yen cırın er . 
b 

dılecegı 1 --. ...a ,1_ rın hazır bulundurulacak memnra 
Bala.da mu"harrer levazım mü ayaa e d'"ecler·ı ı'çı'n de de vakti muayyc:uue ..,ormsyo-

(
S ) ıg ) müracaat etmeleri il.in olunur. 

Deın· · · (lO) hortı.Uillar için S ve b gun" ü numuza müracaatları. (246 · . ır saç ıçın . 30 9-931 çarşam a . Od 19 9 931 - 1 b ı-tk· . 1 -M -ı 
(1 • len - SOOOO ·'- Jo un - stan u ıncı cra emur u-

5) lira tıe-min.at akçesini haım1 • mu"' racaatları. 6 "'"1 
-

K ısyonuna K · nd ğundrın: 
8<1at ıo da Galatada Mi?bayaat ·om (2370) saat 16 da omısyo a 

4 4 4 

· -ı-nıan 
lstanbul Eelediyesı 1 8 

1 sokağında 6 ve 7 
G 

da Bakırcı ar . . t 
alatada Perşembe pazarın . 'd' Koço Efendının s-

tıuınaralı yazıhanede sakin Kostantını 1 koyduğu malların 
ta.nbul Belediyesi Çubuklu gaz deposu~a ·mıi dört kuruşu 
<I ed' yüz Jıra yı • 

rctiye resminden borcu olan Y 1 
• mucibince mezkur 

le · · - · ahs'l' ınval kanun:ı · svıye etmedıgınden t ı ı e .. teneke motorın 
<iepoda mevcut olttp hacz eçlilen bi~ b~ş .~u:at on birde Çu
IZ.9.931 tarihine müsadif ~ümartesı guı:u ~-n olunur. (2413). 
hı11t1u Gaz deposunda mahallen satılacagı 1 

a 
-----.:_ --- • sinden: 

Ticaret müdiriyeti umu~~ye ıirketıer hakkındaki 
. nıunkaaem . . . . 

Ecnebi Anonim ve sermay- eshama f'kan Türkıycde ıfayı ınua 
3Q "' hk' ına tev 1 b" tini < eurinio:-.ü 330 tarihli kanun a am . 1 ın· den Alınan ta ııye 
Ilı • b" şırketer . 1 . b 
h "_leye mezun kılın;:n müsee<:el ecne ır irketinin Türkiye vekıl erı ~-
aı, (Doy•e Levant Linye) nam vapu ş . Çarls Con Kampel cfendı

l ' Ceyınıs d""I ,~"an j ak L<:ster, Jozd ZilbennaD ~". bu kere Türkiyeyi terk ey!• ı~ 
:•den Ceymis Çarls Kampel efendı.nın .. k ıınadığı ve diğer vekıllerın 
•ılı 1 • · · bükınU a nda ·ıen bir 
1• <t e bu-ndan sonra vekaletını.n . · ket tarafı n verı 
"ın deceklerı şır ·· "'I Ü§ ol· . -. akan ıfayı vazifeye devanı e . bittetkik muvafık e:oru m 
"tıd'anamedc bildirilmiş ve keyfıvet 

3. K. O. ve 1 F. kıtaat ve 
müessesatı ihtiyacı için aşağı
da yazılı kok kömürü kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 
Şartname ve evsafını görmek 
istiyenlerin ve taliplerin de 
vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. (24S). 

330 Ton Kok kömürü 19-9-931 

saat ıs te 3. K. O. 

*** 
Faııkı fiati mütealıhidine ait 

olmak üzere on ton motorin 
yağı aleni münakasaya kon
mu§tur. İhalesi 12-9-931 cu
martesi günü saat 14 te Fmdrk 
lıda 3. K. O. SA. AL. komisyo
nunda yapılacaktır .. -ı;a~ipleri_n 
nümune ve şartnamesını komıs 
yonda görmeleri ve ihale saa
tinden evvel tl'minatlarile bir
likte müracaatları. (223\ 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve pa
raya çevrilmesi mükarrer muhtelif 
cinste tlbise ve yazıhane İstanbul 
çar§ı başı hanında 16 numarad3 
açık artırma surctile satılacağından 
ıalip olanların 13-9-931 tarihine mü 
saddif Pazar günü saat dokuzda 
mahal!i mezkilrde hazır buluruna-
lan ilan olunur. 

lstanbul Birinci Ticaret mahke
mesinden: 

1stanbulda meydancıkta Şamlı 

hanında birinci katta kibar Ali 
karoeşler mahdumları unvani altın
da ticaretle iştigal eden ve Sarim 
ve Hikmet ve Fettan ve Rıza ve 
Muhsin beylerden müteşekkil olan 
Kollektif şirketinin alacakldarı ile 
icraen aktettiği konkurdatonun 
mahkememizce tetkikati bilicra 2 l 

Mayıs 1931 tarihinde tasdikine kJ
rar verilmittir. Keyfiyet icra vlJ 
iflas kanun~'tlun 291 inci maddesi 
mücibince ilin olunu~ 

lstanbul l kinci Ticaret mahke-
mesinden: 

Yorgi Kendiros efendiye ait olup 
Memalıki Şarkiye Fransız bankası

na merhun ve sattlması mahkemece 
karargir olan İstanbul Gümrüğün· 
de mevcut K. Marktlı 18 Balye pa
muk ve yün mensucatın 14 Eylül 
931 Pazartesi gi.:nü saat 10 da İs
tanbul Gümrüğünde ve kezalik Ga
latada Büyük Millet hanında 33 
No. lu odada mevcut 31 sandık ve 
8 balye çuha ve pamuklu kadife 
mensucatın 16 Eylül 931 Çarşamba 
günü saat 10 da mezkür han oda
sında açık arttırma suretiJc aatı1ct

cağından talip olanların mezkur 
gün ve saatlarda mezkür mahalle
de hazır bulunmaları ilt•.ı olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
İadei afiyet eylediğinden muh

terem haa.ı:.larını kabule başlamış
tır. 

Çeltik-Pirinç Fabrikası 
M. Karabekir ve Şürekası Komandit Şirketi 

Fener Balat Caddesi No 46. Telefon 20732. 

Telğraf adresi: İstanbul: KABAR. 
En son sistem olarak inşa ettiroiğimiz fabrika ıpirinç :ruraı için 

pek büyük menfaatler temin eder. 

GÜNDE İMALATI 30.000 OKKADIR . 
Gayet yüksek randöman verir, ve fevkalade temiz pirinç çıkarır. 

Zürraa maddi yar>dımlar yapılır. Çeltik satın alıntr. Çuval tedarik 
edilir. Pirinç aatın alınır veyahut satılmağa tavassüt edilir. 

Fabrikada sureti daimede bir çeltik ve pirinç miitehaesm bulun
duğı.ndan zürradan arzu edenlere ~ .iğin ıüreti zer'i ve yeti,tiril
mesi bakında meccanen fenni malOmat verilir. 

İtalya ve Bulgarietandan analize edilmit bereketli ve havadan, 
sudan gelecek hastalıklara karşı mütehammil, teminatlı ve mücerrep 
tohumlar fabrikada bulundurulur. 

Fabrika depolarında muhtelif cinste Filibc tohumundan yetltti
rilmiş pirinç her zaman mevcuttur. Niimune ve başka izahat isteyenler 

Fabrikaya müracaat etmelidirler. 

Yeni Türkçe Gramer 
M. BAHA 

Sabık Dil Encümeui a:ıasından ve Robert Kollej türkçe muallimlerin· 
den Baha Bey ~afından yazılan ve Maarif Veklileti Milli Talim ve 
Terbiye dairesinin 3 Ağustos 1931 tarih ve 23 numaralı k.ararllc orta 
mekteplerin birinci ve ikinci .sınıfları.na kabul edilen bu kitap yepyeni 
bir tarzda yazılmış, arap ve acem kaide ve ıstılahlarından ku.rtarılmı! 

yerlerine türkçeleri konmuş çok mükemmel, mufassal, bUabütUn yeni vo 
emsalsiz bir eserdir Yakında çıkacaktır. İkbal kütüphaneııinden arayınız. 

Küçük Gramer 
M.BAHA 

.... - -
Gene Baha Bey tarafrndan yazılan ve Maarif Vekileti Ml111 Talim ve 

Terbiye dairesinin 3 Ağustos 1931 tarih ve 25 numaralı kararile ilk 
mekteplerin dördüncü ve beşinci smıflarına kabul ediun bu kitap 
ta aynı yeniliktedir. Bol temr:nluile çocukları büyük gramere hazırla
maktadır. Yakında çıkacaktır. İkbal kütüphanesinden arıyınız. 

Hali tasfiyede bulunan 

Bursa Konserve Ortaklığı 
Kooperatif Şirketi tasfiye heyetinden: 

Bursada İnebey medresesi namile maruf binadaki konserve fabrikası 
bilumum demirbaş eşya alat ve edevatı ile birlikte müzayedeye çıkarıl
mıştı··. Demirbaş e1ya fabrika binası ile birlikte satılacaktır. Fabrikada 
bulunan ve bükfunete ait olan: Bir teneke kesme makinesi, bir gövde 
bükme mkincsi, üç takım lehim tertibatı, bir 13:stik makinesi, bir kapak 
kesme presi, bir kordon makinesi, bir kutu kapama makinesi, satılmıya· 

caktıı. 

MLlzayede müddeti 14 Eylül 931 Pazartesi gününden itibaren bir 
aydır. İhale 15 Teşrinievvel Pers"mbe günü saat 17 de alenen yapılacak
tır. Bina ve eşyayı görmek isteyenler hcrgün fabrikayı gezebilirler. Mii
zayedeye iştirak etmek için tasfiye heyeti emrine iki yüz lira teminat 
akçesi yatırmak Ul.zımdır. Taliplerin ihale gününe kadar zirdcki ad.-se 
müracaatalrı lüzumu ilan olunur. 

Adres: Bursa C. H. Fırkası binasından konserve ortakılıgı koopcra,i! 
şirketi tasfiye heyeti namına tasfiye memuru avukat Huliıs; 
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MILLlYET CUMA 11 EYLUr. . 1931' · 

Fotoğrafçılığın müteradifi olan LUMIERE şirketi ismini kim tanımat 
Her yerde bulunur. Toptan satıt yeri: lstanbul, Reji Han. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları l 
Mudanya - Bursa hattında yolcu ücretlerinden 

mühim tenzilat 

ıs EylUI 931 tarihinden itibaren Mudanya - Buırsa hattında, 

yoku ücretlerinde mühim nisbetlerde tenzilll.tı havi 1 numaralı 
~arife tatbik edilecedctir. Nakliye vergisi dahil olduğu halde 
Mudanya - Bursa yolcu ücretleri, t inci mev1ci için 75, lt inci 
60, 11! üncü mevki için de 30 .kuruştur. 

Diğer istasyonlar arasındaki ücretler de bu nisbetlerdcdir. 
Fazla tafsilat için Mudanya - Bursa hattı istasyonlarına mü 

racaat edilmelidir. (2352). 

* * * 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan otuz kalem ha-

mrzı kibrit, demir, müşamba, fırçası, kürek, crvata, çivi, çarşaf, 
yastık yüzü, müşamba. caket, kanape, ıkayış ve elektrik mal
zemesi ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 

14-9-931 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından 

taliplerin yevmi meıkurda saat dokuzdan on bir buçuğa kadar 
İ!lpatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malze
menin müfredat listesi mağaza dahiline asılmış olup nümune 
getirilmesi icap edenler için nümunelerinin beraber getirilme
si nümunesiz vaki olacak teklifatın kabul edilmiyeceği ililn 
olunur. (2401). 

li:dirne 15 inci u-ıdut taburu Kumandanlığından: 
İhale tarih ve günleri 

Krt'ası Cinsi Miktarı Münakasa Tarih Gün Saat 
kilo şekli 

~dime: 

Hudut Tabur XV. Daki!C 
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30 ila 45 baş Kırım danası münakasası 
Pendik Serom Darülistihzarı Müdürlüğünden: 

Pendik Serom Darülisthzarmda yapılacak tecrübelerde kul
lanılmak iizere 12-9-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
14 te 30-45 baş Kırım danası aleni münakasa suretile ihale edi
leceğinden şartnamesini g_örmek istiyenlerin her gün Fındıklı
da Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler muhase
beciliğine "e Pendik Serom Darülistihzar müdürlüğüne ve 
vermeğe talip olanların yevm ve saatti mezkurda mezkur mu
hasebecilikte müteşekkil mübayaat kQmisyonuna müracaatlar.ı 

Manisa Asma Fidanlık
ları Müdürlüğünden 

Manisa Asma Fidanlığını (9700) lira bedeli keşifli iki 
kuyu ve bir havuzdan ibaret su tesisatı için yapılan münakasa
da haddi layık görülmediğinden pazarlık suretile tekrar yir
mi giin müddetle münakasaya vazedilmişür. Talip olanların 
(16-9-931) çarşamba günü saat 16 da Manisa merkez malmü
dürlüğü dairesine müracaatları ilan olunur. (2220). 

Nafıa Vekaletinden: 
Kunduz Poz bölüğü için askeri elbise ve ayakkabı kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
• Münakasa 22-9-931 tarihinde salı günü saat 15 te Ankarada 

Nafia Vekaleti bi.nasında yaptlacaktıır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını aynı günde saat 14 buçuğa kadar müna
kasa komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin ti
caret odalarında mukayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin mü 
:ıakasa şartanmelerini bir lira mukabilinde Ankarada Nafia 
Vekfıleti inşat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa Liman İsle-
ri müdürlüğünden de tedarik edebilirler. , 

Ç.OCukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Ka.ndık, :ıaliytti uraumiyr •~ 

ıJalr nhabu.hlll:ına.a kar~ı bin· 
terce dok•--tar tarahadu 1avı•· 

~· edilen 

enofe1Tato 
luınet illen11 dOayaaıa •e• ı .. 
nlfnıda nlldeı.. Yt vocaklar 
blyQ.k bir memnunlyttlr kullan.a
l'lllı: · pılı: •llyelı lalde 16nnektt· 
4irler. Her eczanede bultıour. 

Erzin canda 12 No. lu 
Jandarma efrat mektebi müdürlüğünden 

1 - Mektep efradının senelik ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
mikdarlarr yazılı 43 kalem çeşitli erzak 2-9-931 tarihinden 
21-9-931taırihine müsadif pazartesi gününe kadar isimleri hi 
zalarında gösterildiği veçhile kapalı zarf ve aleni usulile 
(20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin tarihi mezkurdan itibaren 
bedeli muhammenin % 7,5 • nisbetinde teminatı muvakka 
ta • akçası veya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı 
dahili tahvilatı veya bOl'Sa fiyatından % de 10 noksanile 
diğer milli esham ve ta!hvilatm malsandrklarına teslimini 

J havi makbuz veya bank kefaletnamesini hamilen 21-9-931 
tarihine müsadif pazartesi sah günleri öğleden evvel saat 

\ 9 dan 12 ye ve 13 den 15 e kadaır vaki istizana binaen ihalei 
t katiyesi icra kılınacağından bu hususta izahat almak iste-

~ yenlerin hergün komisyonumuza müracaatları ililn olunuır: 
(2320) 

Kilo 
205312 

57031 
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12000 
4500 
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9000 
5000 
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5000 
2500 

500 
3000 
3000 
4500 
2000 
2500 

75 
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5000 
3000 
5000 
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5000 

350000 
6000 

16972 
8760 

10950 
2100 
5000 
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1000 
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3000 
2000 
3000 
1000 
5000 
3000 

Cinsi 
Eıkmek 

M'ünakasa üsülü 
Kapalı zarf 

Aleni Sığır eti 
Pirinç (yerli) 
iBulgur 
Sade yağı 
Kuru fasulya, 
Nohut 
Makama 
Mercimek 
Patates 
Taze bakla 
Bezelye taze 
Bamya (taze) 
Un 
Nişasta 

İnce seker 
Çekirdekli kuru üzüm 
Tuz 
Kuru erik 
Zeytin taner 
Çay 
Tulum peynttl 
Kuru soğan 
lspanak 
Lahana 
Kırmızı biber 
Pırasa 

Odun (halis meşe) 
Gaz yağı 
Arpa 
Saman (düğen) 
Kuru ot 
Sabun (Hacı Mu.,;tafa) .. . 
Sakrz kabağı 
Taze fasulya 
Semizotu 
Taze ıkayısı 
Pazı 

Dut pekmezi 
Yeşil domates 
Salça 
Patlıcan 

Kırmızı domates 
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Sıra No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
; o 
'1 
2~ 

2.' 
2' 
2~ 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
~4 

ıs: 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
4a 
43 

Adana Yedinci daire su işleri mü
dürlüğünden: 

Mersin kasabası civarındaki Efrenk deresi mecrasının ısla
hı ve üzerindeki köprünün tevsii ameliyatı keşif bedeli olan 
(~8800) lira mükabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çı
karılmı§ ve 931 senesi Ey!Ulünün yirmi üçüncü çarşamba günü 

D • • lf • • • d zevali saat on beşte ihalesi mükarrer bulunmuş olduğundan taarU un un eman etın en lip~e:in '"<.yedi buçuk teminat akçe1eri1e evrak ve sair vesaik-
.. .. 1 lerını havı kapalı zarfların Mersin vilayetinde müteşekkil ko-

. lstanbul Darulfl!nununa talebe ~ayt ve kabulü muamele ı misyonu mahsusuna tevdi etmeleri ve mukavele ve şartname 
:;ıne ba~lamlmıştır. Kayt Muamelesı Teşrinevvelin On Beşine ve diğer fenni evrakı görmek istiyenlerin Adanada Su i !eri 
'.radar devam e_d~~ektir. Taliplerin Fakülteler Kalemlerine mü-1 Müdürlüğüne ve Mersinde Nafia Dairesine müracaatları şilan 
racaat etmelerı ılım olunur. (2330) olunur. (2334) 

• 1 ... .. L.cıı.ı. .... ~ .......... -- -

ALEMDAR VAPURLARI 

KARADENiZ POSTASI 

Millet 
1 vapuru 12 Eyliil 

Cumartesi 
gllnü akşam saat 18 de Sirkcc.i 
rıhtımdan hareketle (Zongul-
dak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon. Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet aynı iskele
lerle Görele ve Unyeye de 
uğrıyarak avdet edt>cektir. Mü

racaat mahalli: İstanbul Mey
menet hanı Alemdar zadeler. 
Telefon: İs. 1154. 

Y elkencivapurları 
idaresinden: 

Her b gün 
hafta çarşam a leri 
Karodeniz batana hareket ettirilen 

vapurlanmızdan maado 

Fazla olarak 
ayrıca her 15 günde bir 

Cumartesi günleri 

stanbuıdan Hope'ye 
hareketle 
kadar bir sefer daha ya
pılacaktır. 

İşbu seferleri 

VAT AN vapuru 
yapacak ve ilk sefer 

19 eylül cumartes: 
gününden başlayacaktır. 

Fazla tafsilat için Sirkeci\!c Yel 
kenci flanında Accnıolıf;ın• mü· 
rocıat Telefon 21515 

ı,: r.lfllll----...ıı-.:: 
SE YRİSEF AIN 

Merkez acenta: Galata Köprü ba

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 

dar zade han 2. 2740. 

İZM!R SÜR'AT 
POSTASI 

GÜLCEMAL 13 Eyli'il Pa
zar 14,30 da Galata Rıh
tımından kalkacaktır. 

İdare fabrikasına lüzumu 
olan muhtelifülcins 8 ka
lem demir malzeme:;i mü
bayaa olunacaktır. İhalesi 
17-9-931 saat 16,30 teminat 
% 10 dur. (2304) • 

SOÇETA İTALYANA 
Dl SERVETSİ MARİTİMİ 

FEDE vapuru 13 EylUl pazar 
(Burgaz, V ama, Köstence, 
N ovorosisk, Battım, Trab
zon ve Samsun)e gidecektir. 

ALBANİA vapuru 14 Pazarte
si (Napoli, Marsilya ve Ce
nova) ya gidecektir. 

İTALYA vapuru 15 EylUl Sa
lı (Sitmar Levant Ekspres) 

\ olarak (Rodos, Pire, Napoli, 
" Marsilya ve Cenova) ya gi

decektir. 
UMBRİA vapuru 19 Ey!Ul 

Cumartesi (Rodos, Trablus, 
Beyrut, Hayfa, lskendociye, 
Mesina, Napoli ve Cenova) 
ya gidecektir. 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtım hanınma umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında N at
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoğlu 
3599yahut Istanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

lr:~~amb~2~.~C~v~~ı~hr~viye 1.1'~ tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. 

Türkıye ve Avusturs Cumhuriyetleri Maarif ictaresınce mu<:ıddak 
Leyli - Nehari J • L• • ve ticaret 
ve nim leyll en 01] ısesı mektebi 
İstanbul Galata Çrnar sokak 2 (İngiliz Jeneral konsolosluiu ~ 

nında) İmtihanlar: 9 ve 10 EyHiL Tedriuta 12 EyHllde başlanır. :ıc~yf. y 
muamel8tı her salı, perşembe ve cumartesi günleri 9-15 arıı.sında ııerT ' 
bcrlerinde nüfus tezkeresi, doktor raporu, aşı şehadetnamesi ile eV17•!· y 
ce bulundukları mektep tasdiknamesi ve üçer kıt'a fotoğraf getirıll~ 

!eri lazımdır. 

Nişan taş 

lngiliz erkek mekteb 
Mektep Ey!UIUn 23 üncü günü oabah saat 9 da açılacaktır. 

Müdür Pazartesi, Çar§amba ve Cumartesi mektepte bulunacak ' 
)l'Cni talebenin kayıt ve kabulünü icra eyleyecektir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Ketide 

11 EYLÜLDEDİR 

r.;üyük ikramiy 

35,000 Liradır 
Aynca: (15.000, 12.000, 10.000, 8.000) Liralık 

İkramiye ve: (25.000) Liralık bir MUkAfat. 

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

·- --

750 lira 
250 ,, 

,, 
" 

Türkiye iş Bankası 
t 

~--------------------.,,, , 
Istanbul Ticaret ve Sanayi odasındB~ 

12-9-931 Cumartesi günü saat 16 da Odamızda sarı,'., 
Umum Müdürü Şerif Beyefendinin ıriyasetinde Sanayie '.11~3 
teallik mesai! hakkında görüşülmek üzere umumi bir içtııı13 
aktedileceğinden arzu eden erbabı sanayiin de mezkur içtif11

3 

iştirak edebilecekleri beyan olunur. (2402). 

lstanbul müddeiumumiligu inden: 
~· İstanbul Adliye dairesi için mübayaa edilecek 45~ ~cc~ 

odun münakasaya vazedildiğinden şartnameyi görmek ıstı_},~ 
ZAYİ _ Kuleli Askeri lisesinde~ lerin her gün Adliye Levazı;m dairesine ve münakasaya işt;er' 
336 se11esinde almış oldu~ tas- edeceklerin teminatı müvak!katlerile 1 Eeşrinievvel 931 a 
diknameyi zayi etti,.,. Yenisini al•- şcmbe günü saat 15 te Defterdarlrkta müteşekkil komisY0ıı 
cağımdan eskisinin hükmü yoktu· müracaatları. (2404). ...A 

Eyüpsultan Cezri Kasim Ayazm~ 
çeşmesi 3 N<> da Fahri . MİLLİYET MATB.t\J\

51 


