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Umumi Neşriyat ve Yazı 

ETEM İZZET 

-Y-erıi vaP.- ı Terkos şirketi mahkeme e veril 
1- . ı'-------------=-::--:::-::::--::::--------~~~~------~~~~~~~-:-~--~~~~~~~~~--
talya'da tahta ve demır 0 ı G • H Bu·· yu·· k 

llıa.dığı için beton yapı ve par- V k·ı· B azı z. 
ke döşemeye pek az tesadüf o- Harı·ciye e ı ı ey 1·1_ • 
lıınur. Roma'nın biraz uzağın· • Gazi Hz. dün saat altı .bu- tt;lamıye 
da faşistlerin yapmış olduğu k t• • t h. ettı çukta refakatl_erinde mutat ze 
~eni sayfiye ,ehri baştanbaşa, hare e ) n} e ır v~t. olduğu halde Sakarya mo-
1~•lyan taşından ve malzeme- torıle saraydan hareket . ede-
',tn<kndir. Apartımanlannın rek Adalar civarında ve Boğa-

ııat katları bile döşeme İtalyan M. Venı"zelosun teşyii, mülaka.tlar ziçinde bir deniz tenezzühü ic 
taıiyle kaplanmıştır. Bu kat- ra buyurmuşlardır. . . . . . . . 
la.rda romatizmadan şikayete- şayanı dı.kkat muh_ averelerın --··-······~·.-· .. _. .. _ .. __ _ 
denler az değildir. 

. Ankara taşı güç işlendiği tezahu··ru·· ne de vesıle olmuştur 
lçin burada betonu reddedeıne 

T. Rüştü Bey 
Cenevreden 
Hareketini 
Niçin tehir etti 

35,000 Lira 32071 
numaralı 

bilete isabet etti 
Tayyare piyangosunun 11 ıncı 

tertip ikinci ketidesi dün ikmal e
dilmittir. Ke§idede ikramiye ve mü
kafat kazanan numaralar sıraya di
zilmiş olduğu halde altıncı ıahife

mizdedir. 

Dünkü keıide .: • bir hadise ol· 
muı, küçük bir dalırınlık keıide H· 

nasında bulunanları bir rakam Üze
rinde bir an için tereddüde düıür· 

müş ise de, fişin gösterilmesi bu teı
reddüdü izaleye kifi ırelmiıtir: Ha
dise fUdur: 

Aksurag yangın gerinde itfaiye çalışıyor 

~.i:ı. Çimento zanaatımız da ile
tıleıniJtir. Fakat Türkiye' de be 
l<ın kullan<?.bilecek şehir ve ka-
1.a.halarımız parmakla sayılabi· 
lır. Ne Erzurum ne Sivas, ne 
F.laziz umranı buİabilmek için 
betonu bekliyemez. Cenup şe
hir ve kasabalarımızın çoğu ko 
lay işlenir taş dağlariyle ~olu: 
dur. Taşın en asil mıman 
11nsurlarnıdan olduğu irJ<aı· e
dileınez . 

Anadolu'nun bütün köyle~i 
\re birçok kasabalan ise ker~ı~ 
len İnşa edilecektir. Kerpıçı 
sıkıştırmak ve kerpiç üstüne sı 
'Va tutturmak için buluna~. .~-
1uller, bilhassa bir katlı kuçuk 
\re büyük yapılar için bu ınad 
deyi de tam bir inşa unsuru ha 

Gün gelecek Türkiye
Yunanistan arasındaki 
hudutlar kalkacakbr 1 

Belediye Muhasebe Müdürii 
Cemal Beg 

Numaralan okuyan memur keşi
de esnasında 7038 numarayı oku
muf, ikramiyeleri okuyan memur da 
bıı. numaraya 40 lira isabet ettigini 
ili.n etmiştir. Aradan biraz zaman , 
l'eçince numaraları okuyan memur 
7038 rakamını tekrar okumuş, ikra
miye okuyan memur bu sefer de bu 
numaraya 5 bin lira isabet ettiğini 

ilin etmiştir. 

Aksarayda ge~e üç beş 
hanüman söndü! 
Müddeiumumilik 
Terkosu dava etti 

line getirmiştir. . 

Teufik Rüştiı Beg 

hhar ettikleri iyi hiaıiyattan 

bilhaua memnunum. Bir gün 
gelecek, iki memleket araam
daki hudut kalkacaktır." 

Birinci esas meınleketın her 
la.rafında yapının ana malze- 1 

lllesi beton tuğla, taş veya 
toprak olar~k en ucuz maloldu 
iiuna j:Öre tesbit olunacaktır ... 

H . duvar doer çeşıt yer ve I k 
Şeırıe ve kaplamaları mut a 
tnahalli malzemeden olına~~d~r. 
iliz bu iş lerde kullaı.u~an .~d~~ 
Avrupa malzemelerını go~ : 
llu malzemeler yerli şekıllen 
kolaylıkla alabilir . Pence~·e ve 
kapılarda lmllanılan deınır ve 
Çe\ik malzeme de Türkiye'de 
lllükemmel olarak yapılmakta
dır 

Milli mimari, her yerde, 
ltıi lli malzeme ile bulunan en 
ıı:üzel ifade şekli demektir · 

Arayış ve acemilik d~~remiz 
ıı:eçrniş olduğu için, bugu?. ~r
tık kararlarımızı verebılırız. 
llu karaı·larımızın en başında, 
lrıilli türk malzemesile yap~ 
'atı'atının en güzel örneklerı
nin vücude getirilebileceği ol

AT1NA, 12 (Apo.) - M. 
Venizelos Cenevre' den hareket 
etm~tir. Teşyi eden zevat me: 
yanında .b.ulunaı;ı Tü~ki!.e Han 
ciye vekılı Tevfik Ruştu B. ~· 
Venizelos'a salı günü hareketı 
mukarrer olduğu halde, mün
hasıran Türk - Bulgar meselele 
rinde tavassut suretile faideli 
olmağa çalışmak için, hareketi 
ni cumartesiye talik ettiğini 
söylemiştir .. Tevfik Rüştü B.in 
dün M. Venizelos'la vaki mü
lakatında hazır bulunan Yune.n 
Başvekalet müste§arI Papada
tos, Tevfik Rüştü B.ye, Türki
ye Başvekili ile Hariciye vekili 
nin yakında Atinaya mukar~r 
olan seyahatlerinin Yunanı&
tandaki muhacirleri çok mem• 
nun ettiğini iblağ etmiştir. 

lııalıdır. 
İstanbulda evlerinin kapıla 

llnı İngiltereden getirmiş ol
llıaları ile iftihar edenler, mese 
la Ankara' daki Alınan sefaret
hanesinin salonlarında eski E
dirne evlerinden çıkarılmış tah 
la dolapların en kıymetli vazo 
lar gibi muhafa edildiğini gör
ll_liişlerdir. Geçenlerde biı· a;ne 
tikan kilit ve sürgü katalogun 
da İstanbul ve Anadolu kilit ve 
•örgülerine yeni şekiller verile 
tek birinci sınıf nümuneler ara 
31lıa alındığını gördüm. Me
ıer biı· amerikalı geçen sene 
!erde memleketimizi dolaşmış; 
kilitlerle sürgülerimizin resim· 
!erini çizmiş ve amerikan sanat 
karlarına teslim etmiş. Eğer ge 
l~ek sene Ankara'ya New 
'ibrk'tan Kastamonu sürgüleri 
ıı:elmit olduğunu görürsek hay 
ret etmemeliyiz. 

Yeni kafada mimarlarımız 
ı>etişiyor. Ankaranın yeni ev
leri, açılan sergilerde genç mi
tlıarlarımızın eserlerini gören
le., modern yapı kültürünün 
bİzde çok ilerlediğini tasdik et
ll:ıeğe mecburdurlar. Bu genç
le., en büyük yapıcı millet olan 
1' iirk milletinin çocuklandır
lar. Harpteen evvel İstanbulda 
l iirk kalfalar bile azdı. Şimdi 
bıırada çalışan ecnebi mimar
lar, Türk inşaatçılarının Avru
l>adan gelecek inşaat şirketle- ' 
tinden bizi tamamen müstağni 
bırakacak kadar terakki ettiği
tıi söylemektedirler . 

Artık yetişmiş mimar ve 
·n~aatçlarımızı, fakat yeni ka
fa.da mimar ve inşaatçılarımı
lt Ve memleketimize bağlan
lııış iki üç ecnebi san'atkarı 
10Plıyaı·ak . 

ı>ii 
Milli ve mahalli yapı sana

Düsturunu hazırlamak sıra 

T. Rüştü B. cevaben: "Mu
hacirlerin Türk. Yunan muka
velesini takdir etmelerinden v~ 

Satılacak Yunan 
emlaki nerelerde? 

Listeler basılıyor. Bono sahip
lerinden bazıları birleşiyorlar 

. vzi e Listelerin basılması yarın 
Gayri mübadıllere te ka." akşama kadar bitirilecek, Def-

dilmek.~e olan bonola::a~t':nası terdarlık ve ~r~a ile Ga~ü
bil muzayedeye )-ki r tele badiller cemıyetı merkezıne ta
mukarrer ~una~ emd~ b~ lan lik olunacak, aynca di~er vili-
rinin tabedılmesıne ş (Devamı altıncı sahıfede) 

Sanayi erbabı dün -
hasbuhalde bulundu 

. d.. lantıya İstanbul meb'usların-
Şehrimiz fabrikatörlerı !un dan Vasıf Bey de İ§tirak etmiş 

Ticaret odasında toplanm~.ş -~r tir İçtimaı açan Sanayi umum 

d r Yüzden fazla fabrik~torudn mÜdürü Şerif Bey, sanayi erba 
1 • . •• J un ınusaa e · · ki · d · ştirak ettıgı, sa on b "k f" bına toplantıya ıştıra erın en 

:izliğinden bir kısıın_fabrı :0°~ (Devamı altıncı sahifede) 
· d bulunamadıgı u p . -

lerı~ . ~ - -;hf- 1 de Türkiye hara.çgüzar olmak
kadar birinci safta gelen 1

.. 
1 

tan hemen kurtulmalıdır. Fa
yaçlardandu. Her tarafta1 :ın~ kat Türk binasının tepeden tır 
ran sevgisi uyanmıştır.A ~an_ na<ia kiremitten musluğa ka
bulun yarıdan fazl~s~, nb.~:~ da; her şeyi Türkiye' de Türk 
nın daha beş on mıslı'.. !er~ ;: elile işlenmiş, Türkiye' de Türk 
Anadolu kasaba ve koy ! d malzemesiyle yapılmış olmalı
vaş yavaş, fakat hepsi yenı en drr. 

Belediyede 
ihtilas mı? 

Mühim Bir ihtilas 
meydana çıkarıldı 
Belediye Muhasebesinde, 

S'on bir ay zarfında Nişantqın 
hanümansı:t yangınını müteakıp iki 

Keııideye her elli numarada bir mühim yangın daha oldu. Taksimde 
2 aparbman 4 ev yandı. Evvelki ge 

fasıla verilir ve mütebaki numaraı ce aahaha karşı da gene dört be§ yeni muhasebe müdürü Cemal 
Bey, hesapların tetkiki ile e
hemmiyetli bir surette meşgul 
obnap başlamıştır. 

r"µ·· ·.r • Türk aileıinin sokakta kalmasile ne / 
ticelenen bir yangın daha olmuıtur. 

ı Aldığımız malumata göre 
dün oldukça mühim bir ihtilas 
meydana çıkarılmıştır. Bu ih
tilasın bir hayli yekUna baliğ 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Müdür Cemal Bey tetkikat 
ve tahkikatla ehemmiyetli su
rette meşgul olmaktadn· • 

Yarın imtiyazı 
iptal edildi 

y arm gazetesinin tekrar netrine 

tevvessül edildiğini ve bunda da mu 
vuaa görüldüğiinü yaznu§tık. 

istihbaratımıza ıröre bu g82ete
nin intitarına 111ü111ade edilmemit

tir. 
Binaenaleyh Yarın'm imtiyazı 

iptal edilmit bulunmaktadır. 

Üç yerde 
T~ftiş ---Tütün inhisarında, 

Gümrüklerde, 
Tıp fakültesinde ... 

Maliye heıyeti .teftiş.iyesi dün 
den itibaren yenıden ı·r -nlı te 
lif dairede tef· 
tişlere ba9la
mıştır. Heyeti 
teftişi;yenin bir 
grubu dün tli
tiin inhiaan İ· 
daresinin mua· 
ınelitmı, diğer 

bir gnıp latan 
bul ııümriikleri 
mwı.ınellt ve 
hesabatmı teftişe ~-• '""'ş H•· 
balamıttır. yeti reisi 

Diier bir tef- ADIL MÜNiR 

t'-i heyeti de, dün yazdığımız 
gibi, Darillfünun Tip fakülte
sinde bazı nıuhasebe itlerini 
teftiıe başlamıt tır. 

Maliye heyeti teftişiyesi 
muhtelif mal ınüdürlüklerinde
kiMaliye tahsil ıubeleri ve ıair 
devairdeki teftişlerine de . de
vam etmktedirler. 

Dün bu hususta Maliye he
yeti teftişiye reisi Adil Bey bir 
muharririmize demiştir ki: 

"- Gümrükler ve tütün in
hisan muamelatı bu sabahtan 
itibaren teftişe başlandı. Tip 
fakültesi.nin heaabatı da tetkik 
ediliyor. Bu hususta şimdiden 
bir şey söylenemez. 

Mektep 
ihtiyacı 

/nıkliip lisesi hakkında 
izahat iç !ahife,,ıizde 

r 
' I • 

. -· 
lar otomatik bir ıekilde karııtırdır. 

Seans bitip te numaralar karış~ 
tınlırken, bir bayi bu batanın far· 
kına varmıt ve piyango müdürüne 

hitaben: 

- Müdür Beyefendi, diye seslen 
mittir, biraz evvel 7038 numaraya 
40 lira ioabet ettiğini ilan ettiniz. 
Şimdi de ayni numaraya 5000 lira 
isabet ettiğini oöyliyorsunuz.. Bu 
seri ve bu numara bendedir. Hangi
si doğrudur bu isabetin ? 

Piyango tesia edileli tam altı 

Y angm; Aluarayda Horhor cad
desinde kömürcü Hüseyin efendinin 
dükkinından çıkmııttr. Htiıeyin -'· 
nin dlikki.nında yatmakta olan hem 
şerisi Şerif ef. gecenin aaat iki buçn 
ğunda tahta çatırdıları aeıi, boğu
cu duman kokusile uyanmıı 
ve dükkimn alevler içinde bulundu 
tunu görmüştür. Şerif Efendi telkt
la, kendini dükkandan dıııan atmış 
ve yangnı var! diye bağmnaga baf
lamııtır. 

Bu 11rada yangından haberdar o
lan mahalle balkı da kendi eıyalan 
nı kurtarmak derdine dütmiişlerdir. 
itfaiyeyi haberdar etmek ahaliden 
kimsenin aklına gelmemiı, nihayet~ 
hir taraftan polisin ihbarı diğer ta
raftan kulenin görmüşoJ.maşı itfaiye 
yi ancak yirmi beş dakika sonra yan 

Ciimhuriyet Müddeiumumisl 
Kenan Bey 

gm yerine getirebilmiıtir. 
itfaiye arazörlerindeki suları bitil' 

dikten sonra etraftan aramağa başla 
mı§,fakat buauada sık ve ahşap olan 
(Devamı altıncı sahifede) 

Hücum botlarımız 
denize indirildi 

Tecrübeler Marmarada bu hafta 
içinde yapılacaktır 

sene olmuştur. 6 senede ilk defa r ~==~= - ----
vuku bulan bu ırarip hadise pek ta
bii olarak piyanıro memurlarının 
hayretini mucip olmut, herke. bu 
garip tesadüfün alacalı neticeye in
tizara başlamııtır. Piyanıo çok sağ
lam uıüllerle ve hiç bir ıuretle ha
taya meydan ve imkan verilmiyecek 
tekilde keşide edildiği için, derhal 
diğer kontrol usullerine müracaat 
edilmiş, keşide sırasıyla çekilen nu
mara flılerine bıılularak, 40 lira iaa
bet eden numaranın 7038 oldup, 
6 bin lirayı da 7338 numaranm ka
zandığı, memurun dalgınlıkla ikinei 
nuınuayı bir 11fır ilavesi ile okudu
p, aıılaıılrnıt, fitler yan yana mey 
dandaki kara tahtaya çivilenerek 
halkın endite•İ izale edilmittir-

Gene komünist 
Beyannameleri 

/zmirden lstanbııltı 
gönderilen beyanname 

9 Eylül lzmir lstiklil bayramı mü 
nasebetile lzmirde komünistler tara 
fından bir beyanname neıredilmit

tir. 
Bir sureti bmirden postaya ve

rilerek gazetem.ize gönderilen bu 
beyannamenin altınCla 0 Türkiye 

komünist fırkası lzmir Vilayet ko
mitesi11 yaz111 vardır. Beyannamenin 
ortasında kırmızı orak çekiç damga 
sı da bulunmaktadır. Beyanname 
bennutat bir çok hezE;yanlan ihtiva 
etmekte ve bütün memleketin yek
pare bir kalp halinde candan tesit 
ettiği fzmir istihlası ,Pbi bir bayra
m aleyhinde cümleler neıredilınek

te.!'--

Dün dt nize indirilen lıiıcıım hatlarımızdan "Denizkuşu,, 
ve "Martı., Haliçte .. 

Evvelki ııün Valreal vapuru 1 da bugün denize indiril 
ile tehrimize getirilen "Deniz rek, famandırasna bağlanacak 
Kuşu,, "Martı" "Doğan,, isim- tır. Haliç'te botların eksik ka
li üç hücum botumuzun denize lan levazımı temamlanacaktır 
indirilme amelitesine dün sa
bah Haliçte başlanmıştır. De
niz Kuşu isimli botumuz ve 
Martı denize indirilmiş ve Ha
licte hazırlanan şamandıraya 
bağlanmışlardır. 

Diğer hücum botumuz 

Bundan sonra botlarımızın, se 
kıyat tesellüm komisyonu tar 
fmdan gönderilen bir heyet hu 
zurunda, Marmaı·ada provalar 
yapılacak ve komisyonca tesd 
Iüm edilecektir 

s a ılacaktıı· • Falih RIFKI ...., _ __,,,....., _mi_._b,~-------~ld.LL.._ ____ _,_. _ __..~~Murin.,_I_~~~--~_:__:-.::_:_:_:_~~~~--.::===--------'-~-
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(stanbul nasıl işgal edildi? 
Aziz Hüdagi 

Hala sorgu yok! 
•••••••• 

Ne olacağımı bilmemek, benim 
için kahredici bir azap oldu 

Aşağı odada dııardan can- horoz dans etmek iıtiyor.,, 
{ılara ve serbest gezenlere mah Sonra şarlalar darbı meseller 
ıuı ıealer iıitirdim .• Burada ve apaf ıözleri .• 
siyah bir kaya, ıiyah bir kapı Yemeği erken getirdiler. 
ve ıssız bir mağara sessizliği Külbaıtı, patates ve bir aüra
var . Pencereyi ören demir par hi tarap. Eti yiyemedim. Pata 
makhklar başımı çıkarm-aj{a tealeri yiyor ve ıarap ıçıyo
mani.. Atağıda karlarm ren rum. Yıioe büyük bir ümitsiz. 
gi gecenin rengioi hafifletiyor. lik içindeyim. İçtikçe manevi
Eski bir ay laaa da olsa "mah yatımın gevıediğini, ıöküldü
puılara ıtık verilmez,. demek- ğünü ve dağıldığını duyuyo
sizin odamı aydınlatıyor • Ber rum. Buradan sağ çıkacağıma 
tran bana kuvvet veriyor ve dair hiç bir ümit ve ışık yok. 
kuşlar ötüsüyordu. Üşüten İçiyorum, çölde ıoyulmu§ yol 
tatların y;ınnda küçük saadet 1 cu, kuru bir toprak gibi içiyo
ler de varmış. Odamı değişti- rum. Şimdi serbestim. Ne be 
rin dediğime pişman oldum. tonlar, ne demirler, ne sünıgü 
Burada yalnız taş üstünde yat ler beni tutamıyor. Evimi, 
maktan kurtulmuş oluyordum. memleketimin güzel yerlerini, 

Kolsuz postu üzerime al- annemi ve bütün sevdiklerimi 
dım. Atağı odadan naklettik• dolaıtım; sonra kendimi oğul 
!eri yağlı çuvalları kerevetin tulu ıelviler altında, bir top
üstüne serdim. Yattım. Uza. rak çatının altına uzamnıt gör 
na bilmek te bir saadebnit! Si düm. Çatının taze toprakları 
nirlerimin aızlıyarak eski vazi- üstünde siyah ba§Örtülü bir 
yetlerine geldiklerini duyuya- kadın hıçkmyor. Yanı batında 
rum. Kerevetin aralıklı tahta peri§an bir çocuk yazısız taşı
ları kemiklerimi acıtıyor. ma yaslaomıı, kimbilir niçin, 

Gecenin bu kadar koyu bir ağlıyor; iri damlalar çatımın 
karanlığı olduğunu bilmiyor- topraklarını ıslatıyor. Bu yaş 
dum. Nefes aldıkça ciğerleri- ları "siyah d1Varıo önünde ba
me siyah bir hava doluyor. tı dügük mavi .gözlü Rum ço 
Gözlerimi kaparsam biraz ay- cuğu,. nın gözleri değil mezar 
dınlığa ç•kmış oluyorum: Geç taşına yaılanmıt kara gözlü 
miş günlerimin fasılasız film- bir Türk çocuğunun gözleri 
!eri, geni! bir ekran üzerinde döküyordu. Şehit, yetim, dul, 
akıyor. i9te bütün bir Türk ailesi! Yal 

Hasretler, saadetler, faci- nız bunlar muharebe ile alm
alar ve muvaffakıyetler •• Son- mıı Sakız adasında değil, mu-
ra ümitler ve bunlara erişmek ahede ile girilmiş latanbulda 
kaygulan. Fakat yine sükUt, ağlıyorlar. . 
yine macun gibi bir karanlık. İsrafilin suru ve mahşerın 
Uyudum mu? Bilmiyorum. gonkları beynimde çarpıttı· 
Gözlerimi açtığım zaman de- far. Ayağa kalktım. Vücudü
rin bir kuyunun ağzından do- mü sıkan topraklar döküldü. 
nuk bir kar.dil ziyasının sark. Uyanmak için baıımı birkaç 
tığını gördüır.. Sabah oluyor- dafa dıvara vurdum. Şarabın 
du. Penceremin önünü kaplı • açtığı dünyadan hakikatin za
yan dıvar yavaş yavaş meyda lim di.\nya5ına inmittim .. Kere 
na çıktı. Baı::.J. ancak üç met • vetin kenarına ilişmiı, bitap, 
relik bir ufok bırakan bu dıvar zihnim boş, çenem göğsümde 
ne idi? Hangi dünyanın kom- oturuyorum. Dizlerimin ara
şuau idim? sında kenetlenmiş .,\lerime bir 

Fes linin mumu ile güneşin kaç damla ateş düştu. Ağlıyor 
ziyası arasındaki mesafeyi tek dum , varlığımdan utandım. 
rar yürüdüm, hiç uyuyamamı- Fakat üst üste boğazıma yığı
tım.. lan dalgaları durdurmağa mu

kadder olamıyordum. Yine bu 
radan çıkmak, hayalatın ge-Şarabın tesiri 

lS Şubat , niş diyarlarında dolaşmak la-
zımdı. Sürahiye sarıldım, şa

Bekliyon:m, hiU5. sorguya 
çağırmıyorlar. Ne olacağımı rap! Kum ve ateş; su. O yal
bilmemek beni kahreden bira- nız gözlerimde var .• Yaradılış 

bize bu teselli menbaını da ver zap oldu. Büyüklerimiz en iyi 
dost kitaptır demitler. Hele mcseydi buhran ve ateıten ya 
bu üzlet türbesinde kitabın nar, kül olurduk. 
her satırı bir ayet kadar kut- y aılanm Dant'ın cehen-

nemlerini sön-dürdü. Göğsüme 
ıileşiyor. Kapalı hayatlar ara 
sın.da fark yoktur. Silviyoyu çarpan dalgalar duruldu. Kere 

vetin üstüne uzandım Zaman 
okuyalım, benim duygularımı 

ve hadiseler silinmişti. Pence
okumuf oluruz: ".Odamı değit 

remden bana alaca bir ağartı 
tirdiler, diyor, timdi birçok ve soğuk bir hava geliyordu. 
teylerden mahrumum. Batım Biraz sonra bunlara üçüncü 
çok ağırıyor. Ah, bu ağn beni bir tey kanttı. 
ıatıraplarımdan kurtaracak bir 
d 1 1 • (Devamı var) 
ert o sa.,, Ve derhal pıımuı .. - -··- -··-.. ·--

oluyor: "Sefil temenni! di- Manisada spor faaliyeti 
yor, Allaha tükrederim ki bu MANiSA 12 (H .) T" 
temennimi kabul etmedi. On 1 uıu1& - ur-

·ı kiye idman ittifakının Manioa nun-sene sonra aı eme kavuıtıım. 
Bu bir şey değil, ıstırap inaa- takaaıru teıkil etmek üzere Maniaa
na kıymet veriyor; benim ıstı- da mevcut Albnordu ildman yurdu, 
raplanm bota gitmedi.,, Batka Sakarya ldüpleri murahhaslan g.. 
bir sahifede tunları ilave edi- eylUI 9313 tarihinde bir içtima ak
yor: ".SükUneti kayıp bir ruh tetmiılerdir. Mmtaka teniı bey' eti 
muhakemesini de kaybediyor. riyasetine fırka kumandanı Cavit 
Mantık sendeliyor ve insan Pqa, ikinci reiıliğe Vehbi Bey, aza 
bedbin oluyor • lıklara da Celil, Seyit Ali, yede!< a

Felsefeye dütman oluyor. 
Yeni odamda evvela dıvarlara 
baktım. Kurtun kalemle, kö
mür ucile, sert bir §eylerle 
yazılmıt birçok yazılar var. 
Bunlar arasında iki güzel mıa
ra okudum, yazık ki şimdi ha
tırnnda değil.,, 

Buradan hatırıma geldi. 
Ben de dıvarlara baktım; ayni 
şeylerle yazılmış tuhaf yazı. 
lar ve imzalar görülüyor. Ba
zıları okunacak gibi değil, Ka 
pınm arkasına gelen yere ka • 
lın harflerle "karanlıklar cen- 1 
netteyim; !::en adem isem hava 
nerede?,, yazılmı~. Onun ya
nında güç okunabilen bir sa
tır: "N .. redesiniz, pilicler. b•r 

zalığa Şevl<et ve Tabain Beyler; 
Futbol bey'eti reisliğine orta 

mektep müdür muavini Halit, üa 
lıldara Celal Ye Ahmet Nuri yede!< 
azalığa Şevket ve Rifat Beyler; 

Atletizm bey'eti reisliğine tüc
cardan Tahsin, iızalıklara Re§at ve 
Hüaeyin yedek azalığa Mahmut ve 
Nazım Beyler; 

Heoap müfettişliklerine Ekrem 
Nimet Beyler ıeçilmiılerdir. 

Maniaa gençliği seviye hayatı

nın bu inkitafından son derece mem 
nundurlar .. Memlekette fimdiye ka
dar belli baflı bir ıpor ve futbol 
saha11 yokken bu defa Cavit Paıa 

Hazretlerinin yükıek yardım ve mü 
zaheretlerile İyi bir aahanın inıası
na başlanmıştır. 

Dört devlet daha teslihat içi~ 
bir mütareke teklif ettiler 

Bunlar Danimarka, lsveç, Norveç, F elemenktir 

M. Briand'ın Müthiş bir 1 Gandhi 
Fransa da Bir nutku Kasırga! 

Fransız Hariciye nazın 
bir nutuk söyledi 

CENEVRE, 11 (A.A.) - Cemi
yeti Akvam mecliıinde, Cemiyetiu 
faaliyeti hakkında cereyan eden mü 
zakerat esnaaında, M. Briand heye
candan biraz aararmıı olduğu bal
değ salonun her tarafından gelen 
hararetli ve sürekli alkıılar arasın
da ıu nutku iradetmiıtir: 

ucemiyeti Ak-.ıama aamimi ve a· 
teıli bir imanım vardır. Büyük mec.. 
liı, mesaisine bir betbinlik bavaaı i
çinde baılamıı olduğundan içtimala 
rında hazır bulunmağa ziyadeıile ar 
zu ediyordum. Filhakika, Cemiyeti 
Akvamın, manevi vaziyeti, kendisi
ne doğrudan doğruya yapılmak iste 
nilen taarruzları müıküllet-

tiriyoraa ela Cemiyetin, i-
tiyatlarını iz'aç ve men-
faatlerini ibW eylediği bir takım 

rakipleri vardır. Milletler, baan 
çabuk müteesıir olmağa kabiliyetle
rini fiddetlendiren encliıeli devirler 

Hondurasta bir kasırga 
oldu, 400 kişı öldü 

lngilizlerden şimdilik 
muhtariyet istiyecck 

MIAMI, 11 A.A. - lngiliz müo- MARSILYA, 11 A.A. - Gandbi 
temlekelerinden Honduru'ın merke "Raj Putana,, posta vapurile Mar
zi olan Belize ıebrinde §idılatli bir •ilya'ya ııelmittir. Saat 16,40 da 
kaıırga olmuıtur. Bu esnada 200 Calais ıür'at katarile hareket ede
kİ§i ölmüıtür. Bu kasırga Hortoriko cektir. 
da ve Antilleı adalarının diğer kı- Katibesinin beyanatı 
sıınlarmda da külliyetli zarar ve ha- MARSIL YA, 11 A.A. - Gand-
.,... yapmııtır. Kasırga timdi Haiti bi, Raj Putana vapurile aaat 7,30 
adasına doğru ilerlemektedir. da buraya vaııl olmu§tur. Kendiıine 

MlAMI, 11 A.A. - Dünkü ka. gazeteciler, fotograf muhabirleri ve 
sırga canuında ölenlerin miktarı kesil bir halk kütlesi intizar ctmek
dört yÜz olarak tahmin edilm~:.te- te idi. 
dir. 

MlAMl, 11 A. A. - Belize'de 
ehaliden bir çoğu hali enkaz altın

da bulunmaktadır. Bir çol< Ameri
kan papularının da ölenler arasında 
olduğu söylenmektedir. Kasırga ile 
beraber bir de met dalga11 gelıniı 
ve iki metre kadar yükselen sular 
ıebrin snkaklannı kaplamııtır. Eha
Jiye yardım için lazım gelen tedbir
ler alınınıt hr. 

Gandbi'nin bafı açıktır, ıırbnda 
beyaz pamuktan milli elbise ve a
yaklarında meıin sandal vardır. Ken 
disini ıelNnlıyanlara ellerini kavut· 
durmak ve bekliyenlere doğru uza
tıp yukarı kaldrrmak suretile muka· 
bele etm;ıtir. 

Mary • Bay denilen katibeıi Mis
se Slade, Gandbi'nin namına ıu be
yanatta bulunmuıtur: 

- Avrupa'dak.i ikametimizin ne 
kadar devam edeceğini bilmiyoruz. 
Eğer konferans akim kalacak oluraa 

- - ' -:~· .•• ~ı--~ .- :)i 

Yanlı hes p IJI 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Emlak ve eytam bankaıııııJI 
yeni yapılacak binası için evvelce açılan münakasada inpBll 
443,973 liraya deruhte eden Abdurrahman N:ıci E. bankaya ııı~ 
racaat ederek lıe.ııaplarını yanlıt yaptığıııdan l.u teahhüdünü if~ 
edemiyeceğini bildirmiştir. Bir hesaba göre Abd~rrahınan N~cJ 
B. 130 bin lir.ı kadar bir yanlıtlık yapmıştır. 

Banka müdiriyeti bu vaziyet karşısında keyfiyetten idare 
meclisini habe,.dar etmiştir. İdare meclisi bu sabahki içtimauıds 
Naci B. in 40 bin liralık teminat akçesini İrat kaydına ve yeni· 
den münakasa açılmasına karar verınittir • 

Münakasa 19 eylul cumartesi günü icra edilecektir. 

Te'ufik Rüştü B. M. Briand'ı 
ziyaret etti 

CENEVRE, 11. (A.A.).-Türkiye Hariciye V 
kili T cvfik Rüştü Bey M. Briand'ı zyaret etmiştir. 

iki hademe arasında kavga 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Dün gece Emane1 

binası bahçesinde iki hademe arasında bir husumetteJ1 
dolayı kavga çıkmıs ve hademenin biri tarafından atı· 
lan üç el silah has~ma tesadüf edememiş, mütecasit 
zabıta turafmdan yakalanmıştır. 

Meclis umumi katibi 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Meclisi umumı Kaıi 

bi Veysel Bey İstanbula hareket etmiştir. 

Bulgaristanda Kaldı! 
SOFYA, (Milliyet) - Mahut Açık Söz gazetesinin sabilı! 

yüzelliliklerden Ahmet Hikmet'ın Bulgaristan'dan ihraç edildığ1 

doğru değildir. Bulgar hükfuneti, Ahmet Hikmet'i Romaoya'y• 
sevkedecekti. Fakat Romanya hükUmeti kabul etmeıoittir. Alı· 
met Hikmet, Filibe'den Şumniye nefyedilmit ve orada ikamete 
memur edilmiştir. 

T unada bir Sırp şakisi tutuldu 
V AŞINGTON, 11 A.A. - Bah

riye nezaretine gelen haberlerde 
Portoriko'da San • Juan'da tiddetli 
bir fırtına büküm sürmekte olduğu 

ve külliyetli miktarda zarar ve basar 
vukubulduğu bildirilmektedir. 

uzun müddet kalmıyacağız. Maama 
fih Gandhi, t111iliz milletine ve bil- SOFYA, 12 LHususi muhabirimizden] - "Sırp,, ismile ma• 

ruf meşhur haydut Yurdan Dimitroff Tunadaki Rahova limanııt· 
da yakalaomı~tır. Dimitroff, bir çetenin batında olarak, aon ikİ 
sene zarfında Bulgaristanda üç cinayet ve katsiz hesapsız çapul· 
culuklar ika etmiştir. Tevkifinden iki gün evvel, bir b114ka ha)'' 
dutla birlikte çok kalabalık bir şose üzerinde 40 dan fazla yolc:ıı· 
yu soymu~tu. Şedki cürümleri arasında köyünün belediye reiıl 

M. Briantl 
ıeçirirler. Mamafih vaziyet, bu aaat 
te harpten sonra hücum etmiı olan 
dalgalann sonuncuıunu görmel<te 
olduğumuzu ümit ettirecek aebeplel'. 
arzetmektedir. Şimdiki buhranda 
harpten sonra yapılmış olan fazla iı 
tihsalattan mütevellittir. 

Almanya ile Fransa araaında ami 
li olmak benim i.;in her zaman bir 
ıerei teıkil edecek bir mükarenet 
vücude getirmek için aarfolunan 
mesaiye girişilm6"i Cemiyeti akvam 
'4yeoinde mümkün olmuıtur. Bura
da lngilterenin bu meaaide daima 
hazır bulunmuı ve ekıeriya müza
heret ebniı olduğunu söylemek iı· 

terim, Tecrübe, Avrupa milletleri 
arasındaki temaslann faideaini ve 
Cemiyeti akvam teıki!atının zaruri 

olduğunu ıöıtermİ§ ve iıbat etmit
tir. Filvaki mevcut müıkilat, saıni

miyetle tetkik edilmedikçe itimat 
buıwü mümkün değilaır. Merkezi 
Avrupanın zirai milletlerinin vaziye 
tini habrlatan M. Briand demittir 
ki: 

Şimdi, ıulhü tensik etmek buıu
ıunılaki azmimizi iıgal eden bir mev 
zua tcmaı edeceğim. Mevzuu bah
solan mesele, 1932 scncainde inikat 
edecek olan tahdidi teılibat kont. 
ranaıdır. Bu konfenuum ihzarı, bil
ıeniz ne kadar müıkül olmuttur. 
Bu konferansın ııeciktirilmeıi ve
ya talik edilmeai düıünülmüı- iae 
bunu dü,ünen benim memleketim 
olmamııbr. Tekrar ediyorum, Fran 
aa, konferanım tehirini talep için 
hiçbir f<!Y yapmıyacaktır, ve böyle 
bir talep vukubulacak oluna buna 
muhalefet edecektir. (Şiddetli allot
lar) • Bu böyle aleni ve mukaddea 
bir taahhüttür ki ccmiyet,milletlerin 
itimadını haleldar ctmekıizin bu 
taahhüdü yerine ııetinnemezlik ya· 
pamaz. Hiçbir millet de böyle bir 
dütünceye kapılamaz. 

Hatip sözüne devamla demiıtir 
kit 

Bir öyle bir sistem derpif etmi
tidik ki ıayet yaşamış olsayıdı tah
didi teılihat konferanıının meıaiıini 

baıitleştirmif olacaktı. Fakat baıka 
iıtikametlerde bunun telafiıi çare-

M. Mac Donaldın 
beyanab 

LONDRA, 11 A.A. - M. Mac 
Donald bu aabab çok kalabalık olan 
Avam kamanlllna milli masraflarda 
tasarruf yaptlmaaı bakkmclaki ka
nun layihaaının ikinci kıraııbnın ya
pılmasını ve kabulünü teklif etmiı
tir. M. Mac Donald, deruhte ettiği 
vazifenin M. Snowden'in dün gör
müg oldugu itten daha az ağır olma 
ılığını beyan ederek demiıtir ki: 
Buhranın önü alınmıtbr. Fakat ya
pılacak daha birçok it vardır. V azi. 
yette baııl olan sül<un fili bir ıekil 
almalıdır. Eğer bugünkü vaziyette 
görülen kararsızlık devanı edecek 
olursa esasen bu buhrana vücut ver
miı olan fikri balet tekrar ortaya 
çıkabilir. 

uyaruna:nnı kabul ebniyoruz ve 
emnü ıelamet vücııde getirmeğe 

amade bulunuyoruz." 
M. Briand

1 
kürsüden inerkeıi ge-

rek mecliı ve gerek bazirun tarafın
dan fiddetle alkıılanmqtır. 

M. Grandinin, Fransız hariciye 
nazırının elini hararetle aıkmata fi
tap etmiı olması kayde !•Yan ıörül 
mektedir. 

M. Titu16"co, Danimarka, lıveç, 
Norveç Ye F clemenk heyetlerinin 
kcndiıine bir teklif tevdi etmiı ol
duklaruu beyan etmiftir. Cihanda 
meTcut buhran dolayiıile ve bizza
rure harbi intaç edecek olan teıli

bat yarqlllll yemden batlanılmıı ol
maaı yilı:ündcn zail olmuı olan iti
llllldı cihanda yeniden t6"ia edecek 
surette teıliba aaba11ncla hemen bir 
mütareke akteclilmcaini teklif eylo
mittir. 

Bu mütarekenin, tahdidi tealihat 
konferansının müsait bir hava için
de açılmıuına medar olacağı eöylcn 
mel<teclir. 

M. Tituleıco, büyük meclise ta
kip edilecek müzakere usuline mü
teallik bir teklifte bulunmak hakkı
m muhafaza eylediğini ilave ebnit

tir. 
Meksikagr kabul ettiler 
CENEVRE, 11, A.A~ Mekıika. 

nın, Cemiyeti akvama ginneğe mu
vaffakat etmiı olduğuna dair olan 
nota11 murabbaı heyetlere ancak 
öğleden ıonra tevzi edilecektir. Bu 
notanın birinci kıımında, Mekıico 

hükumetine gönd~rilmiı olan davet
name iktibas edilerek bu davetin 
müttefikan yap:lmıı olduğu kaydo. 
lunmaktadır. Bundan ıonra notada 
Meksikanın kendisine yapılan ve 

)eri arandabilir. Bütün miJletlerin, ona Verıailleı muahedenameıini 

ayni masa etrafında toplanarak bek- : izah etmemiı olan miaaki kabul et
lenilmekte olan aşağıdaki munzam 1 meğe davet edilen 13 devlete 1919 
ve mu:ızzam sözü aöyliyecekleri da- • da bahşolunan vaziyete muadil bir 
kika, oek ülvi bir nn olacaktır: ı vaziyet bahşeden daveti kabul et-

u Artık harp yek! Harbin yeniden mekte olduğu beyan edilmektedir. 

hassa Hindistan sanayiinin inkiıa

fından, en ziyade müteessir ve muz
tarip olacak olan lngiliz ameleoine 
bitap etmek arzusundadır. Gandbi, 
onlara Hindistanda milyonlarca in-
sanın ilka etmiı olduğu vaziyeti i-

b k nl 1 b. l'kt 'ki ve belediye katibi de vardır • za etme ve o ara ırı e ı 

vatanın menfaatlerine muvafık bir . Bulgaristan da affı umumi isteniyo 
teşriki mesai esası aramak istiyor. , "' . . . • • . , 
Siyasi noktai nazardan, Gandbi Hin 

1 
~OFYA, 12 _[1,:I~!usı muhabınmızden]-::- ~ır kaç_çif~ı meb. 

distan'm muhtariyetini müdafaa ede us bır aflı umumı layı. ·ı hazırlamıtlardır. Layıhayı tımdıye k~ 
cek fakat lngiltere'den aynlma11 1 dar 80 kişi imzalamıştll'. 1923 senesi 9 haziran darbei hükUmetııl 
tal 'b. d b ı acaktır. Sınıflar den beri ika edilmiş bütün siyasi cürümler bakkmda affı umuıııl 

c m e u ururuy ilanını istiyen bu layiha, bugünlerde Sobranyaya verilecektir. 
meselesine gelince kendisi bunların 
ortadan kalkmasını istemekte oldu- Siyasi cürumlerden mahkum olanların 700 ve bu yüzden Bulg•· 

ris tanı terketmiş olanların da 2000 kişi olduk lan tahmin edili· 
yo•. Hükumetin bu teşebbüs karşısında ne vaziyet alacağı bo 
nüz malum değildir • 

ğunu ve çünkü bu gibi imtiyazlann, 
farkların elemli ve daima haksız bir 
takmı .feylere yol açmakta bulundu· 
ğunu aöylemiıtir. 

Gandhi, saat 16,14 de hareket 
eden ve Pariı'e uğramaksızın doğ

ruca Calais'e giden Bombay - Calais 
expresine binecektir. Kendisinin re

fakatinde Bopal bi'kimi, Siroki mih
racesi, Mad"m - Mohan, tarikat rei
ıi ve Benar6 darülfünun emini bu
lunmaktadır. 

Re mi kabı.l 
MARSILYA, 11 A. A. - Yük-

sek tahsil ııören talebe birliği Gand 
bi'nin §erefine bi~ kabul resmi yap
mııtır. Gandhi henüz tahsil çağında 
iken tertip edilmiı olan 1889 serıi
ıini ııezip ııörmek üzre Pariı'e yap
mıı olduğu ıeyyahattan çok ıüzel 
hatıralarla döndüğünü babrlatmıf, 

cebir ve ıiddete müıtenit olmıyan 

aiyaaet usulünü müdafaa etmiıtir. 

Gandhi sorulan bir ıuale verdiği 

eenpta Londra' da bütün Hindistan 
namına aOz söyliyeceğini ve Hindia 

tan için istiklal istemekte • bu iıtik
ı;.ı verilmek istenmese bile - iırar 

ve aebat edeceğini tÖylemiıtir. 

Ganclhi bir itilaf zemini bulmak için 
vaktile l<endiıinin linç edilmcainden 
bahıetmit olan Lancasbire iıçileri 
ile bilbasaa müzakereye ıiriıeceğiru 
ilave etmİftİr. Gandbi sorulan baı
ka bir ıuale cevaben Amerika'ya ııi· 
de.:eğine ihtimal vermediğini çünkü 

Sof yada bir suikast daha! 
SOFYA 12 [Hususi muhabirimizden] - Geen gece Make

donyalı Boris Traeff, evine girerken, meçhul tahıslar tarafındall 
ağır surette yaralanmıttır. Mütearrızlar evine civar bir yerde 
duran otomobilden ateş etmiılerdir. Mecruh protageırovist grıl' 
puna mensuptur. Bu hadise, bir ay içinde ayni grup taraftarla~· 
na karşı ika edilmiş üçüncü suikasttır. Bununla başında İvan Mı· 
hayloff'un bulunduğu Makedonya ihtilal te§kilatındaki haki~ 
hızbin bütiın muhasımlarını ortadan kaldırmağa karar verdii1 

anlatılıyor. • • 

Dobruca 
Türkleri 

Türk harflerini kabul 
ettiler 

Pazarcıktan çıkan Romanya ga. 

zetcainin verdiği malumata nazaran, 

Dobnıca ve Deliorman Türk cema
ati de Türk harflerini kabul ctmit
ler ve bu buıuıta Romanya bükii
metinin de muzaberetini temin et. 

mittir. 
Romanya Maarif nazareti, Türk 

ekalliyeti olan sancaklar müfettit
lilderine ıönderdiği bir mnirnanıe 

ile, önümüzdeki ıenei derıiyeclen İ· 

tibaren Türk mekteplerinde tedriaa 
bn Türk barflerile yapılınaamı, bu 
emre muhalefet ederek arap barfle
rile tedriaatta ısrar eden muallim ve 
mekteplerin tecziyelerini ve aecldi
ni bildinniıtir. 

Bursanın 
Kurtuluşu 

BURSA (Milliyet) - BurteJJOI 

kurtuluı ıünü parlak teuhurat!J 

teait ve tebcil olunmuıtur. Bu ve.ı
le ile her sene mutat olduju veçbil' 

ialahı hayvanat maksadile çok ıııil
him Ye bayırlı olan hayvan ıwıı.ı 
resmi kütadı Vali Bey tarafmcı-ı' 
ifa olunmuıtur. Bu ... side ıalala r 
dilmit çok kıymettar taylar, atla'• 

kııraldar, boJalar, ineldw, ınerioO" 
ler, katirlar, etekler tqhir olu_.ıf 

tur. Serıi üç aün denm edec:.ırti'· 
lstanbuldan ıelen Kumkapı tetlıİ' 
yci, bedeniye idmancilarile Burfl 

ıençleri araımcla büyük ıtadyorııd• 
müsabakalar yapılmqtır. 

R. t(. 

kcndiıinin Amerika'da bulunması !!!!1!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!11!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!' 

istenmiyen kimselerden ıayıldığını 

söylemiıtir. 

Gandi Pariste 
PARIS, 11 A.A. - Gandbi, bu 

sabah buraya gelmiıtir. Öğleden 

sonra Calaiı'ye hareket edecektir. 
MARSILYA, 11 A.A. - Gandbi 

•aat 16,40 ela Marıilyadan aynl
trufbr. Hareketi esnaaında hiç bir 
badiıe olmamııtır. M. Gandbi istas
yonda yükıek tahsil talebeıi ile bir 
çok mecuıiler tarafından ıel&mlan
mıştır. 

NAKİL 
Bakırköy Çimetno T. A. Ş. 

.,Kurt ÇimetGsu" yazıhanelerini İs 
tanbul, Bahç.ekapı 4 üncü Vakıİ 

Han 4 üncü kat 7, 8, 9, 10 No. lara 
akl.,tmişti". Telefon 2.1768 Telgraf 
Çime:ıtc.-1 tıaııbul. 

Hastane önünde 
ağır bir yaralı ! 

Bir şoför çiğnediği adamı hastane 
civarına bırakarak savuştu 

Dün Cerrahpaşa hastanesi 
önünde esrarengiz bir vak'aya 
tesadüf edilmiştir. 

Hastane hademeeri, bir ara

lık sokağa baktıkları zaman bir 

yaralnın taşlar üzerinde yat

makta olduğunu görmüıler ve 

yanına gitmi§lerdir. 

Hademeler, ancak ismini ve 

nereli olduğunu söyleyebilen 

bu adamı hastaneye almıt11' 
ve doktorları haberdar etJJIİt 
!erdir • 

Erzurumlı Haaan iam.İJl~ 
biri olan yaralının meçhul 1>ıt 
otomobil tarafından, hastan" 
önüne kadar getirilerek, ora'!' 
bırakıldığı tesbit edilmittlr 

Hasan'm yaraları ağırdır· 
Meçhul otomobil hakkında t•b 
kikat yapılmaktadır. 



( 

• e 1 Muallimlerin kadrola ı dün tebliğ 
-----~~~------·--------------=-------~---:-:=======--~==========:::;:;;;;~;;;;;;;;;;-:--=--~~-==--~~---:-~~~~.:.._ Viliyette Belediyede lnhisarlarda 
Ekononıi 

Qu seneki rekoltemiz 
tesbit ediliyor 

Yoklama 7000 metre Rus 
Hortum Tütünleri 

~fyon, incir, üzüm ve fındık 
rekolte mikdarları anlaşıldı 

·t'lenıleketimizin belli baıh ihra
"-.1 llıaddelerinin bu seneki rekolte 
~ktarıarı hakkında Ofiace bir an
~•Pılnıaktadır. Henüz bazı mın
ı._, ardan ınaliimat gelmediği için 
~ 1 nıaddelerin umumi yekunu bel-

•lrrıanııı trr. 

llununla beraber itimaın olunan 
ııı.ıı· 11tııata nazaran bu senelıi afyon 
:::lteıniz 3500 sandık, incir rekol
fıı. 2 28,0()() ton, üzüm 29,000 ton, 
ltıi dık 160,000 çuval iç olarak tah-

ıı edilmektedir. 

Bursa ve h.mir 

tütünleri 

.. llu sene Buraa mmtakaaında tü
:.11 '."ahaulü geçen ıeneye nazaran 

iilıını ıniktarda daha azdır. Geçen 
~ile bu nııntakadan 2,067,803 kilo 
lılt .. 110 alınınııtı. Bu miktarın bu ıe-
~. 1,5 ınilyon kiloya düteceği anla· 

1

1 'dıııaı. t d a ır. 

lluna mukabil lzmir mıntakası-
'ııa "' ,_, d 'utün mah5ulü geçen ıene.. e-
'•<eıinde iıe de kaliteıi çolı. daha 
>iiksektir. 1930 senesinde bu mın• 
'-kada 16 765 415 kilo mal alınımı 
ı. • • • 
"' kalitesi de bu derece iyi değildı. 

Italyaya mısır ve 

nıısır unu ithalah 

lıalya hükumeti ne~rettiği bir 
kanun ile sarı mııır ve unundan a-
1'-an ithalat resmini 4,25 kağıt li
tttten 30 lirete çıkannıttır. 

Fatsa fındıkları 
Fatsa'nın 930 - 931 fındık ihra

catı kat'i neticeleri hakkında Ofise 
t•len nıalumata nazaran: Mezkilr 
~lltaI<.aııın bir senelik ihracatı 
~.753 kilodur. ihracatın kısmı "' .. 1thiınınj 6433 674 kiloıu ltalya'ya 

~t , J 

I 103,021 kilosu Almanya'ya vaki 

M. Mussolini riyaset etmittir· Baş
vekil balya'nın 1929 senesinde 70, 

785,000 kentalden ibaret olan huğ• 
day mahsulünün bu sene 67,262,000 
kental olarak teshil edildiğini, 1929 

senesinde 3,900,882 hektarlık arazi• 
de buğday yetittirilmit olduiu bal· 
de bu ıene 4,000,882 hektar vusa
tinde enuıiden buğday mahsulü alm 
mıı olduğunu bizzat izah etmittir. 
M. Muaaolini beyanatına devamla 
çok yakın bir atide ltalya'da iatib
lik edilen ekmeklerin sırf milli hui 
daylardan yapılınıt unlar ile imBl e

dilecejİnİ aöylemittir. 

Mısır, bazı gümrük 

resimlerini artbrdı 
KAHiRE, 11 A.A. - Hükumet 

otomobil akoammın muhammin kıy 
metleri üzerinden alınan cümrük 
resminin yüzde on beşten yirmi be· 
ıe ve kahve ile çayın beher gayri 
..,fi yüz kilosundan istifa edilen 
gümrük resminin 200 kuruftan 250 
kuruta çıkanlmaaına dair bir karar

name nqretmittir• 

Bari panayırı 

BARI, 11 A.A. - Şark panayı -
rında temsil edilen milletlerle ltalya 
arasında ticaret münasebetlerinin 
inkitafını temin mak1&dile M. La 
Rocca'run riyasetinde birkaç mühim 
içtima yapılması kararlaıtrrılmııtır. 
Bu içtimalara Balkan, Afrika ve 
Asya memleketlerinin ticaret mü
meuilleri ve acenteler iştirak ede

ceklerdir. 

Bu içtimalardan birincisi esasen 
yapılmıı ve bu toplantı da M11ır, 
Yunan Yugoılavya, Filistiıı murah
haı heyetleri hazır bulunmuılardır. 

Türkiye, Romanya, Sürye, Ma
car ve Rus murahhas heyetleri ikin 
ci içtimaa iıtirak edeceklerdir. 

• lıauştur. F abanın bu seneki rekol 
~•i beher kırk dört okkalık 13 bin 1,.._..,._._.,.....,., ........ .__.,....., • ...,.,.-
! nta,. yani 572 000 kilo kabuklu B 1"d•k1ır. ' Kambiyo orsası 

A.lrnanya, Amerikadan 

buğday alıyor 
VAŞiNGTON, 11 A.A. - Al

~Yaya yedi buçuk milyon kilo 
~-&day satılması hakkında Alınan 
:kiı.tııeti ile Amerikan ziraat odası 
tı, &sında bir anlatma hasıl olmuı
•-': llu buğdayların bedeli 1934 ıe-.,.,1 ,_, b •• d 
~ -..nunuevvelinin otuz ırın e 
~~"ecelrtir. O zamana kadar geçe-
1 . llıiiddet için yüzde dört buçuk 
'iı alı ~ nacaktır. Almanya'ya her ay 

"D. 3.333 kilo buğday verilecektir.Bu 
ktar .. ·ı. Ih' .. ·e ~ rnuştert ~rın ta e ı uzenn 
lıt-ıt..bilecektir. . } 

Daimi buğday 
komitesinde 

ı;terlın ıoso, Kuron 15,93, 

Dolar 0,47 ,22, Şiline 3,35,80 

frank 12,03,50 Pezeta 5,24,80 

Liret 9,0t,25 R. mark 2,00,00 

FrantB. 3,39,20 Zloti 4,20, 

Drahmi 36,43,00 PeogU 2,74,19 

Frank f. 2,4 ı ,90 Ley 79,25, 

Leva 65,15, Dinar 26,75, 

:F:.:.lo_r_Jn--:t-,t::8:-:~00:;; i Çervonec 1088 

====-=Altın 915,00 
Borsa { Mecidiye 51,00 
harici Banknot 266, --Eııbam ve Tııhvilatın 

istikrazı dabllt 
Düyunu muvahhide 
ikramiyeli Demlryollan 

nevı 

92,25 
66, 

3,50 

Geri kalanlar 
başladı • • 

ıçın 

Defterdarhğın tanz.ım etınit ol
duğu talimatname mucibince, eylul 
yoklamalarını evvelce yaptınnamıt 
olanların yoklamalarına diin batlan

mııtır. ( 

Beyoğlu defterdan 

Manisa Defterdarlığından Bey

oğluna tayin edilen Ali Rıza B_e~ 
ite ba§lamıt ve dün Vali muavıru 
Fazlı Beyi ziyaret etmiıtir. 

Muhiddin Bey 

Yalova'ya gİtmİ! olan Vali Mu

hiddin Bey orada on bet ııün lr~ 
caktır. 

Mübadelede 

işler tesri 
Ediliyor 
Komisyonun nihayet 

beş aya 

kadar işi bitiyor 

Muhtelit mübadele komisyonun
da itleri t~ri için yeni teıkili.ta bat 
lanmıttır. Bilhassa etribli ve1ikalan 
ve para tevziatı itlerini ıür'atle bi
tirmek için Türk ve Yunan heyeti 
muralıbaaları teknik büroya dörder 
memur ilive etıniılerdir. Artık em. 
li.k iadesine müteallik müracaatla
nn komisyonca kabul edilmemeıi 

kararla§tırıldıktan sonra, komisyo
nun bunlardan hatka mühim bir iti 
kalmadığı ve nihayet 5 ay zarfında 

koınlıyonun faaliyetini bitireceği 

beyan edilmektedir. 

l 
Memlekette 1 , __ _ 

fzmirde yangın 
bmir' den siıorta tirketlerine ge

len bir telgrafa göre, Kemeraltında 
Gön ham yanmıı ve 300,000 liralık 
tütün harap olmuştur. Yanan tütü
nün 200,000 liralığı muhtelif tirket
lere siıorta edilmiıtir. Tütünler 
Sarıköylü Hasan ağaya aittir. 

Bir aile diri diri yandı 
Erbaadan yazıldıima göre, bu 

ayın üçüncü .,erıembe gecesi, kaaa

baya yarını saat mesafede Aladmı 

köyünde köy muhtarı Hasan ağa

nın evinden yangm çıkmıı ve Hn1&n 

ağa çocuklarını kurtarmak için alev 

terin içine atılmıısa da çıkaınamıt, 

kendiıi, karısı ve iki çocuğu diri diri 

yanmıtlardır. 

100 para için cinayet 

Adanada Yozgatlı Mehmet iı
minde bir karpuzcu ile üç köylü yÜ3 
paralık karpuz almak meselesinden 
kavga etmitler ve köylülerden Ali 
isminde biri Mehmedi, kafaıma in
dirdiği ağır bir madde ile yere ıer
miş ve oldürmüttür. Katil yakalan-

nuttır. 

Neşriyat davaları 
Ceza mahkemeleri dün dört 
gazetenin davalarına baktı 

Birinci dava hakaretin temadi edip gittiğini ıöy-

Afyon piyasan hakkında hilafı ledi. 
hakikat ne~riyatta bulunmakla maz Bunu ispat edecek gazetelerin 
nunen aleyhlerine dava açılmış olan de vekillerinde bulunduğunu, veki
Son Posta gazetesi sahibi Ali Ek- lin de henüz gelmediğini ilave etti, 

rem, n .. riyat müdürü Selim Ragıp ve gelmesini istedi. 
Beylerin muhakemelerine dün üçün- Muhakeme, bunun için haftaya 
cü ceza mahkemesinde batlandı. cumartesi gününe talik edildi. 

Ali Ekrem ve Selim Ragıp Bey- Üçüncü dava 
er, lzmirden ve lstanbuldan ayrı Gene mesdut Yarın gazetesinin 
ayn tekillerde iki haber aldıklarını, bir nüıhaıında : "icra vekılleri meb' 
bunlardan bi....jnde afyonun bet lira- us olamayacaldar., ünvanı altında 

ya kadar düştüğünün, diğerinde çıkan bir yazıdan dolayı efkin teh
ise 15 - ı6 lira olduğunu bildirildi- yiç davası açılmıttı. Bu dava da 
ğini, ve her ikisinin de dercettikle- dün üçüncü ceza mahkemesiııde in-
rini söylediler. tac edilmi!tir. 

Heyeti hakime, afyon piyasası
nın dütük olduğu hakkındaki neşri
yatın piylUllya tesir etmit olup ol • 
madığırun alakadar nıakamattan so
rulmasına karar verilerek muhake
me ayın 16 sına talik edildi. 

İkinci daoa 

Cumhuriyet baımuharriri Yunuı 
Nadi Beyin mesdut Yarm gazetesi 
sahibi Arif Oruç ve mes'ul müdür 
Burhanettin Ali Beyler aleyhine 
açtığı hakaret davasının rüyetine 
dün ikinci ceza ınahkemeıinde baş· 
landı. Kararnamenin kıraatinden 

ıonra reis Hi.nıit B.; Arif Oruç Be
ye ne diyeceğini ıordu. Arif Oruç 
B. de, ilk neıriyatın Cumhuriyet ga 
zetesi tarahndan hatandığın~ buna 
mukabele edildiğini ve bu suretle 

Maarifte 

iade edilen 
Bütçe 

Edebiyat fakültesi 

müderrisleri 

dün içtima etti 

Edebiyat fakültesi mecliıi müder 
risini dün öğleden sonra tcpJana 
rak, divaruıı bütçe bakkında sordu
ğu suallere cevap verınittir. içtima 
uzun sürmüş ve münakatalı olmuı
tur. Edebiyat fakültesinin evvelce 
asli ve ihtiaaı diye ayırdığı iki den 
dereceıi hakkında vi.zih bir tekilde 
izahat vermİf ve miiderrirlerin ni· 
çin bu ouretle tefrik edildiğini, da
rülmesai kelimesinin mana ve ıümu 

lünü izah etmiıtir. 
Darülfünun divanı çarfamba gü

nü toplanarak edebiyat fakült .. inin 
bütçesini yeniden tetkike batlay•
caktır. DiYantn bu tetkikatının da
ha bw kaç içtima devam edeceği 

tahmin edilmektedir. 

Lise ve orta mektep 

kadroları 

Mahkeme, bu yazının eıa.ı.en mu

sanna olduğu için efkarı tehyiç ede
cek mahiyette aönnemiş, rnaznunen 
tahtı muhakemeye alınan Ertuğrul 

Şemsettin Beyin beraetine karar 
vermiıtir. 

Dö,.düncü dava 
Erenköylü Sadettin ef. isminde 

bir zat tarafından guetemiz aleyhi
ne açılan davanın rüyetine dün ikin 
ci ceza mahkemesinde devam edil
mit ve sabık meı'ul müdiir Burha

nettin B., dava etrafında izahat ve
rerek, bu zatın polisçe tahtı isticva
ba ahndığını beyan etn:ıiştiı-. 

Mahkeme, bunun Üzerine, filha
kika böyle bir isticvap cereyan edip 
etmediğinin poliı müdürlüğünden 

İitiliına karaı· vermiş ve muhakeme 
yİ talik etmiştir. 

1 Kari mektupları 1 
'---
Maaş itasında intizam 

Zat maaıları San1atya tevzi ma
halline memu.r eclilen zevat tarafın
dan gerek yoklama muameli.tırun 

ifası ve gerek maatat.Jn tevziatı es
nası!ld'\ ~österilen nezaket ve tür'at 
ve intizam her veçbile şayani şük. 

l 'il ı vıaı.akia, gerek kcndjJerine ve 
gerekle idareye ehil zevabn tayinin 
deki isabet dolayııile latanbul def
terdari Beye ilenen tefekkürü ve-
cibe addederim efendim. 

Bahriyeden mütekait 
Hakin 

Tarifeden fazla para 

alan hangi hamal? 

Nihayet itfaiye h"r

tumla:-ı tecdit ediliyor 

Belediye 7 bin metre yeni itfaiye 
hortumu almıttır. Hortumlar mu•
yene edilmi~, müspet netice vennit
tir. Belediye iki gün sonra hortunı
lan tesellüm edecektir. 

Diger taraftan 135 bin liralık it
faiye leva:zım.ının da miinakasaıı bir 
kaç güne kadar bitecektir. Eu leva
zim için de arazözler, maıke ve sai
re vardır. 

Başı boş köpe.kler 

Son ııünlerde sokaklarda h-.ı 

boş köpekler çoğalmıttır. Belediye 

bir tamim yaparak bu köpeklerin 
itliıfını emretmi§tir. Fakat itliıf için 
tatbik edilecek uaul hakkında da i
zahat verilmiıtir. 

Sürp Agop mezarlığı 
Sürp Agop mezarlığı için birkaç 

güne kadar mahallinde ebli vuku! 
tarafından keşif yapılacaktır. Ketif
te mezar,lığın Bayazıdı veli vakfın
dan olup olmadığı tetkik edilecektir. 

Erzurum harita müte

hassısı isteyor 

Erzurum belediyesi lıtanbul be
lediyesine müracaat ederek, J ıtan .. 
buldan bir harita mütehassısı iıte

miştir. Erzurum tehrinin timdiki 
haritası ile mustakbel planı yaptırı
lacaktır. lstnnbul belediyesi keyfiye 
ti ilan etmiıtir. 

Sular muayene edilecek 

Dizanteri haata1ığının sulardan 

geçtiği anlatılmış ve bütün sulann 
belediye tarafından daha sıkı bir ıu
rette muayenesi tek.arrür ebnittir. 

Ancak dörtte biri 

kaydedilmiş 
Şimdiye kadar tehirde mevcut 

mÜ!tahdemjnin ancak dörtte biri 
belediyeye müracaat ederek, tesçil 
edilmİ§tİr. Bütün müetahdcmin 10 
bin kadardır. 

Mezarlıklar müdürlüğü 
Belediye mezarlıklar müdürlüğü

ne itfaiye müdürü Ihsan, DarülbPda 
yi müdürü Memduh ve müfettit 
Memduh Beylerin naınzetlilderi 

oöylenmektedir. 

1 tfaiye müdürünün değiımeıine 
muhakkak naza7ile bakılmaktadır. 

Bağdatta açılacak 
fabrika 

Tütün inhioar idaresi müdürler 
eııcümeni dün toplanarak, Bajılalta 
inhioar firmasile açılacak yeni ciııa 
ra fabrika11 mukaveleıini tetkik et
miıtir. 

Mukavelenin yalnız fabrika mü
messili tarafmdan inhisara veı·ilecek 
temettüe ait maddesi encümence 
kafi görülmemiş ve bu buıusta tek 
rar müteahhitle müzakere ve tema
sa giriPimesi tekarrür etmiıtir. 

Rekabet Türk tütünle

rine zararveriyor mu? 

En mühim ihracat maddelerimic 
den birini teşkil eden tütünlerimi, 
zin Rus rekabetine m;ııru7: h tun· 
duğu söyleniyor
du. Tütün inhiu, .. 
rı umum müdürü 

Behçet B. bu bu
t.usta demittir ki: 
"- icra ettiği

miz çok esaslı tet 
kikat neticesinde 
Ruı tütünlerinin 
bizim 1&h§lanmıza Bch~et Bey 
mühim bir tesir yapmadığını anla. 
dık. 

Rusyada vakıa çok tütün '-"'" 
sal olunuyor1& da, ihracat miktar 
timdiye kadar büyük bir yekiln tut· 
mamaktadır. Rus tütünlerinin ma
zarrat iras edebileceği mıntalıa Ka· 
radeniz mıntakasıdrr • 

Trabzondan her sene bir milyon 
ve Artivinden de birkaç yüz bin ki· 
lo tütün aldığrmrza ve mezkür ma
hallerin istihaalitı da bu rakamlara 
yakın bulunduğuna göre, istihsalatı 

tezyit etmedikleri takdirde büyük 
bir endite yoktur. Samsun tütünle
rine gelince, bu tütünlerin de mıiı

terileri ve alacakları miktar maliin1 
olduğundan o miktarı, yani senevi 
timdilik 4 milyon kiloyu tecavüz et. 
mediği taktirde enditeye mahal ol· 
madığı kanaatindeyiz. lzmirin yeni 
tütün mahıulü çok nefistir. Ve mik· 
tarı geçen senekinden daha azdır. 

Zaten timdiden müşterileri de mev
cuttur. Diğer mmtakaların daha ye
ni mahsul mevsimi ıelmemiştir." 

Bebçet Bey baremin inlHaar ida· 
reıine teıınil edilmiyeceği taYiHm· 
da:ı ademi malıimat beyan ederek, 
bu &ene baremin tatbik edileceğini 

söylemiştir. 

Perakende sigara 

satılacak 

inhisar idaresi, lıtanbul ve miil
bakatında bayilerde açık kutularla 
bulundurarak tek ve beşer adet cİ· 

gaı·a satışı ibdaı etmeğe karar ver-
• miştir. 

Bu perakende aatıılara teırini 

evvel iptidasmda batlanacak ve iyi 
netice almdığı takdirde memleketin 
diğer ıruntakalanna da teımil oluna 
caktır. Tek satılacak cigaraların 

lukı nevinin adedi 90 para, Gazi 
cigarası 2 kuruı Boğaziçi 60 para, 
Hnnun ve yenice birer kuru,, En 

ala 30 para, ikinci ince ve üçüne\' 
kalın 20 paradır. 

Beterlik cİgaralardan da Serkli-

doryan 4 kuruı on para, Bafra' 
kuruı, ismet 3 kuruı 10 para, Ha

nım eli ve üçüncü 2 kurut, köylü 

60 para olarak teshil edilmittir. Bü 

tün bayilerde bu tek ve beşer ciga· 

ra satıılanna mahıuı açık kutular 

bulundurulacaktır. 

\ il.OMA, 11 A.A. - Daimi huğ
~ konıitesinin bugünkü içtimaı na 

~illkan 
ttonteransı 

Hisse senedi Oksfort 

-- -

Lise ve orta mekteplere kadrolar 
dün tebliğ edilmeğe batlamııtrr. Ve 
kalet ali.kadar mekteplere doğrudan 
doğruya tebliğat yapmaktadır.lıtan 

bul-.lan tafraya gidecek yalnız lise 
hocasıdır. ilk mektep hocelarından 

da Anadoluya ancak 18 kiıi aidecek 
tir. 

8 eylul tarihli gazetenizin 
ka.ri sütununda doktor S. M. 
imzalı ve "Haydarpaşadaki ha
mallar., serlivhalı bir yazı oku 
dum. Umumi ,ikiyetler araaın 
da Haydarpa,a istasyon hamal 
!arı da mevzuu bahsoluyordu. 
Benim idaremde bulunan ha
malların numaraları "1., den 
"40., a kadardır. Eğer hakika
ten bir yolsuzluk yapılmışsa, 
kendisini tecziye edebilmem 
İçin bu hamal veya hamalların 
numaraları tasrih edilmelidir 
Yoksa, alelumum hamallarda~ 
bahsedilirken asıl meselenin 
müphem bırakılmı' olarak bu 
meyanda da dört senedir ıslahı 
na uğraştığım ve muvaffak da 
olduğumu zannettiğim Haydar 
pa,a hamallarının zikredilm~i 
ni doğru bulmuyorum . 

Gene son yangın ..• 

1 "lııka,.a me,.kez bül'osu 

Alanlar Darülfünunluları 
Cümhul'iyet Bankası Dün ş1hl'i ge:ıdilel' fiti 

se ıetlerinin ilk akşam gittilttr 

· · "S?n f!ey~ğlu yangınında gene terkos borularında. su yok 
m_uş, ıtlaıyenın lıortumları eski imiş - Aksarayda 4 ev 3 dük 
kan yandı. Terkos borularında ber mütat su yokmuş ilh .. ., 

1 
ya,.ın geligol' 

. Da~ülfünunu.n coğrafya müderri Sofu Mehmet 

Macit B. gitti taksiti bu ay alınıyol' 
Cüınhuriyet Merkez Bankaıın~n Evvelki ak!am Pake kumpanya-

~~ 11 10frinievvelde lstanbulda top 

l \ıı.t<ıı.k Balkan konferansı için ha
~~'lra devam edilmektedir. Dün 
'l\ı E,ref, Hamit Beyler darülfü

"'1 . 
tı tıderek konferansın toplanııca 

•· zaman yaldastıgı aının Piyer Loti vapuru ile ıehrimi ... 
). t ~eccgı -faa ıye e g., il · · ·ık -e gelen Oksfort Darülfünun profe-

. . hisse senedi bede ennın ı 1 ~ 
~:;itlerinin alınmasına da baılan- , sör ve talebesinden mürekkep sey-

yah kafilesi dün müzeleri, camileri 
nuştır. ka · _;.ıer ve akşam saat on yedide 

Cümhuriyet Merkez B~n .. s.'. nı- 1 g~~··..., • 1 d. 

sı Macıt B. Parıste toplanacak bey- Haydarpaşa iskelesi hamalbaşm 
nelmilel coğrafya kongreoine i'tirak 

etınek üzere dün Parise hareket et 1 Romen mektep gemisi 

mi~tir. Memleke~iz .il~ defa bir dün de ~idemedi 

~,'<llonu tetkik etınitlerdir. Ankara 
•ı~ 0 ' 11 da yarın tehriınize naklede
~ !:ıarülrünunda içtimalanna de
l;~ edecektir. Balkan birliği Tür

' I~~ • iDİili cemiyeti de yarın Darül-

cografya kongresıne ıştırak etmek-
tedir. 

ı · ••ı1111•11 ı ı111n11 1 1 • 11uııı111111111•111ıoııı11. 11 ,., , .,, 111 ..... , 
. l'lün birine• gunu tas Marsilyaya hareket etmıı er ır. 

zamnamesı ey u . 
·-· d n hisse scnedı ı d 1 t b 1 gelen eski dike iktiran ettıgın ~ • Geçeıı er e ı an u a 

ahh .. t etmış olan zevatın Fransız maarif nazm M. Cbarleo 1 1 
kaydını ta u bi ı·ı . . Spor 
'\k üzdc 40 takıitlerioi r ey u • Reibel dün Avrupaya gitmıtlır. '-------------
'· Y. 'ba nihayet bir ay zarfında • 

Akdeniz limanlarını ziyarete gi
derken Ada açıklarında bozu lan 
Köstence isimli Romen mektep 

gemisinin tamiri bitmediğinden, ge- ' 
mi dün hareket edememittir. 

~~da b. . . ak ır ıçtima yapac tır. den ·~1 ~enaı r• ıazrın gelmektedir. Kasımpaşa ıdman 
vermıı 0 m._a_,....___ Mülkiye teftişleri kulübünün ricinde bulunan eıkrimörlerin kılıç 

Iy· b. h k t Isveçlı" cen er al b. • • ld mübarezeıeri dün saat 15 ten itiba-ı ır are e Mu''lkiye müfetti•lerinden Ahdul moto"
0

ru·· 1r1ncı ge ı· 
1 

J ' ren Be,ikt"! klübü ıalonunda icra 
t Evvelk'ı gu··n ıehrimize ge en s- F • 1 dettin, Sabı·i Beyler k ~· '-•iki :;-ün Kadıköyünden Is- Ak lab eyzı, ma Cuma günü Bey oz sahasın edilmiştir. 
Quı• ı· ceneral Richard Guıtave er tefti• için Bolu, Zonguldak, lzmit d d . 1 ~.I a gecerkon gazetemiz müret- -,,ec ı il · • • a yapıan enız yarış arında Neticede Rıza Bey (Kumkapı) ı 

• ~,· • - d.. mu··zeleri ve cam erı g-cZ• "t · ) d' Müfettitler k b l~ 1nden Niyazi efendinin oğlu man un taraflarına gı mış er ı. Kasımpaşa idman lü ünün Adil B. (Müliizim) il, llhami B. 
ı.. 1&•ınd K al ıkla Kal ıni•tir. . teftiılerini bitirdikleri cihetle bu- motörü birinci ,,.elmi• ve bir (Be•iktaş) 111, Raif B. (Be,ikta•) 
.. ,,, . a em yanlı§ 1 a- • r k yon aza . . 1 ... • • • 
, v~Pu . 

1 
Evvelce muhte ıt omı• . - gün Zonguldak'tan ıehrımıze ge e· kupa ve bayrak almıştır • iV, M•mduh B. (Betiktat) V,Halit 

(Gazot<ltr) 

"'· ,., runa bınerek kaybo mu~- 1 lsv~lı cene-
< &k lığında bulunmuf 0 an . " h • ceklerdir. Bey (Kumkapı) • · ayni derece ile ı A B b - -l<ıcq- at Scyriıefain memurları 

1 
b delaki seyahatirun ususı Dünkü Eskrim - a... a a ne tuhaf? Havuz gibi fıskiyeleri var ... Kurbağa seslerı 

"t t ~ .. ınuhafaza ederek ebeveyni- ra u .. 1 . •tir Ce Göynük ve havaliıiııde teftişte •• b k J t• • seçilen bu altı kiti gelecek cumaya de çıkıyor. •• 
L ••liın ım· I d. A·ı . .. t · mahiyette olduğunu soy eını, . bulunan müfettiş Devriş Hüsnü B. musa a a an ne ıcesı eski Milli takımla çarpışacak ve Bal B f k' .,,, b e ''er ır. ı esı gos erı-

1 
AkennRn salı günü Semplon - u ıs ıya değil oğlum; itlaiyeirı hortumu. Şuradan bir krıyud.tn 

11;. il insanivetten dolavı Seyrise- nera - . - . dı •• k de bugünlerde ıehriınize dönecek- 1928 Amsterdam olimpiyadına kan olempiyadına iştirak edecek su alıp yukarıdaki yangına veriyorlar. i•itıig" in de kurbağa s•s/ui değil, 
_.....,..._._~..;...;;..;;6.:;.~ı.ı...:ı.::::~.:....:::::.ı~;.;....ı......,~~•'-J-ı>..1'ı~...L..Jı""'&kıııl..:C~~ei!!:.• J..::.::.,.::;::.:;~;:,;;;;..;:.._~~~~~~~~;..,;;~~·ı,__..,ıı•emLlmh· ıın1L;-;,eP~•l·kıciııcLJ.ı•n)-·'-kıwıukh';a-;...'!_JM~ll..il:·;ıııjjı"i~l;ol-tlı'ltıcoa"J..'~<l:ı'l:İ~·lf- ~;ai~·.ı;·iıı-.................... JOr-rı.ı.ı...;..i;,._. .... .;,.,;;.;;,;;::W.,;;.,;.;;,;.;;,;;,;.;;;;.;..;,:;• ~~;ıııiİİİ1İiiiııııiııııİıı .... llllıilllllll 
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4 mi:t:f'YE'f" CUMARTESi 13 - EYLUL 1931 

Asrm umdesi "Milliyet" tir • 

13 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Tel~ adreııi: Milliyet, 
htanbul. 

s 
6 

l2 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Har.iç için 
aylığı 400 kuruı 800 kurut .. 750 

" 
1400 .. .. 1400 

" 
2700 

" 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
İçin müdiriyetc müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların me•'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 24, 

a~ga ri 18 cerece idi. Bu
gün ruzg&r poyraz, hava 
açıktır. 

IFJ LiaM 
Rus yada 
Ne yediniz?! 

Her seyahatten, spor seya. 
hat inden dönüşte gençler biri. 
birlerini gördükçe sorarlar: 

- Nasıl, seyahat iyi ııeçti 
.. 1i?.. Nasıl iyi şeyler yediniz 
mi? 

- Ala oldu! Mükemmel •• 
- Ziyafet? .. 

- Tümen, tümen! 
- En çok ne yediniz? .. 
- İki şey: Havyar ve gol! 

Istanbul yemişlerinin 
ıslahı 

Belediye karar vermiş ... ls
tr.nbul yemişlerini ıslah edecek 
miş .. Çok iyi fikir ..•• Evveli ar 
mutlardan 'Dlı, elmalardan mı, 
başlayacaklar bilmem... Her 
halde cevizlerimiz iridir. Ona 
ilişmemeli ... Yalnız mademki; 
hele<liye hüsnüniyetle bu işe 
karar vermit .. İstanbul yemiş
lerinden evvel lstanbulun Ye
miş iskelesi taraflarını bir te
mizletse ne iyi olur .. Bu olduk 
tan sonra, üzümleri, armutları, 
incirleri düşünebiliriz. 

Güneş tutuldu mu? 
Güneşe, derler ki; dünyaya 

hayat veren en büyük unsur
dur. Büyük bir yıldız ve azim 
bir ateş!. Lakin dikkat ettim •• 
O da ehemmiyetten düştü .. Ne 
den! .. Neden olacak.. Geçen 
gün günet tutulmuş... Kimse 
farkına varmamış.. Halbuki; 
bir yankesici, bir hırsız tutulsa 
bir gazeteci tevkif edilse elbet
te güneş tutulmaktan daha faz 
la gürültü yapar, gazeteler ya
zar ve hareket olurdu ... Güneş 
te artık modadan düştü .. Y egi 
ne işi plaja yatan vücutleri ka 
rartmak! .. Siyah potinlerimizi 
karartan lostracıdan farklı bir 
it değil! .. 

FELEK 

llmt bahlsler te iki senelik stajı yaptıktan 
sonra 1856 da Aberdeen da
rülfünununun hikmeti tabiiye 
müderrisliğine intihap edili
yor ve 1860 a kadar bu mev" 
kii muhafaza ediyor. 1860 ile 
1865 araıında Maxwell Loo
dra darülfünununun Kings 
kollecinde fizik müderrisi gö
rüyoruz. 

Loıulrada yapılacak olan Faradag ihtifali münaseb•tile 

Büyük alim Maxwell'in 
hayat ve eseri 

Fizik tarihi dört devreye 
ayrlabilir. Pek eıki zamanlar
dan 1550 senesine kadar o za 
man birinci devre tabii hadi
seler üzerinde yapılan müşa
hedeler vasıtasile hakikat top 
lamakla geçmit olup bu devre 
de eski Yunan mektebinin nü 
fuzu ~örülüyor. Bu devrede 
fizik nazariyeleri kısmen spe
külatif ve kısmen de metafizi
ki mahiyetteki imali fikir ta
rikile vazzedilmiş olup tecrübe 
usulü reddediliyor. 1550 den 
1800 ze kadar imtidat eden 
ikinci devrede ilmi tetkikatta 
terrübi usulün tatbiki görül
mekte olup Gilbert ve Galileo 
tarafından açılan bu devrede 
mühim rol oynıyanlar New
ton, Huygheua, Boyle, ve 
Franklindir. Bu deevrenin vas 
fı mümeyyizini Galileo şu su
retle hülaaa ediyor: 

" ... .ilim nazariyeleri tecrü
beye istinat etmekle beraber 
nazariyeyi mizan etmek üzere 
yapılan diğer tecrübelere uy
gun veya muhtelif düşmesine 
göre kabul veya reddedilmek 
suretile inkişaf edebilir.,, 

1800 den 1890 na kadar 
imtidat eden üçüncii devreye 
de "Klasik fizik,, devresi de
riz ki Kont Rumford tarafın
dan açılan bu devre F araday 
ve Maxwell'in eserlerile ka· 
panmıştır. Faraday'ın ilmi tel 
kikatından çıkan mahsul Ma 
ksvel'in dehasile elektroman
yetik nazariyesine inkılap et
miştir. 

1887 senesinde foto elek
triıite hadisesinin ketfile bat· 
lıyan son devreye de (Asri fi. 
zik) devresi deriz. 

Eevvelki makalemde Fara
day'in hayatından bahsetmit
tim. Bu makalede ayni devre
nin diğer büyük kahramanı 
olup tevellüt tarihi üzerinden 
tam 100 ıene geçen Maxwell' 
in muhtasar tercümei halini 
kaydedeceğim. 

Games Clerk Maxwell 
1831 senesi yani Faraday'in 
elektromanyetik endüksiyonu 
keşfettiği senenin haziranında 
Edinburgh'ta dünyaya gelmit· 
tir. Hususi muallimden bir 
fayda görülmediğinden Max
well on yatnıda iken Academy 
of Edinburgh'ğa gönderilmiş
tir. Küçüklüğünde sınıf refik
leri ile sıkı temasa gelmekten 
içtinap ediyormut ise de arka 
dat canlısı hissini verirmİf. 
Arkadaşlarına garip görünen 
bu çocukta arkadaşları üç nok 
tada ittifak ederleırmiş: kavi 
adaleli, cesur ve iyi tabiatlı. 

Bütün derslerde dereceıi 
iyi olmakla beraber hendesede 
pek ilerde imiş, 1846 nisanı
nın 6 sında yani on beşini dol 
durmasına iki ay var iken E
dinburgh kralı cemiyetinin da 
vetile "çok mihraklı beyzi mün 
haniler,, üzerinde bir konfe
rans vermişti. Ayni zamanda 
miknatisiyet ve müstekattebi 
ziya üzerinde tecrübeler yap-

Maxwell burada mühim e. 
makta imit. 1843 de akademi serlerini neşretmittir ki bun 
yi terkettiği zaman "riyaziye !ardan "fiziki kuvvet hatları,, 
ve lngilizce de birinci ve La- 1862 de ve en meşhur eseri o
tin lisanında birinciye yakm lan "Elektromanyetik sahanın 
d d · · dinamiki nazariyesi,, 1864 se-

D 

erece e ımıı.,, · d 
1847 teşrinisanisinde Edin nesi kinunuevvelinin 8 m e 

burgh darülfünununa girmiş nqredilmiştir. Beş senelik is
'e burada riyaziye, hikmet tirahatten sonra 1870 de Gem 

tabiiye ve mantık derslerini briç darülfünununda yeni açı 
takip etmekle beraber "Yuvar lan tecrübi fizik kürsüsüne in 
)anan münhaniler nazariyesi,, tihap edilmiştir. Şimdi dünya 
(alastikl cisimlerin müvazene- nın maruf fizik laburatuvarla
ti) ne dair iki mühim eser neş rmdan biri olan Cavendish la 
retmiş idi ki bu sırada yatı be buratuvannı tesis etmiş ve ve
nüz on dokuzu doldumıamıf • falı tarihi olan 1879 senesi teş 
tı bile!! • rinisanisinin beşine kadar bu 

Maxwell tecrübeyi riyazi. liburatuvar müdürlüğünde bu
ye dercesinde severmit. Aile- lunmuştur. Maxwell'in vefati
nin Glenlair'deki malikanesin. le bu laburatuvnr müdürlüğü. 
de yapmış olduğu küçük labu ne Lord Raleigh, onun vefati
ratuvarmda nasıl çalıştığını 0 le G. G. Thomson ve bunun is
sırada arkadaşına yazdığı bir tifasile Rutterford geçmiştir. 
mektuptan anlıyabiliriz : Maxwell'in adedi 100 zü ge-

"Bahçe kapısının yanında. çen mühim eserleri üç sınıfa 
ki çamaşırlığın üstündeki ta- ayrılabilir: - (1) Renk ihti 
van arasında bir atelye yap- sası; (2) Molekül nazariyesi; 
tım. İki fıçıya istinat eden (3) Elektromanyetik nazariye 
bir eski kapıyı tecrübe masası si. 
olarak kuHanıyordum; biri kı- Renk ihtisasına ait eserin
rık diğeri sağlam olan iki san de Y oung'un renk ihtisası na
dalye atelyeniıı mobilyasmı zarjyesine müteallik fiziki ha-

ki! d kikatleri kemmi bir surette tet teş · e iyor .,, 
"Kapının üzerinde meşrebe kik etmittir. 

Y oung üç esas rengin mev 
~~~ili~~~;~:rİca':a':o=~:d:oz!~: cudiyetini dıvar renkli lavha 

ile ispata çalışını§ idi. Max tuz, soda, hamızı kibrit, çivit, 
well evvelen renkli topaçla grafit tozu vardır; kırık cam-

lar, demir ve bakır teller, ba tecrübeler yaptı. Bilabara 

kır ve tutya lavhalar, balmu- ~=!i t!~~::;:t:::;:f(~:O't 
mu, mühür mumu, çamur, 
çanısakızı, mangal kömUrii, li kutu) tecrübesini yapmış i-

di. Tecrübe netayicini üç esas adese, galvani cihazı, atelye 
eşyasındandır. Bir alay ha rengi ihtiva eden muadeleler 
mam böceği, örümcek, tahta şeklinde göstermiştir ·· 
kurusu, ötede beride dolaşı- Maxwell'in molekiil naza. 
yor ve muhtelif mayilere dü- riyesine ait eseri yevmi gazete 
şerek intihar ediyorlar •.• En sütununda hiilasa edilmiyecek 
iyi usulle elektrik kaplamacı- derecede geniştir. Gaz mole
lığı ediyorum. Bir hamam bö külleri arasında siir'atlerin tev 
ceği vasıtasile bakır mühür ziine ait kanunu yüksek ve 
yaptım. Evvelen, bir böceğin ağır rfyaziye esaslarına isti
iyi nakil olduğunu düşündüm nal eder. Gazların. lüzuciyet 
ve hayvancağızı balmumuya emsalleri vasıtasile (vasati 
gömdüm. Bunu vahıet addet- serbest geçit) in kıymetini bul 
meyiniz. Çünkü hayvanı evve mut ve bu kıymetin gazların 
len kaynar suya batırdım, hululüne ait tecrübelerle bulu
can çekişmesine vakit bile kal nan kıymete tetabuk ettiğini 
madı. Mühür mumile kalbini görmüştür . 
çıkardım ve bu kalbe fırça ile Maxwell'in bu ispatlarda 
kurtun tozu sürdüm. Fakat kullandığı riyazi usullerdeki 
iyi netice alamadan. Bilihara orijinalite ve zerafetin ben. 
açlığım yuvaya parmağımı zerini ancak Aynıtayin naza. 
sürdüm ve sonra kurtunladım. riyeainde görüyoruz. Max
Bu suretle mükemmel bakır wetl ile Clausins maddenin 
kaplama elde ettim • hareki nazariyesinin vazudır. 

Bu aatırlardanı biraz sonra Maxwell'in en büyük eseri 
müstekattebi ziyaya maruz bı- Elektromanyetik nazariyeai
rakılan ve tazyik tahtında bu- dir. Asri fizik tayininden ala 
lundurulan pelte üzerinde yap kadar olan bu nazariye ilim 
tığı tecrübelerden, tel ve ÇU· aleminde görülen en yüksek 
bukların bükülmesine dair tec nazariyelerin bjridir. (Elek
rübelerden, mihaniki ve optik trik ve miknatis) namındaki 
sabit miktarları arasındaki mü methur eserinin mukaddeme
nasebetin tetkikine ait usuller- sinde diyor ki: 
den ... bahsediyor. "Elektrik üzerinde tetkika-

Maxwell 1850 senesinde ta girişir iken bu vadideki ri-
Gembriç'in Trinity kolecine gi yazi esereri okumadan evvel 
riyor. Newton'da dahil olmak Faradayın (elektrik üzerinde
üzere İngilterenin en büyük tecrübi tetkikat) namındaki e. 
riyaziyecilerini yetiştiren bu serini okumağa mecbur idim.,, 
Kolleçten 1854 te en yüksek Burada nazarı dikkati cel
derecelerle çıkıyor .Bu Kolleç beden en mühim nokta Max-

Milliyet'in Edebi Romanı : 21 - Ona da ne olmuş? o evin daimi müdavimlerinden 
biridir. 

BAŞIDÖNÜKLER 
ciddi ve temiz görünen bu a
dam sevmediği bir barıştırma
ya neden delalet etmişti? 

Ahmet Nebil, bu muamma 
önünde, dalgın dalgın düşünü 
yordu . Birden bire omuzuna 
güzel kokular saçan yumuşak 
bir el dokundu. Delikanlı, içi· 
ne daldığı düşüncelerden silki
nerek döndü. Süheyla Hanım, 
ap açık göğsiinü meydan okur 
casır.a germiş, Ahmet Nebi
lin 3'Özlerinin içine bakıyor
du: 

- Ne oldunuz, Ahmet Ne
bil Bey? Bu ne dalgınlık böy
le? 

- Bir şey değil, efendim. 
- Yok, yok. Çok düşün-

celi duruyorsunuz. 
- Hayır, Hanımefendi. 

- Canım, benden saklama 
yın .• 

lbrahim Necmi 
- Neyi saklıyacağım, efen 

dim? 
- Şu düşüncenizi.. Yahut, 

durun ben söyliyeyim, Muhte
şem Nihat Hanımefendiyi gü
cendirdiğinizi mi düşünüyorsu 
nuz, yoksa Neriman Cemşit 
Hanımı darılttığınızı mı? 

- Neler söylüyorsunuz, Sü 
heyla Hanmı ? 

- Öyle ya! Muhteşem Ni
hat Hanımefendi sizi cuma gü 
nü bütün gün beklemit. Siz 
söz verdiğiniz halde gelmemiş 
siniz. O da size pek gü::en
mış • 

- Bu güzel hikayeyi size 
kim anlattı? 

- Kim olacak? Şeyda Ka
mil Bey. 

- Allah allah ! 
- Yoksa Neriman "Cemşit 

Hanımı mı düşünüycrsunuz? 

- Ne olacak? Romanını 
dinlerken uyuklamışsınız. 

- Canım, bunu da size kim 
söyledi? 

- Tuhafsınız, Nebil Bey: 
Hani "aşık alemi kör, etrafını 
dıvar zanneder., derler a; siz 
de öylesiniz galiba ... 

- Kuzum Hanımefendi, 
bunu kimden duydunuz? 

- Kimden olacak, canım? 
Doktor Lutfi Bey anlattı. 

- Doktor Lutfi Bey mi? 
Süheyla Hanım, acırcasına 

Ahmet Nebilin yumuşak siyah 
saçlarını okşadı: 

- Çok toysunuz, Nebil 
Bey, doktor Lutfi Beyi gördü 
ğüme şaşıyorsunuz, değil mi? 

- Hayır, Hanımefendi, yal 
nız doktor Lutfi Beyin bu sö
zü nereden çıkardığına şaşıyo
rum. 

- Nereden çıkaracak? Ya 
Neriman Cemşit Hanımdan, 
yahut da annenden duymuş
tur. 

-? 
- A! Bilmez misiniz? O, 

- Ya! .• 
- Bana fenalık etmek iste 

di ama bugün ayaklarıma ka
panarak af diledi. 

-Kim? 
- Doktor Lutfi Bey .• 
Ahmet Nebil şaşırmıt, kal

mıştı. Süheyla Hanımın söz
leri kafasında birbirine bağlı. 
yamıyordu. Doktor Lutfi Bey 
Süheyla Hanımın aleyhinde 
kocasına mektup yazmıştı. De 
mek Süheyla Hanımın düşma
niydi. Diğer taraftan Neri
man Cemşit Hanımın evine de 
vam ediyor. Süheyla Hanım 
da bunu biliyordu. Demek a. 
ralarında aşk, falan yoktu. 
Öyle iken doktor Lutfi Bey 
Süheyla Hanıma geliyor, ayak 
!arına kapanarak af diliyor, 
arada Neriman Cemşit Hanı
mın hikayesini de söylüyordu. 

Ahmet Nebil, 
- Acaba bu İnsanlar başka 

bir hamurdan mı yapılmış? 
Diye dütünüyordu. 
Bu sır3da salon kapılatrı açı 

Pek yakında 
Tamamen Yeniden Tecuit 

edi:en 

Dairede 
MlJiK ~iNEM1~1 

Açılıyo~· 
- Muavin bey beni aradı 

mı? 
- Hayır matmazel, henüz 

aramadı. 
- İki otomobil çarpışmıı, 

tramvaylar sıralandı. Biz de 
geciktik. 

Geçikirseniz ne zararı var? 
Sanki muavin bey size darılır 
mı? 

Bu son manidar ciimleyi 
kırkbeşlik başkatipM.Sabourin 
söylemişti .• 

Öteki memur otuz yaşların 
da bir katipti. Daktilo masası
na otururken, ona bariz bir hay 
ranlıkla bakıyordu. 

Filhakika daktilo matmazel 
Roza kısa saçları, burnu, kaşı, 
gözü ve ağzı ile çok güzel bir 
kızdı. O kadar güzeldi ki mü
dür muavini bile kendisini 
memnun etmek için ne yapaca 
ğını bilmiyordu. Bu sebepten 
daktilonun müessesede nev'i 
bazı imtiyazları vardı. 

Bunu bilenler de bir işleri 
olduğu zaman matmazel Roza 
ya muavin nezdinde delalette 
bulunmasını isterlerdi. Bir kaç 
kişi de işlerini bu suretle yap
tırdıkları için, daktilonun itiba 
rı soın derece artmıştı. • 

Roza, yazı makinesinin başı 
na geçip, çalışmağa başladığı 
sırada genç katip Dubernier 
kızın yanına geldi: 

- Matmazel, sizden bir şey 
rica edeceğim, dedi. 

- Söyleyin. 
- İşittim ki kütüphane mu 

hafızlığı münhal imi§. Ben şah 
san müracaatta bulundum. Fa 

well'iın ilk yaptığı ıpekülasyon 
larda daima fiziki müşabihet 
lere baş vurmasıdır • Filhakika 
Maxwell bulmut olduğu bu 
müşabihetlerle elektriki hadise 
)eri iyice anlatabilmit ve deha 
smı göstermittir. 1873 de neş 
retmİ§ olduğu (Elektrik ve 
miknatis) namındaki iki cilt
lik eseri diinyanm en büyük il 
mi eserlerinden biri olan New 
ton'nun Principia'amın yanma 
konabilir. Bu eserin biroçk 
noktaları sonradan zorlukla 
şerh edilmittir • 

Maxwell'in vazzettiği ve 
muakipleri tarafmdan tevsi 
edilen Elektromanyetik nazari 
yesi on dokuzuncu asır ilminin 
şahikasıdır. Hatta yarım asır 
geçmesine rağmen, ister Srfi 
ilme giren meselelere tatbiki 
itibarile ve isterse Radyomuha 
beratı gibi tamamen tatbiki 
ilme yaptığı tesirlerle müta
lea edilsin, Elektromanyetik 
nazariyesi ilim tarihinin. en ca 
zip meselelerinden biridir. E
lektromayetik nazariyesini fi. 
zik tarihinin bir cüz'ü olarak 
mütalea edeceğimiz yerde as
ri fizikin cazip hikayesinin 
tam bir kısmı olarak tetkik 
ve tetebbu etmeliyiz . 

tlim tarihinin en büyük si
malarından biri olan Maxwell 
maalesef 48 yaşında vefat et-

Müderris 
Salih Murat 

larak misafirler yemeğe davet 
edilmemiş olsaydi Ahmet Ne
bil Süheyla Hanımın ellerin
den tutarak, işin bütün haki
katini soracaktı. 

- Hadi sofraya Nebil 
Bey ...• 

Sofraya oturulurken Sühey 
la Hanım, birden bire haykır
dı: 

- Aman, çocuklar şimdi 
ne yapacağız? 

Herkes şaşırmıştı. Ferit Nec 
det Bey sordu: 

- Hayır ola, Hanımefendi? 
- Muhteşem Nihat Ha-

nımefendi ile Nihat llhami 
Bey geldiler. Sofrada on üç 
kişi kal-:!ık 

Yazıcı Zade 
kalın ensesi 
kası dümdüz 
rek: 

Nazmi Bey 
üzerinde ar 

başını çevire-

- Ey, bundan ne çıkar? 
Diye sordu. 
- Nasıl ne çıkar? Bir sof 

rada on üç kişi uğursuzdur der 
!er . 

Mukbil Nedim Bey hemen 

- Fransızcadan -

kat ıiz de muavin nezdinde be 1-- A R T 1 S T İ K 
nim için tavaaaut etseniz.. Sineması 

- Demek bizden ayrılmak 17 eylül perıembe akoamı 
iıtiyoraunuz. Fransız filimlerinin en 

- Ne yaparsınız? Kütüpha-
1 glizeli olan ne muhafızlığının maaşı faz a. 

- Pek ali, siz işi bana bıra- Viyana Aşkları 
kmrz. filmile yeniden küşat edile· 

- Teşekkürler ederim mat- cektir. JANIE MARESE, 
mazel.. ROLAND TOUT AlN ve 

- Bugün öğleden sonra söy MAURICE DE CANONGE 
!erim. Çünkü muavin yemek-

tıı r~fı.-d · n ten sonra her zaman keyifli o-
luyor. 

Dubemier masasına gitti. 
Daktilo da tiktaklarına devam 
etti. Bu esnada bir zil.. 

Roza çağırıldığı için dosyala 
rı alarak kalktı ve muavinin o
dasıa gitti • 

Başkatiple katip yalnız ka
lınca, başkatip sordu: 

- Sen kütüphane muhafız 
lığını mı istedin? 

-Evet. 
- Öyle amma, ben yirmi 

senedir orasını istiyorum da, 
gene bana. vermiyorlar. 

- O halde? 
- Çünkü ben kadın niifu. 

zundan istifade etmiyorum. 
- Eh, bazan da kadın nü

fuzunun faydası olur. 
- Durun, o kadar sevinme

yin bakalım. 
- Ben taliime güvenirim . 
- Küçük bir süki'ıt fasılası 

oldu. Başkatip dedi ki : 
- Ben sizin yerinizde ol-

sam, bu odalar.dan ayrılmam. 
- Allah Allah, ıneye? 
- Çünkü Roza seni seviyor. 
- Yalan! Deli misin sen? 
- Ben senden yaşlı ve tec-

rübeliyim. Bir bakışta anla-
rım. 

- Haydi canım •• 
- Ayol, o senin kollarnıa 

dütmek için ağzından çıkacak 
bir tek lafa bakıyor. Ah, ben 
senin yerinde olsaydım .. 

-Atmaaa! 
Sustular. Roza muavımn 

odasından geliyordu. Şimdi 
Dubernier uzun bir rapor ya
zarken, sık sık Rozaya bakıyor 
du. Bir aralık bakışları öyle ke 
safet peyda etti ki, Roza başı
m kaldırdı ve gözler birleşince 
Roza gülümsedi . 

Dubernier'nin kalbi hopladı. 
Allah, Allah! Acaba başkatip 
doğru mu söylüyor? . . . .. 

Saat ikide tekrar yazıhane
ye geldiği zaman, Roza yalnız 
dı ve bir şeyler yazıyordu. Baş 
katip te oı-ada değildi. O za
man Dubernier fırsattan istifa 

Yeni neşriyat: 

Gönülden Gönüle 
Muharriri: M. Turhan 
Türklüğün yüksek fazileti 

nnı ve tarihte Alp denile 
Türk büyüklerinin nasıl yaşa 
dıklarım ve nasıl sevip sevildi 
lerini pek ince bir üslupile hik 
ye eden bu eserin cidden okun 
mağa, her sahifesinde tevak 
kuf edile edile okunrnağa değ 
ri vardır. Agah-Sabri kita 
hanesi tarafından Milliyet ma 
baasında basılmıştır. Bütün k 
rilerimize tavsiye ederiz 

Beyoğlu on beşinci mektep 
ten aldığını şehadetnamem Ni 
şantaş yangnmda zayi oldu 
Yenisini alacağını. Eskisin" 
hükmü yoktur. 

Mezklir mektepten 563 nu 
maralı Fuat Seliın 

de için, masa üzerine eğilen 
zın ensesinden öptü. 

Bir sayha! Roza ok gibi ye 
rinden fırlayarak, Dubernier'y 
öyle bir tokat aşketti ki, masa 
da, gencin kolunda ne kada 
dosya, evrak varsa, hepsi d 
darma dağın oldu, 

O sırada muavinin kapısı 
açıldı ve bizzat muavin manz 
rayı görünce, çivi gibi mıhlan 
dı, kaldı. 

- Nedir, Mösyö Dubemier 
Ne oluyor? 

Delikanlı şaşırdı. İzahat v 
remedi. Muavin çıkıttı: 

- Ben dairede böyle rezale 
istemem. Bu hareketler hakkı 
nızda iyi not verdirecek ıeyleı 
değildir • 

Birkaç dakika sonra baıki 
tip gelip te, hadiseyi öğrenin 
ce, için için kendisini tebrik el 
ti ve: 

- Ben zaten onun kütüpha· 
ne muhafızı olamayacağını sö)' 
lemiştim, dedi. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON S!GORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı mul.mele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

Telefo:ı: Beyoğlu 2()02 

öttü: 
- Hadi canrm, böyle ı ... ~

tıl itikatlara kapılmayın. Bu 
sene Pariste bulunduğum sıra 
da Sorlome' de meşhur bir pro 
fesör, batıl itikatlar hakkın
da bir konferans verdi. Dinle
meliydiniz. Batıl itikatların 
neden çıktığını, insanın kafa. 
sında nasıl yerleştiğini öyle bir 
anlatıyordu ki .. 

Mukbil Nedim Beyin söz
leri kadınların ürküntüsünü 
azaltamıyordu. Süheyla Ha
nım, Şeyda Kamil Beyi bir işa 
retle yanına çağırdı. Kulağı 
na bir iki kelime söyledi. Se
miha Nazmi Hanım: 

- İsterseniz Nevzat sonra 
yesin de on iki kalalım . 

De<li. Mukbil Nedim Bey 
protesto etti. 

- Hiç öyle şey mi olur? 
Canım, bunun ne manası var? 
Bir sözdür uydurmuşlar. Yok 
on üç rakamı meş'ummuş, yok 
bir kibritle üç cigara yakılmaz 
mış, yok kuyruklu yıldız gö
rünürse felaket gelirmiş .. Bun 
lar hep insanların uydurmasi- , 

yonları .. 

Şeyda Kamil Bey, yavaşça 

salondan çıkmıştı. Hizmetçi· 
ler, birden bire ortaya çıka' 
bu meselenin sonunu bekliye· 
rek, hizmetlerini tatil etmif 
lerdi. Reşit Bey gülerek Fual 
Sami Beye döndü: 

- Üstat, siz bu işe ne der· 
siniz ? 

Fuat Sami Bey, dudak!~· 

rında ince bir tebessümle cevaP 
verdi: 

- On üç rakamının şeaııı~ 
ti hakkındaki itikadın menşe1 

hiristiyanlık hikayeleridir. Gıl· 
ya Hazreti İsa on iki havarisi 
le birlikte sofraya oturduk11 

rı gece yakalanmış. On üç ki 
şi bir sofrada bulunursa biri: 
nin başına felaket geleceğ• 
hakkındaki rivayet bundan çı•; 
mıştır. Bunun bize bir taa!lli· 
ku yok. 

Mukbil Nedim Bey beıneıı 
tasdik etti: 

(Devamı var) 



Sinema Schneider kupasını kim alacak? 

- Pola Negri 

• 

Müsabakaya iştirak için yaptırılan tayyareler 
Bu cumartesi günü İngiltere 1919 da Bouremouth'ta fena Webster Venedikte saatte· 453 

de Wight adası ile Soteamp~- bir havada yapılan aynı müsa- kilometre yapmıştı. O sene ku
ton ve Portesmot arasında Spı- bakayı münakaşalı olmak üze- panın her iki senede bir yapıl
thead koyunda, son defa olmak re, Janello isminde bir İtalyan masına karar verilmişti. 
üzere meşhur Schneider kupa- kazandı. 1929 da, müsabaka, bu sene 
sı müsabakaları yapılması la- 1920 de, Venedikte ltalyalı nin müsabakası yapılacak olan 
zım geliyordu. Bologna galip geldi. 1921 de Sotent'te yapılmıttı ve İngiliz 

Bu mÜf ,bakayı 1912 de galibiyet gene ltalyada kaldı. mülazim Waghom (geçen se
Fransız Aero • Club'üne men- 1922 de lngiliz Biard kupayı ne ölmüştür) saatte528kilomet 
sup Jaque Schneider isminde aldı. re 867 metre ile kupayı İngiliz 
bir zat tesis etmişti. 1927 ve Fakat her sene sür'at gittik- !erden bırakmadı. Bu tayyare-
1929 da bu müsabakayı kaza- çe başdöndürücü bir hız alıyor ci müsabakada katedilmesi icap 
nan İngilterenin bu cumartesi du. 1923 te Amerika da kupa- eden 350 kilometreyi 39 daki
günü de kazanacağına şüphe ya iştirak etti ve mülazim Rit- ka ve 42 saniyede katetmitti. 
etmemelidir. Bu suretle de ku- tenlhonse saatte 285 kilometre Bu sene 600 kilometreyi bek 
panın son müsabakası yapılmıt sür'atle kupanın şerefini Ame- !emek lazımdır. Artık sür'ate 
olacaktır. rikaya götürdü. o kadar ahtıyoruz ki, İstanbul-

Ertesi sene müsabakaya işti dan bir saattte Vana gittiğini 
1913 de ilk müsabaka Mona rak edecek İtalyan ve İngiliz söyleyenlere hayret etmeyece

ko' da yapılmıştı ve müsabakayı tayyareleri hazırlanamadığı i- ğiz. 
saatte vasati 75 kilometre sür- · ·· b k d Hafla müsait deg"il çın, musa a a yapılma ı ve 

Pola Negri atle Prevost isminde bir Fran- Amerika bu şerefi muhafaza et LONDRA, 12 (A.A.) 

1 

B r davet ediyorlardı. sız kazanmıttı Aynı tayyareci ti. Keza 1925 te Baltı"more'da Schneider kupası için yapıla-

!. Geçenlerde küçiı."k b_ir ame- zerep le1kınbe 1 ettı· ve 1917 ka·- . h . d u aynı senenın azıranın a saat- yapılan müsabakada Amerikalı cak olan müsabakanın hava 
•Yatı müteakıp pntonıtten ve- 0 a ~ . d B ı· 180 ı·1d 192 k"l t fat ede p 

1 
N · 

189
5 sene nunuevvelının onun a er ın- te • ey u e ı ome re mülazim Doolittle saatte 350 şeraitinin gayri müsait olmasın 

gj k• n ° a 
1
. ~g"31 . d Le de Kammerespiele'de, azim bir yapmağa muvaffak olmuştu. kilometre ile kupayı aldı ve A- dan dolayı bugün icrasının pek 

anunuevve ının ı n e, ·ıı b --. hiıt d V · d muvaffakıyetl.e temaı ere at- 1914 te müsabaka gene Mo- merikanın •erefinı· muhafaza et az muhtemel olduğu resmen 
an a arşova cıvarın a f f"I od "' 

lipno'da doğmuştu. Babası !adı. Bu surc.c~ U a ~ m st • nakoda yapıldı ve Hovard Pi- ti bildirilmiştir. 
C.eorge Chaulupez aslan Macar yolarında da hır angaJman al- seton isminde bir İngiliz deniz 1926 da İtalya kupayı Ame- Bu müsabaka kat'i surette 
dı, Anası Eleonore Kielsezevs- dı. . tayyaresile saatte 240 kilomet rikadan aldı. 1927 de kupayı tehir edilmit değildir. Yarın 
~a bir nahiye hakiminin kızı 1917 mayısta Almanca Ç~: re katederek kupayı kazandı. İngiltere ltalyadan aldı. Galip yapılma11 ihtimal dahilindedir. 
•di. virdiği ilk film 44 Polonez danso • • 41 • •' •' •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••' , ...... , , , , ' • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Apollonia Chaulupez (P<?I~ zü,, dür. Fakat bu film hiç m~ r_iGürc~ p~e~si M. D~vani.il~ ev 1 Belçjkalılar güzellik kraliçesini seçtiler 
nın asıl ismi) Varşovada mıllı vaffakyet kazanmadı. Bunun u lı oldugu ıçın, kocasıle bırlıkte 

cı tiyatro balet mektebine girdiği zerine Pola kendi sahne vazıını Avrupaya döndü. Bir müddet 
Zamandır ki, kendisine Negri is kendi intihap edeceğini söyle- iki sene evvel annesi için satın 
llıini verdi. Bunun da sebzbi di ve o zaman Max Reinhaı·d aldığı şatoda istirahat etti. On 
.\da Negri isminde bir İtalyan tronide alelade bir aktör olan dan sonra "Kraliçenin gerdan-

d§~irinin Leh'çeye tercüme e- Emest Lubitsch'i getirtti. O- lığı,, fitmini çevirmek üzere 
, ılıniş şiirlerini son derece be- nun idaresinde filmini çevirdi: bir fransz firmasile müzakera-

1 !ıeıııniş olması idi . "Mumyanın gözleri,, ondan ta girişti. Fakat son dakikada 
Oı:ı beş yaşında, dansta gös sonra da üçüncüsünü: "Sarı rolünü başkasına vererek, bir 

t~rdiği kabiliyet ve istidat, is- pasaport,, .. Bu son film müthiş İngiliz firması ile mukavele ak 
lıkbal hakkında iyi tahminlere bir muvaffakıyet kazandı. tetti ve yeni bir film çevirdi . 
l'ol açarken, genç Pola bir kaç Taakup eden üç sene zarfın- M. Divani'den ayrıldıktan 

ta k'.kadaşı ile birlikte Varşovada da Hollyvood'da ve Paramunt sonra, Londrada bir haylı otur 
1 Milli tiyatroda Cendrillon tan angajman aldığı tarihe ka- du ve İngilizcesini düzeltti. 

•ı te .... ·ı· · · t" d p ı N · h L bı"tsch' Hatta ölümünden çok az evvel ·oısı mi seyretmeg" e gıtmış ı. ar o a egrı ep u ? :Zaınan dram san'atına karşı in idaresi altnıda film çevirdi. Londrada oynadığı sekeçlerde 

t
al'le bir incizap duydu ki, ar- 1918 de Emile. Yann~g~ ve çok muvaffakıyet kazandı. 
ık balerin deg· il fakat aktris Harry Liedtke ıle bırlıkte Pola Negri, bili füphe be. 

al ' · d yaz perdenin büyük ve muvaf-
irlltağa karar verdi. O günden "La Dubarry,, yı .• on an sonra fakıyetli şöhretlerinden biri ol 
k •haren o kadar çalıştı ki, baş da Ladam Ok~m.lıya, Karmen muştur. Bu kıymetini filmlerin 
-~!arının üç senede bitirebildi- Sumru'yu çevırdı. . de tamamile göstermiştir. 
~I ınetotları birsenede bitirdi ve 19~8. nvihayetinde :~1~ .. b() :~; Pola Negri, yüksek bir ar-
.. _;Ylul 1912 de Varşovad. a_kı.· ay ıçın arşovaya oıı u. r · t ı kl be b · · d b" "'I b k" ·ı t t ev tıs o ma a ra er, ıyı e ır 
"erd~Yne teatr,, da ilk temsılını Kont Dom 5 • ı J· e anış 1 ve .•.. muharrir ve şairdi. Gayet his
k ı. O tarihte ayda yüz ruble lendiler. Bu ız _ıvaç uzun Sl "· Ji ve clerin şiirlerinden mürek
' a:zanıyordu. Bu temsillerden medi ve on sekız ay sonra ay- kep bir mecmuai eşarı ve bir de 
t 00ra nıuvaffakıyeti birden bi rıldılar. . düşüncelerini topladığı bir ki-
e arttı. Pola Negri 1919 da,.B~rlıne tabı vardır. 
~,e4 t. emnıuz 1913 de Pol.a dönerek, gene Lubstch ı_n ıdar .. e ) k ,, od f ı Meçhu şar ıcı 
l' grı Varşova milli dram tı- si altında iki m em ı m vu-
t:tr~sunda sosyeter sıfatile cude getirdi • 
ti l\ısı~ler 'Veriyordu. Burada a- 1923 te Pola Negriyi Holly 
ta~ hır muvaffakıyetle mühim vood'da görüyoruz.. Paramunt, 

er Yarattı . artisttinin "La Dubarry,, ve 
tek~nıumi harp başlayınca, ha "Carmen ismindeki filmleri
tıııdtı ~arbiye artisttin haya- nin Ame~ikada kazandığı.~'!
ti a buyük bir boşluk hasıl et vaffakıyetten dolayı kendısını 
le ~e bu, mütarekeye kadar böy angaje etmişti. 
ı.h evanı etti. Mütarekeden ·ık def olarak y"ta · Amerikada ı a . 
da ' tıyatro hayatı Varşova- Georg Fitzmaurice'in i~a~esın-
la ~avaş yavıı.ş canlanınca, Po de "Bella Dona" yı çevırdı. On 

egri tekrar sahneye geldi. dan sonra da "İspanyol rakka
'.· l>ola Negri ilk filmini 1915 · ı 
' l'.evi.rm. . s· . d sesi,, Dl. 
!ia~ b· ıştır . ınema, yem o 1924 Paramunt Ernest Lu-
)ı al'k san'at halinde Pola b"t h'i da angaje etti ve onun 

• "A ka adar ediyordu. Kendisi ı c 1 "M mnu cen 
l 

1 

'°'! 'V "h ı"daresinde Po a . e 5 -
b,. e ı tiras,, isimli bir se- d 192 ten "• Y h t filmini çecir ı. 
da b 

0 azırlamıştı. Bu senaryo ~~29 a kadar Pola Negri ~ara 
filtıı•aşlıca rolü kendisi alarak, r.:ıunt hesabına sıra le şu fılm
deıı 1 Çevirdi. Bir aylık mesai- . . d". "Yara Sehhar ka 
li. f:' sknra film ikmal edilmiş- ~:: t:C:: ~içeği, M~n Homme, 
1\1, abat ~uvvetsiz olduğu için Bataklık çiçeği, _Ah, b~ ~rkyeka
)e g U fılmi yüz küsur ruble-

1 1 Kraliçe lyı ve kotu, -
bıı flttı. Halbuki satın alan zat . ı:~·· taci, Ho~el imp __ er~al, Tel-
Ç;:hkı ~d.en ~pice para kazandı. Ü m Ak-
"" u f ı ·· gü ltiraf ç mucrı • 

~ağıtı ı m ,bütün kusurlarına 0~ ' kı M~skovadaki kadın.,, 
lııı!tı en._ muvaffakıyet kazan- trıs ;!la' Negrinin mukavelesi 
taıu · Bılhassa filmde, başlıca seslı" film Amerikada y8:vaş ya 
t~k teşkil eden "Salomenin - b &ı kendisini gösterınege aş-
lııi!t{.' 'Vardı ki, çok hoşa git- ~:Jığı zaman nihayet buluyor-

Meçhul şarkıcının kim oldu 
ğunu herkes bili~! ... Önce, ~~! j 
Tourjensky'nin ıkına! ettıgı 
bir filmin ismidir. Ve senaryo
da Radiyoda binlerce meçhul 
sa.'.niin için teganni eden bu es 
rarengiz artisttin kendisi de 
meçhul kalmaktadır. Maama
fih herke~ bunun, bu filmin yıl 
dızı meşhur tenor Luicien Mu 
ratore olduğunu bilmektedir. 

Hakikat olsa o kadar güzel 
olmayacak derecede san'atka
rane konmut bir sakal ve bı
yık, Lucien Muratore'un çehre 
sini tamamen değiştirmiştir. 
Riga'nın küçük bir sokağını 1 
irae eden dekor çinde mütevah 
hiş bir neş'e ile Jim Gerald'ın 
kolunda yürümektedir. Meş
hur tenor esrarengiz bir facia 
esnasında müfekkiresini ve bü 
tün hatıratı maziyesini kaybzt 
miş olup Jim Gerald ona halı 
ratını iadeye uğraşmaktadır. 
Riganın büyük tiyatrosunda 
"Mın Butterfly,, oynandığını i 
lan eden bir affiş onun müfek
kireıinde bir ziya uyandırmak
tadır • 

Marion Davicss'in geliri 
lak·11 ~~6 da, bilahare Nevyork- du. · f k nu• 

,.1 Pola İngilizceyı eına 0 
.. ' NEVYORK, 11 A.A. - Sinema 

~i.id,· . etro Politen operasının • halde yeni mukavelesı ı- M . D · ı· 
~ rı ol R" h d O d" k tugu ed" yıldızlarından arıon avıcs ge ır 
eııd· . an ıc ar r ıns Y çı"n daha yu""ksek ücret ist ı-lı l&ınj · • • B d .. ergisi dolayııile Amerika hükümc-
lıı zıyaret etmıftt. u za •. d- ne Paramunt, ne e ~ eşhu Al h gın ~· ti ile arasında çıkan ihtilafı 825 bin 

tı '- r man sa ne v~- Foka m' ukavelesini tecdit etme il h ıı ~atd "laıc Reinkord gönden- dolar tediye etll'ek suret e a et-
d. 1 ı.ı. l>ola "S · min diler. . N ıılı•tir 

' Qj, ~! umr~:· ıs ·;= Bir seneden berı Pola eız • 

-
Yeni sene güzellik krııliçalığr için muhtelif memlek11tlccde 

intihap/ara baş/anmıştrc. Yııkacki cesim 1931 kcaliçalığr için, 
Belçikanrn g eyaletinden seçilmiş güzelleri göstermektedir, 
s Ey/Ulde Anvers'teki Magic Palace'ta yapılan ikinci müsaba
kada bu g güzelin arasından bir tanesi seçilmiş ve Mis Belçika 
ilan olunmu~tur. 

Bazı otlar vardr ki, etle ta. 
ayyüş ederler. Bunlardan bazı 
ları da yaşadığımız mtedil ik
limlerde vardır. Fakat kısmı 
azamı Afrika ve Amerika or
manlarında bulunur . 

En belli başlı olanlarının 
yapraklarında sayrnız kıllar var 
dır. Bu kılların ucunda şeffaf 
bir damla mayi görünür. Bir bö 
cek veya sinek yaprağın üzeri 
ne kondu mu, kıllar birden bire 
sıkışır, böceği veya sineği hap 
seder. Sonra yaprak yavaş ya
vaş kendi üzerine kıvrılrp kapa 
nır. Bu suretle hapsedilen hay
vancık kılların damlaları içinde 
boğulur. Bu mayi o zaman ha
mı2 halinde sine~in vücudünü 

1 
yavaş yavaı tahrip ede ede hal 
ve masseder.. Bu suretle yap

. rak sineği yemit olur . 
Daha doğrusu şudur ki, eğer 

yaprağnı üzerine küçük bir taı 
parçası konursa, aynı hadisı: vu 
kua gelmez. Yani kıllar sıkış
maz ve yaprak kıvrılmaz. San
ki yaprak konan şeyin kibili 
ekil olmadığını biliyormuş 
gibi .. 

"Akilüllahim,, denilen bu 
nebatatın başka cinsleri de var 
dır ki bunların yaprakları huni 
ye benzer. Bu huninin dibinde 
gece şebnemlerinden veya yağ 
murlardan hasıl olmuş su biri
kintisi vardr. Huninin üst kıs
mında da küçük hayvanların 
çok sevdikleri bir koku vardır. 
Bu kokuya aldanan sinekler ve 
böcekler derhal soluğu huninin 
dibindeki suyun içinde alır ve 
orada boğulur. Nebat o zaman 
gene hamızlı bir su hasıl eder 
ve bu su hayvancığın vücudü
nü mas ede ede eritir . 

Şişenin mantarı 
Bir şi~enin mantarını tirbü 

şonsuz açmak isterseniz, bir 
kolayı vardır. Duvara bir hav 
lu koyunuz ve bu ıiıenin dibi 
ni kırılmayacak şekilde havlu
ya vurunuz. Şitenin öbür ucun 
dan mantar fırlar. Havluyu b ·Y 
maktan maksat müsa~emenin 
tesirini azaltmak içindir. 

Bakınız, bu hadise niçin l:öy 

1 B J Çocuk 1 a J 

Afrika hayv':lnları: Hippopotam 

Şu tıayflanda hiç zekli. eseri görügor musunuz? 
Afr_ika'run belli başlı ve fa- nefes ahtlan vardır ki, ta uzalC 

Y_anı dı~kat hayvanların.dan bi !ardan ititilir. Bazan yirmisi 
n de Hıppopotam demlen su otuzu bir araya gelir. O vakit 
aygırlandır. Dört metre boyu nefeslerini kilometrelerce uzak 
vardır. Hiç bir tüyü olmayan tan duymak kabildir . 
derisi koyu kurşuni renktedir. 
Fakat o kadar kalındır ki, de
ğil zencilerin okları insanların 
kurşunları bile bu kaim deriyi 
zor deler. 

Bütün kafası sanki çeneden 
ibarettir. Bu çene haricinde ka
fası vücudüne nazaran çok kü
çüktür. Büyük kafada da kü
çük bir beyin vardır. Belki o
nun içindir ki Hippopotam yer 
yüzünde mevcut hayvanların 
en ahmağıdır. Hakikatte zeka
ya da hiç ihtiyacı yoktur. Çün 
kü korkacak nesi var? Zeka, 
korkunun doğurduğu kuvvet
tir. Nice hayvanlar vardır ki, 
kendilerini ancak zekalarının 
yardımı ile müdafaa ederler. 
Halbuki bu iri hayvan zekiaın 
dan ziyade kuvvetine güvenir. 
Sıra sıra sağlam diıleri olan çe 
nesinin adaleleri ve sinirleri öy 
le kuvvetlidir ki, bir zenciyi 
veya kayığını yakaladığı gibi, 
ikiye bölüverir. Sonra kendileri 
ne yiyecek bulmak için, öyle 
hesaplı girişmeğe de ihtiyaçla
rı yoktur. Göllerin ve nehirle
rin kenarlarındaki mebzul ot
larile geçinirler. Düıman ola
rak, yer yüzünde korkacakları 
yegane mahluk insanlardır. 
Fakat burada da budalalklarını 
göatc:o .. ;,.ıer, en basit tuzağa ya 
kalamrlar. 

Kısa bcaklarının üzerinde 
ağır ağır ve adeta güçlükle yü 
rürler. Yüyürken de öyle bir 

Eğlence 

Kadehin dibinden 
geçen para 

Bir su kadehi alınınız. Bir 
beş kuruş nikel para, bir de 
geoit bir mendil •. Fakat bu eğ 
lencyi tatbik etmek için dör
düncü birtey daha lazımdır ki o 
da beş kuruş böyüklüğünde 
kestireceğiniz veya bizzat ha
zırlayacağınız cam parçaaıdır. 

Marifetinizi göstermek için: 
- Hanımlar, efendiler, diye 

baılarsınız, şu bardağın içine 
şu beş kuruıu atacağım ve üze 
rini mendille kapatacağım. Son 
ra emrederek beş kuruıu bar 
dağın dibinden aıağıya dütür
teceğim . 

Tabii kimse inanmaz. Siz 
marifetinizi tatbik için cam par 
çaaını elinizin görünmez bir kıs 
mında tutar ve haziruna beş 
kuruşu gösterirsiniz Sonra bar 
dağın üzerini mendille örtersi
niz ve mendilin altından beş 
kuruşu elinizde tutaraka, cam 
parçasnı badağın içine bırakır
sınız. Cam bardağın içine dü
şünce ses çıkarır ve herkes bar 
dağa beş kuruşun atıldğını 
zaruıeder Hatta mendil altın
dan bardağı çalkalayıp, bet ku 
ruşun hala içinde olduğunu 
zannettirebilirsiniz. Sonra men 
dille örtülü bardağı kaldırıraı-

Fakat buna mukabil de em 
salsiz yüzgeçtirler. Memeli hiç 
bir hayvan onun kadar mükem 
mel yüzemez. Onun için on beş 
metre derinliğinde bir suyun 
dibinden yürümek İtten değil
dir. Ancak on beş, yirmi daki
kada bir suyun üzerine çıka
rak, ciğerlerine temiz hava dol 
durur. Tonlarca sikletine rağ -
men, öyle sür'atle yüzer ki, 
kuvvetli kollarla idare edilen 
bir sandalı geçe bilir. Bir kaşif 
elinde kilometre ile hesap et
ıniı, ki bu hayvan saatte 35 ki 
lometre sür'atle yüze biliyor. 
Zenciler bunları avlarlar. Çün
kü evvela etini severler. Sonra 
derisinden kalkanlar yaparlar. 
Bu kalkanlara hiç bir ok işle 
mez. 

Sonra dişlerinin de mühim 
bir ticari kıymeti vardır. Çün
kü bu diş, fil dişinden ince ve 
zariftir. Asırlarca bu dişten in 
sanlar için takma dişler imal 
edilmiştir . 

Zenciler Hippopotam avla
mak için, onların en çok dolaş 
tıkları yerlere çukurlar kaza
rak, bu çukurların üzerini ot
larla örterler. Hayvan bir defa 
bu çukurun üzerinden geçti mi 
vücudünün bütün sikleti ile içi 
ne yuvarlanır ve bir daha ora
dan çıkamaz. Artık zenci aile
si için bir senelik yiyecek çık
tı demektir • 

nız ve emredersiniz 
- Bir, ki, üç. 
Ve elinizde tuttuğunuz beş 

kuruşu aşağıya brrakırsınız. 
Beş kuruş yere düşünce hemen 
bardağı yavaşça masaya koyar 
ve mendili kaldırırsınız . 

Kadehin içindeki cam parça 
sı görünmeyeceği için herk~ ı 

beş kuruşun kadehin dibindcı 
nasıl olup ta düştüğüne havrc 
eder • 

Yalnız bütün oyun büyü! 
bir mendilin altında oynanacal 
tır. 

Hesaplı yumurta 
lyi bir aruıe, çocuklarını mü 

kifatlandırmak için her birine 
vermek üzere yumurtalar ha
zırladı. Yalnız verirke';ı büyüğe 
dedi ki : 

-Bütün yumurtaların yarısı 
ve bir de yarım yüumurta senin 
olacak 

Ortancaya dedi ki : 
- Büyük kardeşin hakkını 

aldıktan sonra, geriye kalan 
yumurtaların yarısı ve bir de 
yarım yumurta sell'in olacak. 

Nihayet en küçüğe de, iki bü 
yük kardeşi paylarını aldıktan 
sonra, geriye ne kalırsa kendi' 
hissesi olarak almasını söyledi. 

Ve ilave etti: 
-Fakat yumurtaları kırmadna 
paylarınızı taksim edeceksiniz. 

Şimdi sual! Anne ne kadar 
yumurta ve çocukların hissesi 
ne kaç yumurta düştü? 

le oluyor? Halli - Anne, çocuklarına 
Şişenin dib;ni duvara yedi yumurta vermişti. Büyü-

vuduğunuz zaman, içindeki ma , ğün hissesine dört yumurta 
yi, kuvvetle şişenin dibine hü- düştü. (Çünkü birinin yarısı ü~ 
cum edeceği için, içerideki ha- buçuk eder ve bir de yanın yu 
vayı tazyik eder. Bu tazyik e- murta, etti.) Ortancanın hissP 
dilmiş ha:".a, kendisini tazyik sine iki yumurta düştü. ( Çün
eden. mayıı geçerek ~apa tarafı kü büyük kardeşinden üç yu
na gıder ve lapayı şıddetle dı- murta kalıyordu. Üçünün ya
şarıya fırlatır. Tıpkı tüfekte, rısı bir buçuk, bir de yarım yu 
barut patladığı zaman, hasıl 0 murta hakkı vardı, etti iki) 
lan gazin kurşunu şiddetle dı- en nihayet geriye bir yumurta 
şarıya fırlatması !!:bi.. kalıyordu. Onu da küçük aldı. 

• 

• 

• 
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40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

100 
40 
40 

1()() 

20C 
40 
40 

1000 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

100 
100 
40 
40 

10.:ı 

40 
40 
40 

200 
40 
40 

""'' 
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numaralar .. Yunan emlaki 
(Başı 1 inci sahHede) 

yetlere de gönderilecektir. 
No. 

99 
184 
242 
213 
325 
455 
641 
716 
748 
790 
884 
925 
966 
969 

26019 
58 

1)89 
139 
5f'8 
491 
753 

270f:54 
?Q 

102 
117 
223 
229 
380 
414 
469 
571 
667 
715 
722 
794 
833 
886 
917 
919 

2812R 
309 
316 
340 
48i 
518 
610 
fi91 
717 
ııı 8 
!Hl 
918 
969 
Ç80 
985 

2%58 
16 

13'.1 
138 
l:i6 
3?.6 
3~9 
4,9 
575 

·İ' 1607 
6.~9 

i?.2 
7:'10 
834 
082 

3f'(l~2 

247 
~64 

285 
367 
?71 
.'>72 
:i88 
'741 
728 
808 
993 
9:17 

S,:"QJ 
63 
91 

183 
184 
313 
375 
376 
522 
537 
654 
711 
654 
773 
824 
964 

32040 
71 

237 
281 
397 
460 
514 
519 
567 
610 
614 
622 
641 
675 
676 
774 
844 
619 

33222 
249 
256 

L. No. 
40 527. 
40 539 
40 592 

200 769 
40 1!78 

100 !!95 
40 34087 
40 1.53 

100 2go 
40 313 

200 478 
40 498 
40 524 

100 f.17 
100 673 
40 756 

200 913 
40 35023 
40 47 
40 103 
10 136 
40 141 
40 ?23 
40 ?.48 

100 427 
40 559 
40 690 

1000 731 
40 751 
40 850 
40 895 

100 36014 
40 51 

1000 97 
40 145 
40 319 

100 4:?0 
1000 421 

40 448 
40 480 

100 559 
40 576 

1000 614 
100 773 
40 729 
40 844 

100 949 
100 37018 
100 20 
40 48 
40 81 

1000 118 
100 133 
40 137 

100 148 
200 282 
40 299 
40 634 
40 643 
40 778 
40 826 
40 839 
40 1 916 

100 38031 
100 43 
40 130 
4'.l 131 
40 1 191 
40 350 

200 390 
4V 592 

100 750 
40 755 

100 881 
40 39009 
40 41 
40 60 
40 75 
40 109 
4!l 343 
40 360 

100 466 
40 513 

100 609 

40 1 634 
40 705 

100 
100 
40 

100 
1000 

40 
100 
40 

100 
40 
40 
40 

100 
35000 

40 
40 
40 

729 
776 
798 
824 

40049 
52 
87 
90 
99 

148 
228 
354 
360 
480 
489 
519 
606 
f'?5 

121 
792 
851 

100 
100 

40 
200 
100 1 860 
40 877 
40 979 
40 1 999 
40 41061 

1000 73 
40 140 

100 225 
1000 

L. 
100 
40 
40 
40 
40 
40 

1000 
40 
40 

100 
200 
200 

40 
40 
40 

200 
40 
40 
40 

100 
40 
40 
40 
40 

200 
40 

200 
40 
-10 
40 

1000 
40 

100 
40 

ıo:ı 

10 
40 
40 

100 
40 
4Q 
40 
40 
40 
41) 
40 
40 

100 
40 

100 
40 

100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
40 

100 
40 
40 
40 

100 
40 
40 
40 

100 
100 

40 
40 
40 
40 

100 
tOOO 

40 
40 

100 
40 
40 
40 

100 
1000 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

100 
100 
40 

200 
100 
40 
40 
40 
40 

200 
100 
100 
40 

1000 
100 
40 

1000 
200 

40 
1000 
100 

No. 
251 
299 
369 
373 
449 
464 
507 
675 
691 
764 
761 
779 
799 
819 
898 
959 

42233 
253 
370 
464 
523 
736 
753 
789 
879 
966 

43082 
136 
274 
275 
290 
300 
328 
449 
489 
492 
553 
558 
766 
946 

44047 
104 
242 
262 
401 
642 
534 
736 
741 
955 

45004 
205 
403 
464 
:ıso 

648 
698 
709 
823 
909 
93(ı 

46073 
148 
234 
283 
521 
699 
772 
811 
894 
917 

47051 
?.00 
352 
545 
564 
569 
627 
658 
664 
666 
669 
697 
736 
729 

48059 
164 
190 
330 
337 
370 
548 
564 
569 
582 
601 
701 
934 
986 

49020 
41 

243 
106 
305 
426 
437 
443 
508 
~54 

610 
660 
8;;2 
833 
9ı2 

978 

ı. 
Bundan başka, keyfiyet ga-

100 zetelerle ilan edileceği gibi, bü 
40 tün alakadarlara da birer ta-
40 mim ile bildirilecek ve hiç bir 
40 gayri mübadilin mağduriyetine 
40 meydan verilmemesine çalı91la 

100 caktır. 
40 Listelerin teb1iğ edilmesi Ü· 
40 zerine bono için müracaatlar 

200 artmış ve dün geç vakte kadar 
40 tevziata devam edilmiştir. 
40 Bugün sırasında gelmiyenle 
40 re tahsis olunmuştur. 

100 İstihkak sahipleri 2000 i 
40 mütecavizdir. Düne kadar mü-

1000 r acaatlar 470 i bulmuştur. 
+o Müzayedeye bugünlerde baş 

100 !anacağı şayi olmuşsa da, an-
40 cak istihkak sahipleTİnin hepsi 
40 çağrılıp tevziatın mühim kıs-
40 mı ikmal edildikten sonra, mü-
4o zayedenin yapılabileceği anla-
40 şılmışlır • 
40 Zarnanmda müracaat etmi-
40 yerek sıra nmnarasını geçiren 
40· perakendelerin itirazlarına 

100 
40 

meydan vermemek içi.o, pazar 

100 
günleri tahsis edildiği cihetle, 

lOO bu müsaadeden istifade etmi-
40 1 yenler tevziatın esas itibarile 

40 
sonu geldikten sonıra beklenmi 

40 
' yerek müzayedelere başlana-

lOO caktır. 

40 
5000 liraya kadar kıymetli 

40 emlakin ' mqzayedesi alenen, 

40 
yani açık müzayede usuli ile, 

40 
20,000 liraya kadar olanlar ka-

200 ~alı zarf usulu ile, daha kıymet 

40 
lıle:l' ise Maliye vekaletinin tas 

40 
dikile intaç edilebilecektir. 

100 
Listelerin muhteviyatına gö 

100 
re, satılacak emlakin ekserisi 

100 bilhessa İzmir, Adana, Sıvas, 

40 Ankara ve Bursada bulunmak 

1000 
tadır. 

lOOO Ancak bu emlakin hemen 

40 heps! küşük • is~ihk~k sahibi 

40 gayrı mub.'.'dıllenn bırer birer 

40 alaımy:ı-cagı derecede yüksek 

49 kıymtlı olduğundan birçok 

100 gayri mübadiller müzayedelere 

4c iştirak edebilmek için, araların 

1000 da birlik yapmağı ve müştere-
40 ken müzayedeye girmeği mu-
40 vafık görmüşlerdir. Gayri mü

lOOO badille~ cemiyeti idare heyeti 

40 azasınd;pı bir zat şu izahatı ver 
·ıG miştir:' 

1000 "- Bonoların karşılığı hü-
1000 kiımet tarafından yüzde yüz o-

100 !arak mevcut Yunan emlaki ile 
200 temin edilmiş olmasına ve mü-
40 zayede zamanı yaklaşmasına 
40 rağmen, bazı gayri mübadille-
40 rin bala ellerindeki bonoları 

100 kırdırmağa devam ettiklerini 
40 teessürle haber aldık. Zaten bo 
40 noları istihkaklarının yüzde 

100 yirmisi olan ve ihtiyaçlarına 
40 gayri kafi bulunan bu zavallıla-

100 n kurtarmak ve bonolara resmi 
40 bir fiat tesbit etmek için bona-
40 ya idhali zaruridir. Ecnebi es-

1000 hamı hile borsaya kabul edildi-
200 ğine göre; Maliye vdcilinin im-
40 · zasım ihtiva eden bu bonolarm 
40 borsaya kabulüne hiç bir mini 

100 yoktur. Zaten müzayede bedel-
40 leri ancak bonolarla ödenebile-
40 ceğine göre müzayedeye giren 
40 !erin bono tedarik edebilmeleri 
40 için borsada bulundurulması 
40 lazrmdır. Bu bapta vaki teşeb-
40 büsatımıza bugünlerde cevap 
40 gelmesini ve muhtaç gayri mü-

100 badillerin muhtekir sarrafların 
40 elinden kurtarılmasını bekliyo-
40 ruz. Bono tevziab istihkakla. 
40 rın ancak yüzde yirmisine te• 
40 ' kabul ettiğinden, bir çok gayri 

100 mübadiller müstakillen emlak 
100 a!amıyacaklardır. 
200 Hiç olmazsa istihkakların 

40 yüzde ellisi nisbetinde bono tev 
40 ziini temin için cemiyet hükiı. 

100 mele müracaat edecektir. Hü-
40 kumete intikal etmiş firari ve 
40 ettabli emlaki ile bu ihtiyaç tat 
40 min olunabilecektir. 
40 Asıl istihkakı 50 liradan 6 

1000 bin1 liraya kadar pek çok gayri 
40 mübadil vardır. Bilhassa bun-
40 !ar için bono tevziatinin yüzde 
40 elliye çıkarılması çok faideli o-
40 laıcak, aldıkları para bir işe ya-

200 rayacaktır." 
40 ·~~~~~~~~-

40 Darüşşafaka Lisesi Müdi-
40 rİyetİnden: 

10•) 
200 
40 
40 
4'l 

40 
1000 

40 Mektep için pazarlıkla def
ter, kalem giıbi levazrmı der
siye alınacağından taliplerin 
şartnameleri almak ve nümu

ncleri görmek onda 'her gün 

Darüşşafa:kaya ve pazarlrk 
için 16 E'Ylfil 931 çarşamba gii 
nü ~aat 9,5 da Nuruosmaniye
de Cemiyeti Tedrisiyei İsJil. .. 
n'live meııltezine müracaatları. 

Ü slküdar Hale Sinemasm.da 

100 Mi,ras yedi, mümessili Reji-

Aksaray yangını 
(Başı 1 inci sahifede) 

evler yanmıştır. itfaiye istediği su. 
yu tedarik edebilmişse de yangının 
geç haber alınmış o1ması, yanan ev 
!erden biri olan doktor Fahreddin B 
in evinde bir sandık bant ile iki san 
dık cephanenin ansızın patlaması 
yangının hemen önüne geçilmesine 
mini olmu§tur. · 

Bütün bunlara rağmen itfaiyenin 
canaiparane gayreti neticesinde A
dil, Fahreddin Beylerle Huriye Ha
mının evleri kömürcü Hüseyin, at
çı Cemal Efendilerin bo§ bir demir
ci dükkanı tamamen, Dr. Fahri Bey 
ve berber Osman Efendinin evleri 
de kısmen yandıktan sonra söndürül 
müştür. 

Yangın esnasında bazı çapulcular 
öteberi aşırmak istemişlerse de zabı 
ta, bunun önüne geçmiştir. 
Yangının neden çıktığı hakkında 

yapılmakta olan tahkikat devam et
mektedir. 

Kömürcü Hüseyin ve hemşerisi İ 
Şerif Efendiler yangının k' ndi dük 
kılnlarından çıkmadığını, aşçı Cemal 
Efendinin dükkanından çıktığını id
dia etınekteclirler. Polis; tahkikata 
ehemmiyetle devam etınektedir. 

I tfaiye de, yangın hakkında hazır 
lad1ğı mufassal bir rapot·u belediye 
riyasetine verecektiı-. 

Yangın da evi yanan Adil Bey mes 
dut Y dmaz gazetesi sahibi Kadri 
Beyin pederidir. 

* * * 
Terkos dava edildi 

Müddeiumumilik ve Beyoğlu yan 
g~nlanndan evvel, seksene yakın e· j 
vın yanıp mahvolması ile neticele- ' 
nen Nişantaşı yangını hakkında tah 
kikat yapılmakta idi. Diğer son yan 
gıalarda olduğu gibi bu yangının su 
suzluk yüzünden çıktığı, hatta itfa 
İyenin denizden su alın.ağa mecbur 
kaldığı yazılmıştır. Müddeiumumi
lik bu yangının sebepleri hakkmda
ki tetkikatını ikmal etmiş ve netice
de ceza kanununun maddci mahau
sasına istinaden Terkos kumpanya .. 
sı aleyhine dava ikame etmiştir. 

Bu hususta tanzim olunan tahki
kat evrakı i!tintak dairesine ven1-
miş bulunmaktadır. Müddeiumumi
lik bundan maada gerek Taksim ge 
rek Aksaray yangınlannm da sebep 
!erini tahkik ve tamik edecek ve 
alınacak neticeye göre hareket ede
cektir. 

Sanayi erbabı 
(Başı 1 inci sahifede) 

dolayı teşekkür ettikten sonra, 
sanayicierİnı isteklerini öğren-

mek ve sanayiin inkitafına 
medar olacak noktaları teabit 
etmek için İstanbul' a geldiğini 
söyledi. 

Şerif Bey bundan ııoiıra sa· 
nayideki üç mühim esas, inki· 
§af, tekemmül ve &ürüm mese
lelerine tema. ederek, amelenin 
bilgilerini arttırmak için latan· 
bul, lzmir gibi sanayi şehirle· 
rinde kurslar açılmasmm dü9ü 
niildüğünü söyledikten sonra: 
"Maksadımız memleketimiz sa 
nayiinin her ıubede Avrupada
ki muvaffakıyet derecesine va
sıl clmaaıdır." dedi ve muame
le vergisi, belediye, gümrük re
simlerinin sanayiimiz üzerinde
ki tesirlerini tahlil etti. Şerif 
Beyin bu mukaddimesinden 
sonra söz all\n ve bir fabrikayı 
temsil eden Hasan Tahsin Bey 
erbabı sanayiin dileklerinin 
tahriren teabitinin daha muva· 
fık olacağım söyledi. 

Mektep ihtiyacı karşısında 

'11.11.·zı · t . Çocuk velilerinin hu 
lV.1. l zge • müşkülünü hallediyor 

inkılap 
Trabwn meb'usu Nebi zade 

Haıudı Bey tar.fınoao. t• • · • edil· 
miş olan 1 nkılip liıeleri, yavnıları

na ciddi bir tahsil, sağlam bir terbi
ye verdirmek isteyen ana ve baba 
ların eheıwıuyetle alal<adar olrnal~

rı icap eden bir irfan yuvasıdır. 
Müesesenin izahatnamesi teesıü

sündeki gayeyi v.e bu gayeye er
mek için takip edeceği yollan hü
lasatan şöyle izah etmektedir: 

'' lnkilap liseleri sağlam vücutlu, 
ahlakı mükemmel, milli terbiyesi 
tam, neşesi yerinde, dımağ)an asri 

hayabn istilzam ve emrettiği malu
mat ile dolu, ferdi ve milli vazifele
rini müdrik gençler yetiıtirmek ga .. 
ye3ile tesis edilmiştir. 

lnkılap liseleri mües.ııesesi çocuk
lann sıhhatlı ve neşeli olmalannı 

miHi terbiyenin, asri tedris ve tali
min esaoı bildiii için kendisine ema 
net edilecek Türk yavrularının !lh
hatine azami bir itina gösterecek, 

anlan yeis ve bedbiniden uzak, az. 
mü iman membaı ıen bir muhit için 
de bulunduracaktır. 

Leyli ve nehari bütün çocukların 
sıhhatı müessesenin hususi doktoru
nun daimi mürakabası ve memleke .. 
timizin en tanınmış doktorlarından 

mürekkep yiik;ek bir heyetin umu• 
mi nezareti altındadır. 

I nkı!ap liselerinin yavruları, mek 
teplerile aile yuvalan arasında hiç 
bir fark bulmıyacaklar, ana baba 
şefkat ve ihtimamını L:itün İcapları 
ve inceliklerile, bütün sıcaklığıle bu 
müessesede göreceklerdir. 

Çocuklarımızı, kendilerine ağır. 
lık vermiyecek çok sağlam bir inzi
bat içinde serbe•t ve hayatın hiç bir 
müşkülünden yılmayacak kuvvetli 
bir irade ile, Türkün bütün fazilet
leri, temiz haoletlerile, yüksek seci
ye ve ahlakile mücehez olarak haya 
ta hazırlamak 1 nkılip liseleri için 
terbiyede eoaotır. 

Gerek terbiye, gerek talim ve te
driste en mükemmel neticelerin İs· 

tihsali için memleketin en güzide,en 
müktedir muallimlerinden, en ciddi 
ve sal8.hiyet1i mürebbilerinden mü
rekkep yüksek tedris ve terbiye he
yetleri en emin, en yeni talim ve 
terbiye usullerile çalışacaklardır. 

Müessesesi ta)jm ve terbiyeleri 
mesuliyetini - bu mesuliyetin bü 
tün hududunu, ehemmiyet ve azame 
tini tamamen müdrik olarak - de
ruhte edeceği yavrulann ailelerini, 
kendisi için çok kıymetli birer mua· 
vin heyet addeder. Bu sebeple veli
lerle ve ailelerle daimi münasebet 
ve muhabrede bulunacak, ana ve be. 
balann mekteple mÜmkün mertebe 
sıkı alikalarını temin edecek, çocuk· 
lann sıhhatleri, hal ve vaziyetleri, 
inkişaf ve terakki dereceleri hakkın 
da kendilerine malumat verecek, dü
şüncelerini ıöyliyecek, lüzum gö. 
rüroe bazı hususlarda oalann da fj. 
kir ve mütalaalannı soracaktır. 

Resmi ders proğramlannı tama• 

men tatbik edecek olan lnkilap lise
leri müeuisesi ecnebi lisan dersleri. 
ne husu si bir itina gösterecek, fev
kalade ehemmiyet verecektir. 

1 nkılap liselerinde öğretilecek ec
nebi dilleri lngilizce ve Fransızca
dan ibarettir. 

Mektep takip edeceği utuller, ala 
cağı tedbirler sayeıinde, yetiştirece
ği çocukların bu iki dili mükemme
len okuyup yazmalaannı .ve konuı

malannı temin edecektir. 
inkılap liselerine, bu iki ecnebi 

liseleri 
dilindeki mükteıebatları zayıf ola·, 
rak gelecek çocuklara muayyen deri 
saatleri haricinde hususi muallimler 
tarafından ayrıca ders verilecek, te• 
neffüs ve oyun zamanlannda da ço

cuklarla Frans12ca ve lngilizce ko· 
nuf8cak muallim ve mürebbiler bu• 
lundurulacaktır. 

Müessese, çoclikların ancak te
nis, voleybol, bilardo gibi nezih v• 
tehlikesiz sporlarla, derslerine kati· 
yen halel vermiyccck mutedil bil' 
tarzda ve yalnız k >mli nezareti ıd· 

tında meşgul olmalarına müsuad9 
eder. Musiki, eğlence ve gezinti ih 
tiyaçlarını mektep idareşi en mu va· 
fık şekillerde temin eder. 

Çocukların yiycc<k ve içecekle 
rinin temizliğine, mükemmeliyetine 
ve tenevvüüne bilhassa itina edj]İt· 

Yavrularıa üstleri ba~lan daima 
temiz, muntazam bulundurulacakt,r. 
Talebelerini mua§eret kaidclerinl 
bilir ve tatbik eder, hiç bir zama• 
ve mekanda barfk ~tlerinin ve )İsali 

lannın nezahet ve terJ>iyesini ihlil 
ebnez "N Ümune" gençler olmalarusı 
temin eylemek lnkilap liselerini• 
esas gayelerindendir. 

inkılap lieeleri mües« 
sesi, bu hususlarda filacağı 

tedbirler, katlanacağı fedakarhklaı 

hakkında hakikate rnutab.k bir fikit 
edinilebilmesi İçin talebe velilerinin, 
yavrulanyle beraber taam etınek 

üzere bizzat tayin edecekleri her 

hangi bir gün sofrasına şeref ver-me 
!erini, istedikleri dakikada gelip 
mektebin arzu ettikleri kısımlarını 
&·ezmelerini, çocuklarını derste, mü· 
2.tkerede, oyunda görmelerini has· 
lı!atan rica eder. 

Mektebin nehari ücretleri ana sı 

rufı ile illt kısmın birinci, ikinci, Ü .. 

çüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları 
için ( 45), orta kısmın birinci sınıfı 

için (50), İkinci sımfı için (55), 

üçüncü sınıfı için (60), lise kısmı• 
nın birinci sınıfı için (70), ik:nd 
ve üçüncü sınıfları için (80) lira• 
dır. 

Leyli ücret talebelerin hamanı, 

tıraş, kundura boyası, çamaşır, yt'" 

kanmaıı, tamiri, ütülenmesi, elbise 
ütüsü, hususi lisan kursları, musi• 
ki derslerit spor levazımı, kayit ve 

kütüphane ücreti ve saire gibi bütüo 
masraflar dahil olmak Üzere ( 350) 
liradır. 

Leyli talebelerden bu Ücretıeı>' 
fazla olarak biç bir nam ve unva• 
albnda hiç bir para alınmaz. 

Müeueae çocuklarına tam bir ai· 
le itina ve ihtimamile bakabilmek İ• 
çin hamam tır&§, çamaşır ve elbio••" 
ye müteallik yukarda sayılan maoref 
!arı bizzat deruhte etmeyi en enıi~ 

bir çare addetmiştir. -

Ücretler kayit esnasında, l<ir.nuo• 
evvel, mart başlarında olmak ü:ıre 

üç takıitte ahmr. 
Küçük rütbeli zabitler ile mual· 

lim ve az maaşlı memur çocuklar•· 
nm kardeşlerin leyli Ücretlerindeıt 
hususi tarifeye göre tenzilat ta yaP1 

Iır. 

Mektebin tesiıi her tarafta aJak• 
uyandırmııhr. Bu sene için muaf'"' 
yen olan talebe kadro•unun vaktin• 
den evvel dolması çok muhtemeidit 
Mektebin talebe•ini İsmine layık bit 
surette yetiştireceğine şüohe yok· 
tur. Hamdi B. milli mü.,..delenİ• 
ilk günlerinden beri inkiliip hat"' 
ketleri içinde bulunmaktadır. 

Bundan sorİıra Sanayi birliği 
katibi umumisi Nazmi Nuri B. 
birliğe mensup erbabı sanayiin 
dileklerini ve ihtiyaçlarını tah· 
lil eıderek, tarifede tadilat yapıl 
ması lazım geldiğini ve eğer ya 
pılmazsa erbabı sanayiin kendi
sinde mukavemet imkanı bula
madığını, teşviki sanayi kanu
nunun bazı maddeleıin sarahat 
kesbetmesi lazım geldiğini söy 
leyerek, 13 üncü maddenin sa
rahatine rağmen tirketler ve 
Belediyelerin yerli malı alma
dıklarmdanı ıikayet etti. Serma 
ye ve kredi ihtiyacından babıe 
den Nazmi Nuri Bey dedi ki: Batavyalı bir genç dünyayı dolaşıyor 

"- Bir kısım aanayiimizin Batavya Darülfünun talebesin- 1 ziyaret edecektir. Bu genç biitiİ~ 
daha fazla inkişaf ve terakkisi den Cavalı Mustafa Rade iıminde seyahati müddetince masrafını ke~· 
lazımdır. Fakat 'gene bir kısın> bfr Müslüman genci §ehrimize gel· di kazanmak mecburiyetinde oJdıl" 
aanayiin bugünkü fazla inkişa· miştir. fundan fakirizm hünerleri yapar•I< 
n tehlikelidir. Bu kısıın aanayi- Bu genç bir müddetten beri dev- hayatını kazanmaktadır. 
in faaliyetlerinin tahdidi lazım • 
d 

ri iilem seyahati yapmaktadır. Mus• Mustafa Rade dün bir muharriri" 
il'. 

N N 
tafa Rade her gittiği yerde gençlik mize ıu izahah vermiştir: 

azmi uri Bey alkışlar a. rasında sözlerini bitirdikten ve maarif hareketleri, teşekkülleri "- Yakında Iatanbulda büyiil< 
sonra, İıtaııbul meb'usu Vasıf hakkında tetkikat yapmaktadır. ıineınalardan birinde fakirizm hİİ• 
Bey söz aldı. Vasıf Bey İstan- Türkiyede bir ay kadar kalacak, An nerleri yapacağım. Şayanı dikl<•ı 
bul fabrikalarının dağınık bir karaYl ve diğer bazı mühim şehirleri numaralanm vardır. Ben 6 7 [isaJI 
vaziyette bulundukça banka bildiğim için herkeıe izahat verebt' 
kredisi temin etmenin imkiin- zete ve matbaaların celbettikle lirim. Ben ayni zamanda gazeteei· 
sız olduğunu, binaenaleyh sa- ri mevaddm maliyet fiatina yim. Cava gazetelerine de sevab•' 
nayiimizin toplanması lüzumu- zammedilen gümrük rüsumı mektuplan yazarak para ka~anıY"" 
nu bildirdikten sonra, yeni sa- hakkında görüşlüdükten sonra, rum." 
nayi mmtaku.ı hakkında izahat bütün dileklerin Nazmi Nuri Mustfa Rade şavanı dikkd bi• 
verdi. Vasıf Beyden sonra söz Bey tarafından tesbiti kararlaş simadır. Yalnız tü•k'P bilmivot· 
alan sanayiciler birçok dilekle- tırılarak içtimaa nihayet veril- Türkivede durd"~" mii.ld~t<6 birsi 

rind bahsettiler. Bilhasslalı:rlal-.ldlili ••• -••••••••••• tü. ··
1
rk._ çİıellöİığrlelnlecleİğİlin1i.•o··y1Iem•elklt.edit• 
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1390 6813 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNA TIN c;NS VE 
NEV'İLE MEVKi VE MÜŞ

TEMiLAT! 

Fevziye mahallesinde 
858 Şehzadebaşında. - ki 10 mükerrer ve ye 

Fevziye caddesınde es üze-
.. irrni beş arşın arsa 

ni 28 numaralı yuz Y k •-~tı ah"" p 
. . k~ ir iki buçu "" r-
rınde bır katı arg --=-ıeri to-.. buçuk katta ZC'UJ:UU 

olmak üzere uç od b. sofa biri toprak 
prak üç oda d_o~z .; ır bir 'mutbak kö
olmak üzere ıkı korı or, lb" dmlık ma 

k b. •'~""' ır ay mürlük odunlu • ır ~"J.., mah ll' 
halli bir camekanlı keza aydınlık a -~ 

' . alli i<ki 'kumalı hamam ve yu 
elektrık malı . · .bir hanenin 
otuz dört arşın bahçeyı A~:~ Nahit Bey 

tamamı. .. • da eski 12 ve yeni 
580 2118 1498 Sarıyerdo Turbe ~agm ·· rinde ah 

20 No1ı seksen sekız arşın arsa~ b" 
· .. 'kısımdan ibaıret olup ı-

""P üç ıkatta ve uç 
•- .. od i:ki sofa bir malta taş-
rinci kısım uç a, ' ·· od ·· üncü 

. ..klilk ikinci kısım uç a uç 
lrk, bır yu . tbak yirmi bir ar-
kısım iki oda, ıbır mu ve mi 

·· rinden ıbir mutbak ve yet J 
şın arsa uze . . ki bir hanenin ta-
bir arşın bahçeyı havı es K~~if Ef. 

(Bir 'kuyusu vardır). ...., 
- m_a~k· uda Hacıilyas ınahallesinde Taşçı 
.?3o 1105 21°0 Egrı ap . 1 ltmış 

- <><' k" 12 ve yenı 32 numara ı a 
sokakta es ı . h rki buçuk 
beş arşın arsa üzerınde . a şap bir mut· 

.. oda iki sofa lbir antre, 
katta uç • ' . d bir tulum-
b k bir cehennüma, bir araça, 1 

a ' ' .. ~ma harice methali o an 
0

Jal kuyu, uç ç ' h · bir hanenin 
1 da kargir bordromu . avı 

• tın Sait Celalettin ve Mehmet 
amamı. 1. • İıh Ef 

Nevzat Efendiler ve ısı san , 

90 Üsküdarda İhsaniye maıhalle. v.e ~~ka~ındna 
222~ 2192 . eni 36 numaralı ıkı yuz sekse 

es.kı 2 ve ~- . a iki katta on oda 
ar~ın aıısa uzerınde alış P . b" 

• · of münhedırn ır bir toprak avlu, bır s a, . 
ınutbak, iki kıuyu ve iıki yüz. yetmış arşın 
bahçeyi havi harap bir hanenın ta~amı. 

Emine Bedriye ve Fatma Nımet Ha
nımlar Şefik Bey 

6\02 14948 2237 Galatada Kılınçalipaşa mahallesinde me
drese sokağmda eski 12 ila 23 ve yeni 18 
numaralı altı yüz yetmiş iki arşın arsa 
üzerinde bir asma oda beş <>da, bir kahve 
bir büfe; lbir antre, bir merdi ven altı bir kö 
mürlük evelce sahilhane elyevm diikıkarun 

.. tünde bir oda mükaddema ahır elyevm 

ı..-. 

us A d" 
demirhane itüsalinde paçacı dükkanı , ~-
~ demi<rhane üstünde asma sofa ıkargır 
,~.roda demir deposu turna fabrikası (i~ 
Lll.ı ' •• Ü '- lı bır bölüktür) bunun yanında ust ·11.apa . 

. d ""mürcıü sdkağında methah 
ıorıdor an n.u . ) 

d Dig" er fabrika ( evelce sahılhan_e 
ıar ır. ·· ·· iıki 
•trafı çinidir, ve üç kuyuyu v~ uç yuz 
~rşın bahçeyi havi sahilhanerun t~damıE. f 

Ayşe Hacer H. Leonı a • 
H ali mahallesinde Bakkal soka-

1164 2553 Balatta 0 .ca · ıs numaralı elli ar-
• ında eslı:ı 13 ve yem 
g . ind kar.uir iki ıbuçuk katta 
ım arsa üzec e ., . . 
,.- b" _,,ı.nntık ıbir merdıven başı, çı-
1 oda u: ,...,... ' d" ? luk. tahta döşeli ev altı ve ye ı 
nı papuç lı. ' havi bir hanenin tamamı. 
arşın ara gı Fatına ve Servet Han~lar 

ıı.1. .. Düt1bali mahallesinde eskı çık-, 
--._ 695 2815 Üsküdarda . T&ke sokağında eski S 

naz tekıke ve yenlı .. .-rQm aıısa üzerinde 
. 7 uroara ı yuz -~ 

ve ye~ . n dört oda bir sofa, bir ıkuyu 
~hpp ıkı katta bahçeyi havi es-
Jir sarnıç ve. doksan arşın • Fatına Pen-
'ti bir hanemn ıaoı.anu. be Hanım 

- . mahallesinde Kayıkçı..\! 
l?4 573 2919 üskooarda tcadıye · 34 numa-

.. •--~ında eski 38 ve yenı . 
tohret 90""'6 .. erinde ahşap ikı katta 
ralı 50 arşın arsa uzf altı bir bordrum 
'ik· _,,_ bir ufak so a, ev • . 

ı ""'°' . i ü arşın bahçeyı ve 
ıJir mutbak ve yırm ç . bir hanenin ta-
bahçede bir •kuyuyu c:ı:: Ef. ve Nooik H. 

mıınu. . uııanmehmet mahalle-
'<13 2200 2980 Yedtkulede. Fatilıscaddesinde eski 55, 57 

ıinde De:ınırhane ı yu'"z on ar-
7 59 61 63 numara ı 

57, 59 ve S , . ' ' üçer katta 57 nu-
şın arsa üzennde ahşap iki merdiven-

.,_. oda ıbir ıiaıraça, ve 
maralı mı • . k mahalli, 61 nu-
i>aşı, bir taş antre. bır oca bir ocak mahal-

l ·· oda bır antre, 
mara mı uç. • ıb. daraça ve altların-
li bir merdıvenbaşı, ır h · ikı" hanenin 
' • • dük.kani avı 

da birerden ~kı Metıınet HulUııi B. 

?o- • ~amamı. .. .. Pangalti mahallesinde 
75 - 24000 · 3171 Beyoğlunda Kuçük k" 16 18 20 ve 

R,,,k · ı;okağmda es ı ' ' 
Cabi ve ..,- çı 1 heyeti fenniyenin 

. 21 23 25 numara ı 
yenı , '. . 774 numaralı haritasına 
28-6-337 tarihlı ve b. !•-· yu'" z arşın iken 

k~r arsa ın ..... ı 
nazaran me2' u . ılmak ve hu sucetle 
dokuz metre tarik aç · bederken bi-r kalması ıca 
yedi yüz el ı arşın. tarafından yıolun 6, 40 
lahere şehreınanelmtı da beis görülmiye-

larak açı asın . · 
metre o . .1 . bu suretle bına ınşa 
.-ek rüzhatıye verı m~notır Elyevm bina 
ve ·bahçe dıvarı yapı .,, , 

Yüz altmış beş arşın arsa üzer'.n le rnaa 1 BARTIN hi.' POST S 
k 

~ .r aı.t 
u a.:ı:~am sa 

BEBEK BAHÇESİNDE bodrum ahşap üç bucuk katta zemin a- B V 
tında iki kazan ve tekneli çamaşırlrk ikisi artın apuru C .. mhur Or estrcıs 

ko :s ·r;,; ve ·ec~e:t r. ufak olmak üzere üç kömürlük, kalorifer ı ~ Pazartesi günti 
kazanı birinci katta iki oda; bir mermer F.ı'ul •a't 

19 da Sirkeci rıhtımından hareket· antre bir parke sofa birer kumalı iki mus-
le, Ereyli, Zonguldak, Bartm, 

lstanbul Beled!yesı ır nMarı 
luk, sabit bir büfe ve içinde merrner sabit Amasra, Kurucaşile, Cide iskelele· 
üç dolap biıc kilar, bir antre bir camekanlı rine azimet ve ayni tarikle lstan
kışlık bahçe, bir mutbak tavanları karton bula avdet edecektir. 

Beyoğlu tephirhanesin<le mevcut saçtan mamul bir araba 
sandığının 15-9-931 salı günü saat 14 te mahallen müzayede 
ile satJlacağı itan olunur. (2459) :: piyer ve dıvarlan yağlDboyalıdır. tkinci 1 inci, 2 inci, 3 üncü sınıf kama-

katta zemini mermer kumalı alafranğa ralarla güverte yolcularına mahsus 
helalı banyoyu ve havagazı ve kaloriferli mahfuz mahalleri vardır. * * * 

Müraeaat mahalli: Eminönü Seb-
1 bir banyo odası ufak tir koridor (kapusu ze Sokak No. 8. 
\ mevcut sogu-kluk olarak müsta-

Zabıtai belediye talimatnamesinin 33 üncü maddesine aşa· 
ğıda yazılı fıkra :lave edilmiştir. 

Belediyenin tensip etmediği şekilde ve yerlerde reklam 
mahiyetinde levha talik ve teşhiri memnudur. (2462). mel) üç oda, bir sofa, iki balkon, üçüncü 

katta biri sandtk odası olmak üzere üı; 
oda (içinde yUk vardır) ıbir sofa, iki daraça 
uafranga hela, iki methal laklı havuz çeş

meyi 658 arşından 208 arşını yola kalp edi
leceği icra beyannamesinde gösterilmiş
tir), ve iki yüz sek.sen beş arşın bahçeyi 

havi bir hanenin altında beş hissesi. 
Mm. Ağavni 

\2
6 

1440 3592 Balatta Hocaali mahallesinde Hamam 
sokağında eski ve yeni 57 numaralı seksen 
dört arşın arsa üzerinde Uiirgir üç katta 
beş oda, iık.i sofa biır topıak avlu, bir mut
bak, bir kömürlük, bir kuyu ve otuz altı 
ıarşın ibaıhçeyi havi ıbir hanenin tamamı:· 

Tahsin Ağa Horşit ve Seza ve Ha
fız Nihat Efendiler 

ı~ 8280 6173 Vaniköyünde Van! caddesinde eski 50, 77 
ve yeni 92, 95 a:umaralı üç yüz yetmiş ar
ıın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta on 
iki oda beş sofa, bir güsülhane, münhedim. 
mutb<lk, tkayrkhane iki kömürlük iki kuş
hane (evelce oda) bir •kuyu ve beş yüz on 

100 

arşınbahçeyihavi mukaddema maaahur 
ve araıbalik mahallerini müştemil ınaa 

müştemilat 6ahilhane elyeym kısmen kafes
li ve kısmen pancurlu i•ki kısımdan ibaret 
bir sahil hanenin tamamı. İsmail Hakkı B. 

3&.Ll 7J_50 Uzun çarşıda Ya vaşçaşahin mahallesinde 
gaznevi Mahmut Ef. mektebi sokağında 
eski 11 ve yeni 19 numaralı doksan üç ar· 
şın arsa üzerinde ·kargir bir katta rki oda, 
bir toprak •koridor. Bir bodrum, Mutbak gi 
>i kullanılan mahalli (oooksızdrr) on üç 
arşın bahçeyi havi bazı aksamı harapça bir 
hanenin nısıf hissesi. Fatma H. 

Yukarıda cins ve nevi ile mevki ve müştemilatı yazılı em· 
lak 61 gün müd&tle icra .kılınan fileni müzayede neticesin~e 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri Ü?Jerinde takarrur 
ederek birinci ihalesi icra ve otuz •bir gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiş ve 24 T. evvel 931 tarlhine müsadif Cumartesi günü 
saat on dörtten itibaren müzayedeye mübaşeret o~unarak saat 
on beş buçukta muhamınen ıkıymetini geçtiği takdırde ~ati ka
.rarlarının çekilmesi mükarrer bulwımuş olduğundan t~ıp ol~n
ların meildlr günde saat on beş buçuğa kadar Sandık ıda:resıne 

·· 1 · 1 · b buruktan sonra vuku bula-mu~acaat ey eme erı ve saat on eş ~ 

cak müracaatların kabul ediJ.miyeceği ve mezki:lr emliiıke evvel-
. • k d hazır t>ulunmad:rkları ce talıp olanların katı aran esnasın a . . . 

. led".. kd" d vvelici talıplenn mil-ve başka talıp zuhur ey ıgı ta ır e e 
zayededen çekilmiş addolunacaklar l\izUnlU ilan olunur. 

lstanbul llrioci Ticaret Mahke

mesinden: 

Beyoğlunda Maçka pal.asta mü· 
kim cnühcndıia tüc.cardan Sadırettin 

Envu bey vekili avukat Rifat bey 
tarafından Galatada Şişhane arka

sınıia. Tozkoparanda mmclles hanın 
da mükim Amcrikn Smelting cnd 
Rafayin Kompani Aleyhine ikame 
okııtan 16S bin ti.ralık zarar ve zi· 
yan da""9mın rüiyeti için vaki olan 
tebligatta mezlrQr kumpanyanın üç 
ay evvel AJmanyaya gitti~ ve a.dre 
ai ıncçlıul bulunduğu tcblil varak.ı 
sınıdaki cnübati'r ve aıahallesi muh· 
tarı IDCJDlhatmdArı anJ&tılmakla 

hukuk usul mahkıecnelai kanunu
nun 141 J.nci maddeel mucibince 
bir buçuk ay müddetle iltnen te
blipt .icrası 'l:alılı:ilıat hlkimlilince 
kaıerF olmU§ ve mllddeti -·lrQ
ıre ur.fında cevap ..-eınnediği takdir 
de t:ahloilratm gıyaben icra kılınaca 
ğı ;ıaı-ı. tebliğ olunur, 

na ve Burgaza. 
ABAZİA vapuru 15 EylUl Sall 

( Dedeagaç, Kavalıa. Sc14nilı:, Pke, 
Patnos, Korlu, Ayuarada, Brcndi
zi, Venedilr, Tcie'lte, Fiume, v~ 

T.-i.este) ye. 
STELLA DİTALYA vapuru 17 

EylOl Perşembe sabah twn 10 da 
(Lloyd Ekspres) olarak Pirc,Bren
dizi, V.enedik ve T.rieate) ye. 

(COSULİCH LİNE) kuınpanya 
sının lüks vapurlarına aktarma edi· 
!erek §irud.!i ve cenubt Amerika Iİ· 
manların.a gitmelr için tcru:illth 
doğru bilet verilir. 

Jstanbul S inci Hulculc mahlceme

sindeo: 

H<:r nevi tafeilıt için Galatada 
Mumhane (Lloyd Tricıtino) ser 
acentesine Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galatasarayında sabık Sclinik 
bonmargıcsi binasındaki yazılıaneıc
rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirkeci.de Kırzade hanındaki ya 
zıhanesine müracaat edilmesi. Te
lefon İstanbul 23S. 

Telefon: 23609 ve 23388 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba,. 

şt B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür

dar zade han 2. 2740. 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

(lZMlR) ıs Eylfil Salı 10 
da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) vapuru 15 

Eylfil Salı 17 de Sirkeci 
Rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, 
Tı-abzon, Rize, Mapa
vriye gidecektir. Do'lıiş
te Zonguldak yoktur. Of 
Sürmene, Tireboluya da 
uğrayacaktır. 

-A YV ALIK_S_Ü_R_'_A_T_ 

POSTASI 
(MERSiN) ıs Eylfil Salı 

17 de Sirıkeci Rıhtımın
dan. 

14 EyHll pazartesi Ban
dırma postası yapılmıya

caktır. 

15 Eylfilden itibaren 
Haydarpaşa - Kadıköy ta
rifesi değİJimiş ve yeni ta
rifeler iskeleleıre talik edil-

vapuru 
16 Eyli:! 

günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, E".renye, 
samsun, Ordu, Gıresun, 
Traboon, Sürınene ve Ri
u) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

VATAN 
Vapuru 19 Eylül 

Cumartesi 
günü akşamı Sinkıeci rıhtı
mından ıhareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giceson, Trabzon, 
RUe ve Hope) iskelele
rine azimet edecektir . 

Fazla tafsilat için Siır
kecl Y el.kenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

* * * Arnavutköyünde Küçük Ayazma mevkiinde kain 
4 odadan ibaret 39/1 4 numaralı hane bir seneden üç 
seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye ko-· 
nulmuş ve ihale gününde talip çıkmadığından ihale 

1 müddeti 21-9-931 gününe temdit edilmiştir. Talipler 
şartnameyi görmek için levazım müdürlüğüne müra-i caat etmelidir. Müzayedeye girmek için 9 liralık temi
nat lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito suretile 
yahut hüklımetçe muteber tanınmış bankaların birin
den getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde te-

l minatla beraber mezkur tarihte saat on beşe kadar En-
cümeni Dainıiye müracaat edilmelidir. (2456). 

1 
* * * 

Divanyolunda 9 odadan ibaret Merzifon Kara Mustafapaşa 
medresesi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için 
açrk müzayedeye konmuştur. Talipler şartnameyi görmek için 
levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye gir
mek için 28 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakten ve 
depozite su>retile yahut hükumetçe muteber tanınmış banka· 
ların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu .şekilde 
teminatla beraber ihale günü olan 5-10-931 pazartesi günü saat 
on beşe kadar Encümeni Daiıniye müracaat edilrnelidir.(2457) 

* * * 
Eminönü Belediye şubesi müdürlüğünden: Sahipsiz olarak 

bulunan ve tahtı nıuhafazaya alman keçinin sahibi her kim ise 
bir hafta zarfında gelip almadığı takdirde alelusul satılacağı 

I ilan olunur. (2461 ). 

Göz Hekimi 
Profesör Paris Tıp Fakültesi scririyatın<la., mezun 

11. inci Tertip 3. üncü Kefide 
11 TEŞRİNİEV\'EL 1931 DEDİR 

e··yük ikramiye 

100,000 Liradır 
Ayrıca: ( 40.000, 15.000, 10.000, ) Liralık 

İkremiyeler ve: (50.000) Liralık bir MUklfat. 
vardır. 

35.000 Lira kazanan 32071 numaralı bilet İstanbul, Adkara, 
Sandıklı, İzmir ve Konyada ;ıatılmıştır. 

15.000 Lira isabet eden 6394 numaralı bilet İstanbul ve İz. 
mirde satılmıştır. 

12.000 Lira kazanan 1443 numaralı 1bilet htanbul, Bursa, 
Bandırma ve İzmirde satılmıştır. 

10.000 Lira kazanan 8082 nunıaralı bilet Edirne)ıtanbul ve 
Antalya<la satılmıştır. 

100 kuruş yüztii ile kuştüyü yastık 

Tel 21515 ......................-.. 
İstanbulda Çakmakçıı!u Sandalyacılar aolaığında KuıtüyU f&brlka11 

yüzile şilte 12, yUzile yorgan 15, yağhboya y33tık S llnıya. KuıtOyllnlin 
kil.osu 100 kuruıtan hatlar. KuştliyU lruıııaşları nrdu. Ucuz •tıhr. 
Tel. 23027. 

F t Son model da
IrSa : hi.ldcn idareli 

Tayyare cemiyeti 
manları idaresinden: 

Laleli apartı-

Tayyare Cemiyetinin Laleli apartmıanlannın bl
lstsnbuI lkinci Ticattt Mahke- rinci dairesinde 5, 4, 6, 11, 15, 17, 27, 31, 32, 38. 
mesinden: V "k" · d · · 

ve tamamen müceddet bir S21 Fiat 
otomobili aatıhk veya başka ufak 
bir araba ile dcğiıtinilecektir. Ga
latada Büyük Tünel Han 1 inci 
kata müracaat. 

e 1 ınc1 aıresınde 1, 2, 4, 11, 18, 21, 25, 23, 26, 28, Yorgi Kcndros Efendiye ait olup 
Mcmaliki Şarkiye Fransız B;mln- 3 2 • 3 7 • 3 8. 

Ve üçüncü dairesinde 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 25, 38. 

Ve dördüncü dairesinde 3, 4, 5, 7, ,8 11, 13, 21, 23, 31, 
32, 33, 36, 3 7, 38 numaralı üç ve dört ve beş odalı 

Milliyet gazetesinin 2006 numero evler 1 Teşrinievvel 931 tarihinden itibaren müzayede 
ve 11 BylQl 931 Cuma günü gaze- A 

ile kiraya verilecektir. Birinci dairedeki evler Eylulün tcledle ilan c<füen emvali ticariye-

sın.a mcrhun ve mahkemece aatıl· 
ması karargir alan 14-9-931 tarihin 
de satılacağı Vakıt gazetcsinin4911 
nwııero ve 11 EylOl 931 Cuma ile 

Madam Manyo vekili avukat Hay 
.-ettin B. tarafından Galatada doğru 
y.oı.da l36-138 mımaral&rda mUkim 
Panay<>t ef.cndi lleyhine ikame ey
lediği ref'i haciz davasıdan dolayı 

ikametgilımın meçlnu olmasından 

naşi bermJcibi talep iı!anen tebli
gat lcra.ına karar verilmiş ve emri 
muhakemenin 24-9-931 tarihine mü
sadff .perşembe günü saat 14 te ta· 
yin kılınmış olduğundan yevmi ve 
vakti ınczkilrde mahkemede hazır 
bulunması ve yahut tarafından bir 

ve kil gön<le rmeai lüzumu beyan ve 

aksi Jıa.Lde hakkında gıyaben mua

meloe icra olwıacağı tebliğ olunur. 

nin tstanbul gümrüğile Galatad 1 16 on altıncı carşamba günü ve ikinci dairedeki evler 
Büyük Millet Hanında olmaylp ıs 1 7 on yedinci per.,embe ve üçüncü dairedeki evler 19 

Üç makinacı, montör tanbulda F.rninönündc Valde Hanı on dokuzuncu cumartesi ve dördüncü dairedeki evler 20 
ve şoför ittisalinde mczkftr meınaliki Şar- yirminci pazar günleri saat dokuzda müzayedeye başla-

. kiye Fransız Bankası deposunda narak on ikide ihaleleri icra edilecektir. 
bir fabrikada, devaırde veyahut hu- bulunduğu ve yedi sandık ve yecli T ı· • 1 k 1 "l b" l"kt ·· 1 d . . . . ı a ıp oıan arın pey a çe en e ır ı e o gun er e 
sus! bir idarede cıd<lı bır memunyct 1 bal yeden ıbaret olan kumaşların ] ·a • .. l l • ( 

2445
) 

16•9.931 r--·-oo günü sa.at 0 dd apartrman ar ı aresıne muracaat ey eme erı. arayorlar. Hemen veya ı.:yuştuktan .,......,..... n 
. b la abT l M k 1 1 ve müşteri bulunmadığı takıdirde D 

sonra ışe aş Y 'ır er. e ~up a: onu takip c<kn günlerde ayni saat- c; y H o R H o R u N ı• J 
rın (28.011) numera.il" zıırdeı..ı te satılacağından talip olanların • 
adrese yazılma:ı: PubLicitu, Za- ı ~ha~ ~zkür.da müıııcaatları tas· J Taksim,Zamba:k sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviye 
greb Yougoslavıe. hıhen ıl.ıln olunur. tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar ..• 

! 

• ' 

1 



1 

./ 
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LLIYET CUMA 1 LÜL 19Jl 

LUM • 1 ER Şirketinin film, plik ve kağıtlarını kullanan profesyonel ve 
bahsedilmesini arzu etmezler. Bir defa tecrübe etmek sureti 

amatörler başka hiç bir 
daimede kullanmak için 

#1 

markada~ 
kafidir. 

Mekteplller 

B E J K O Z 
Kundura ve debagat fa&rikasının yeni mo· 
delde şık, zarif Mektep Çantalan evrak 

çantaları, kasketler ve yemek çantaları 

GENÇ MEKTEPLiLER· Bu. ihtiyaçlarınızı 
• yerlı malından ve 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalarına ait 

lEBLi MlLLl-R PlZlBI 
ndan tedarik e /V.. İstanbul Bahçe Kapı Birinci Valı.ıf Han 

Edirne 15 inci Hudut taburu Kumandanhğmdan: 
- İhale tarih ve günleri 

Krt'ası ' Cinsi Miktarı Münak""" Tarih Gün Sut 
kilo şekli 

Edirne: \ -
Hudut Tabur XV. Dakik 82000 kapalı 20-!f..w.fi -pazar 9 
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" " 
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" " 
" " 
" " 
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" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" .. 
" .. " 
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" " 
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,, Sığır eti 
,, Sade yağı 
., Tuz 
,, Bulgur 
,, Pirinç 
,, Makarna 
,, Nohut 
,, Fasulya 
,, Şeker 
,, Kuruüzüın 
,, Z. yağı 
,, Sabun 
,, Sirlce 
,, K. soğan 
,, B. peynir 
,, Zeytin 

" Çay 
,, Gaz yağı 
,, Odun 
,, Arpa 
,, Ot 
,, Saman 

17800 " " " " " 1600 
2500 
woo 
3000 
2500 
.2500 
2000 
1000 

1500 

Aleni 
" " " ,, 

200 
900 
200 

LOO 
2000 
2000 

120 
3000 

120000 

50000 
24000 
26000 

7000 
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" " " ,, " 
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,, 21-9-31 pazart~i,, 
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----....--·=-~~~--~--............... ~---------------Tahlisiye Umum mü-
.. 

dürlüğünden: 
Rumeli Tahlisiye mıntakasının merkezi olan Kumköylinde 

"Kilyosta" pazarlık suretile müceddeten bir garaj yaptırılacak
tır. 

Garajm bedeli keşfi 2304 liradır. 
Evrakı keşfiyesi Galata nhtrmrnda Maritim hanında Tah

lisiye Umum Müdürlüğündedir. 
Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 21 Eylfil 931 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat on dörtte Tahlisiye Umum Mti-
dürlüğii mübayaa komisyonuna gelmeleri. (2344). 1 

- Kız ve Erkek • Leyli ve Nehari <il( 
1 

iSTiKLAL LİSESi 
İlk, orta ve Lise kıaımlannı muhtevidir 

Bütün sınıflan mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Kayıt için her glln müracaat olunabilir. 

İsteyenlere tarifname gönderilir 
Şehzadebqı - Telefon 22534 

Tahlisiye umum müdür- ı 
lüğünderı 

Tahlisiye mevki~eri.~çi~ ~ahf.uz nümunesi veç~ile 2300 adet 1 
maa kapsol roket fışegının ımalı kapalı zarf usulıle münakasa
ya çıkarılmıştır. Işbu fişek ve kapsolların Türkiyede imal edil
mesi şarttır. Bu fişekler ile kapsollan imale talip olanların şart 
nameyi almak üzere Tahlisiye Umum Müdüırlüğüne müracaat j 
etmeleri ve zarflar 27 Eyliil 931 tarihine müsadif pazar günü ı 

saat l[i e kadar kabul edilecek ve 28 Eylfıl 931 pazartesi günü 
saat 14 te açılacağından zarfların 27 Ey!Ul 931 pazar günü saat 
on sekize kadar Galata rıhtımında Maritim hanında Tahlisiye 
Um:ım Müdürlüğüne teslim edilmesi ve teklif sahiplerinin 28 
EyliU 931 pazartesi günü saat 14 te mezkur mahalde Mübayaa 
Komisyonunda hazıır bulunmaları iliin olunur. (2289). 
~ ........................................... _ 
TürkMaarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
Türk Maarif Cemiyeti tarafından Bursada açılan Kız 

Lisesi Talebe kaydına devam ediyor. Leyli ücreti 210 lira
dır, memur çocukları için yüzde on tenzilat vardır. Neha 
45 liradır. Tedrisat 19 Eylfilde başlıyacaktır. Taşradan mü· •. 
racaat ednlerin bir an evvel kaydolunmalarr. 

Adres: Bursa, Kız Lisesi 

Zonguldak vilayeti sıhhat ve içti-

Her yerde bulunur. __ Toptan aab yeri: latanbul~ej!_Han. 

Leyli 
ve 

Nehari 

Anıavutköy'ünde • Tramvay caddeainde 

FEYZİA Tİ LİSELERİ 
Ana sınıfı • İlk kıaım • Liae sınıfları 

Kız 
ve 

Erkek 

Kayıt için her glln ıaat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir, 19 Eylül cumartesi günü 
derslere başlanacaktır. Talep edenlere mektep tarifenamesi gönderilir. Telefon: Bebek 210 

Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında 

KızveErkek H • L• 1 • 
ve 1:!~1.ri ayrıye ıse erı 

Tekmil aınıfları mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat Türkçe, Franıızca ve İngilizcedir. 
Talebe nbah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam aynı vasıta ile evlerine 

gönderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

L~yli ve Nebari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 

Müessisi: NEBlZADE HAMDI 

Ana, ilk, Orta 
Lise kısımlar• 

Devlet Demiryolları idares, ilanları 

Mudanya - Bursa hattında yolcu ücretlerinden 
mühim tenzilat 

15 Eylfi.l 931 tariliinden itibaren Mudanya - Bll!rsa hattın 
yolcu ücretlerinde mühim nisbetlerde tenziliitı havi 1 nUJllar 
tarife tatbi:k edilecektir. Nakliye vergisi dahil olduğu ııa 
Mudanya - Bursa yolcu ücretleri, 1 inci mevki için 75, t1 1 

60, 111 üncü mevki için de 30 kuruştur. 
Diğer istasyonlar arasındaki ücretler de bu nisbetlerde<f 
Fazla 1.afsiliit için Mudanya • Bursa hattı istasyonlarına 

racaat edilmelidir. (2352). 

* * * 
Banliyö hattına ait seyrüsefer tarifelerinin 15-9-931 t 

hinden itibaren tebdili münasebetile Pendik-Tuzla arası!' 
kain içme nam mahalle devam ettirilmekte olan 16/ 25 2" 
24/ 29 26/ 33 30/ 37 No. lu banliyö ıkatarlarr 15-9-931 tarihi 
itibaren lağvedilmiştir. 

Bunların yerine yeni tarifedeki 12/ 19 "20 125 24/ 29 ıi 
N o. lu katarlar atide gösterildiği veçhile İçmeye kadar gı 
geleceklerdir. 

Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kat'iyyen lüzum 
bırakmıyıcak bir mukemmeliyetıedir. Tılim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ~- mü· 
rebb!lcrinden mUretteptlr. Ana ve babı yavrularını iNKILAP LISELERli\'E her hususta tam bir emniyet 
ve huzuru kalple teslim edebilirler. ~Mufassal izahname vereceğiniz adrese gönd•rilir) _I ı 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 2001!:1 

Bunlardan maada 9. 10 No. lu Ankara katarları met 
mahalde birer dakika tevakkuf edeceklerdir. 

l§Ietme Umum Müdürlüğa ...................... .. 
tlNLlH TiRi LİMTED ~İRKETI 

Katar No. 
12. ·19 
20/ 25 
24 '29 
28/ 33 

Hareket 
6.25 
8.40 

11.40 
13.55 

Hareket 
6.50 
9.10 

12.08 
14.20 

Muv.Har. 
8.15 8.20 

10.25 10.30 
13.40 13.45 
15.35 15.40 

Muvas~ 

10.--
12.ss 
15.35 
17.3( 

BEIMI 1 
intişar eden bütün 

daireler 9 
10 

6.01 6.02 
22.41 22.42 

Türkiyede her lisanda 
gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabul eder 
1 3 üncü Kolordu ilanları J Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı :, uncü kat 

Telgraf adresi: Reamilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 6 ıncı K. O. için 125 ton ık.ok 1 hir.cle yapılacak bedeli ı;r -------··- .... lstanbul Sıhhi Müessesı.Jer Ivlübayaa ı İlan 
Komisyonu Riyasetinden : İktisadı Milli Nezareti ile hali 

Ş . l" 1 uk h · · · · h l"f • bb' tasfiyede bulunan Londrada "THE 

kömürü miinakasai aleniye ile 
mübayaa edilecektir. !halesi 
20-9-931 pazar günü saat 16 
dır. Taliplerin şartnamesini 

okumak ve münakasaya işti

rak etmek üzere yevmi mez
ıkurda FmdEklıda K. O. SA. 
AL. KOM. na müracaatları 

(248). 

ış IC e çoc astanesı ıçıı~ lilzumu olan mu te 1 cıns tı 1 CONSOLlDATED COMPANY 
ecza tanzim edilen olbaptaki şartnamesi veçhile ve 29 Eylfi.l LTD" şLrketinin tasfiye memuru· 
931 salı günü saat 16 da aleni münakasa suretile mübayaa edil- nun muvaffakatı mücibince mez
mek üzere münakasaya konulmuştur. Bu bapta'ki şartnameyi kiir kumpanyanın bütün işlerinin 

görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkur komisyona tasfiyesine ve tarafımıza tevdi edi
müracaatlarr lan olu!J-ur. (2250). len teminat akçesinden her bir si-

gortalıya hissesine ait meblağın tev
ziine memur edildiğimizi mezkllr 

2500 Lira Mükafatlı 
• 

931 ikinci Kurası 
1 T esrinievvelde 

~ 

Çekiliyor 

Birinci mükafat 
İkinci mükafat 

750 
250 

10 kişiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 

ura 

" 
" 
" 

kumpanyanın bilumum sigortalıla

rına arz etmekle kespi şeref eyle-
riz. 

Alakadaranın evrakı müspitele
rile birlikte Galatada, Voyvodada, 
Türkiye Milli hanındaki idarehane
mi.ze müracaatlarr rica olunur. 

THE CONSOLİDATED sigor
ta kumpanyamın tasfiye memuru 

LE PHENİX DE VİENNE 
Türkiye Şubesi. 

Aşağıda cins ve miktarı ya

zılı iki kalem maden kömürü 
Gümüşsuyu hastanesi için ka
palı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. İhalesi 26-9-931 
cumartesi günü S1Mlt 15 te icra 
kılınacaktır. Taliplerin teklif 
mektuplarını yevmi ınezkfi.rda 
vakti muayyeninde Kom.a ver 
meleıri ve münakaısaya ittirak 
için Kom. a müracaatları ve 
şartnamesinin Kom. da oku
nacağı. (269) (2202). 

Ton 150 lkdk ıkömiirü 
Ton 250 Kriple maden kö

mıirü. 

* * .. 
Ezine ve civarındaki kıtaat 

1 
için sığır eti lkapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. !hale-

' si 1 Teşrinievvel 931 de per
şembe günü saat 15 te Ezinede 
askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve münakasa
ya girmek üzere teminat ve te
klifnamelerile Ezinede mezkur r.iet;:.., a. .. ,fl.LJ-/.7 7• d ~~ satın alma· komisyonuna mü-

JU:-cU.a..ar. cui.t._ . racaatlan. ~~8~. * (2271) 

?~~at~ Çatalca Müstahkem Mv. ih-
.iyacı için alınacak sığır etine 

• ı kapalı zarfla teklif edilen fiat-
. . · lar haddi itidalde görülmedi-

Y UR EK ÇRRPINTISINA ğinden 14-9-931 pazartesi gü-

N EVRQL CEMAL nü saat 14 te Fındrklıda 3 K. 
OAN 20 OAMLA ALMAK KAFiDiR 0. S.',. AL. KOM. da pazarlık 

la alınacaktır. Taliplerin şart· 

İHTİRA İLANI namesi KOM. da görmeleri ve 

"Müteaddit bükülü kablo" hak- ihale saatinden evvel teminat
kmda istihsal olunan 20 Teşrini- larile KOM. da hazır bulun
sani 1929 tarih ve 837 numaralı ihti- maları. (288). (2383) 

22651 liradan ibaret inşaat 
palr zarfla münakasaya ~ 
muştur. İhalesi 21 Eylul ç 
pazartesi günü saat ıo,30 
Eskişehirde Kolordu satı!l 
ma komisyonunda yapıla' 

tır. Taliplerin evsaf ve şer31 

ni anlamak ve şartnaıned 
şurut ve kuyut altında ola 
münakasaya girmek üzere 
minat ve teklifnamelerile 
kfi.r komisyona müracaatll 
(255). 

• • • 
27/ 9/ 931 tarihinde KonY' 

kapalı zarf usulile ihalesi Y1 

lacağı 6,12/ 9 931 tarihli nııl 
!arda ilan edilen unun ihal 
den sarfı na.zar edildiği il~ 
olunuır. (281) (24f 

lf ... "' 

İzmir Müstahkem Me' 
ıkrtaatı için un, arpa ve yıl 
kapalı .zarfla münalaıııaya l> 
muştur. İhaleleri unun 1 'fC: 
rin 931 pel'Şembe, arpa ve f 
laf 3 1.T-eşrln 931 cuınarl 
günü saat 15 te İ:ımirde rJ 
Mv. SA. AL. KOM. nunda · 
prlacaktır. Taliplerin şart~~ 
mesini almak ve müna.lı:asS~ 
girmek üzere teminat v~ t 

lifnamelerile mezkur komi>~ 
na müracaatları. (298) (24 

• • 
Konyadaki kıtaat il:ı1 

yacı için kuru ot ayrı ıı) 
şartnamelerle ve ka!'8 

zarfla münakasaya ıt03 muştur. İhalesi 8-1o-9
1 

perşembe günü saat 15 ı 
Konyada K. O. SA. A( 
KOM. nunda yapılacaktı 1 

T 1. ı . 9' a ıp erın şartname . 
mak ve münakasaya ~~ 
mek üzere teminat ve t•t 
lifnamelerile Konyada ~f 
kur KOM. na müracaat11 

rı. (299) (2~ 

Doktor 

Hafız Cemal 
* " • Dahiliye hastalıkları mak üzre ahere devrüferağ veya Ezine ve Bayramiçtcki kı-

ra beratı bu defa mevkii fiile kon-

iş Bankası T .. rkiye icar edileceğinde11 talip olanların taat ihtiyacı için un kapalı zarf mütehassısı a: 
Galata da Çinili Rıhtım Hanında la münakasaya konmuştur. İha Cumadan maada herglill 5;: 
Robert Ferriye müracaatları iliin leden sonra saat (2 30 dafl .. 

lesi 28 Eylfil 931 pazartesi gü- ' Jıl'' 
olunur. kadar İstanbulda DivanY' .,r 

F 
nü saat 16 buçukta Ezinede As • da'' 

1 
= !~ da 118 numaralı hususı ~$ Doktor keri SA. AL. KOM. nunda ya- 1 ıı:ı sinde dahili hastalık arı 

R ki H kk ıı ' pılacaktır. Taliplerin şartname T lel usçu u a ı almak ve münakasaya girmek yene ve tedavi eder. e 

Fatib • Ç" ışa-r.ıa'da: A1a ve İın: kıs.m arı b"vi 

HA YRI.rE İLK MEKTEB1 
mai muavenet müdürlüg~ ünden: 15 senedenberi tedrisabndaki int;z1m ve ciddiyeti ile 

fan nm·ş olın mektebimiz kız ve erkek talebe kaydına 
Münakasaya çıkarılan Safranbolu hastanesinin ba~lamıştır. Her gün müracaat eı.iilebilir. 

·ı İstanbul 8923. ı Beyog· lu, İstikliil cad- ı ı üzere teminat ve teklifnamele- c1l1 l Sıra numarasını beklerJJ 
desi Büyük Parmak ka- · ırile Ezinede mezicfi.r SA. AL. ·· acB 

Af ·k h b" · ·k isteyenler, kabineye rrıur • 

( 173 8) lira 61 kuruş bedeli keşifli ameliyathanesinin»----------------------
inşası talip zuhur etmediği cihetle ( 15) gün daha mii- 1 

nakasa ınü<ldetinin temdit edildiği ilan olunur. (2434; 1 I<ARON Alman kitaphanesi 
Boyoıllu · Tünel me,vdanında 523 

pu, nı a anrrıa ıtışı KOM. nuna müracaatlarr(277) la veya telefonla randevu • 
Apartıman No 21.- Tel: (2269) 

1 

Beyoğlu 2797. * * * · malıdırlar. ~ 
Saat: 14 - 18. I .. As, Aodu!:ri ihtiyaç için Eskişe: MlLLlYEJ.. MATB,..,_. 


