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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

!>" 

ı;ı;;p 
Dnıumidir 

t Her memleketin çektiği ıs
~a~Iarı, ayni asla, ayni sebe
E:- ırca etmek mümkündür. 
l' ger etrafımızı saran müşkii
llın seb ı · · · · b'I' ek 

tGelecek ay toplanacak olan Balkan 
konferansı büyük ehemmiyet arzediyor 

h ep ennı ıyı ı ırs 

d elti onları izale etmek, hem 
e Yenilerine maruz kalmamak 

,Ç~relerini daha kolay bulabili-
ıı. Bu noktai nazardan Al-
~ıany . ld " b anın geçırmekte o ugu 
ııhran üzerinde sık sık dur
f 'lı Ve kendimize faydalı ders 
er çıkarmağa çalışmalıyız. 
k' Bir defa şunu kabul edeliın 

1• bugünkü Alman buhranı
~.11 .~ahiyeti, her şeyden evvel 
y~tun dünyayı taz)ik eden bü
lı iik ıstırabın, umwni cihan 
l·u~~annıın tabii bir akainde.n 

0bıı bir tesirinden ibarettır. 
nun içindir ki bu ıstırabı 

Ilı.. ' 
Unferit olarak tedavi etmek 

ltıiişküldür. Bu yolda buluna
tak Çarelerin tesiri behemehal 
llıuvakkat olur. En kestirme 
Ça .. eleri; cihan buhranını yen
~ek için tatbik edilecek radi-

d
d tedbirlerde aramak lazım-
11'. 

Dünyanın umumi iktısadi
Yatında "'Özle görülür bir inhi
tat başl;mış.. Beynelmi!el pi: 
~~salarda umumi satıf fıa~lerı 
liuşınüt... Yine beynelmıl~I 
h'caret ve münasebetler, mu-
ıın bir nisbette azalmış .. Sa

l;ı~j ve hatta ziraat memleket 
erınde işsi:>:ler, şaşılacak ka

dar çoğalmış ... Refahları ihra
Cat ticaretine bağlı olan mem
leketlerde mali müşkülat çok 
lrtınış.. Bütün bu maddi amil
lerden fazla olarak meseleye 
llıanevi ve ruhi amiller de ka
tışnı11.. Ruhları bir emniyet 
krizi sarmış, heı· millet yakın 
lıir harbin veya ihtilalin teh
ditleri altında bir nevi korku 
~e endişe içinde kalmış.. İşte 
t' lınanya buhl'anının vehame
•ni arttıran şey, umumi vazi
~~ti~ bu gayri müsait şerai~i 
Ukuın sürdüğü esnalarda dog

llıasıdır. Almanyada mutlak 
'ie lanı bir istikrarın tesisini; 
jllıuıni cihan vaziyetinde mut 
ak ve tam bir istikrarın hu

•ulünde görüşümüzün sebebi 
tudur. Bütün devletleri, pe~ 
aklı ve yerinde olarak, Aı
~an buhranının bil' an evvel 
•ıaı · · · k db' l esı ıçın müştere te ır j h llıalarına sevkeden sebep te 
llnd;:.n başka bir şey değildir· 

1 
Bu sütunlarda başka vesi

Alerle tekrar ettiğimiz gibi, 
b lnıan buhranının en büyük 
llsuaiyefr har:ci borçlarının 

~Oğalrnasıdır. Bilhassa bu 
d orçlarııı kısa v:ıcleli olması
lıır, Almanyada kısa vadeli 
orçların miktarı on milyar 
~~rkı geçmişti. Buhranın ilk 
a. arnetleri belir ..'ikten sonra 
Ilı" d·~zakere, münakaşa ve tered-
f Ut devirl~rinin lüzumundan 
dôlıla uzaması, vaziyeti bir kat 
~aha güçleştirdi. Bu müddet 
a.rfında memleketten kaçan 

'erın ·1 Ilı ayc mı yarları aştı, ser-
t' a.yenin bu ansızın muhacere
t, dahili ve hı:.rici piyasalarda 

llıenf· · b'" b . ı tesır yapmaktan ta ıı 

0~~-kalamazdı. Nitekim öyle 

ııı·· Acaba Almanya bugünkü 

1• 
11!külattan nasıl kurtulabi-_, L k 

r · ondra konferansının a
~rı üzerine meseleyi tetkike 
llı~ınur edilen mütehassıs ko-

15Yonu; bircok tali tedbirler 

ta.tasında esaslı olarak atideki 
edb· 1 . b'k . d' ır erın tat ı ını tavsıye e-
1Yor: 

it l - Almanyada mevcut 

1 
tedilerin mtmlekette kalma

d•nı temin etmek, yani bun
f arı böyle Almanyadan daha·· 
'iôlıla para çekilmesine meydan 
erınemek. 

İid 2 - Kısa vadeli borçların 
eıne müddetini uzatmak. 

•it) 3 - Muhtelif sebep ve te
ç k~r tahtında Almanyadan 
lt~dılrniş olan sermayelerin .Y~
e 1 en gelmelerini temin ıçın 
lrıııiyet tedbirleri almak. 

1 
4 - Almanyanın hariçteki 

,~tınayesinin bir kısmını tas
•Ye ile memlekete naklet-

Yunan-Bulgar ihtilafı 
ve Balkan konferansı ' 
Türk heyeti murahhasası bu işte 

mutavassıt rol oynayacak 

Balkan konferansının pro~ramlan hazırlandı, 
fstanbulda konferans nasıl faaliyette bulunacak?! 

ATlNA 13- Yunanistan · ' . ın Balkan konferansında takıp 
edilecek hattı hareketi tesbit e
dilmittir. 

Bilhassa Bulgarların Make
donyada yaşayan ekalliyetlere 
dair serdedecekleri noktai naza 
ra ehemmiyet veı;lmektedir. 
Maamafih konferansta Türk 
murahhaslarının mutavasaıt ve 
mühim bir rol oynayacakları 
ümit edilmektedir. 

İstanbul Matbuat cemiyeti
nin Balkan haftası münasebeti
le Yunan ve Bulgar gazetecile
rine yaptığı davet memnuniyet 
le karşılanmıştır· 

Şehrimizdeki merasim 

'i 
f 

Balkan konferansına ait pro-
gram temamen tesbit edilmiş... Ballcan konferanuna riya•et edecek 

tir. Programın esas hatları söy 
ledir: Konferansta muhtelif 
Balkan milletlerini temsil ede
cek murahhaslar 10 teşriniev
velde şehrimizde bulunacaklar 
ve merasimle karşılanacaklar
dır. Ertesi günü sabahleyin 
konferans Dolmabahçe mera
sim salonunda Türk heyeti mu 
rahhasası reisi ve bu senekiBal 
kan konferansı reisi Hasan Bey 

olan 

Hasan Eeg (Trabzon) 

tarafından bir nutuk ile açıla
caktır. 

Bundan sonra İsmet P&§a 
Hz. de Balkan murahhaslarına 
hitaben bir nutuk söyliyecekler 
dir. 

O ak,am murahhaslar şere-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

10 kuruşa otomobil ! 
Dün sabahtan heri 60 ara ha 

bu fiate işlemektedir 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün öğleyin re

fakatlerinde mutat zevat ol 
duğu halde Filuryaya ka
dar otomobille bir tenezzüh 
te bulunmuşlar ve saraya 
avdet etmişlerdir. 

Başvekilin 
Avrupa 
Seyahati 

ANKARA 13 (Telefon) -
İsmet Paşa ayın 20 sinde İstan 
bula hareket edecektir. Batve
kil Paşaya refakat edecek olan 

;;;;;;;o;;;;;3!0;;s;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;mll~ ! Matbuat heyeti de tesbit edil

Almanyanın resmi 
Davetnamesi 
M. Laval ve M. Briand 

27 eylülde 
Berline gidecekler 
PARIS 12 (A.A.) - M. La

val, Almanya maslahatgüzarı 
M. Forester'i kabul etmiştir. 
Maslahatgüzer, Başvekil ile 
Hariciye Nazımn 27 Eylulde 
Berlin'i ziyaret etmelerine ait 
olan resmi davetnameyi tevdi 
etmiştir. M. Lava!, M. Fores
tet'den gerek kendi namına ve 
gerek M. Briand namına Al
man hükumetine teşekkür et
mesini rica eylemiştir. M. La
va/, teklif olunan tarihi kabul 
etmiştir. Seyahatin teferruatı 
biliıhara tesbit edilecektir. 

Gazi Hz.nin 
Heykeli 

Büyük Reisin Bursa
daki heykelleri 

ikmal olunmuştur 
Bursada hükumet .nt:ydıuımı 

da rekzedilecek olan Gazi Hz. 
!erinin heykel- ~~ 
!eri heykeltraf 
Nejat B. tara
fından yapıl
mış ve ikmal 
edilmittir. Hey 
kel at üzerinde 
ve zarif bir kai
de üzerinde in
şa olunmu§tur. 
Heykel dün ik d . tıcyke!ll'<l<;> 

mal e ilmış ve NE/AT BEY 
yarın Borsaya 
naklolunacaktir. Nejat B. ken
di dökümhanesinde heykeli 
tunca dokmüş ve yerli ustalar 
kullanmıştır. Heykelin irtifaı 
beş metredir. 

İstifaya 
Davet ---

M. Mac Donaldı amele ,. 
istemiyor 

LONDRA, 13 A.A. - M. 
Mac Donald'ın dairesi intihabi 
yesi olan Seaham'da amele par 
tisi içtima ederelr kendi merkez 
icra komitelerinin M. Mac Do
nald'ı istifaya davet eden kara
rını kabul etmiştir. İşbu kara_ 
rın 39 reye kar§ı 40 reyle kabul 
edildiği murahhaslar tarafın
dan bildirilmiştir. 

mek üze-redir. 
İsmet Paşa Atinadan sonra 

Ver.edik veya Triyeste tarikile 
Peşte'ye gidecektir. 

Cocuk 
"" Kongresi 
Reşit Galip Bey 
kongreden döndü 

Kongre Türkiye için 
çok istifadeli oldu 

Reşit Galip Beg 
Cenevrede yapılan Beynelmilel 

Himayei etfal birliği kongresine iş
tirak eden murahhaılanmızdan Ay
dın meb'usu Reşit GalipB.şehrimize 

avdet etmiıtir. 
Reıit Galip B. bir muharririmize 

fU izahati vermİ.§tir: 
-" Beynelmilel himayei eıfal 

ittihadı meı·kezi İcra korrjtt1'si aza
lığına intihap edilmiştim. Komite a 
zalarınm bu seneki İçlimalannda bu 
lundum. Sonra Tüı·kiye Himayei 
etfal cemiyeti reisi Dr. Fuat B. ile 
kongre müzakerelerine iıtirak ettik. 

Kongrede, bilhassa İfGİzlikten muz· 
tarip memleketlerde İ§Sİzlerin ço
cuklarının korunması ve bakımı ile 
Avrupa haricinde kıt'alarda çocuk
lara yardım ve bakım temini ehem
miyetli tutuldu. Bizde "çocuk haf. 
lasr., adı altında be~ seneden beri 
tertip ve tatbik edilen ÇOC','ık bayra 
mı bakknıda verdiğimiz izahat çok 
dikkat ve alaka uyandırarak alkıt· 
landı. Henüz Avrupada bu uıul tat
b1k edilmemi1tir. 

Çocuğun himayesi maksadı uğru 
na milletlerin alakasını arttırmak i
çin işsizleri çok memleketlerde biz
deki usulün latb;kini tavsiye ettik. 
Bazı memlc ketlerin mümessilleri 
Türkiycdeki çocul: hafta11 proğ· 

ramları ve tatbik şekilleri hakkrnJa 
teferrüath m"lumat istediler. Bu taf 
ıili.tı Himayei etfal merkezi umumi 
ıi ııönderecektir. Belnelmilel ittihat 
merkezinde aza memleketlerin en 
büyükleri tarafından imzalanmıı 

"Cenevre beyannameleri,, nin bulun 
duğu salondaki levhalar arasına bü-

Hükumete yeni bir 
~üracaat yapıldı! 

Satılacak emlak arasında ucuzları da 
var. Az kıymetteki bonoların 

sahjpleri de müzayedelere girebilecek 

Müracaatların kabulüne bugün 
de devam edilecektir 

Gayri mubadillerin bonolarına 

mukabil satılığa ~ıkarılacak Yunan 
ernliki listelerinin takdiri kıymet 
kom.iayonuna tebliği büyük bir ali· 
ka uyandırmış ve dün müracaatlar 
tehacüm halini almııtır. 

Dünkü müracaatlar evvelce sıra

larında gelemiyenlerdir. Bun·· 
!ardan ancak ( 40) kadarına bonola
rı verilebilmit ve mütebakisi gele
cek pazara kalmıştır. 

Bugün numara sırası gelenlerden 

(500) numaraya kadar bono tevzii· 
ne devam edilecektir. Gayri muba
diller cemiyeti reiı vekili Celal B. 
bir muharririmize demiıtir ki: 
•·- SırasııuJa müracaat etmiyenler 

şimdi ııdiyor ve bittabi çok bekle
meye mecbur kalıyorlar. Gelen em ... 
lak liıtclrırinl'! nazaran, en küçük ve 

az bono sahiplerinin istifade edecek ---"· 
leri kıymette emlik vardır. 

mübadiller cemiyeti 
vekili 

c,,yri reır 
Binaenaleyh bunlar münferiden 

de müzayedeye girebileceklerdir. 
Bilhassa emlakin en mühim kıs

mının bulunduğu lzmirde bile satı
lacak emlak arasında (90,000), 70, 
bin 75,000 25,000 10,000 lira değe-
rinde eml"' k mevcut olduğu ııibi 

Celiil Bey 

kıymeti muhamminesi ısoo, 800, 
760, hatta 600 lira olan bir çok kü 
çük emlak te vardır. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Balkanyatta lskrjm jçin hazırlana• salon 

Çeki Karlin geliyor 
Bu takım Çeklerin en meşhur 
profesyonel takımlarındandır 

Burha.neddin. Bey,. atletlerimizin Atinaya git
melerı aleyhındekı neşriyata cevaplar veriyor 

Balkanyatların arifesinde 
ve futbol mevsiminin ba§ında 
İstanbul futbol meraklıları çok 
güzel iki maç seyredeceklerdir. 

Bir müddet evvel yazılan ve 
sonra gelemeyeceği anlaşılan 
zayıf Nahot takımın yerine 
Çeklerin en kuvvetli profesyo
nel takımı olan Çeki Karlin ge 
liyor. Bu taktın hakkında du
yulan rivayetler çok iyidir . 

Malfundur ki Çekler bizim 
futbolumuzun hocasıdır; ve biz 
hali onların tesiri altında bulu 
nuyoruz. 

tık Çek takımı olarak İstan
bul Silavyayı görmü, ve ondan 
sonra kendi futbol sisteminde 
bir yenilik yapmı,tır. Bunu 
takiben tehrimize ikinci defa 
gelen Slavya Türk futbolunun 
kendi verdikleri dersten ne ka· 
dar istifade ettiğini gördüler. 
İtte ondan sonradır ki Türk 
futbolu Avrupada nazan 

BJ/k,1nyat .çilen~,, .b 1 
h 

. ı;;uen ı arct o an 
ica vat 

dikkaıı.lemel<'tep mezunu daha 
çok al :far vesikalarını Zon-

(D.. eri ilan olunur. 

• 
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Siy"'si tefrika: 22 

e·R GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüdayi 

üyalı, kabuslu bir an! 
" Dudakların için çiçekler, kalbin 

için ümitler 
getirdim .. ,, diyen genç kız kimdir? 
Taz.-, pürüzsüz bi · kadııı se
ai. ·Rüya mı gör..iyordum? Şa
rap bu sefer de beni mes'utla
rm dünyasına mı götürmüştü? 
Doğruldum, silkindim, hayır 
uyumıyoı-um ve sahroş deği
lim. Ses hep devam ediyor. 
Birbirine yakın iki dıvar ara
aından yükselerek pencerem
den İçeriye dolan bu kristal 
kadın aesi ne kadar neş'eli ne 
kadar sıcaktı. Bu seı kimindi? 
mahpus bir kadın mı? Fa-
kat bu kadar şen, bu kadar 
9uh bir mahpus, bu mümkün 
mü? Pencereye yaklaştım. 
Fransızca bir şarkı •• Kuyuya 
benziyen bir aralıktan yükselir 
ken kelimelerin ahengi bozu
luyor ve bana ancak bulanık 
bir şekilde gelebiliyor. Pek 
az yerlerini anlıyabiliyorum. 
fakat nakarat gibi birkaç de
fa tekrar edilen bir mısra çok: 
güzel anlaşılıyor: 

Pour tea levres j'ai des fle-
un, j'ai de l'espoir pour ton 
coeur .. ,, 

( Dudr '-!arın için çiçekler, 
kalbin için ümit getirdim.) 

Sevenler bütün aık türküle 
rini kendileri için yapılmıt aa
mrlar .. Kederliler de elem tür 
killerini. Bulanık dalgalar ara 
ımdan yakalıyabildiğim bir
kaç kelime sanki bütün benim 
hikaymin sesi idi. Ve son mıs 
ra sanki bana uzatılmış bir 
kuvvet ve teselli eli idi. Bu 
gölgeler, ısaızlıklar ve ölüm 
diyarında bana çiçek ve ümit 
getiren mah!Uk kim olabilir
di. Bu korkunç yere, ziya ve 
sesin yasak olduğu bu yerde 
bu cennet ku~u nasıl aokulabil 
mişti? Ses atağıdan ve pek 
yakından geliyordu. Sahibini 
görmek merakı beni sürdü. 
Anlımı pencerenin demirlerine 
yapııtırdım. Kalın ve ancak 
el sığacak kadar aralıkları o
lan demirler beni bırakmıyor •• 
Bu vaziyette kaldım. O hep 
aöylüyor ve hep tekrarlıyor: 
"Dudaklann için çiçek, kalbin 
için ümit getirdim.,, Beni ya
ıatacak olan da bunlar değil 
mi? Çiçek, bu bir ziya, ümit, 
bu bir kuvvet olur ve bunlan 
beni bu betonlam içinden, bu 
demirlerin ağlanndan geçire
rek bodruma götüre bilirler. 

Kimdi bu ses? Nuh Peygam 
bere "gemi yap!,, Musaya "de 
nizi yar!,, ve örümceğe Muham 
medi sakla!,, diyen• ses mi? Ha
yır, bu ses bir çiçekte ki, ötü
yor, bir ışıktı ki, yalnız ruhu 
aydınlatıyor, bir Hızır idi ki, 
yalnız kanatlarırun ihtizazile 
beni yelpazeliyordu. 
Anladığım kelimelere naza

ran bu şerefi: Sarı ve kırmızı 
bir cehennem semasının altın
da çarpıfmağa giden askerler
den birinin yaralanarak bir ke
narda kalmış olduğunu anlatı
yor. Bir melek bu yaralı ve can 
çekişen askerin üstüne eğilerek 
"sevgili, diyor, sana çiçek ve 
ümit getirdim,. ver aziz meçhu 
le, benim yaram daha ağır ve 
benim dudaklarım daha kuru 
Sesinde bir billur ihtirazı var, 
sesinde renkler ve renklerde 
kokulaı· var .. Bunlar toplanıp 
ümit oluyor; bu ümit, §U bot 
sürahiden dilendiğim ıarap ve 
rüya damlalarından daha kud
retlidir. 

Ver, meçhul kut! Ben o can 
çekişen neferden daha bedbah
tım! O, bir kurşun yemiştir ve 
açıkta, sarı ve kırmızı semanın 
altmda nefes alarak ölecektir. 
R~n ise ... 

· bitti, ses kesildi. San 
ffid\e pek yakın bir o-

M ilf,'aka~a~uyuldu: 
( 1738) lira 61 ı?t..Şar
inşası talio zuhııı l' 
nakasa ınÜrldetinir. ne-

• :ün 

sonra da ben çıkıyorum. 
- Sen hala hapis misin? 
- Cephede çok açıl<ta yatır-

dıkları için şimdi acısını çıkar
tıyorlar. 

- Amma ben seni hep dışar 
da görüyorum. 

- Çavuşun sayesinde gün
düzleri geziyorum, geceleri de 
kendi kendimi hapsediyorum. 

- Demek dört gün. sonra 
komşu!uz kalacağım? 

- Hayır, size bir komşu bı 
rakıyoruz. 

-Kim? 
Merdivenlerde takırdıyan 

bir ayıık sesi bu suali cevapsız 
bıraktı. Odamın kapısı açıldı. 
Bir küçük zabit gireı·ek: 

- Dün hasta haberi vermit 
siniz. Doktora çıkacak mrsı

nız? diye, 
- Hayır, dedim, yalnız ih

tiyacrm için dıtarı çıkabilme
mi temin ederseniz kafidir. 

- Peki, dedi, gitti. 
Yine o kadın sesi, bestele· 

rini sıralamağa başladı. (Mar 
seillaise) varıncıya kadar bir
çok şeyler söyledi. Soğuk de 
rmrin alnımda yer ett~ğini du
yuyorum. Fakat batımı ora
dan ayıramıyorum. Bağlı, le
himli gibiyim. İçimde aiyah 
dalgalar yavat yavat çökütüp 
aydınlanıyor. Fakat, ah, bit
mese .. Bu ses saatlerce söyle
se diye içim titriyor. Heyhat! 
İtte bitti. Odamda kokular 
serperek dolatan bir demet, 
ok9ayıcı bir kanat gibi dolatan 
ses durdu. Odamın karanlık 
boşluğunu kurtuni bir sükut 
doldurdu. Kulaklarımda uzak
laıan ve kaybolan ihtizazlar 
var. Bu kut nerede? Görmek, 
konu,mak ve yalvarmak aşki
le demirlere daha çok yapı~ı
yor, batıınla onlan itip düşür 
mek istiyorum. Kuvvetim yet 
miyor. Fakat ooun aes'.T.i bana 
getiren hava benimkini niçin 
ona götürmesin. Ben de nefer 
Jan gibi : 

- Bonjur, matmazel! diye 
bu görünmiyen meleği selam
layamaz miydim? Hayır, cesa
retim yok. Kimdir? Cür'etimi 
nasıl nasıl kartılar? Bir Fran
sız kızı olduğu anla,ılan bu 
gence beni bir Fransız dütma
nı olarak tanıtmı9larsa sesinin 
tesellisinden beni mahrum bı
rakması, bana hakaret etmesi 
muhtemel değil mi idi? İnsan
larda konuf1Dak ihtiyacı diğer 
ihtiyaçlar kadar şedit: Mutlaka 
konuımak istiyorum. Konuş· 
mamıza tesadüfi bir sebep Yer 
mek üzere tuhaf bir tarzda 
öksürdüm. Bu tek hecalı ses, 
bot bir bardağın kenanna vu
rulmut fiske gibi ihtizazlı bir 
aksi sada getirdi. Bu bir ce
var mı idi? Belki, fakat tabi~ 
bir öksürük te olabilirdi. Akor 
tu ve tecrübeyi değiıtirmek li 
zımdı. Batka bir lisana geç
tim: Kısa bir ıslık ça!dım. U
fak bir fasıladan sonra aşağı
dan kadife bir ıslık cevap ver
di. Artık şüphe yoktu, harf
siz ve kelimesiz konuşmağa 
başlamıştık. Fakat, ah, bu be
nim utangaçlığım! Bütün si
nirlerim titriyor.. Cür'etime 
pişman oldum.. Kadın mec
hul de olsa, uzakta da olsa ve 
böyle görünmez de olsa beni 
korkutup şaşırtmağa kafi ge
liyor! Yüzümün ateş gibi yan 
dığını duyuyorum. Kaçmak 
mümkün olsa hemen uzaklaşa
cağım. Durdum, göğsümde ke
miklerimi kıracak yumruk dar 
heleri var. Nefesimi kestim, 
bekledim. Mechul kız seslen
di: 

-Jan? 
Cevap vermemek olamaz-

dı 

- Matmazel. 
- Sen mısın, Jan? 

(Devamı var) 

Hakiki tahdidi teslihat isteniyor .. 
Alman hariciye nazırı Cemiyeti akvam meclisinin 

meriyet mevkiine vaz'ını talep etmiştir .. 

Konferans 
Ne vakit 
Toplanıyor? 

M. Briand şubatta 
içtima 

edilmesini istedi .. 
CENEVRE, 12 (A.A.) - Cemi

yeti akvam büyük meclisinde, cemi 
yetin faaliyetine müteallik müzake
rat esnasında M. Curtius, bir nutuk 
söyleyerek henüz daha yapılmamış 
olan ve yapılmaıı 15.zım gelen esas

lı şeyin bilhassa rüçhan esasına 

mi.iatenit rüsum sahalarında iktısa

di mukarenet tesisi ve Avrupa hari
cindeki buhranın hallolduğu müta
leasında bulunmuıtur. 

Mumaileyh, Fransız-Alman mu
karenetinin ef'al i!c tecelli etmesi te 

mennisinde bulunmut ve M. Lava! 
ile M. Briand'ın Berline icra edecek

leri seyahatin bu neticeleri temine 
medar olacağı ümidini izhar etmi, .. 
tir. 

Tahdidi teslihattan bahseden Al· 
man hariciye nazın, M. Grandi'nin 
mütaleıuıru tasvip etmit ve hakiki 
bir tahdidi tes!ihat icraunı natık o

lan Cemiyeti akvam misakının seki
zinci maddesinin mer'iyet me•kiiqe 
vaz'ını talep eylemi,tir. 

M. Curtiuı, tealihabn timdiki 
seviyesine göre alelade tahdit edil
mesinin mevcut müaavataızlığın ka .. 

bul ve tasdiki demek olacalını ve 
konferansın kametine muadil bu
lunacağını söylemittir. Hatip, bun

dan 10 sene evvel kaydedilmiş bir 
muhabere dolayısile bir takım dev
letlere teılibatlarmı tahdit mükelle
fiyetinin cebren tahmil edilmit oldu 
ğunu ve bunun umumi bir tahdidi 
teslihata mukaddime teşkil etmesi 
lazım geldiğini, ıalip devletlerin be 
yan ve teyit eylemiı bulunduklannı 
ilave etmiıtir. 

Curtiua, Almanyanın teılihatmı 

tahdit etmiı ve fakat ikinci teahhü
dün yerine getirilmemiı olduğunu 

söylemi! ve demiıtir ki: 
- "Eğer teılibat konferan11 top 

!anacak olursa Alman milletinden 
teslibatın timdiki halinin meşruiye
tini kabul ile kanaat ve iktifa etmesi 
istenilmiyecektir. 

M. Curtiuı, netice olarak, konfe
ransın muvaffakıyetsizliğe uğrama

sının Cemiyeti akvamı gayet Yahim 

bir siyasi gerginlik hüküm sürmek
te olan cihande.ki manevi nüfuzun
dan mahrum edeceğini beyan etmiş 
ve muslihane ve ahenktar bir hal su 
reti bulunmasının elzem olduğunu 

söylemek suretile sözlerine nihayet 
vennittir. 

Belçika murahhasına göre 
CENEVRE, 12 (A.A.) - Bel

çika murahhası M. Hyınans, Cemi
yeti akvamda" bir nevi vahi ve il
ham bekleyenk-ri tenkit etmit ve cİ 
hanın düçar olduğu musibetlerin, 
Cemiyeti akvamın böyle bir ıeyi 
yapabilmesine imkan vermiyecek de 
recede derin olduğunu söylemiıtir. 

Cemiyeti akvam, harbi bertaraf et
mek ve menfaatleri telif eylemek 
için toplanan serbest devletlerden 
mütetekkil bir hey'ettir. 

Tahdidi teslihat meselesinden 
bahseden Bel~ika murahha11, ezcüın 
le demittir ki: 

"Ben eıaı itibarile sulhperver o

lan harbin bütün mihnetlerini çek
miş ve ağır yükleri bila üzerinde 
bulunan ufak bir memkket namına 
aöyliyorum.,, 

Konferansın muvaffak olabilme•: 
için milletleri İtminan banşetnıck 

ve menfaatleri telif 'ylemek lazım
dır. ,, 

Guatemala da Cemiyeti 
akvama girecek 

CENEVRE, 12 (A.A.) - Cua 
teınala, Cemiyeti akvam meclisi aza 

sı sıfatile geçenlerde vermiş olduğu 
istifanemeyi geri almıştır. 

C.Ef'lf.VRE, 12 , A.A.) - C•.ai 
yeti akvam bi.iyük mcdisi, Meksika' 
nın cemiyete duhulüne dajr olarak 

meclis divanının tevdi etmiı olduğu 
karar sureti projesini. İttifakla kabul 

Karışıklık 
Var! 

Gene bir sokakı 
muharebesi oldu 

MADRlT, 12 ( A.A. )- Ba 
zı Katalonya meb'usları, cum
huriyetçi bir blok teşkil etmek 
maksadile radikal sosyalist gru 
pıına iştirak teklif etmişlerdir. 

MADRlT, 12 (A.A.)- M. 
Besteirıı katalanyalıların esas 
kanunda İapanya yerine "lapan 
yol milleti" cümlesinin ko.,ul
masına dair olan tekliflerinin 
reddedilmiş olduğunu beyan 
etmiştir. 

MADRlT, 12 (A.A.)- Da
hiliye Nazırı Katolik gazetele_ 
ri olan El Ligno Futuro ile El 
Gaceta Del Notre gazetelerin
den maada diğer tekmil gazete 
!erin tekrar intişarına müsaade 
edildiğini tebliğ etmiştir. 

MADRlT, 12 A.A. - Mua 
venet görmek üzere çağırılan 
bir işsizler grubu sokaklarda 
patırtılı nümayişler yapmışlar
dır. Bir hücum kıt'ası Üzerleri 
ne yürümüştür. Bir polis müla 
zimı dahil olmak üzere birkaç 
yaralı vardır. 

SEVİLLE, 12 A.A. - Te
lefon kumpanyasına ait b:nada 
geceleyin bir bomba patlamış
tır. Nüfusça zayiat yoktur. 
Maddi zarar ve hasar çoktur. 

Suriyede 
Yeni şekil 

Suriyeden gelen haberlere naza
ran Cebeli ulvin ve Cebeli dürüz 
Suriye devletine ilha.!< edilerek ls
kenderon mü1takil sa:u:._,ğı gibi ka
vanin ile daha doğrusu ademi mer· 
keziyetle it! ~e lunacaktır. ,, .. 

Aynca Twabluı tam Suriye dev
letjnin iskelesi olacak, küçük Lübna 
na ilhak edilen bugünkü Lübnanı 

kebir arazi1i de Suriycye iade ve ila 
ve edilecekt;r. 

Bu projenin teş1·inisnni zarfında 

sMai tatbi!ta. konacağı da rivayet o .. 

lunmaktadır. 

Afgan ordusu 

Gandhi 
Londrada ------
Hint milii reisi Lon

~raya vasıl oldu 

(.._,.,ı~ •. ıi'nin son re•imlerinden biri 

PARIS, 12 (A.A.) - Gandhi 
Londraya gitmek üzere saat yedide 

Paristen geçmiıtir. istasyonda 
mecusiler tarafından allotlanmıttır. 
Hiç bir hadioe olmamııtır. 

PARIS, 12 (A.A.) - Gandhi, 
dün saat 6.50 de Pariıten geçmiı ve 
büyük bir kalabahk tarafından şid
detle alkıtlanmıttır. Bunların ar-asın 

da bilhassa Paris'teki Hint'li talebe 
ile tacirler bulunmakta idi. Gandhi, 
kendisin~ yapılan kabulden dolayı 

çok ınenun olduğunu beyan ve taraf 

tarlarını yollarına devama teıvik ve 
teşci eylemiştir. Bundan sonra refa
lcatlerindekilerle beraber trenden i
nerı.k, polis kordonunun geı·isinde 

kalmıı olan talebeyi se~i.mlamıştır. 

Takdiı-lclrları kendkini (Yaıa!) ni
<!nları ara•ında oı:cuzlarınc!a taşımı~ 

!ardır. 

Bundan sonra it krar trene bin
mit ve tren 7,10 da hareket etıni§

tiı·. 

FOLKESTONE. l'.! (A.A.) -
Gandhi, Bolonyadan haraya gelerek 
karaya çıkmıştır. Halk, kendisi alkış 
laml5tır. Hiçbir hadise olmamıştır. 

Efgan ordusunun tensik ve ısla- ,.._ d·h.,h b" t bil b" k uan ı emen .ıro omo e ınere 

hı için Kabil' de bir piyade ve topçu ı· L . , h k t tmı" t" onara ya arc ~ e ş ır. 

talimgahı tesis edilmiıtir. LONDRA, 12 (A.A.) _ Gandbi 

J Londra'ya Folkcstove'den otomobil-
etıniştir. l le gelecektir. Çoğu mcb'uı olma!• 

Fransa • Almanya üzere bin kacmr kims~ Gandhi'nin 
CENEVRE, 12 (A.A.) - · M. Friends House'e gelmesini bekliyor 

Briand Ccr.ıiyeti akvam büyük mec du. Bu sırada sürekli bir yağmur 
li1inde söylediği nutukta lngiltere yağmakta idi. Lond,..ı.'da bulunan 
nin Fransa ile Almanya arasında bir mecusiler Ganhi'nin §ercfine bir ka .. 
anlaıma ve yakınlaşma husulünü bul resmi tertip etmişler ve Gandbi 
kolaylattırmak için elinden geleni yi iltifatlara ve çiçeklere garketıniı· 
yapmıı olduğuna d:ıir Lort Ceci\ lerdir. Gandhi'nin üstünd~ sadece 
tarafından söylenen sözleri teyit et beyaz kaşmirden bir aba ve bir şal 
mittir. vardı. Kcndiıi neş'eli ve dinç görü .. 

M. Briand tahdidi teslihat k<>nfo nüyoı·du. 
ransının eelecelr tubatta mutlaka Bir süvari polis müfrezesi sükun 
toplanması li7ım geldiğini beyan et ve intizamı muhafazıı etm< kte idi. 
miı, Franaanın bu konferanıın ıeri
ye bırakılmasına sebep olabilecek 
hiç bir harekette b:ılunmıyacağına 

dair teminat vennittir. 

Harbe karşı 

CENEVJ\E, 12 (A.A.) . - Üçün
cü komisyon, tealihata daır olarak 
Danimarka, Norveç, F eleınenk, ls
veç ve hviçre murahhasları tarafın. 
dan tevdi edilmiı olan karar proje
lerile harbe mani olmak çarelerini 
levıic matuf umumi mukavele pro .. 

jesi için bir mazbata muharriri ta
yin etmiıtir. 

Ziraat meselesi 
CENEVRE, 13 (A.A.) - Ak

vam Cemiyeti meclisinde, M. Cur
tius dün de buğdaylara ait rüçhanlı 
baklar meaelcıinden ve Avrupa ha· 
rici hükumetlerin ve bilhassa latin 
Amerikanın iktıaadi vaziyetinden 
bahseylemiıtir. Mumaileyh, rüçhan
lı haklar meselesinin Akvam Cemiye 
tinde mesai ittiraki zihniyetinin te
mel ta§ı olabilecek ameli bir hal ça
resi bulmak suretile teıviyesi 15.zım 

~eldiğini beyan etmiftir. 

Mükalemeler 
CENEVRE, 12 (A.A.) - M. 

Briand, M. Grandi ile görüımüıtiir. 

Muhacirleri 
Himaye1 

40 cemiyet mümessi
linin huzurile toplandı 

CENEVRE, 12 A.A. - Daimi 
muhacirleri himaye konferansı, dün 
Cenevrcde Avrupa, Amerika ve As
yar..rrı kırk kadar himayı! cemiyeti .. 

nin iştirakile içtima etmitir. 
Konfeı-anı, Avrupa liınanlannda 

gemiye binen muhacirler hakkında 
cari olan transit kartları ıİsteıninin 

parasız olduklan halde dönen muha 
cirlere de tetmili hakkındaki teklif 
ten mali'imat almııtır. 

Konferans himaye cemiyetinden 
deniz nnıı dönen muhacirlerin pa

saportlarının yolunda olmasına neza 

ret etmesini de talep etmittir. Kon 

fcrans, init limanlarında muavenet 

büroları vücude getirilmiş olduğu

nu beyan ve himaye cemiyetlerinin 

salahiyettar memurlarla teşriki me
sai etmeleri temennisini izhar eyle

miıtir. Cihanın muhtelif meleketle
rinde açık bırakılmıt o

lan muhacirler hakkında tetkikat ic 
raıına da karar verilmiıtir. 

Tevfik Rüştü Bey geliyor 
CENEVRE, 12 A.A. - Hariciye vekili doktor Tevfi!< Rüş· 

tü Bey bugün Milanoya hareket etmiş istasyonda l\'1. Mihalak<>' 
pulosun kalemi mahsus müdürü tarafından teşyi edilmiştir. Tc:· 
fik Rüştü Bey yaı·ın Milanodan ekspresle İstanbula giccc~ktir. 

lbrahim Tali Beg teftiş se
yahatinden avdet etti 

DtY ARlBEKİR, 12 A.A. - Şark vilayetlerimizde teftıı 
seyahatına çıkmış olan birinci müfettiş İbrahim Tali Bey bugiııı 
Diyarıbekire avdet etmiştir. İbrahim Tali Bey memurin ve halk 
tarafından istikbal edilmiş asker ve jandarma müfrezeleri tara
fından selamlanmıştır . 

Maarif müsteşarı bugün geliyor' · 
ANKARA, 13 (A.A.) - Maarif müsteşarı Salih Ze· 

ki Bey bu akşam lstanbula hareket etmiştir. 

Emniyeti Umumiye müdür muavini 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Emniyeti umumiye 

müdür muavini Cemal Bey tekaüde ıevkedilen müfettiş 
Ömer Beyin yerine kendi arzusu ile mÜfetti§liğe tayin. 
edilmiştir. 

Vecihi Bey T rabzondan hareket etti 
TRABZON, 13 A.A. - Havanın müaaadesizliğinden dola• 

yı altı günden beri şehrimizde bulunan tayyareci Vecihi Bey iki 
konferans daha vermiştir. Konferanslar tayyareciliğe ait ve Tay 
yare Cemiyetine karşı halkta derin bir alaka uyandırmıştır. Ve
cihi Bey 'frabzonun motörauz yelkenli tayyareler için çok mü
sait bir faaliyet sabası olacağım ve Laz tepenin havai sporculuk 
için emsalsiz bir mahal olduğunu ve bu uğurda çalııaçağmı söy 
!emiştir. Vecihi Bey evvelki gün ve dün şehir üzerinde uçuşlar 
yapmış memurin, mektepli ve ehaliden bir çoklannı gezdirmit
tir. Vecihi Bey bugün havanın açılmasından istifade ederek se -
yahatine devam için havalanmış ve hareketinden evvel ,ehir üze 
rinde cevelanlar yaparak tehri selamlamıştır. 

Vecihi Bey Of, ve Rizeye gidecek Rizeden dönerek bir gece 
Of da kalacaktır. Tayyareci yann Bayburt ve Kilkit yolu ile Er· 
zincana hareket edecektir. 

Feci bir 
Kaza! 

S. 94 işaretli tayyare 
müthiş 

bir kazaya uğradı 
ROMA, 11 (A.A.) - S. 64 iıa

retli tayyarenin geçen martta Tyrr 

heoien denizi sahilinde Livourne ci
vannda denize dütınesine, miralay 
Maddalena ile yüzbaıı Cecconi ve 
müli.zun DaJ Monte'nin ölümiine se 

hep olan kaza bakknıda tahkikat 
yapmağa memur komisyon rapt'.'ru· 

nu veı:miştir. 

Komisyon bu kazn hakkında ile 
ri sürülen bir çok tahminleri hir ta 
rafa bıraktıktan sonrıı bu fdaltete 
sebep olmalt üzere iki faraziyeye ia

tinat etıni~tir: 1 Gayrimuntazam 
oalmtılıırdan dolayı tayyarenin kuy
ruğunun kopmuş olması; 2 Yolda 
benzinin jştial etmesi. 

Komisyon nazariyat itibarile bu 
iki faraziyeyi de kabul etmektedir. 
Bununla beraber hava itleri nezare
ti meba.fili daha ziyade ikinci fara
ziyeyi k?1bule mütemayil göriinmek 

tedir. Bu mebafilde miralay Madda 
lena'nın utuı esnasında sigara iç
mek adeti olduğundan kazanın ben
zin işlialinden ileri gelmiı olması da 
ha akla yakın olduğu beyan edil
mektedir. 

Sac.tte 634 kilometre ..... 
ve ölüm 

ROMA, 12 (A.A.) - Gorde gölü 
üzerinde deniz tayyaresile battı 

müstakim üzerinde cihan sür'at re
korunu k;rmağa tetebbüı eden tay
yareci Bellini, düşerek telef olmut
tur. Tayyaresi alevler içinde sukut 
etıniştir. Bellini, cihan rekorunu sa· 
atte 634 kilometre 847 kat'ederek 
kıracak idi. 

Tokyoya gidemediler 
MOSKOVA, 12 (A.A.) - Fran

sız tayyarecilerinden Bebrix ile Do
ret ve makinist Meınin tarafından i 
dare edilen ve Pariıten Tokyoya 
gitmekte elan tayyare cenubi Rus 

yada Tanyp ırmağının mansabında 

yere dü!müştür. 

Tayyarenin içinde bulunan üç ki 
şiden ikisi ölmüttür. 

Almanyanın zirai 
siyaseti 

VAŞİNGTON, 12 A. A. -
Ziraat idaresi Almanyaya 
7,500,000 bü§el buğday itası 
hakkında bir itilaf husule getir 
miştir. Mübayaa uzun vadeli 
kredilerle yapılmaktadır. Faiz 
l\isbeti yüzde dört buçuktur. 
1' eslimat ayda 833,330 bütel 
olarak yapılacaktır. 

Alman - Amerikan 
itilafı 

BERL1N, 12 A.A. - laıe 
nazırı, M. Brüning de hazır bu 
lunduğu halde Alman devletle
ri ziraat nazırlannın Berlinde 
aktetmit oldukları bir konfe
ransta zirai aiyaaetin anahat• 
lannı izah etmiştir. 

Cebelüttank tüneli 
MADRlT, 12 A.A. - Mea 

!isi meb'usanda, bir meb'u• Ce 
belüttarık tünelinin beynelmi
lel demiryolları plinlanna kay 
dedilmesini teklif etmiştir. M. 
Lerroul Akvam cemiyetinden 

bu tünelin intaaı maaraflaruıa 
ittirak edilmesini talep edecek 
tir. 

Mezar başında 
BARSELON, 12 A.A.- Bu 

gün sabahleyin Casanova'run 
abidesine çiçekler konulmuı
tur. Meydanda birçok halk top 
lanmıt idi. Hükfunet ve bele
diye erkanı büyük bir debdede 
ile gelmişlerdir. Halk kendile
rini ve bilhassa M. Macia'yı al 
kıılamııtır. Birçok çelenkler 
ve çiçekler konulmuı ve milli 
kahramanı tebcil maksadile nu 
tuklar söylenmiıtir. 

Bir fabrikada infilak 
ROCHESTER, 12 A.A. -

Bir fotograf malzeme•İ fabrika 
smda ıiddetli bir infilak Yllkua 
gelmi9tir. İki kiti ölmiit 14 ki
ti yaralanmııtır. Huarat mti• 
himdir. 

Tifüs istilası 
SANGERHANSEN, 12 A. 

A. - Müstevli tekilde tifüs zu 
bur etmiştir. 17 kifinin hasta• 
lığa tutulmuı olduğu haber ve
riliyor. ,_ 

Amerikada işsizlik 

VAŞiNGTON, 12 A.A. -
Amerika'da itsizliğin vüa'ati 

ve gelecek kıt mevsiminde hü
kUmetin yapacağı yardımın e
hemmiyeti hakkında halkın 

mubalagalı fikirlere kapılması 
ihtimali resmi mehafilde endi· 
şe uyandırmaktadır. 

İşçilere mensup ehemmiyet
li bir teşkilat Amerika' daki it· 
sizlerin pek yakında yedi bu· 
çuk milyonu bulacağını tahmia 
etmiıtir. Hükiimet memurları 
geçen kış altı milyon itaiz bu-, 
lunduğu haber verilmiş olduğu 
halde ancak üç ili beş milyoı1 
itsizin yardıma ihtiyaç göster
mit olduğunu beyan etmekt .. 
~ir-



- ------ - - --- . . 
Sanayiimizdekı bufiranı 

Ekonomi 

Bu meseleyi ancak bir 
kanun halleder 

Yapurcular arasındaki ihtilaf ve 
rekabet büyük bir 

lrıilli sermayeyi tehlikeye sokuyor 
1'"ıc:a1'91: odası deniz ticaret 

~&rfüğü milli vapurculan
~ arasındaki rekabet halıJan.. 

tayanı dikkat bir rapor neı· 

1 
~i§tir. Mühim nokatı ihtiva 
-""il bu rapora nazaran 1924 
~inden beri milli seferleri
~ıin kabotaj seferlerinde nav 
Ilı Ve sefer rekabeti devam et
d ektedir. Bu rekabet yüzün
tıl Seyrisefain idaresine mev -
~_devlet sermayesi de dahil ol 
~iu halde ehemmiyetli bir ye 
k a varan milli sermaye tehli 
ededir. 

Vapurcularla Seyrisefain ve 
r~ kendi aralarında müteaddit 
;tılaflar yapılmış ve son itilaf 
l<I gün devam ettikten sonra 
"<>ıulmuştur. 

Raportörlük bundan sonra 
~uhtelif itilaf şekillerindı;n 
b~haederek bizde bu m.esele~ı~ 
.
1
•r kanunla halledilebıleceğını 

1 ' 
•ve etmektedir • 

Şarapçılar da toplandı 
İstanbul fabrikatörleri Sana 

:ı>i Umuın müdürü Şerif Beye 
Ve 'I eki . . b· rı mek üzere ist ennı tes-
ıt İçin çalışmaktadırlar. 

Dün de Sanayi birliğinde 
trikotaj ve çorap sanayii erba
bı içtima ederek bu kısım sana
Yiin terakkisi için neler yapıl
llıası lazım geldiğini tesbitle 
llıeşgul olmuşlardır. 

l<aç gemi gelip gitti? 
Neşredilen bir istatistiğe 

naıaran temmuz ayı zarfında 
İstanbul limanına 1,505,928 
t?nluk 750 gemi gelip gitmit -
tır. Bunlardan 132 tanesi Türk 
Vapurlarıdır. 

Yaş meyve ihracı 
Yaş meyve ihracatı etrafın

daki faaliyet hararetle devam 
etmektedir. 

ihracat ofisinin teşvik etti
li Uzunköprü tüccaranıodan 
Inühim bir firma hazırladığıbü 
Yük bir parti kavunu bugünler 
de Pariı'e gönderecektir. Mües 
•esenin bir adamı da F ransa'ya 
ticlecek ve yaş meyve ihracatı 
İİJ:erinde tetkikatta bulunacak
tır, Bu tecrübe partisinin nak
l~e kolaylık gösterilmesi için 
Ofiı nakliye şirketleri nezdin
de tetebbüste bulunmuştur. ' 

riç olmak üzere • 380 mily
kental etrafındadır. Geçen se
neki rekolte miktan 373 mil
yon kentaldi. 

Ruıya'ya gelince bu meml&
ketin kıtlık zeriyat sahuının 
13 milyon hektar ve ilkbah~ 
zeriyat sahasının da 25,5 mıl
yon hektar olduğu anlatılmak
tadır. 

Kanadaıun bu seneki mahıu 
lü bozuktur. Buna mukabil 
Müttehide! Amerika'da bu se
ne 236 milyon kental buğday 
olacağı zannolunuyor. Bu mik 
tar geçen senekinden iki mil: 
yon kental fazladır. Bu seneki 
buğday mahsulü miktarca dün 
ya ihtiyacına kafi gelmiyecek
tir. 1 ağustos 1931 den 31 tem
muz 1932 ye kadar olan müd
det zarfında birikmit malların, 
istoklann hafifliyebileceğini a
lakadar mutehaasıslar temin 
etmektedirler. 

İzmir' de 
incir 

üzüm 
satışı 

ve 

İZMİR, 12 A.A. - Bugün 
38 kuruştan 60 kuruta kadar 
30160 çuval üzüm ve 12 kuruf
tan 36 kuruşa kadar 1078 çuval 

incir satılmıştır. 

İzmir ticaret odasının 
bir raporu 

lZMlR, 12 A. A. - Şehri

miz ticaret odaamm neşrettiği 
bir rapora nazaran Eğe iktııa
di mlntakasının 1931 afyon re
koltesi 319 bin 989 kilo tahmin 
olunmuıtur. Bu ıene ilk mah
sul Borsaya 23 mayıs tarihinde 
gelmit ve mezkur tarihten 10 
eylul tarihine kadar 96929 kilo 
afyon satılmıttır. 

Bu afyonlardan ayni müd
det zarfında 61669 kilosu hari
ce sevk ve ihraç edilmiştir. 

Transit merkezi 
tzmir limanının transit mer 

kezi yapılması için te~kikat ya
pıldığı söylenmektedır: 

Tütün alımı başladı 
İzmir mıntakasında tütün 

kumpanyaları yüksek fiatle tü
tün mubayaasına başlamışlar-

dır. 

Selanik sergisi 
ATİNA, 13 - lst~bul'?~ 

Selanik sergisine iştırak ıçı_n 
T '" k tacirleri parlak bır 

na nazaran Avrupa'nın bu sene gelen ~r 'kb 1 ed"ld"ler 
ki buğday rekoltesi - Rusya ha şekilde ıstı a 1 ı · 

Buğday istihsali 
ihracat ofisinin istihbaratı-

111t11Ult1tlllllUlllllllUllUllllllM• ................................................................... 
Sivrisinekleri Biçki ve 
öldürünüz! Dikit 
Hastalık var, vasıtasıda Beşiktaş yurdundan 

bu sinekler mezun olanlar 
Sıhhiye müdüriyeti hükiimet ve Beşiktaş biçki ve ?ilöş Y.ur-

belediye tabiplerile alakadarlara ıu du tarafından güzel bır bsergı ~: 
telıilde tı.ir tamim ıröndenniıtir: çılmıştır. Zengin olan u sergı 

- Yananistanın Şira adasında umuma açıktır. 
danc olmaaı muhtemel bir hastalık Bir muharririmizin yurttan 
zuhur ettitinden tekmil Yunanistan aldığı malumata gö'.e. b~ sene 
adalan müvaredatsna karı• muaye- birinci sınıftan 34, ıkıncı sınıf
nei bblıiye tedbiri konulmuıtur. tan l l han.un mezun olmuştur. 
Ha.tahtın vasıtai ıirayeti sivrisinek k 'k' sınıf olup sınıflar 
ler olduiundan sivrisinek yuvaları- M_~ tepk'l1d.

1 
Birinci sınıfı biti-

musta ı ır. · f na ve sivrisineklere karşı a§ağıdaki nl "le terzisi ikincı sını ı 
ld reeraı 'I 

esaı ar aircsinde mücadele yapıl- bitirenler makastar olur ar. 
ınalsdır: k' 

1 - Evler dahilindeki havuzların Yapılan işler: biçki, di 
1 ~' 

•ulan haftada bir boşaltılıp 48 saat nakış dekor tezyinatı, boya ış 
kadar kuru bırakılmalı. leri, ~ütenev~ işlkemdeler. alan 

Bu sene yukse erece . 
2 - Evler dahilindeki fıçı, teneke lar ·. Münire, Semiha, Behıy~, 

teati, küp gibi kapların üzerler.i maz N I P 
Fahr.ıye, Rüveyde., azv'' ·ı~ki~but bir kapakla kapanmalı ve yuka 
h A Remzıye ası ı ' 

rıdaki ıular gibi haftada laakal bir an, yşe, 'R • An 
defa boşaltılıp 48 saat kuru bir hal- Remziye, Harikliya, ~zın, H 

de bulund<1rulmalı. geliki, Fatma, Memdu a a-
nımlar. 

3 - Lağım, hala, ve bulatık çu- ·;;;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
kurlarsnın Ü•tleri mazbut bir kapak 11 • · -'-1 . b" 1 dahilindeki sivrstın.,. er 
la kapanmalı. ıre ına ar . . 

itlaf edilmeli, bodrum, mahzen .. g•~ı. 
4 - ÇP•me hazinelerile samıçlann _.... . . . eklerin barınınaıına musaı\. 

ve lcul:turların üstleri tamamen ör~ ııvrısın bü" ük' b' 
erlerde bu ameliye daha 1' ır 

y · ' elidir. 

Bu seneki 
Temsiller 

Darülbedayi artistleri
ne maaş zammı yapıldı 

Mahkemeleri. Belediyede 

itfaiye 
Levazım .. 

Vilayette 

Vergi 
işleri __ ,.__ 

ilk türkçe sesli filim için ı 
Pariae ıideo Darülbedayi ar· 
tistleri çarıaınba günü tdırimi 
:ıe avdet edeceklerdir. Anadolu 
turnesine çıkan mümessiller de 

Dün de beş gazetenin 
dav~sı görüldü 

Bunlar arasında ".Hakimiyeti 
Milliye,, aleyhine 

Dün Belediyede bu- Defterdar memurlara 
nun için toplanıldı ı izahat verdi 
itfaiye müdürü İhaan ve he- Memurlann vergi itlerinde 

ye~ fe~iy~ m~dü~ Zıya ~y- bazan düttükleri tereddütleri i 
lerın de •ttırakile dün Belediye zale için defterdarlık iyi bir u
heyeti fenniyesi bir içtima yap- sul bulmuıtur: Memuı1an haf
mı,tır. Bu içtimada son vukua tada veya on bet tünde bir top 
gelen yangınlar görütülmüt ve lıyarak kendilerine tereddüt et 
yeniden alınacak itfaiye Yuaiti tikleri noktalar üzerinde iza. 

c1BDaya aeleceld«dir. . 
Artistler eylulün on betın

den itibaren yeni tiyatro mevsi 
mi programına dahil piyeslerin· 
provalarına başlıyacaklardır . 
Hazırlıklar 15 gün zarfında 
bitirilerek teırini evvel iptida
sında temsillere batlanacaktır. 
Temsil edilecek yeni eseri« a· 
ruında tercüme edilen (Muhar 
rir) (doktor Ihsan) Macar ope 
retlerinden (Müziksiz yaşaya
mam) ve Sakspirin Makteli ve 
telif eserlerden Müsahip zade 
Celal B. in tarihi (Mum sön
dü) piyesi de vardır. 

(Muzikıiz yaşayamam) şar 
lalı bir piyes olduğu için bu 
seneki programda bir yenilik 
teıkil etmektedir. 

Darülbedayi repertuvarının 
bu suretle daha zenginleşeceği 
beyan edilmektedir. 

Darülbedayi artistlerinin ma 
aşlarına yeniden zam yapılmıt
tır. E. Muhsin B. ye (85) lira, 
diğer artistlere onar lira zam 
vardır. Darülbedayi bu seneki 
temsillerini de T epebaşmdaki 
tiyatroda verecektir . 

Bunun için T epebaşı bahçesi 
müstecirine (7000) lira verile
cektir. Bu suretle Belediyenin, 
müstecirin müsteciri vaziyetin
de kalması muvafık görülmedi
ğinden bu sene nihayetinde 
ba'lıçe kiracısı ile yeni mukave
le yapılırken tiyatro binasmın 
aynlarak Belediye uhtesinde 
alıkonması ve bu vaziyetin ye
ni tiyatro binası yapılıncaya ka 
dar muhafazası muhtemeldir. 
Yeni tiyatro binası ancak iki 
sene sonra meydan gelebilecek 
tir. 

Zam istiyor! 
Kadıköy su şirketi Nafıa 

Vekaletine müracaat ederek fi
atlerde zam İstemiştir. Şirket 
belediyeye ayrıca müracaat et
mit değildir. 

Yeni talimat 
Diyanet işleri riyaseti imam 

!arın ne taraitle ve kimlerin ta
yin edilecekleri hakkında yeni 
bir talimatname yapmıthr. Ta
limatname birkaç güne kadar 
İstanbul Evkaf müdürlüğüne 
tebliğ edilecektir. Hakkı mük
teseplere bu talimatnameninı 
tümulü yoktur. 

Küçük Haberler 

Nasıl yapılacak 
Hayvan sağlık zabıtası ni

zamnamesi tatbikatına yakın
da başlanacaktır. Yeni nizam
name mucibince hayvan ithal 
ve ihracı 32 vilayetin muayyen 
kazalar vasıtasile yapılabilecek 
tir. 

Veysel Bey 
Millet Mecliıi baıkitibi Veysel B. 

dün Ankaradan ıehrimize gelmiı

tir 

Fransız seyyahları 
Fransız edip, muharrir ve gaze

tecilerinden mürekkep (30) kiıilik 

bir seyyah kafilesi bugün şehrimize 
gelecek ve perıembeye kadar kala
caklardır. Bu seyahat Pariıteki 

''Leı Nouvelleı litteraires,, mecmu

a11 tarafından tertip edilıniıtir. Hey 
et muharrir Maurice Martin'in ri-

' yaseti altmdaclır. 

Yarın toplanılccak 

Muhtelit mübadele komisyonu 
dördüncü bürosu yann toplanarak 

henüz halledilmemİJ iadei emlak it
lerini müzakere edecektir. 

Yarın gidiyor 
Şehrimizde bulunan lsveçli cene

ral Akerman yarm Avrupaya hare
ket edecektir. 

N A K i L 
Bakırköy Çimento T. A. Ş. "Kurt 

Çimentosu,, yazıhanelerini İstanbul 
Bah~kapı dördüncü Vakıf han dör 
düncü icat 7, 8, 9, 10 numaraLara nak 
temıiştir. Tek fon : 2.1768 Telgraf: 
Çimento - İstanbul 
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de açılan bir dava var! 
Dün birinci ve ikinci ceza 

mahkemelerinde bet muhtelif 
gazete davası rüyet edilmiştir. 

Muharrem Zeki ismindeki 
gencin "Şeytan kız,, isimli kü
çük bir kitabının mügayiri aru 
haya olması dolayısile açılan 
davaya ikinci ceza mahkemesin 
de ba9landı. 

Reis B. yin suallerine karsı, 
Muharrem Zeki B., 20 yaşında 
olduğunu, Çankınlı ve Sırına 
bıyık oğullarından bulunduğu
nu söyledi. 

Muharrem B., buna ilaveten 
evvelce, gene muıte'lıçen ne9ri
yat işinden dolayı üçüncü ceza 
mahkemesinde 25 gün hapse 
mahkiim olduğunu da söyledi. 

Reis B., eserin mugayın ha
ya olduğu hakkındaki iddiaya 
ne diyeceğini sordu. 

Muharrem Zeki B. de: 
- "Hayır değildir. Öyle id

dia olunabilir.,, 
Dedi. 
Davayı mucip olan bu kita

bı basan matbaacı Ahmet Ka
mil B. mahkemeye gelmediği 
ve tebligat yapılmadığı için 
muhakeme ayın 19 zuna talik 
edilmiştir. 

1 liraya mahkümiget 
Matbuat kanununun Resmi 

gazete ile neşrinden evvel ay
nen neşretmekle maznunen sa
bık mes'ul müdürümüz Burha
nettin B. aleyhinde davlı ikame 
olunmuştu. 

Bu dava dün ikinci ecza mah 
kemesinde intaç edildi, "'e Bur
hanettin B. bir lira para ceza-
sına mahl.-Um edildi. • 

Maliyenin davası 
Yarın gazetesinde Maliye

le ait intişar eden bir yazı dola
yısile vekaletçe gönderilen tek
zibin neşrolunmadığı ic!diaaile 
mahkemeye verilen sebık meı' -
ul müdür Süleyman Tevfik B. 
dün muhakeme edildi. 

Mumaileyh, tekzibin çıktığı 

m mahkemeye ibraz etti. 
Muhakeme, karar için kaldı. 

Cumhuriyet davası 
Buraada büyük bir mevkide 

bulunan bir zatla bir kadın ara 
sında geçen bir dava dolayısile 
orada "Halkın Sesi,, gazete
sinde bir haber çıkmıf, Cumhu
riyet gazetesi de bu haberden 
lasaca bahsetmitti. 

Bu kadın tarafından gazete
nin mes'ul müdürü Agah Bey 
aleyhine Bursada açılan dava, 
dün burada birinci ceza mahke
mesinde istinabe suretile rüyet 
edildi. 

Agah B., bunun Bursa gaze 
tesinden iktibas olunduğunu, 
esasen davacı hanımın İsminin 
de mevzuu baha edilmediğini 
söyledi. 

Mahkeme; istinabe evrakının 
Bursa'ya sevkine karar verdi. 

Hakimiyeti milliyeyi dava! 
Ankara'da "Hakimiyeti 

Milliye,, refikimizde Şabon ef
isminde biri hakkında intişar 
eden bir yazı dolayısile refiki
mizin sabık mes'ul müdürü 
Naşit Hakkı B. aleyhine açılan 
davaya dün ikinci ceza mahke
mesinde başlanacaktı. 

Fakat Naşit Hakkı Beye 
tebligat yapılıp davet edilmesi 
için muhakeme ayın 26 sını ta
lik olunmuştur. 

Ölümle tehdit 
Sabık polis merkez memur

larından ve müskir at muhafaza 
amirlerinden Hıristaki B. yi ö
lümle tehdit etmek ve katil kas 
tile silah atmakla maznunen 
mevkuf bulur.an Onnik ismin
deki kaçakçsnın muhakemesi 
dün Ağırceza mahkemesinde 
yapıldı. 

Dinlenen şahitler tehdit ve 
silah atmak meselesini anlattı
lar. Muhakeme, son tahitlerin 
dinlenmesi için talik edildi. 

~ 

mevzuu bahsolmuştur. h 

B 1 d• d .h ")" at vermek ve kanunlan izah 
e e ıye e ı ti as etmek. 

Dünkü nüshamızda kaydet- Defte d Şefik B d"" 
tiğimiz Belediye ihtiliaı Bakır- tah kkukr ar 

1 
eyka, un 

ko .. y 'UL •• • d d' M fih a memur anna nun-
T ueaın e ır. aama .. . . 

merkezde bu hususta henüz ma lar uzennde ızahat vermiştir. 
lfunat yoktur. İstihkak ve bonolar 

Kendilerile görüştüğümüz 
Belediye reis muavini Hamit 
ve muhasebe müdürü Cemal 
Beyler ademi malumat beyan 
etmişlerdir. 

latihkaklanm tam alamamıt 
olan muhacirlerin booolan için 
İstihkak varakaları merkeze 
gönderilmitti. Tanzim edilmek 
te olan bonolar yakında gele
rek sahiplerin_e tevzi olunaCAk· 

Aldığımız mütemmim ma
IUınata nazaran müfettişler e
hemmiyetli şekilde tahkikata 
devam etmektedirler. tır · 

Limanda 

Hücum 
Botlarımız 
"ValreaJ,, vapurile limanımıza ge 

tirilen yeni hücum botlanmızdan, 

"Doğan,, da dün denize indirilmit
tir. Bu suretle donanmamıza iltihak 
eden yeni üç hücum botumuz Haliç 
te hazırlanan yeni şamandıralara 

bağlanmı§br. Yeni botlarımızın tec
rübeleri bugünlerde ağlebi ihtimal 
Marmarada yapılacaktır. Botlarunı
zr inşa eden Suvan İnfaah bahri -

ye tczgi.hlars mümessili M. Viyotti 
de ıehrimize gelmittir. 

Romen Gambotu 
Büyükada önünde bozulan Ro

men gambotu el'an tamir edil~e ... 

miştir. -----------
Mektep 
Ki apları 
Devlet matbaası çalışıyor, 

bir li le hazırlandı 

Tapuda 

Yeni bir kurs 
Kadaıtro ve tapu sicillerinin ye.. 

niden tutulacak defterleri üzerinde 
ıitaj yapmak üzere tapu dairesinde 
bir kurs açılmsıtsr. Bu kurs Avrupa 
da ıitaj yapan efendilerden biri ta. 
rafmdan idare edilecektir. Bu ku" 
sa devam etmek üzere viliyetlerden 
birer memur gelmektedir. 

Halit Ziya Beyin yeni 
Türkiye haritası 

Yollan, ıimendiferleri, yapılmaLı 
ta olan yeni hallan ve cinolerine -

zaran onnanlan, madenleri ve tehir 

ler araımda kabili mürur olan yolla 
rı ve mesafelerini gösterir harita ik
mal edilmiıtir. Bu harita bütün İh· 

tiyacatı tatmin ettiti gibi hangi ıe

hirlerde hangi bankalar olduğunu 

ve hangi kasabalarda ticaret oclalan 

bulunduiunu da göoterdiğincleıı tim 
diye kadar bu ıistem ve bu nefa

sette hiç bir harita vücude getiril· 
meıniıtir. 

Bostancıda kadastro 
hazırlığı 

Bostancsbatı arazisi kadaı-.u 
için tefrik edilen bey'et yalunda 
Bostancıda faaliyete baılayacaktır. 

Ortaköyde bir ceset ! 

Yeni ders senesi yaklaıtığın 
dan dolayı Devlet matbaasında 
hümmalı bir faaliyetle çalışıl

maktadır. Yeni senenin Liıe ve 
Orta mektep programlanna 
dahil ol.an birçok kitaplar bu 
sene Devlet matbaasında tabe
dilmektedir. Bilhassa muallim 
Afet Hanımla Cumhuriyet H. 
Fırkası Umumi katibi Recep 
Beyin hazırladıkları Yurt bil

gisi ve Türk Tarih Tetkik Ce
miyeti tarafından hazırlanan 
yeni tarih kitapları da burada 
tertip ve tabolunmaktadır. Ki
tapların ders senesi bidayetin
de hazır elması için fevkalade 
mesai sarfolunmaktadır. 

Aarazi iılerile mqgul olanlann 
izahatına nazaran Boıtancsda hüku

met kadastro yapmakla h- mal sa 

bipleri muhakemeye gitsnekten kur
tulacak hem de idaredeki yerler bu
günkü iiatten liakal dört misline 
çskacaldır. 

Yemeğini satamıyan ahçı Emin, 
camları kırarak kendini yaraladı Bu seneki kitap fiatlerinin 

Takdir komisyonu vekitapçılar 
tarafından bir listesi yapılarak 
Vekalete gönderilmiştir. Fiat
lerin gEçen seneki fiatlerden a
şağı olma~• muhtemeldir. 

Plak f abrikalan 
birle,iyor 

Ortaköy sahilinde bir ceset bu- , 
lunmufatur. T~th'.• ~e tahkikat için 
Morga göndenlmıttir. 

Keskin sirkenin zararı 
küpünedir 

Galata' da Şeftali sokağında 28 

numaralı dükkanda aşçıEmin yemek 
terini satamadığından çok canı sıkıl 
mııtır. 

Emin bu teeuür ınikası ile ye
meld.,,~ sokağa dökmüt ve yumruk 
lar savurarak diikki.nının camlarını 

lormıt ve elinden yaralanmııtsr. E
min hastaneye yatırılmıttır. 

İki kavgacı 
Taksim' de Nane sokağnda il nu 

maralı evde oturan §oför İsmail ile 

metresi Eftelya gece yarıu evde ve 

sokakta kavga ederek halkın istira
hatini ıelbettiklerinden yakalanmış
lardır. 

l\1emura tecavüz 
Galata'cla Badem ıokağıncla Ali

nin kahvesinde oturan hamal Haşiın 

ile Şevki arasnıda kavga çıkmııtsr. 
Vak'a yerine gelen polis memuru 

Ahmet efendiye de tecavüz ederek 
iskemle vurmak ıuretile yaralanma-
11na sebebiyet verdiklerinden her i
kiıi de yakalanmsıtır. 

Sirkatler 
1 - Takıimde çefme yanında lı

mailin cebinden dört lirasını çalan 
Alfret yakalanmııtır. 

2 - Taksim Karnaval sokağında 
Madam Bayzerin evinden eıya ça
lan Ali ve Kiroz yakalanmııtır. 

Keyif bu ya! 
Galatada rıhtım srutdalcılarsndan 

Rizeli Mustafa sarho§ olarak Neca
tibey caddesinden geçmekte iken 
Hüıeyin Hüınü efendinin birahane
sinin camını kırarak nara attığn:dan 

yakalanmıftır. 

Parasını kumara 

Prenses Emine Hı:. nin 
cenaze merasimi 

Geçen gün vefat eden kral 
Fuat Hz. !erinin hemıireleri 
Prenses Emine Hanımefendi
nin cenazeleri bugün saat 10 da 
resmi kiyafetlerini !abis bulu
nan Vilayet ve Belediye erkanı 
huzuru ile Modadaki konakla-

lstanbulda gramofon pliğs imal 

eden iki fabrika vardır. Bunlarda• 
birisi Y etiJköyde "Sahibinin ıesi,. 
diğeri de F eriköyünde "Columlıia,, 
plak fabrika11dır. 

Ticaret oda11ndan aldığumz ma

lumata nazaran bu iki fabrikama 
merkezleri aralarında 6.000.000 in. 
giliz Iira11 ıennaye ile birlepniıler
dir. Bu itibarla fabrikalann tevhicl' 
de beklenmektedir. 

Memlekette 

Tarsus çiftçileri 

nndan kaldırılarak, Ayasofya 
kaptırmış camisinde cenaze namazı kılın-

Cibalide tütün inhisarında kıyıcı dıktan sonra, limanımızdan ha 

Tarsus çiftçileri bir istida ile lu 
za kaymakamlığına müracaat etmei 
tedirler. Bu istidada denilmektedir 
..... 

Hasan Beyzade aokağı_nda kör Meh reket edecek olan İzmir vapu- _ Uç seneden ben Tarıuı buğ· 
medin kahvesinde kumar oynamak- ru ile Mısıra nakledilecektir. day mahsulüne musallat olan "aü-
ta iken 32 lirasının alındığından do- Merasimde Hükiimet namı- ne,, ha,eresi ve kınaçık haıtalığı 

layı tahkikata başlanmıştır. na Hariciye vekaleti protokol memleketimizde şimdiye kadar gö-

Denize düşenler Başkatibi Salahattin Nuıret, rülmemiı bir yokluk vücude getir· 
kolordu namına miralay Hüse- di. Ve buna bir de sel sularının yap 

kurtuldu yin Hüsnü Beyler de hazır bu mış olduğu ha.arat inzimam edine• 
lngiliz bandralı Richard iımin- lunacaklardır • artık tam manasilc biz çiftçilerin 

deki vapur Salıpazarsndan hareket -----!!1!1!!!!!!!!!_!!11!_!!!!!!!!! tutacak yerimiz kalmamı,tır. Hatta 
ederken Rıza Fethinin bindikleri rab fsrsnda çıra!. lımail Karaköyden j bu sene ekmek için tohumluk buğ
sandala pervaneıi çarpmıı ve içinde flrlllll doğru gibnetke iken ıo27 nu- day ve arpamız da mevcut ,> - · 

kiler denize düımüı iıe de kurtarsl ;...,..ı. vatman Bahattinin idare- Velhassl yokluk içind• 
mıtlardır. sinde 43 numaralı tramvoy araba11 tayız. • & 

Tramvay çarpması 
Galatada cloJnıyolda l~ numa-

çarparak bat ve alnından yaralan- Çiftçilerir . 
IDlfbr. Berayı tedavi Beyoğlu haıta banka vaı ~en ıbaret olan 
neıine yatsnlmııtır. lıeı.ı-e1r·h!p mezunu daha 

:far vesikalarını Zon-
eri ilan olunur. 
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Asrın umdesi "ıl1i11iyet" tir. 

14 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telg<af adresi: Milliyet, 
latan bul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER/ 
G 

3 aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 lnmıı 800 kuruş 

750 " 1400 .. 
1400 " 2700 .. 

6 
12 

.. 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kıınıı 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

il Gazetemiz ilanlann mes'uliyetini 
kabul ebnez. 

1 ı 'l, 
' f]

,_u_gu_'"_n_k_ü_H_a_v_a_.., 

ün azami hararet 31 , 

l 
g ri 19 <'.erece idi. Bu

gün ruzgiir mütehavvil, 
. 

8 
hava bulutlu. 

\~ 1 (Fı:a.i@jjll 
ı!! Coğrafya eksikliği 
ıl. 

, Geçende bir frenk gazete-

•• ,, sinde Japonyalı bir muharririn 
Japonyada intişar etmİ§ bir 
makalesinin tercümesini oku
dum. Muharrir, Fransızların 

" ,, 
Japonyayı Çinle karıştırdıkla
rmıı yazarak orta halli Fran-.' : · aızlann çoğrafya malumatının 

•I 

r 
1 ı 

: 1 
1 
1 

pek eksik olduğunu söylüyor. 
Çin ile Japonyayı biribirine ka 
rıştınnak vakıa pek hoş görü
lür bilgisizlik değildir ama 
hiç olmazsa her ikisi de Asya
mn en şarkında olmak ve her 
ikisinin sakinleri de san ırka 
mensup bulunmak gibi mütte
rek vasıfları olduğundan biri
birine karıştırmakta pek hafif 
le olsa bir mazeret bulunabi
lir. Lakin bizim dünya haberle 
rile pek meşgul olan arkadaş
larımızdan Son Posta refiki
miz Asya ile Afrikayı biribiri-
ne kanştırm1ş. Buna ne diye
lim .. 

İspanyadan gelen ve Cebeli 
tarik boğa.:ının altından bir 
tünel açılması hakkında ma
liimıı.t veren bir haberin üstü-

1: ne "Avnıpıı. ile Asya arasına 
tünel yapılıyor,, diye yazmış. 
Vakıa herkes kanun daires ... 
de istediği gibi düşünmek ve 
yazmakta serbesttir ama, kos 
koca Afrika da nasıl Asya olur 
ya? .. 

Kolera yürüyormuş ... 
İç açacak haberler ararken 

maalesef insan hazan da tatsı
zına tesadüf ediyor. Kolera, 
Şama gelmiş.. Gazeteler bunu 
"Kolera yürüyor,, diye yazıyor 
lar .. Dua edelim ki; yürü,ror. 
Yaya kaldıkça önüne geçmek 
kolay olur.. Hele çölü güç ge 
çer.. Ya yorulup otomobile bi 

ı nerse! .. 
1 Erkek olmuş 1 

Kasımpa~ada dört yaşında 
bir kızcağız ishal olmuş .. Ha
seki hastanesine kaldınnışlar. 
Doktorlar, kızın halinde bir 
garabet görmüş ve iyice mu
!lyene etmişler .. Gördükeri lü
zum üzerir •. ele bir ameliyat 

-Balkan 
Konferansı 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
fine bir ziyafet verilecektir. 

İkinci ve üçüncü içtimalar 
Darülfünunda Edebiyat fakül-
tesi büyük salonunda .t oplana.
caktır. Darülfünun emaneti ta
rafından bu içtimalan miitea
k\p bir :ııiyafet verilecektir. 

Dördüncü içtima 14 t89rini
evvelde yapılacak ve bundan 
sonra Boğaz' da bir vapur ge-.ı:İD 
tisi yapılacaktır. Ertesi günü 
Ticaret odası Yat klüpte bir zi 
yafet verecektir. 

16 t~rinievvel' de Y alo•aya 
gidilecek Ye ayni aktam tehir 
tarafın-dan Dolmabahçe' de veri 
lecek baloyu müteakip ertesi 
günü Ankara'ya gidilecektir. 

Kadınlar birliğinin 
murahhaslcrı 

Kadınlar Birliği Balkan konı 
feranslarına ittirak edecek ka
dın azanın isimlerini teshil et
mittir. Heyet şu hanımlardan 
mürekkeptir: 

Seniha Rauf, Efzayiş Suat, 
Latife Bekir, Lamia Refik, ve 
bir de avukat hanım Kadınlar 
birliğinin yapacağı sulh propa
gandası için her cemiyet ve te
şekkülden davet edilen ikişer 
aza henüz bu davete icabet et
medikleri için içtima yapılama
mıştır. Yapılacak bu içtimada 
sulh propagandasının progra
mı tesbit edilecektir. 

Hasan Bey geldi 
İkinci Ha.ikan konferansına 

riyaset edecek olan B. M. Mec
lisi ikinci reisi Hasan B. konfe
rans hazırlıklarile meşgul ol
mak üzere dün Ankaradanı şeh 
rimize gelmiştir. 

Balkan birliği bürosu şehri
mize nakledilmiştir. 

Şark Demiryollan kumpan
yası da konferansta bir mümes 
sil bulunduracaktır. 

Kumpanya konferansa İ9ti
rak için Balkanlardan gelecek 
zevata trenlerde meccanen yer 
tahsis etmeği kabul etmittir. 

Selim Sırrı Beyin 
radyo konferansı 

Yarın akşam saat yedide radyo
da Selim Sırrı Bey mutat konfe
ranslarının 35 in-cisini verecektir. 
Mevzu boy,,kovthktır. 

Salı Akşamı 

Üsküdar Hale sinemasında 
SÜREYYA OPERET/ 

LAMASKOT 
Operıet 3 perde -............................................. _ 

yapmışlar. Küçük Hanım he
men erkek olmuş ve eskiden 
iımi Şükriye iken, Şükrü de
mişler.. Olmuş bitmiş .. 

Bu vak'a üzerine bende bir 
endişe başlad!. Eğer her ishal 
vak' ası , hiç değilse yüzde el
li, yirmi, on her halde muay 
yen bir nisbette ishal vak'ala
rı cinsiyet tebdilile neticele
nirse nice nişanlar bozulur, 
nice nikahlar fesholunur ve 
nice hanımlar, bey; beyler 
hanım olur .. iyi mi olur kö
tü mü?. Onıu her iki dünyada 
da yaşadıktan sonra onlara so 
rarız. Şimdilik ne diyelim?! 

FELEK 

MiHiyet'in Edebi Romanı: 22 

B ~IDÖNÜKLER 
- Yıok amıı. maymunluğu 

ıe yapalım? Hiristiyan Avru- • 
>alı kendi dinine ait bir hika
reden dolayı on üçü bir kere 
neş'um bulmuş. O halde biz 
le onu aklit etmeliyiz • 

Fuat Sami Bey ilave etti: 
- Evet. Bazan bu takli

lin adeta gülünç neticeleri de 
. luyor. Mesela Rumlar salı 
ününü de uğursuz tutarlar. 
ıebebi? Çünkü lste.nbulun 
"ürkler tarafından fethi günü 
alı imiş. Fakat zamanla ae
ep unutulmuş. O günün fa-

-~~ı'ln Türkler de Rumlar-· 
-'ilıyı uğursuz say-

ffi(i\e p bu .. 
'-ek -y aoz-

Müırak ... deta kö 
( 1738) liral 
inşası talip zuıanlar 
nakasa ınüddt.r ki .. 

• 

lbrahim Necmi 
Taklitçilik ta iliklerimize işle
miş. Kendi kafamızla biT şey 
dütünmedik mi? Gelsin, başka 
lannm düşünceleri.. Onları 
olduğu gibi taklit ederiz, olur, 
gider. Hele kıı.dmlanmız .. Mo 
dadan başlıyrırak .ıcr §eyde ku 
ru kuruya mukallitlikten baı
ka bir şey bilmezler. Bilir, bil 
mez ne işitirlerse taklidine kal 
karlar. Bana öyle geliyor ki 
yann. A vrupada kadınlar baş 
aşağı ayaklan yukan yuru-

yorlannış diye bir haber duyul 
sa bizim kadınlar da hemenı 
kabak durmağa kalkışacaklar .. 

Mebruke Numan Hanım, 
Ahmet Nebile sokularak yavaş 
ça: 

- Sizin yeriniz benim ya
nımda imiş, yanımdaki takrm 
üzerinde isminizi gördüm. 

Dedi. Ahmet Nebil ehemmi 

sallifeden geçen yazılar Nakıi~ 

1 Çeki Karlın 
Geliyor 

(Btl§ı 1 İnci sahifede) 
9amba veya perşembe günü 
tehrimize gelecek olan Çeki 
Karlin takımını tehrimize ge
tirenler Fenerbahçe ve Galata
saraydır. Takım ilk maçını 18 
eylul cuma günü Milli takımı
mızla yapacaktır. Bu maç Bal
kanyatta Türk futbolunu tem
ail edecek olan takımın kıyme
tini göstermek itibarile çok ıa 
yanı dikkattir. İkinsi maç 20 ey 
lill pazar günü Fener - Galata
saray muhteliti ile olacaktır. 

Atina Olimpiyadı 
etrafında 

Dünkü Akşam gazetesinde 
çıkan ve Atina olimpiyadına ait 
olan yazı üzerine Atletizm fe
derasyonu reisi Bürhaneddin 
Beye müracaat ettik ve şu su
ali sorduk: 

- Akşam gazetesinde Bal
kan olimpiyatlarına gitmekten 
sarfı nazar edildiği hakkında 
bir haber intişar etti. Bu habe
re nazaran Merkezi U. reisi Ali 
Rana Bey alakadarların müta
lealarını dinledikten sonra Ati
naya gitmekten esas itibarile 
sarfı nazar edilmiş, bu havadis 
doğru mudur? 

Burhan Bey bize şunlan söy
ledi: 
"-Bu haberi ben de sizin gi· 

bi Akşam gazetesinde gördü
ğüm zaman hayret ettim, çün• 
kü böyle bir şey kat'iyyen vaki 
değildir. Vakıa Akşam gazete
sine spor yazan zat öteden beri 
Atina oyunlarına iştirakimizin 
aleyhinde idi. Fakat bu aleyh
tarlığın bu kadar ileri gideceği 
ni tahmin etmezdim. Bir buçuk 
iki seneden beri spor mesaısı 
üzerinde anut ve menfi tesirler 
yapmak için lstanbulun bütün 
gazetelerine yazı yazan bu za
tm iddia etmekte olduğu ihti
saslardan hiç birine hiç bir yer
de maalesef şahit olunmadığım 
g-ibi tenkit etmekte olduğu -o 
na göre fena şeylerin nasıl iyi 
yapılacağına dair de bir nasiha 
tine nail olmadım. Onun, için 
kendisinin spor salahiyeti hak
kında müspet bir fikrim maale 
sef yoktur. Bugüne kadar hiç 
bir ivaz beklemeksizin çalıştı
ğımız spol' yolunda her adım 
başında devinneğe mecbur ol
duğumuz müşkülata böyle açık 
kapalı hücumlar inzimam edin 
ce insanın münkesir olmak aklı 
na gelmiyor değildir. Fakat 
spor hayatımızdaki mücadele 
safahatında haklı haksız daima 
karşımıza çıkan ve sevki hadi
sat ile bir kısım al'kadaşlarımı
zın hizmetinden spor teşkilatı
nı mahrum etmeğe muvaffak 
olmuş görünen bu gibi zevatın 
maksatlarını bildiğim için azmi 
mi katmerleştirdim. 

İmzasını atmamasına rağ
men şa'hsı meçhulümüz olmı
yan Akşam muharriri bey Ka
dıköyünde federasyonumuz 
marifetile yaptınlmakta olan 
400 metrelik koşu pistini de 
yazısında tenkit etmeği unut
mamışsa da mezkur pist bir 
kere olsun şimdiye kadar bu 
zat tarafından görülmüş olmak 

yet vermiyerek: 
- Ya! Öyle mi? Pek ala! 
Diye cevap verdi. Fakat, 

birden bire san bukleleri yüzü 
nü çocuk çehresine çeviren 
genç kadmını gözlerinde o ka
dar manalı bir ışık gördü ki 
yüreği titredi. 

- Buna ehemmiyet verdi
niz? 

-Çoook! 
Bu "çok,, sözü öyle bir 

sesle söylenmişti ki Ahmet 
Nebil adeta istemiye istemiye 
sevindi. Mebruke Numan Ha
nım bir bakışla, bir sesle san 
ki kendini delikanlıya tamami 
le teslim ebniş gibiydi. 

Bu gizli konuşma arasında 
ortalıkta gürültü devam edi
yordu. Semiha Nazmi ve Sü
heyla Hanımlar, bütün söyle
nen sözlere, verilen teminata 
rağmen, on üç kişilik sofraya 
oturmaktab korkuyorlardı. Ha 
nımlar oturmadığı için erkek
lerin de çoğu ayakta idi. 

Mukbil Nedim Bey evvclen 
ehemmiyet vermiyerek otur
muşken sonra misafirleri ayak 

ı Hükumete 
Yeni bir 
Müracaat 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bunun için en küçük istihkak sa

hipleri de müzayedelere iştirak ede· 
bileceklerdir. 

Binaenaleyh endiıe ve teli.ta ma 
hal yoktur. 

Gayri mübadiller arasında bu 
emlakten daha ziyade istifade için 
bir emlak tirketi teıkili teıebbüsü 

vardır. 

Fakat cemiyetin bu teşebüsle ala 
kadar olma11 mümkün değildir; çün 
kü cemiyetin maksadı teşekkülü ha 
ricinded'..::. 
günlerde bitirilerek lazımgelen yer-

Emlak listelerinin baslırılmaaı bu 
lere asılacaktır. Bono tevziatının, a
sd istihkakların ancak yüzde yirmi
si nisbetinde olması az olduğu için 
cemiyetimiz hükilmet nezdinde te
şebbüsatta bulunmuştu. Hükumet 
bu müracaab ehemmiyetle nazarı i

tibara almış, firari ve etabli emlaki 
tesbit edildikçe mütebaki istihkak
lar için garyimübadillere tahsis e

dileceğini vadebnitşir. 

Bonoların karşılığı hükiimet tara 
fmdan yüzde yüz olarak temin edil
mesine rağmen hô.la bazı lll'yri mü
badiller bonolarını muhtekirlere, kıy 
metinden çok aşağı fiatlerle kırdır
makta devam ediyorlar. 18 sene bek 
liyen bu istihkak sahipleri !İmdi .ıa 
ha 18 gün bekliyemiyorlar ve bitta
bi çok mutazarrır oluyorlar. 

Halbuki müzayede zamanı yak
la!ml§tır. Bonolarını muhafaza eden 

fer kıymeti muharreresi üzerinden 
bunlarla müzayedelere girecekler
dir. 

Bonoların boraaya kabulü hak
Jonda henüz cevap gelmernitşir.,, 

Gayri mübadiller cemiyeti, alaka 
darların istibkaklarmm yüzde yüz 
olru-;ık temini için hükômete müı·aca 

at etmiştir. 

10 kuruşa 
Otomobil 

1 (Baijı 1 inci sahifede) 
rak istifade edebileceklerdir. 

Belediye ne diyor 
Bu hususta Belediye reia 

Muavini Hamit B. şu beyanat
ta bulunmuştur: 

- Bu otomobiller münferit 
bir halde iıleyebilirler. Madem 
ki ucuz bir fiatle ve taksiye ta
bi olmadan müşteri ta§ıyacak
lar, şu halde otobüs vaziyetine 
giriyorlar. Halbuk( otobüs 8 ki 
şiden fazla adam taşıyan ve 
matlup şeraiti haiz nakil vasıta 
!arıdır. Otobüsler hakkında ise 
S2 maddelik bir talimatname 
vardır. Bu otomobiller otobüs 
diye işleseler dahi otobüs tali
matnamesinin hiç bir maddesi
ne vaziyetleri tevafuk etmedi
ğinde11 kendilerine katiyyen 
müsade edilemez. Bu 60 otomo 
bile Belediye bu yolda bir mü
saade vermiş değildir. İşledik
leri takdirde derhal menedile
ceklerdir .,, 

~-!.:.~~~---

Sünnet düğünü 
Hilali Ahmer cemiyeti Üs

küdar iskele nahiye şubeşi tara 
fından 16 ve 17 eylıil çarşamba 
ve perşembe gün ve gecelerine 
mahsus olmak üzere Üsküdar'
da Aile İnşirah Balıçesinde bir 
sünnet düğünü tertip etmiştir. 

Bu münasebetle zengin bir 
eğlence program da tanzim e
dilmiştir. Saz, sinema, tiyatro, 
cazbant, karagöz, kukla ve sai
re vardır. 

Büyük konser 
Hilali ahmer Beşiktaş kazası ilk 

mekteplerde okuyanfakir çocukların 
iaşesi İçin 14 eylul 931 pazartesi ak 
şamı Küçük çiftlikte bir konser ter 
tip etmiştir. Konsere Riyaseti cüm
hur orkestrası muallim Zeki B. in i 
daresinde iştirak edeceği ve oı:ıu ta
kiben de Safiye Hanomn Hilali ah-

A.N".A:c>C>LU" 
SİGORT _ŞİRKET! 

Türkiye it Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adrea: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü Vakıf Han lst. 531 lmtivaz 

Haliç Vapurları 
TÜRK ANONiM ŞlRKETJ 

Haliç VaıpurJarı Türk Anonim 
Şi·rketi hissedaı:arı heyeti umumiyei 
fevkal~desi 27 ağwıtos 1931 tarihin
de içtimaa davet edilmiş ise de ka
nunen muktezi nisabı müzakere ha
sıl olma<lığr tahakkuk etmesine ve 
kıeyfiycti:ı Ticaret kanununun mu
ed<kl 386 met maddesi fıkrai mah
BU!6ası mucibince ve 011 be§ gün fa

sıla ile ôki ke-re iJan e<lilmesi Iazı

mei kanuniyeden bulunmasına bina 
en bu kere mebhus birinci ilin ic
ra ve hissedaranm 30 Eylill 931 çar 
şamba günü saaıt 15 te Galatada Ka 
ra Mustafa Paşa caddesinde Ova
gimyan ha.nmda dördüncü katta 
Soçyeta Comerçiya.Je Doryente ida
rehanesinde vuku bulacak fevkala
de jçtimada hazır bulunmaları be
yan ve rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Kanunu Ticaretin 386 ıncı 

maddesinin birinci fıkrası ahkflmını 
muhtevi ve şamil olacak ve şirket 
nizamnamei dahilisinin dokuz.uncu 
faslz aıevat ve ahkamına taalluk e
de:cek ve bina.ena.Jeyh mebhus 386 
mcı maddede göstıerilen mikdarda 
hisse eshabının huzurunu istilzam 
eY'leyecek hususatta mütooair mec
lisi idarenin teklifat ve tebligatı. 

2 - Bu b;qıta müzakera' icrası i
le rnukarreratı l.izıma ve muktezi
yenin ittihaz ve itası. 

Gerek asaleten, gerek vekaleten 
işti<rak ede-bi.Jmek için hissedara
nm laakal yüz hi<ıseya malik olma
ları ve hisse senedatını nihayet 29 
Eyliil 1931 sah günü saat 12 ye ka
dar şirketin Ayvansaraydaki merke 
zi idaresine yahut Soçyeta Komerçi
}<>le Doryente idarehanesine tevdi 
etmeleri lazımdır. Tevdi eı<lilen his 

Yeni neşriyat: 

Yeni bir kıraa 
• • 

serısı 

Muallim ve muharrir Refjk 
met Bey tarafından orta mekt 
rin altıncı, yedinci, sekizinci sı 
rile muallim mekteplerinde ok 
rulmak üzere vücude getirilen 
at seriai Maarif Vekaleti milli t 
ve terbiye hey'etince kabul edi 
ve Kanaat kütüphanesi tarafın 

nefiı bir surette bastırı1mııtn·. 

tap, renkli ve ode bir kap içi 
pek zarif bir &urette ciltli olara 
bedilmiştir, bol resimlidir. 

Kitapların tertibinde muhar 
talebeye muhtelif memleket köş 
ni ve halkımızı •evdirmek, inkrl 
Türkiyenin yükselme yolunda at 
ileri adımları tanıtmak maksa 
hareket ettiği ve makeada hizm 
den yazıları topladığı görülüyor. 
tabın tertibinde fen, tarih, ve co" 
ya bilgilerine de ehemmiyet ver 
tir. Ecnebi edebiyatlarından alm 
tercüme parçalar da kitapta mü 
bir kmm teşkil etmektedir. 

Kitap üç cilttir, üçüncü cilt 
zel yazı yazmak 9an,at1 ve edebi 
viler halckında esaslı malumatı v 
debiyatnnızın yenileşme yolun 
geçtiği merhalelere c:iair izahatr m 
tevidir. Yerli ve ecnebi edebiyat 

dan alınmıı nümuneler münasebe 
le muharrirlerin biyoğrafileri dek. 
ba dercolunmuştur. 

.............. ..,, ...................................... . 
şerefini Jt!a kazanamamıştır. 

Ha.y da daima koyu renk 

mer için hazırladığı en güze) ve ye~ sc -senedatına mukabi.1 eshabına du
ni bestelerini ilk defa terennüm ede huliyıe varakası verilecektir. 

Kitabın üç cildinde de göze ç 
pan hususiyetlerden biri de şudu 
Memleketimizde umumi harpt 
sonra yetişmiş bir edebi nesil vard 
ki henüz mektep kitaplarına gi 
memiştir. Orta mektep ve muaIJi 
mektebi talebeıini edebiyat alemi 
deki yenilikten haberdar etmek v 
yenimuharrirlerin yarınki gençlik t 
rafından eıereri ve resimlerile tanı 

masını temin etmek bu kıraat ~eri 

nin tertibinde takip olunan esa 
fikirler arasındadır. 

leri seven, menfi sigalan kulla-
. nan, gece{ k•ranlığını gündüz 
ziyasına tercih eden ve daima 
her şeyin olmamasım olmasına 
üstün gören muharrir beyin bu 
sene de geçen sene olduğu gibi 
Atina oyunlarına hücum etme
si muntazar idi. İşte Akşamda
ki yazı mabadı gelecek olan ve 
zaten bu gibi hücumlarla ancak 
bir kıymet kespetmesine çalışı
lan mevsimlik polemiklerin 
931 senesine ait olanıdır. 

Bu senekinin geçen seneki 
kadar da tesir yapmayacağına 
eminim. Çünkü yavaş yavaş 
muafiyet peyda ettik. Yalnız 
benim korkum atletlerin mün
kesir olmalarıdır." 

Voleybol 
T. 1. C. l Is tan bul mıntakası Vo

leybol ve Basketbol hey' etinden: 
931 - 932 senesi mıntaka birinci

liklerine te1rimsani bidayetinde bat 
lanacağnıdan bu sene Voleybol ve 
Basketbol maçlarına ittirak edecek 
klüplerin salı günleri saat 17,30 dan 
18 e kadar mmtaka merkezindeki 
hey' etimize müracaat ederek isimle
rini kaydettirmeleri ve lisanslan 
noksan olanların şimdiden hazırlan• 
malan lüzumu ehemmiyetle tebliğ o 

lunur. 

ta durduğu için tekrar kalk
mıştı. Yalnız Yazıcı Zade Naz 
mi Bey iri vücudile iskemlesi
ne mıhlanmış gibiydi. 

Süheyla Hanım ısrar etti: 
- Şeyda Kamil Bey şimdi 

telefonla birini bulur. On dört 
oluruz • 

Reşit Bey, garip bir tebes
sümle, sordu: 

- Şeyda Kamil Bey kimi 
davet edecek? 

- Kimi olursa olsun, ca
nım. Bir on dördüncü olsun 
da ... 

Semiha Nazmi Hanım, Fu
at Sami Beye sitem ediyordu: 

- Hep kabahat sizde, Fu
at Beyefendi, eğer Semiha Ha 
nımefendi ile Nazıı.n Hanımı 
beraber almış olsaydınız .. 

Fuat Sami Bey itizar etti: 
- Affedersiniz, efendim, 

Semiha pek yorgun, adeta 
biraz rahatsızdı. Ben onları bı 
rakınak bile istemiyordum a
ma Mukbil Nedim çok ısrar 
ettiği için ... 

Şeyd" K~mil Bey, yorgun 
yorgun. dönılü • 

ce~ ve konsere akşam 17 den sa
baha kadar devam edileceği vebahçe 
müstecirinin parkı o akıam Hilô.li 
ahmer menfaatine terkettiği haber 
verilmektedir. 

Konser 
Riyaseti Cümhur Büyük 

Orkestrası 

Safiye H. 
En güzel ve en yeni 

terennümler 
Küçii!k Çiftlik parkında 14 
Eylı11 pazartesi günü akşamı 

Meclisi idare · 

lRTlHAL - Erkamharbiye Mir
Jivalarmdan Tophaneli merhum 
Mustafa Hamdi Paşa zade, 
Cemli Süreyya Beyin kayin 
biraderi mütekait yüzbaşr Hik
met Bey eceli mevudile vefat etmi~ 
tir. Cenazesi bugün öğleyin Teşvi· 
kiye camii şerifinden kaldınhp 

Maçka kabristanına defnedilecektir. 
Mevlii gariki rahmet eyliye. 

MÜESSlF BlR iRTlHAL 
Erkanıharp Mıirlivalarmdan mer

hum Hacı Davut Paşanın dama<lr 
ve Sanayi ve Maadin Bankasr kon
trol müdürü Esat ve İş Bankası u-

Gönülden Gönü le 
Muharrfri Af. Tllrhan 

CEN AZE NAKLl mum şubeler müdürü Fazıl Beyle-

Türklüğün yüksek faziktle
rini ve tarihte Alp deniler 
Türk büyüklerinin nasıl yaşa· 
dıklannı ve nasıl sevip sevil · 
di1clerini pek ince bir üslup ile 
hiıkaye eden bu eserin cidden o 
ıkunmağa, her sahife6İnde te· 
vekkuf ede ede okunmağa de
ğeri vaırdır. Agah - Sabri kütüp 
hanesi tarafından Milliyet Mat 
baasında bastırılmıştır. Büti!rı 

karilerimize tavsiye ederiz. 

Evvelki nüshaJ.a.rımrz<la haberi rin eniştesi Askeri Sanayi Mektebi 
vefatı arz ve beyan utunanMısır Kra müdür muavini binhaşr Vehbi Bey 
Jı Fuat Hazretlerinıin hemşireleri müptela ol<luğu hastalıktan kurtula 
Prensses Emine Hanrmefendi Haz- mayarak dün sabah irtihal eylemiş 
retl.erinin cenaul.eri bugün saat ıo ve Karacaahmetteki aile kabri5tanı
d.a Modadaki konakların oan kal dm na de.fnedümiştir. Merhum hayatı 
!arak Moda iskele8'inde bulunan va- 1 askeriyesinde ve bi.lhassa askeri 

"Tavuk,, 
Bütün kümeş hayvanların· 

dan ve tavıancılıktan bahseden 
bu aylık mecmuanın 8 inci sa· 
yısı çok zengin münderecatla, 
müteaddit resimlerle dolu ola· 
rak çıktı. 

puru mahsus ile Sirkeciye ve bade
hu Ayasofya camii şerHıine götürü
•lecek ve öğleyi mütıeakıp cenaze na 
mazı eda edildikten sonra Mısıra 

hareket ooecek o.lan İzmir vapuru
na tahmil edilmek üze.re tekrar Sir
kecideki vapuru mahsusuna getiri
lecektir. 

- Nihat llhamiyi kulüpte 
buldum. O da orada yemeğe 
oturmak üzere imiş. lsrar et
tim. Şimdi bir otomobile atı
lıp buraya gelecek •. 

Ahmet Nebil birden bire 
sarsıldı: Pek iyi aklında idi 
ki Mukbil Nedim Bey Nihat 
lihami Beyi iki gece geç vakit 
kendi evine gizlice girer gör
düğü için hiddetlenmitti. 

Şimdi bu adamın - hem de 
karısı rahatsızlığından dolayı 
maazeret bildirmiş iken - bu 
sofraya gelmesi yeniden bir 
felakete sebep olmaz miydi? 
Bu Şeyda Kamil Bey de ne ser 
sem ne anlayışsız herihi .. 

Ahmet Nebil, herkeain yü
züne bakıyordu. Yalnız Fuat 
Sami Beyle Reşit Beyin yüz
lerinde biraz ekşimiş bir tavır 
gördü. En ziyade dikkat etti
ği Mukbil Nedim Bey, yorgun 
bir tavırla: 

- Pek ala! Hadi baka-
lım. Gelsin de şu davat bit
sin.. Çünl:ü açlıktan imanımız 
gevı-iyecek .. 

Diyordu. Ahmet Nebil göz 

mekteple~deki hi<lemat ve muvaffa
lnyetile tanınmış bir askerdir. Genç 
yaşında irtihali za}'iattandır. Ailei 
kederdidesine beyanı taziyet ederiz. 

Üsküdar Hale sinemasında 
Miras Yedi mümessili Reji
nald Deni 

Nefiş bir şekilde inti9a.r eden 
"Tavuk,, yirmi sayfa ve fiati 
yalnız 011 kuruştur. 

!erine, kulaklarına inanamıyor ı - Aman, bu herif de ne 
du. Halbuki Mukbil Nedim kaba.. 
B.. büfenin yanındaki bir iskem Diye mınldandı. Y almz, 
leye kendisini atarak geveze- Semiha Nazmi Hanım, parma 
liğinde devam ediyordu.. ğile Mukbil Nedimi tehdit edıı 

Sofranın etrafnıı dolaşarak rek: 
her takımın üerindeki kartlara - Nedir o? Yaramaz ço-
bakan Kemal Reha Bey, cuk.. Şimdi ağzını biberle dol 

- Şeyda Kamil Bey, kar- dururum ha! 
deşim danlma ama, bir erkek Diye takalaştı. 
yerine birkaç Hanım davet et- Ahmet Nebil, Mukbil Ne-
seydin , daha iyi etmiş olur- dim Beyin halini bir türlü hav 
dun. Şu sofranın haline bak. salasına sığdıramıyordu. Yan 
Üç adam, on kavalye .. Hiç gözle Reşit Beye baktı. O da 
böyle şey mi olur ? dudaklarının üzerinde acı bir 

Diyordu. Mukbil Nedim tebessümle Fuat Sami Beye 
Bey, hemen Şeyda KB.mil Be- bakıyordu . 
yi müdafaa etti: 

- Aldırma, azizim Kemal 
Reha Bey, aldırma: Kadınla
rın her biri istedikleri zaman 
on erkeği üzmeğe yeter. Bu 
hesıı.pça buradaki 3 hanım için 
otuz kavalye de olsa çok sayıl-
mazdı. · 

Süheyla Hanım, kahkaha 
ile gülüyordu. Mebruke Nu
man Hanım , yanından ayrıl
madığı Ahmet Nebile yine so 
kul arak 

Otomobilin kornası duyu
lunca herkes, on dördüncü sof 
ra arkadaşını karşılamağa ko 
şuştu. Yalnız Fuat Sami Bey 
acele etmiyordu. Ahmet Ne
bil ona yaklaştı. Mahcup biı 
tavırla sm-du: 

- Üstat , bu yeni misafir 
acaba bu sofr'1yu saadet mi gf 
tirecek, yo.tsa ~eamet mi? 



------------------ı···----------

ayrirnübadiller takdiri 
'"ıyıııe komisyonu riya
setinden: 

Ellerindeki karar numaraları 471 
ile 500 arasında bulunan gayrimü
badillerin yüzde yirmi hesabile bo
nolarını almak üzere 14 Eylul pazar- i 
tesi günü saat 9 buçuktan 16 Y~ 
kadar komisyona müracaat etmelerı. 

(2482) 

L•y i ve Ne.t-ari 
K•:ı: ve Erkelr lnkilap l ... iseleri 

Mü~ssisi:. NEBİZADE HAMDİ 

f\'1a, IJK, Or,.ı 
L'se k ~·mlar Adapazarı Ziraat 

Bankasından . Resmi der,; programlarını tamaı-nı:n tatbik e<lc·r Ecııl·bi lisan tci.'r a 1 ı. c.:cnebl ınekteple ine k:ıt'i' ven lüzum 
bırakmıı:ıcJk bir mukcmmeliyettedir Talim re terbiye hcyetlcrı mcmlckeıimir.in en güzide muali'm ve mü· 
rebbil rind•~ mürekkeptir. Ana ve baba yavrularını L l\ILAI' 1.1."ELERI;\~; her husu<ta tam bir emniyet 
ve hıızurıı kılp!c trslim edebilirler '~lufo-sal ızahnam: v.·receğiniz •drt•e gcinderilir · 

Mektep Nuruosmaniyedecir. Telefon: 2001~ 

I Merıı:e~ı fs~anbulda bulunan Adapızarı Ahşap \·e Demir 

1 
malzeme ımalathanesi Tür;< Anon:m Şi•ketı tarafından '"iheti 

_ karı~dan dolayı Bankamıza merhun Adapazarında İstasyon ci· 
· varında kain ve sa!!ı Hafız Ahmet ve Ambarlı oğlu \"erescsi ve 

Çavdar Mehmet tarlası solu Tabakhane caddesi arka_ı Çark· 
suyu mecrası cenlıesi Tren yolu ile mahdut ahsap ve demir 
malzeme iabrika;;mı teşkıl eden yedi pavyon İKİ ~barı müste· 
mil bir bap Müdüriyet da:resi, Motor ve teLgahl:ın ve tefer;ua
tı ~airesi, hezcrh:ı.nc, tesviyehane, döküınh:ıne, marangozhane 
ve müteaddit motc ·, dinamo makinde iı1' havi ele1,trik dairesi 
ve yirmi dört dönüm b!r evlek yüz yetmiş arşın tarlayı muhtevi 
emvalin 1697 numaralı kanuna müsteniden bir buçuk ay m'.id-

Saraçhanebaşında l\1'.ünir Paşa konaklarında 

Kız i::y~~k~k Hayriye Liseler· ortn
lise ve Neharı 

Ttkmil smıfları mevcı;.t;u:. Kayde ba~lanmıştır. Tedr:s:ıt türkçe, fransızca ve i"gilizc-dir. 
Talebe sabah evlerinde ı mektebin otomocillerile alınır ve akjam ayni vasıt.-ı ile evlerin~ 
gönderilir. Sınıf yolclaml imtihanları 16 eylül çarşamba günü icra edileceğinden a"akada 
talebenh vl".vm· me· kurda mektepte bulunma'arı i'an olunur. H0~ ..-ü~ 1 18 e 

adar müracaat edilebilir. Telefon: 2053( - _ __ _ 

1 

dctlc ve açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Hayrı" ye Lı" selerı" M .. d .. ı .. ..., .. d . r:_ıa~_ei evveliyesi 1931 senesi Eylfıl ayının otuzuncu çarşam
u Ur UgUD en. b~ gunu saat 14 te Adapazarında Ziraat Bankasının bulunduğu 

3 uncu Kolordu 
ilanları 

Mektebimiz heyeti talimiyesi 16 Eyltil çarşamba günü saat ıo da belı•- bınada yapılacaktır.Talip olanların ve arttırma şartları hakkın
mahal mekt<"!'te buh.nmaları lüzumu ehemmiyetle rica oılunur. da daha faz!~ izahat almak ve fabrikayı görmek istiyenlerinAda 

pazarında Zıraat Bankasına lüzumu ınüracaatlrı iliin olunur. 
(2350) 5-9-931 de pazarlık suretile alınacağı evvelce ilan edilen Nişantaşı'nda Karakol karşısında 

cins ve mikdarları aşağıda ya- Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Unutmayınız ki: Yeni 

Sıvas belediyesinden: zılı iki kalem ota veı-ilen fiat- 1 F • L • 
ler" haddi itidalde görülmedi- eyzıye ısesi 

I ğinden pazarlığı aşağıda hiza- Bedeli muhammini 

larında gösterildiği tarih ve "Türkiyenin en eski hususi mektebi,~ Lira 

saatlerde devam edileoektir. Tesis tarihi: 1885 7200 Taliplerin şartnamesini oku y İ Sivas Belediyesi için (üç bin üç yüz) metre tulunde ve on 
uva. lk. orta ve Lise kısımlarını havidı'r. ·k· b 

1 

ınak ve pazarlığa iştirak etmek • • 1 ı uçuk santimetre kutrunda şakuli dökülmüş su borusuna 
Urere ye'l'mi me:ı:kurda komis- Kavıt gün 9 • 16 ya kadar nı· ihtiyaç vardır. İcabeden mahallere konulacak hava vantozla-

T r < ş bıç:.ıkları her yerde 

yona -nNracaatlan. (283) (2298 Telefon: B. O. 4039 ri.lc d_iğer teferruatının eb'at ve işkalile şeraiti fenniye ve te-
Cinsi Mikdarı İhale İhale ----------------------- 1 dıyesı İstanbul Belediyesine gönderilmiştir. Buna ait evrak 

günü saati ~---• İngı"}jz İnas Mektebi ! ve tefernıatı orada tetkik edilebilir. İşbu boru ve teferruatmm ---
1 lstanbul Belec.hyes1 ilanları Ot 200,000 

163,000 

16-9-931 16 r Darıca iskelesine gümrüksüz ve Sivasa kadar sigortalı teslim 

16
_
9

_
931 17 

Tedrisat 23 Ey!OI çarşamba günü ba~lıyor. edilmek şartile kapalı zarf usulile 28 Eylul 931 tarihine müsa-

İstanbul aygır deposu için lüzumu olan 26000 kıye yulaf 2000 
kurıı ot ve 35000 kıye sap saman kapalı zarfla münakasaya kon 
llluştur. Talipler şartname alma'k için levazım müdürlüğün_e 
llltiracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 309 liralık temı
l\at la?.ımdır. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut 
lıüklımetce muteber tanınmış ·bankaların ·birinden getirilecek 
teminat ~ektubu ile olur. İşbu teminat maık.buzunu veya mek
tubunu şartname ve teklif meoktubunu, Ticaret odasında kayıt
lı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü o
lan 5-10-931 pazartesi günü saat 15 e kadar encümeni daimiye 

Ot 

* * * 
Talebenin kabu!Une ınüteallik matbu istida evrakı mektcpt" "be· dif pazartesi günü saat on beş buçukta ihale edileceğinden 

veyninin emrine amade tutulmaktadır. Londradan avdet edecek olaı talip olanların şeraiti kabul ettiklerine dair evrak ve bedeli 
Çorlu ve Tekirdağmda bulu 

nan kıtaatın 1762S kilo gaz ih
tiyac aleni münakasa usulile 
alınacaktır. İhalesi 29-9-931 ta 

mektep müdiresi ebeveyni 16 Eylulden itibaren Pazardan maada her keşli olan (7200) liranın yüzde 7,SO kuruş teminatlarile teklif-
gün saat ıo dan 12 1/2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul edebilecektir -1 lerinin ihale günü Sivas Belediyesinde mevcut bulunmaları 

ilan olunur_ (2395). 

Vermeleri. (2477) 
* * * 

Beledi ye zabıtası talimatnamesine muhalif olarak çıplak e
lektnk ve tramvay hattı havaileri üzerinden geçen radyo anten 
lcri her hangi 1biır sebeple koptukları takdirde feci -kaza ve Ö· 
1Uın tehlikesile neticeleneceği cihetle halkın ve al3ıkadaranın 
radyo antenlerini elektrik ve tramvay hattı havaileri üzerinden 
hiç bir suretle geçirmemesi lüzumu ve bu şekilde olanların da 
hcınen kaldırılması, aksi takdirde tenbihatı belediyeye riayet 
ctıneyenler misillu ceza tarhedileceği ehemmiyetle ilan olunur. 

(2478) 

ri:hinde salı günü saat ıs te ko 
misyonumuzda icra edilecek
tir_ Taliplerin şaortnameyi gör
mek üzere her gün müna!kasa
ya iştirak etmek üzere teminat 
larile birli'Kte va!kti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(284) (2326) 

* * * 
Kolordu karargah bacalan 

münakasai aleniye suı:ıetile ta· 
mir ettirilecektir. t.halesi 29-
9-931 tariliinde salı günü saat 
15,30 da yapılacaıktır. Taliple
ırin şartnamesini ve i.ceşi-fname
sini görmek üzere her gün iha 
leye iştirak edeceıklerin vakti 
muayyende komisyonumuza 

Istanbul müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye dairesi için mübayaa edilecek 450 çeki 

odun müna:kasaya vazedildiğinden şartnameyi görmek istiyen 
lerin her [Ün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 
edeceklerin teminatı müvaldkatlerile 1 Eeştıinievvel 931 Per
şenıbe günü saat ıs te Defterdarlıkta müteşekkil komisyona 

müracaatları. (2404 ). 

Bursa Ziraat mektebi 
Kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Mektebe orta ;mektep mezunları almrr. Talipler mekte
be alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi 

tutulur. 
2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaf-

tan başka mektebe girme>k istiyen efendilerin aşağıdaki sartla

n haiz olması lazımdır. 

Edirne 4 numaralı Jandarma mek
tebi müdürlü{!ünden: 

• 
:.a<'le yagt 
Patates 
Kuru soğan 
Zeytin tanes' 
Beyaz pevniı 

Arpa 
Sama o 
Ot 

Asgari Azam 
Kilo Kilo 
3000 4000 

5000 7000 

5000 70000 

1000 1500 

1000 > ısoo 

6000 ) 9000 
3000 5000 
4000 6000 

Ekmek pışınne 80000 130000 
Edirne Jan~arma mektebi ihtiyacı için münakasalan yapı· 

lan yukarda mıktarları yazılı mevadın bedelleri haddi layıkın· 
da görülmediğinden 16 EylUl 931 çarşamba gunu saat on 
dörtte aleni surette icra kılmmaık üzere münakasası bir hafta lstanbul Evkaf mü

dürlüğünden: 
1'011 Cinsi Teminatı muvakkat Lira 

müracaatları. (285) (2327) 

* Iİ' * 
Kayserideki krtaatı askeri

y.enin senelik ihtiyacı olan sa
de yağı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
30-9-931 çarşamba günü saat 18 
de Kayseride Askeri SA. AL. 
KOM. nunda yapılacaktır. Şart 
nameyi görme k isteyenlerin 
her gün ve münakaııaya iştirak 
edecekl-erin teminat ve teıklif
namelerile vakti muayyeninde 
Kayseride mezkur komisyona 
müracaatları. (279) (2272) 

A: Türkiye tabasından olmak. 
B: Vüctidıi ziraat işlerine mütahammil olmall 
C: Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
D. Sari hastalıklardan salim olduğunu tabip raporile tevsik et-

1 müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 
mek~ep müdiriyetine ve Edirne Mahnüdürlüğünde müteşekkil 
koımsyona müracaatları ilan olunur. (2373). 

550 Kadıköy Gazhanesi 1547 
mek. Kok kömürü 

300 (Lavea-e kompoze) 4SO .. .. 
Ankarada Evkaf Umum Müdürlüğü ile !stanbulda dordun-

E: Aşı şahadetnamesini ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak. 
3 _ Bizzat ziraatle iştigal eden çiftçi ve arazi sahibi evladı 

olduğunu tevsik edenler tercih edilirler. cü Vakıf han için lüzumu olan balada cinsi v~ mi'kd~rları mu
harrer kömürler ayrı ayrı ve kapalı zarf usulıle muna~asay~ 
~azedilerek teşrinievvelin altıncı salı günü saat 14 te ıhal~~ı 
ıcra edilecektir. Talip olanların şeraitini anl~ak üzer~ hergun 
~evazım Müdiriyetine ve ihale günü de temınat akçesı ve tek
lıi mektubu ile birlikte idare encümenine müracaatları. (2466) 
......__ -

4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel bidayetine kadar
dır. Taliplerin ya doğruca veya mahall1 ziraat müdür ve me
murlukları veya Mülkiye memurlukları vasıtasile mektep mü
diriyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesaikle de istida ile müracaat et 

meleri lazundır . 
5 - Talipler tahsil esnasında mektebi terketmiyeceklerine 

dair Noterlikçe musaddak bir kefaletname vereceklerdir. 

iktisat Vekaletinden: 
İktisat Vekaleti müessesatı ihtiyacı için 15 adet ağır yağ 

taraktörü kapalı zarf usulile münakasaya >konulmuştur. . . 

* • • 
Askeri lise ve hastahane ihti
ya<:ı için koyun ve kuzu eti ka
palı zarfla münakasaya ıkon
nlll§tur. İhalesi 30 Eylfil 931 
çarşamba günü saat 16 da Bur 
sada Askeri satın aJına komis· 
yonunda yapılacaktır. Taliple
rin şartname almak ve münaka 
saya ginncık üzere teminat ve 

isi. P. T. T. Ba,ınüilOrlö~ün~en : 
Bedeli muhaımneni 55000 liradır. İhalesi 5-11-931 tarıhıne 

llıüsadif perşembe günü saat ıs te icra olunacakt~. . ... 

.. Yal~va kaplıcal~rmda inşası mukarrer P. T.T. binası yirmi 
gun muddetle alem münakasaya vazolwunuştur. Talipler· c;ı 

Taliplerin şartname almak üzere her gün, ve ıhale gunu de 
bedeli muhammenin 'fo 7,5 ğu olan 4125 lira teminatı ınuv~kka
teıeri ile usulü dairesinde İktisat Vekaleti Mübayaa Komısyo· 

7 5 
. ın ,o 

, temınatı muvaıkkate akçesini hamilen 19-9-931 cumartesi 
günü saat IS te Başmüdiriyette müteşekkil komisyona b1 k" . . .. , o 1 
ve şartnamesını gorrnek için de her gün Başmüdiriyet T h ·• 

k 1 
. .. a n 

cat · a emıne muraoaat eylemeleri ilan olunur. lluna müracaatlan ilan olunur. 

Dr. A. KUTİEL 
•. Cilt ...., %i.>hrev! hastalıkJar t~a
'.lıanesi. Karaköy, büyük mahallebi 

tı 
Yanında No 34 

el l~tanbul lkinci İcra Memurluğun 
• ~n: Bir borçtan dolayı mahcuz 
~e Paraya çevrilmesi mukarrer fabri 

2 
•ya müteallik muhtelif makineler 
4:9-931 tanihine müsa<lif perşembe 

&un ·· ı · t u saat ondan on dörde kadar !? 
anbu!da Fin<:ancılarda Rıza Paşa 
~0kuşunda kain ve Madeni Eşya 
letırk Anonim Şirketine ait fabrika 
it tununda açık artırma ile satılaca 
• ından talip olanların mezkur gün 
e sa · c atte mahallınde hazır buluna· 
•k ıncm ·· 1 ;ı· l uruna muracaat arı an o-
Unıır. 13.9.931 

•• ZA Y l-26155, 26156 26157, 26158 
''O • k lu İş Bankası hisse senetlerim 
l •Yboldu. eYnilerini alacağım, eski 
rınin hükmü yoktur. 

teklifnamelerile Bursada mez- ı------------------------

:.!::~asi~ EferMii aleyhine muma kftr ~omisyona 7;;;;a~:ı~1) Yüksel< Orman Mektebi 
ileytı ile ınu~n ve müştereken mu 
taaarnf oıldukları Feriköyün~. Ba- ••• HACI FİDAN El R kt • • ı · • "' • • d 

thane cacldeoıinde vaki 48 muker- IMerııuoıun halefi: Betiktaş't e or ugun en~ 
rı umara!ı aıuhterik hanenin gay FENNi SÜNNETÇi 
r.er n dd' ·ı "k iııı•• M EMiN o ,..; kabili taksi molduğu i la&l e l a • 1 - rman ameliyat mektebine kayıt ve 

[edig· i iuloyô şüyu davasnın me ey 'ak h·n 'Parla Tıp FakUlteal mezunu kabülü için müracaat eden talebe alınacak 
cari muhakemesiıı.de müddeı y ı Cllr ve zührevi hastalıklar f 
davete a~.ıni icabı hasebile hakkın- mutahıssısı miktardan azla olduğundan müsabaka imti-
da ittiha% oı.-n gıyap kararının B h tt" Şe k' h 1 kt nanen te.lıliğe karar v.,riJ,erek ~h- Dr. a a ın v ı anı yapı aca ır. 
keınenı·n devamı 17

_
1

Q-931 tanhıne Babıali Meserret oteli karşısı 135 2 f t b ld b 
O 5 

hirinci br bilAfısıla saat Sden 7,-c - • S an U a u)unan talebeJerı'n mektep 
··sadif cumartesi günü saat 1 'ya l!~~~~:-ik!ad~a~r~~~~~ b b =~k kılınmış alduğıından ınüdd~ ta a etine muayenelerini icra ettirmek ve 

aleyhin yevıni muayyen?". gelme . imtihan günlerini öğrenmek üzere 17-9-931 
ği ve bu huswıtaloi vecaıbı 1<aııunı-l'"Yi ifa etmediği tekidiıde hukuk perşembe günü sabah saat 10 dan 12 ye kadar 
usulü aıuhakcmel.eri kanununun 408 Şehremanet.i civarında Türbe karşısında or-
inci maddeoıi muc.ibin.ce vakıayı ka-bul ve ikrar etmit a.ddoıuruıcağı man amenajman 2urupuna müracaatlan ilan 
tebliğ ınakaııuna kalın oJn:ıaİ ii%ere olunu.!• ( 2481 ) 

B. o. Jkinci sulh Hukuk Hakim· 
Arüstetelli Efendi tara 

inşaat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

umum müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçede kain İdarei İnhisariyeye ait rakı ve Soma 

fabrikasında müceddeten, tadil ve i-slah sucetile yapılacaık in
şaat ikapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Zarflar 1931 senesi EylUlünün 19 uncu cumartesi günll 
saat tam on ikiye kadar kabul edilecc<ktir. 

3 - M~ak.asaya ait evrak takım halinde idarei Merkeziye 
Muhasebesmden (15) liraya mükabil tıaliplere verilecektir. 

4 - izahat almak istiyenler Müdiriyeti Umumiye FC11 

Heyeti Reisliğine müracaat edebilirler. 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden· 

Rumeli Tahlisiye mrntakasmm merkezi olan Kun.koy 
(Kliyos) ile Darboğaz arasın.da mevcut Tahliııiıye binaların
daki tamirat kapalı zarf usulü ile münakasaya kıonulm~tur, 
Taliplerin zarfları 23 Eylfil 931 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 18 e kadar Galata 'rrhtmıında Maritim Hanında Tah 
lisiye Umum Müdürlüğüne teslim etmeleri ve zarflll'r 24 F}y
lUl perşembe günü saat on dörttıe açılacağından taliplerin 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü Mübayaat komisyommda hazır 
bulunmaları ve keşif evrakının Müdiriyeti Umuıniyede ol

duğu ilan olunur. 

Maden Meslek mektebi 
müdiriyetinden 

Leyli ve meccani ve tahsil müddeti iki seneden "b t l k b" · . • ı are o an 
me te ~m1ze bıla imtihan bir kaç Orta mektep mezunu daha 
alınacagından taliplerin 1 Teşrinievvele kadar vesikalarını Zon
gııldakta Mektep Müdiriyetine göndermeleri ilan olunur. 
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ASRİ NAKLİYATIN ŞAHESERLERİ 
Z

.un.ıııımızm Transatlantılcleri, asri denız naklı)Olı sahasında 

beşerin elek ettiği en yüksek bir netıcenın tim>alidır Kara 
naklıyalı ehemmı)'etçe denız naklıyaıından •şağl kalmaz: Ford 
Kamyonu da. be~erıı·etın en büyük mu,külünün halli için tatbık 

edılen müıekasıl fenni bir ıetkıkın mahsulüdür: bu müşküi , da· 
hili seyriıseterln daha ucuz, daha >eri ve daha tehlikesıı yapıl· 

ması mcs ~h~şidır ford kamyonunun \malinde kullanılt1n u5ullerı 
. ki bu usullerin tı1bfkı ancak, henüz bır d~fa erışılemt·mış dere· 
cede vası menbalarla ıyice inkı~at eımı~ ıenni taharrıı•atı elınde 
tutan bır le$klllt ıçin mümkündür . telkık eder"•nız. hır Ford 

• ;ıe ~•eari h ~del mukabilinde azami bır kıvmeı elde edebil-

" • 
lıNCOLll 

ford50f\ 

AIRCRAFT 

rnenizin sebebin1 anlarsınız . 

Erzincanda 12 No. lu 
Jandarma efrat mektebi müdürlüğünden 

1 - Mektep efradının senelik ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
mikdarlan yazılı 43 kalem çeşitli erzak 2-9-931 tarihinden 
:ll-9-931taı:ihine müsadif pazartesi gününe kadar isimleri hi 
.ı:alarında gösterildiği veçhile kapalı .zarf ve aleni usulile 
(20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin tarihi mezkurdan itibaren 
bedeli muhammenin % 7,5 • nisbetinde teminatı muvakka 
ta • akçası veya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı 
dahili tahvilatı veya borsa fiyatından 'fo de 10 noksanile 

L 

diğer milli esham ve ta<hvilatm malsandıklarma teslimini 
havi makbuz veya bank kefaletnamesini hamilen 21-9-931 
tarihine müsadif pazartesi sah günleri öğleden evvel saat 
9 dan 12 ye ve 13 den 15 e kadaır vaki istizana binaen ihalei 
katiyesi icra kılınacağından bu hususta izahat almak iste
yenlerin hergün komisyonumuza müracaatları ilan olunur: 

Kilo 
!05312 
57031 
500l 

12000 
4500 

10000 
4000 
2000 
9ood

1 
5000 
2000

1 

2000 
5000 
2500 

500 
3000 
3000 
4500 
2000 
2500 

'i5 
2500 
5000 
3000 
5000 

200 
5000 

a5oooo 
fiOOO 

16972 
8760 

'0950 
2100 
5000 
5000 
1000 
2000~ 
3000 
2000. 
3000 
1000 
5000 
3000 

Cinsi 
Bkmek 
Sığır eti 

Münakasa ü ·ü/ü 
Kapalı ; arf 

Alen. 
Pirinç (yer!O 
Bulgur 
Sade yağı 
Kuru fasulv; 
Nohut 
Makarna 
Mercimek 
Patates 
Taze bakla 
Bezelye taze 
Bamya (taze) 
Un 
Nişasta 

İnce şek 
Çekirdekli kuru ÜZllp. 

Tuz 
Kuru erik: 
Zeytin tanes; 
Çay 
Tulum peyniri 
Kuru soğan 
İspanak 
Lahana 
Kırmızı bibe' 
Pırasa 

Odun (halis meşe) 
Gaz yağı 
Arpa 
Saman (düğen) 
Kuru ot 
Sabun (Hacı Mustat1l7 
Sakız kabağı 

Taze fasulya 
Semizotu 
Taze ıkayısı 
Pazı 

Dut pekmezi 
Yeşil domates 
Salça 
Patlıcan 

Kırmızı domates 

" 
" .. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

(2320) 
Sıra No 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24: 
2~ 
2& 
27. 

' 
2~· 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

\ 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZE ve SAFiYET 

San'at ve fennin birer harikasıdır.~ 

Devlet Demiryolları idaresi İlanları 

Şebekemiz üzerinde işliyen yolcu ve mühtelit trenlerin vak 
ti hareketleri 15 Eylt'.11 931 tarihinden itibaren değiştirilecektir. 
Mezkur tarihten itibaren yolcu ve muhtelit trenlerin hareket 
ve muvasalat saatları aşağıda gösterilmiştir. 

Fazla malumat almak istiyenlerin istasyonlara müracaatla
rı ilan olunur: 

UMUM! iDARE 

Anadolu sür'at Muhtelit tren 

treni 

Haydarpaşa H. (Her gun) 
Ankara M. 

H. Ankara 
Haydarpaşa M. 
Ankara 
Kayseri 
Kayseri 

H. (Her gün) 
M. 
H. (Cumartef!i,Salı 

Perşembe) 

Sivas M. 

18,05 
10,04 
18,30 
10.0~ 

21,45 
17,52 
11,08 
07,00 
11,14 
23,18 

23,46 

Si var. 
Kayseri 
Kayseri 
Ankara 

H. (Cuma, Pazar Çarşaınba'f 
M. 

08,04 
20,10 
04,29 

H. (Her gün} 
M. 

Haydarpaşa H. (Cumartesi, pazar 
tesi, Çarşamba) 

Adana 
Adana 

M. 
H. (Cumarte6i, Pazar

tesi, perş.embe) 
Haydarpaşa M. 
Fevzipaşa H. (Cuma, pa.ı:artes· 

Malatya 
Malatya 

Fevzi pasa 

Çarşamba) 

M. 
H. (Cuma, pa.ı:ar, 

Çarşamba) 

M. 

04,58 
17,22 

Toros sür'at Muhtelit tren 

trenj 

15,30 Her gün 09,00 
20,45 20,11 

06,00 Her gün 07,20 
12,52 19,25 

02,50 
14,20 

11,30 
23,00 

Yeni Türkçe Gramer 
M. BAHA 

' 
l 

Sabık Dil Encümeni azasından ve Robert Kollej türkçe muallimlerin
den Baha Bey tarafından yazılan ve Maarif Vekaleti Milli Talim ve 
Terbiye dairesinin 3 Ağustos 1931 tarih ve 23 numaralı kararile orta 
mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına kabul C<lilen bu kitap yepyeni 
bir tarzda yazılmış, arap ve acem kaide ve ıstılablarından kurtarılmış 
yerlerine türkçeleri konmuş çok mükemmel, mufassal, büsbütün yeni ve 
emsalsiz bir eserdir. Yakında çıkacaktır, İkbal kütüphanesinden arayınız. 

Küçük Gramer 
M.BAHA 

Gene Baha Bey tarafından yazılan ve Maarif Vekaleti Milli Talim ve 
Terbiye dairesinin 3 Ağustos 1931 tarih ve 25 numaralı kararile ilk 
mekteplerin dördüncü ve beşinci sınıflarına kab<>I edilen bu kitap 
ta aynı yeniliktedir. Bol temrinlerile çocukları büyük gramere hazırla
maktadır, Yakında çıkacaktır. İkbal kütüphanesinden arıyınız. 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
8000 kilo Sovan; 

2500 kilo Zeytinyağı 
300 küsur adet Eczayı UT:ibıye 

Müesseseye bir sene için iktiza eden şartnamesine metıeut 
listede müfredatı muharrer üç yüz !küsür ezcayı tıbbiye ile iki 
bin beş yüz kilo zeytin yağının kapalı zarf usulile ve sekiz bin 
kilo savanın da pazarlıkla 26 Eylfil 931 cumartesi günü saat on 
dörtten itibaren yarımşar saat fasıla ve sıra ile münakasası icra 
edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müracaatları. (2214). 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyetinden 

Cemiyetin İstanbulda Yeni Postahane civarında Aksaray
lılar Ham altındaki depoda mevcut nümune ve şartnamesi 

veçhile imal ettireceği (100) adet bakır çaydan ile (2500) adet 
bakır tepsi münakasa suretile sipariş edilecektir. Münakasa 
günü Eylt'.llün yirmi birinci pazartesi saat (14) tür . 

Talip olanların nümune ve şartnaıııeyi görmek üzere mez
kur tarihten evvel depo Müdiıriyetine müracaatları ilan olu

(2374 ). 3 ve 6_ ayda 1ve2 senede ;ur. 
ARNAVUTKÖY'ÜNDE 

.TER~I ve MAK~~TA~ ?lmak iste~aeniz (Vez- b; Amerikan Kız Koleii 
ııecılerde Tıırk Kadınları Bıçkı ve Dıkış mektebıne ) kaydo- J 
/unuz, Son m~tot takip eder. Maariften musaddak diploma Kayıt muamelatı her Salı ve Cuma günleri saat 9 1;2 dan 
t'erir_. ı 11 112 a kadar Kolejde icra olunmaktadır. 

Kırtlareli ~on~a~ar it Ko~uları 
25 Eylül 931 Cuma günü 

Kırklareli Vilayetinden: 
1 - Yüksek yarış ve İslah encümeni namına umum Trakya

ya şamil olmaık üzere son bahar at koşuları 25 Eylt'.ll 
931 cuma günü Kırklareli vilayeti merkezinde yapıla
caktır . 

2 - Kayt ve kabul muamelesi 24 Eylt'.11 931 perşembe günü 
saat on sekize kadar olup ondan sonra yapılmıyacak
tır. 

3 - Hariçten müracaat edecekler talimat dairesinde hay
vanının mükemmel eşkalini ve gireceği koşunun nu
marasını telğrafla Kırklareli encümeni riyasetine vak
tile müracaat etmeli ve ikinci maddeyi nazarı dikkate 
almalıdır. 

4- Koşulaıra ait tafsilat divar ilanlarındadır. (2168) . ..................................... 
Zonguldak vilayeti sıhhat ve içti

mai muavenet müdürlüğünden: 
Münakasaya çıkarılan Safranbolu hastanesinin 

( 1738) lira 61 kuruş bedeli keşifli ameliyathanesinin• 
inşası talip zuhur etmediği cihetle ( 15) gün daha mü
nakasa ınüddetinin temdit edildiği ilan olunur. (2434) 

lstanbul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

20,000 kilo pirinç: Kapalı zarf usulile ihalesi 22 eylt'.11 931 sah 

PAE\İS. t-e 'f>oRE 
T•rafından imal edilmi 

Türkiye için '· 
Ere .. ~in ve T"'•do - Isha 

Alhf>ermak Ma, .. lt-3 

Paris DarÜ.ftinunundı:.tt 

Diş Tabib 

Mehmet Rifat 
C'ağalogiund• l\,qıalı fırın 

sındaki muaycnch.sne-.iııde 

"" kabul Ye te•lo\i cım 

günü saat 10,5 da. ARNA VUTKÖ 
15,000 ., nuhut: Açrk münakasa usulile ihalesi 22 eylfıl 931 AMrRİKAN KIZ K 

Kayı :ımelesi: 16 ve 
salı günü saat 14 te. saat > _ ve 14·16 ara6ında. 

5,000 ,, şeker: Açık münakasa usulile ihalesi 22 e. '.ı l 931 ve tecdidi kayıt imtihanlar 
salı günü saat 16 da. 16 Ey!Ul 9,30 T .. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı erzakın hizasında gösteri- 16 EylCıl 14.- t 
len gün ve saatte kapalı zarf ve açık münakasa usullerile iha- 17 " 9,30 Ri 
leleri icra kılınacağından şartnamelerini almak istiyenlerin 17 

" 14·- Fr 
her günve vermeğe talip olacaklann hizalarmdaki gün vesaatte n Dr. Ihsan Sami 
teminatları ile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazrmı Satın ksürük şuru 
alma komisyonuna müracaatları. d:sürük ve nefes d --------------------------1 için pek tesirli ilaçtır 

Fransızca tercüman aranıyor vanyolu Sultan Ma 
türbesi No. 189 

Y eşilköy Ha va Makinist Mektebi Müdürlüğünden - Her eczanet!e bulu 
y eşilköy Hava Makinist Mektebi için Fransızça lisanına UROLOG • OPER 

tamamile vakıf ve müsabaka ile bir tercüman alınacaktır. 

Taliplerin her gün mektep müdiriyetine müracaatla şeraiti Ur v n ~ T 8 ft 
anlamaları lazımdır. (2348). ı l' U 8 H 

1 1 
idrar Yolla 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları Hastalıkları müt...ı 
• Türbe, Babıa i caddesi 

Pazarlıkla satılık emlak Tehfo,: 22622 

Esas 
138 
162 

Mevkii ve Nevi 
Büyükada Nizam Seferoğlu köşkleri. 
Beyoğlu Teşvikiye Ekmek Fabrikası. 

164 ( 1 

248 (Galatada Ömer Abit hanına gidecek yolda sabrkBahrlye 1 

249 (lokantası. 

Büyi.lkada .ı\ltınordu caddesi Otel dö la Plajın nısıf ! 
hi~esi. 1 

168 

Baliida müharrer emlak bedelleri peşinen veya mukassaten 1 

tesviye edilmek üzere ve pazarlıkla satılacağından taliplerin 
26-9-931 Cumartesi saat onaltıya kadar Şubemize müracaat
leri. 

Yüksek Baytar mektebi rektör
lüğünden: 
Küçük Sıhhiyei Hayvaniye memur mektebinin bu seneki 

kadrosu dolmuş ve kayt muamelesine nihayet verilmiştir. 

Bundan sonra mektebe duhul için beyhude müracaat edilme
mesi ve şimdiye kadar kabul edildikleri. !kendilerine tebliğ edi
len talebenin de 1 Teşrinievvel. 931 tarihinde mektepte bulun
malaı:ı lüzumu il!n olunur. (2380). 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 

SEYRJSEFAl 
Merkez accnta: Galata Kop 

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POST 
(ANTALYA) vapur 

Eylt'.11 Salı 17 de Si 
Rıhtımından harek 
Zonguldak, İnebo1 
yancık, Samsun, 
Fatsa, Ordu, Gir 
Trabzon, Rize, 
vriye gidecektir. :y 
te Zonguldak yoktu 
Sürmene, Tirebolu 
uğrayacaktır. 

15 Eylt'.llden itilJ 
Haydarpa•a - Kadrköy 
rifesi değişmiş ve yen 
rifeler iskelelere talik 
miştir. 

AYAl<LARI TERLEYENL 

HIDRO 
TERi vo KOKUYU DERHAL USER VU 
ZARAR YERMEZ HER ECZANEOE BU 

Darüşşaiaka Lisesi M 
ğünden: 

Mektep için pazarlık! 

15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük- teı:, kalem gibi levazrmı 
sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe siye alınacağından tali 
cıvarında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sa- şartnameleri almak ve r 
hah saat 10 dan alqam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylfil 931 nelm ıgörmck içinlOda r 

Da.rüşşafakaya ve pazarl 
akşamına kadar deven edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
şeraiti bizzat mektepten alabilect!kleri gibi posta ile de istiye· 16 EyHH 931 çarşamba gı 
bilider. at 9,5 da Nuruosmaniy~ 

-------------------------· miyeti Tedrisiyel İsi 
Adana yedinci daire su işleri mü- merkezine müracaatları. 

d l d Emniyet Sandığı J 
ür üğün en: Iüğünden: 
Mersin kasabası civarındaki Efrenık deresi mecrasının ısla- Bebekte Valdepaşa yı 

hı ve üzerindeki lköpriinün tevsii ameliyatı ıkeşif ıbedeli olan da mukim iken elyevrn : 
(i8800) liıra mUkabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çı- taş Şenlikdede Yeni sok 
karılmış ve 931 senesi Eylfilüni.ln yinni üçüncü çarşamba günü 26 Didar Hanım 19/ 10/S 
.zevali 1&at on beşte ihalesi mükarrer bulunmuş olduğundan ta- rihinde Sandığımıza bır 

liplerln % yedi buçuk teminat akçelerile evraık ve sair vesaik· para için verilen 4598 nu 
lerlni havi kapalı uı:flarm Mersin viliyetinde müteşekkil ko- h bonoyu kaybettiğini 
misyonu mah81.1SUna tevdi etmeleri ve mukavele ve şartnamtimiştir. Yenisi verilece~ 

1 ve diğer fenni evrakı görmek istiyenlerin Adanada Su işleri eski bononun hükmü olr 
Müdürlüğüııe ve Mersinde Nafia Dai4-esine müracaatları ilan ilan olunur. ' 

1 olunur. (2334) ...... MlLLIYET ... MATB 


