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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Miidürii 

ETEM İZZET 

Unan 
ulgar 
ttlafı dahil 

ı Türkiyenin Cemiyeti Akvama_ 
olması mevzuu bahistir BeYnelınilel borçların teci

kkında Hoover tarafından 
'I •iitiilen proje, Yunaniı
.•h . Bulgaristan arasında 
~ lilif tebarüz ettirdi. A
ka teisicümhuru, pl'ojeyi 
• Alınanya'ya bir yardım 

•k iizere teklif etmitti. Fa
tlelitJak bütün beynelmi

a acak verecek işlerine şa
~~acak bir şekilde ileri sü

I g~nden, bundan tabii 
fltıstan da istifade etmek 

e lıe f Ve Yunanistana tami-
. deli olara le her sene ver-
i -
l>ılrayı tediye etmekten 
i.f etmiştir. 

l-f0over projesinden Bulga
~'ın istifade etmeğe hak
o duğunu kimse inkar etmi
. Bulgaristanın Yunanista
tediye ettiği tamirat bede
A.lınanya'nın mesela F ran

h ted' · - · · t be . ıye ettıgı tamıra -
f:de~ farksızdır. Her ikisi 
•rbın sonunda imzalanan 

•hitnameye istinat ediyor. 
ç< k Yunanistan da bu pro

'n istifade etmek istemit
'. Bulgaristanın tamirat be-
~ olarak Yunanistana tedi
llıe tnecbur olduğu bir ta-
. bcır-çlar olduğu gibi, Yu
~•tandan çıkan Bulgarlar 

• 
1ndan terkedilen emlak 

•taziye mukabil bazı ala-

Hariciye Vekilinin Cenevredeki 
temaslarına ehemmiyet veriliyor 
Türkiy~nin şimdiye kadar Ce ... miye!i A~vama girme
sine Sovyetlerin muarız oldugu mutalaası esassızdır 

CENEVRE, 14. (Husu
si muhabirimizden)- T ev 
fik Rüştü Beyin buradaki 
muhtelif temaslarına çok 
ehemmiyet veriliyor. Riva
yet edildiğine nazaran Tür 

Gazi Hz. 

Gazi H z., dün akşam 
saat on sekiz buçuğa doğru 
refakatlerinde mutat zevat 
olduğu halde, Sakarya 
motörü ile bir deniz tenez
:zıühü icra buyurarak Tara
byaya kadar gitmişlerdir. 

Gazi Hz., bir saat kadar 
tenezzühten sonra Saraya 
avdet etmişlerdir. 

Maarif ve Adliye 
Müsteşarları 

Her iki müsteşar dün 
Ankaradan ge/dile,. 

Maarif mtioteıarı Salih Zeki Bey 
dün Ankaradan tehrinıize gelmiftir. 
Müıt~r Bey· dün maarif idareıine 
gelmemiş istirahat için doğruca e· 
vine gitmiştir. Aynı trenle maarif 
umumi müfettiti Tevfik ve talim 
İerbiye azasından Rüştü beyler de 
~ehrlmize gelmiılerdir. 

ı - ı 
+--
L 

Dünkü cenaze merasiminden bir kaç intiba 

1 •rı vardır. Yani Yunanis
ka Bulgaristan yekdiğeri
ltşı hem alacaklı hem de 

' , lu vaziyetindedirler. Yu
iJ 1118tan'ın tamirat bedeli şek-

kiyenin Cemiyeti Akvama 
dahil olması mevzuu bahis
tir. Zaten bu gÜne kadar 
beynelmilel konser haricin
de kalması, onun Cemiyeti 
Akvam tesisi aleyhinde bu
lunmasından tevellüt etme 
melde idi. Şimdiye kadar 
Cemiyeti Akvama dahil ol
masına Sovyet Rusyanm 
mini olduğu mütaleası ise 
tamamen esassızdır. Tür
kiye, Rus dostluğuna çok 
laymet vermektedir. Eğer 
rivayet edildiği gibi hakika 
ten Cemiyeti Avkvama gi
recekse, bu kararı Sovyet 
Rusyanın arzu ve temayii-

Cenevredc mühim temaslarda 
bulunan Hariciye Vekilimiz 
T•vfik Rüştii Bey ve Cemiyeti 
Akvamın fevkalade içtima/aTin-

Adliye müsteşarı Ferit B. de dün 
kü trenle mezunen ıehri'!'İze ırelmiı 
lir. 

Ferit B. şehrimizde bir hafta ka -

Prenses Emine Hf.nin 
cenazesi dün kaldırıldı 
Cenazeyi hamil olan lzmir vapuru 
bu sabah Mısıra hareket edecektir ' de alacağı; muahedeye isti-

dan biri .. 

' 

t ,ediyor. Bulgaristan'ın Yu 
~1•tan' da Bulgarlar tarafın-
!~ terkedilen er.ı lake muka-
1•tnıi nat şeklinde alacağı ; 

latma muh/alif değildir. ! Türkiye gibi bir dostu~~n j ~s daha İyi bir nazarla gö
Beynelmilel bir konserde da bulunmasını Rusya bıla- rur. 

iltihabı reeviden vefat eden 
Mısır kralı Fuat Hazretlerinin 
hem,ireleri Prenses Emine Ha 
nımın cenazesi dün kal dırıla
rak Mısıra nakledilmek üzere 
hazırlanmıştır. Prenses Emine 
Hazretlerinin cenazeleri dün 

mekte idi. Bunu takiben Kolor 
du namına merasimde bulunan 
miralay Hüseyin Hüsnü Bey 
ve arkada silah namluları aşağı 
olduğu halde, bir kıt'a süvari 
ve bir kıt'a piyade gelmekte İ· 
di. Bun !arı takiben Reisicüm. 
hur , Gazi H:ı:.nin muazzam bir 
çelenği ve B. M. M. namına 
Kazım Pata, ve Baıvelôl ismet 
Pata, latanbul Belediyesi, 
F ranıız sefareti ve diğer sefa
rethane bantlarını taııyan çe. 
lenkler gelmekte idi. 

0
lof - Kafandaris itilafname
B istinat ediyor. 

. lı.lgaristan , Ho0 ver pro
•ııe istinat ederek Yunanis
• tamirat bedelini vermek 
~ediği gibi, Yunanistan 

1•1n~ Projeye istinat ederek 
.Re.rıatan'a tazminat verme
••teıneınittir. Yunanlıların 
l~tında Hoover'in teklifile 

·&lk-;,·;;·········-·xE g;~~~··rü;kif~:· 
Konferansı den doktor istiyol'. 

Murahhaslar Yıldız sa-
lonlarında çalışacaklar 

ı · ıuı. beynelmilel borçlar te
ec • ~d~Jınittir. Nihayet Yu~a
e i - ~ ın Bulgaristana tedıye 
P• ~ ta:ı:minat da beynelmi

B l'Çtan ibarettir • 

Balkan Birliği cemiyeti Tür 
kiye milli şubesi dün de Darül
fünunda toplanarak, konfe~
sın proğramı üzerin~e tetkıkat 
ta bulunmuştur. lçtım.ada !'ro
" amın birkaç maddesı tadı) e
gr D ülfü dilmittir. Evvelki gün ar 

ol lllgarle.ra gelince; onlar 
a· , of • Kafandaris itilafname
T Oo te.hakkuk eden borcun, 
0' . \'er Projesinin çerçevesi i
di giremiyeceğini, çünkü 

nunda murahhasların çalışa
caklar; salon tetkik edilrru? ".e 
burası muvahk görülmemı9tır. 
Dünkü içtimada murahbaala
nn yıldız sarayı aalonl~rın~a 
toplanmalarına karar verılmı9-
tir. llk celse gene Dolmabahç~ 
sarayında Başvekil Patanın bır 
nutku ile küşat edilecek ve kon 
feranaa Trabzon meb'~su Ha
san B. riyaset edecektır. 

lııı B11lgar hükilmetine ait 
l>e.ra olmayıp Yunanistan 
~lak ve ara~ilerini terke--

Bulgarlara ait olduğunu 
h~aleyh hususi bir borç 
'Yetinde bulunduğunu id

lediyorlar. 
.htilif Cenevre'ye intikal 
'f Ve bir taraftan Yunan 
Vekili Venizelos, diğer ta-

'1i 11 d~ .Bulgar Başvekil~ 
llof ıkı hükumetin noktaı 

· I tnı kuvvetle müdafaa et
·~· erdir. Cenevre' den bildiri! 

"''llıe .. H k·ı· r~k go_re , ariciye ve ı ı 
de Rıiştü Bey de iki kom-

ıl' iıı· blet arasında bir itilaf ze
, ~~ ulmak için tavassutta 

eıl . 't llıuıtur. 
eril ı,,, evfik Rüştü Beyin bu ta
~ı~İıı :t11! bütün Türk milleti
. ~it e l§tirak ettiği samimi 

;,il \t ~~Unun ifadesidir. Biz 
a gl ~ti I komşu dev Jete kar§I da 
Cf v, ti ilk rabıtalarile bağlıyız. 
'f' ~ d 

0•tle.rıınızı kendi araların 
1 ı ~ ~ e. dost görmek isteriz. Es

.zfl 'ıı,i/~eltnilel hayatın bir hu
-d~ t' ~ etı, ara bulmak değil, a-

•e ıeı~e.ktı. Devletler emniyet 
. 1'tıı 811ıetlerini komtularını:-.ı 

I~ lııı ,!ftne.larında ararlardı. Ve 
şiıı' ~ ıı'Y~ıet bilhassa Balkanlar-. 
~ı ~ıp0tru İdi. Bu&ün dünyayı 
ıf "ltı ,. avuran buhran bu hod

t . b,"11
Yasetin iflası demektir. 

r~ ~ etler aldıkları acı dersler-
8 •oııra · 1 • • . J( ltıııtı . emnıyet ennı ve se-
'/ 1 Ilı ~rıni ve hatta refahları
ıJI llı'ta ııelınilel teaanütte ara
ıJı$, ~ d baılamışlardır. Ve bu 

ı465 ~tıten en ziyade müte
' olan emleketler de 

Dünkü içtimada Ce~i~~ti 
Akvam beynelmilel mesaı bu~o 
suna da Balkan konferansına ~§ 
tirak için bir dave~y~ gönden! 
mesi tekarrür etmıştır. 

Kanferansa riyaset edecek 
olan Hasan B. dün bir muhar
ririmize demiştir ki: 

_ Balkan Birliği bürosunu 
İstanbula naklederek ~azırlık 
faaliyetini arttırdık. lst~~zarat 
komisyonları yarından ıtıbaren 
(bugün) toplanarak raporları-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

bin siyasetin en ziyade rev~ç 
bulduğu Balkanlar~ır. !. esan~t 
. . "t denberı Cumhurı-

sıyasetı o e I 
t T ürkiyesinin teme tatını 

ye d' 
t kil eylemekte ır. . . , 
et y ve Bugar ıhtılafının 

unan d' 1 d'kten h · tini etrafile ın e 1 

ma ıye hak ve hakikat denilen 
•?n~a,dahı' hazan birkaç taraf
feyın k' .. 
Iı olabileceği hakkındda fı dıo-

" ı - bı'r e a a-.. dogru uguna . 
zur1; d k Filhakika her ikı 
ha ınan ı · . d .. 

1 hinde ve aleyhın e soy-

l
tez ek sözler yok değildir. 
en ece tef 

le ince bir hukuk ve • 
~eıı;eselesidir. Ve her iki ta-

f d hüsnü niyetle hareket 
ra ın a b'I · ., . şüphe etmek ı e caız 
ettıgın~ ·· akında bir 
olmadıgına gore, y k .. k"I 
itilaf zemini bulma mut u 
olmamalıdır • 

Ahmet Sülrrü 

saat 10 da Moda'daki 
hanelerinden kaldırılarak, 

Afgan sefiri memleketi hakkında 
gazetemize beyanatta bulundu 

Salih Zeki ve Ferit Beyler 

dar kalacak, aynı zamanda da Adli
yede bazı teftipt ile metırul olacak-
tır. 

Seyrisefain idareainden tahıis 
edilen Kınalıada vapuru ile Sir 
keci rıhtımına getirilmit, oto
mobille Ayasofya camiine nak
ledilmittir. Aysofya camiinde 
öğle namu:mdan ıonra diai 
merasim yapılmıt ve cena:ı:e na 
ma:ıı kılınmıttır. 

Afgan sefiri Sultan Ahmet Han 
dün aazetemize atideki beyanatta 
bulunmuıtur: 

- Bazı ırazetelercı.. Afıran hü
kümdarı Alihazret Nadir Şahın 
parlamentoda söylediği nutuk mat
luba ırayn muvafık manalar çıkacak 
şekilde neıredilmiıtir. Parlamento 
ikinci defa olarak değil, ilk defa 
Nadir Şah tarahndan açılmııtır. 

Nadir Şahın f ngiltereden yardın . 
tarzında askeri esliha ve mülıimmaı 
aldıiı da doğru değildir. Bunlar mü 
baysa ve iıtikraz ıüretinde yapılmıı 
muamelelerdir ve yalnız r ngiltere
den değil, Almanya ve Franaadan 
da eslilıa sabn alıntnıftır. Hiç bir 
hükümete karşı hususi bir temayülü 

müz yoktur. 
Memleketimize her hangi bir ' 

memleketin göstereceği alakay! __ 
memnuniyetle kabul ederiz. Siyaseti 
hariciyemiz muvazene esasına mÜı· 

tenittir. Nitekim muhterem komıu· 
muz Rusya ile de dostluk ve bita
raflık muahedesini tecdit ettik. 

Her iki memleketin müşterek düş 

1 n ba.lancı ve eıkiva reisi manı o a 
fbrahim Afgani•tanılan Ruayaya 

";4.fgan sefiri Sultan Ahmet 
ilanm gazetemize. verdikleri 

son bir resmi 
kaçmağa mecbur olmu§ ve orada ya
kalanarak tahb muhakemeye alın
mııtır. Şimdi Afganiıtanda aaayiı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mevsimin En 
Sıcak Günü 

Dün gölgede derecei 
hararet 34 ü, 

güneşte 60 ı buldu 

Dün şehirde müthi, bir sı
cak vardı ve hemen herkes sı
caktan şikayet ediyordu. Yal
nız bundan şikayet etıniyenler 
ıucu, dondurmacı, şerbetçiler
di. 

Dün haral'et gölgede 34 de
receye kadar çıkmıt ve günet 
te 60 dereceyi bulmuştur. 

Rasataneden aldığımı:ı: ma. 
lilmata göre dün vasati olarak 
bu meninin en &1cak cünü idi. 

Haberimiz 
Doğrudur! 

Nuri Beyin istihdaf 
edildiğini 

nereden çıkarıyorlar? 
Evvelki günkü nüıhanuzda bele

diyede bir aui İstimal meydana çıka 
rddığını yazınııtık. Bu habere, ak
§8111 ır•ç vakit muttali olmakla bera
ber tevsik etmif, ancak belediyenin 
hangi tubei idariyesinde vukua gel. 
diğini tahkika imkan bulamamııtık; 
fakat dünkü nüshamızda, mütem. 
mim tahkikatımızın neticesi olarak 
ıui istimalin Balarköy ılairei beledi 
yesinde olduğunu yazdık. 

Netekim dünkü aabah refikleri
miz de bu haberi teyiden Bakırköy 
dairei belediyesinde iki bin ilralık 
bir ıui istimal meydana çılrarılclajı
nı yazdılar. Lakin dünkü Yeni Gün 
refikimiz güya bu haberi tekzip et
mek gayretini gösterirken, yazımız 
dan bazı şahı&ları ve ezcümle eıki 
muhasebeci ve şimdi belediye mua
vinlerinden Nuri Beyin iıtihdaf edil 
diği zehabını ortaya çıkarıyor. H.ı
buki verıliğimiz haberin aarahati 
bj;y)e bir zehap ve tefıire yol açma 
ğa tamamen minidi. ilk haber verdi 
ğimiz zaman, o yaz~ız dikkatle o
kunursa, hiç bir tahsın ve bilbaıaa 
Nuri Beyin kaıdedilmediği tamami 
le görülür. Netekim dünkü mütem
mim tahkikatı muhtevi yazımız da 
bunu müsbittir. 

Bundan ıonra cenaze mera· 
simle kaldırılmıttır. Merasim
de en önde bir kıt'a Polis git-

El üzerinde ıötürülen t ..... 
tun önünde Kolordu bando.u 
matem hava11 çalıyor ve talıu
tu lıtan.bulda bulunan bütün 
sefirler, hükumet namına hari 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ucuz otomobiller 
••••••• 1 

Adam başına on kuruşla yolcu 
taşımaya başladılar 

10 kuruf8 yolcu nakletmeie kıı- ı Şoförler cemiyetl IU maliiınatı 
tar veren altımı ıoför dün ııabahtan vermiıtir: 

itibaren İte baılamıtlardır. - Takıiden ucuz, yani adam ba· 

Bunlar otomobillerine cJllrt yolcu tın• on kuruıla çalıf8n toförlerin o
almak ve böylece 40 kuruı hilll•t tonıol>Weri eskidir. Bunlar yenilerin 
temin etmek ıuretile harekete ıreç· yNimcla ekmek paralarını bile çıka· 

raımyorlardı. Şimdi otomobil mas-mitler ve çok rağbet bulmuılardo·. 
raflarını ve ekmek paralarını çıkaı·ı Bu otomobillerin İyi it yaptığını gö 
yorlar. Bunlara mevcut diğer 500 
eski otomobil de bugün iltihak ede· 

Bu meıele hakkında aldığımız son 
malU.mata göre, üç sene evvel Bakır
köy belediyesinde bir ıui istimal vu
kua gelmit ve "!ea'ulleri mahkeme
ye tevdi edilmiıtir. On bet gün ev
vel de aynı meseleye tema• eden 
bir vak'a hakkında tahkikata baılan 
mıı ve mütecaıirleri mahkemeye tev 
di olunmuttuı 

ren 40 otomobil daha ucuz nakliyat 
serviıine iltihak etmiılerdir. Bu oto
mobillerin hepai .,.kidir ve loilhaua ~~tir. Bu iıe toförlerden hiç bir. 
E7minönü • Şiıli ve Karakay • Şiıli itiraz edememiıtir. itiraz değil, bel. 

hatbnıla çalıımıılardrr. Ucuz otoma k'. mühim bir kısmı iltihak edecelder 
billerden biı- kaçına dörtten fazla 1 dır. Ortada cemiyetimizin müdaha-

ol 1 k t .-LL·' .. .. .. 1 .. 
1 

ıc edeceği bir hadise yoktur. Beledi y cu a ınma eır;vousu ıoru muı 

n menedilmiıtir. (Devamı 6 mcı sahifede) 
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Siyasi tefrika: 23 

KARA BİR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Gandhi 
Londrada 

Londraya niçin gel
diğini anlatıyor 

Karışıklık 
Berdevam! 

Hükumetin lsyan1 
bastı. ac lğl anlaşılıyor 

·,...---- - -

Aziz Hüdagi 

Bir ses, bir kız 
ViYANA, 13 (A.A.) - Heim

wehren'lerin darbei hükumet teıeb
bü•leri haberi teeyyüt etmektedir. 
Heimatchtz'ler hizbi istirya "yuka
rı Avusturya'' da ve Salzburg eya

letinde taraftarlarını iı batına çağır 
ıruı ve bunlar muhtelif mahalleri iı
gal, yolları ve münakale vasıtalarını 
abluka et:mİflerdi. Bunlar, Kirch· 
dorff nahiyesini de iıgal etmiılerte 

de askeri kuvvetlerle, jandarma bu
rayi tahliye ettirmiıtir. 

Şikago 
Sergisi i E~~!~~~~Jı~::ı~le~~ :u~!~!~ü~d!~:~ 

Deminki şarkıyı yazmak istiyorum. 
Onu bana tane tane söylermisiniz? 

• 
- Hayır, Matmazel. ı için azdır. 
- Ov, o .. O halde kimsi- Burada karınca bir dost, 

niz? öriimcek bir misafir ve dilsiz 
- Baıka bir mahpm. 
- Orada batka mahpus 

yoktu • 
- Fakat yoktu ama timdi 

var. 
- Kimsiniz, siz? 
- Bir Türk zabiti. 
- Bir Fransız hapisa-ln 

de bir Türk zabiti 1 
- Öyle. 
- Sebep? 
- Sizi komtusuz bırakma 

mak için. 
- Hah! Hah 1 Baıka se

':ep? 
- Bilmiyorum, galiba bit 

yanlıtlık. 
- Meseli? 
- Bir yazıyı imza editim 

ve bu yazının Cenerale yanlıı 
tercüme ediliıi. 

- Tuhaf! Bugün hava ya:ı 
gıbi. 

- Siz havayı görebiliyor 
musunuz? 

- Tabi!, ya siz? 

- Ben sizin sesinizden bat 
ka hiç bir şey göremiyorum. 

- Hah! Hah! Affederııiniz 
mösyö, ben sizin Türk olduğu 
nuza inanmıyorum. 

- Bir Türk yüzbatııı, Mat 
mazel • 

-- Üııtünüzdeki elbiseyi ta 
rif eder misiniz? 

- Boz bir kaput • 

- Lutfen kolunuzu p~c:e-
reden uzatınız • 

- işte. 

bir çocuğun iıaretleri · ' dert 
ortağı olunca ıizio çiçekli ae
ainiz beni tarif için, dütünü
nüz, -•ıl bir mübalağa bulma 
lıyon? .. 

- Çok uazikıiniz, m&yö. 
- Müballfa ediyonunuz, 

Matmazel. 
- Hotunuza gidiyona bir 

tarkı daha ıöyliyeyim. 
- Mersi, fakat ondan ev· 

vel bir ricam var: Deminki 
tarkıyı yazmak istiyorum, onu 
bana tane tane söyler miıiniz? 

- Memnuniyetle. 

- La • baı, souı le ciel 
d'un rouge d'enfer. 

Meçhul ses söylüyor. Fa
kat iki dıvar arasında çalka
lanan kelimeleri anlamak ve 
yazmak mümkün değil. Esa
sen defterimde o kadar az yer 
kalmıfh ki farkı ile doldurma 
ğa ve gündelik hatıralarımdan 
mahnrm kalmağa gönlüm razı 
olmıyordu. Bir çağlayanın al
trna ağzı dar bir desti tutmuf 
gibi kapabildiğim kelimeleri 
yazdım, diğerleri akıp gitti . 

- Mersi, Matmazel, de-
dim, sağ kalır fırsat bulur-
aam bunu sizden serbest bir 
kulakla da dinlemek ve size 
bizzat tetekkür etmek isterdim 

- Sizi büyük bir memnuni 
yelle kartılanz; evlisiniz, de
ğil mi, Mösyö? 

- Evet. 

(Devamı var) 

Gandlıi ile Londraga gide •. 
.Wadam Nadio 

LONDRA, 14 (A.A.) - Gandl 
yanmda Hintli §Bir Madam Naidu 
bulunduğu halde bu sabah Saint · Ja 
me• sarayına gelmiı ve Yuvarlak 
Mar.a konferansının Hindistana ve
rilecek kanunu esa•İyİ kaleme alma 
ğa memur komitenin içtimaında ha· 
zır bulunmuıtur. Gandhi buııün hig 
bir söz söylemeyecektir. 

LONDRA, · 13 (A.A.) - Gandhi 
Londrada bulunan vatandaılannm 

beyanı ho§imedi veailesile izhar et
tikleri temennilere mukabele olmak 
üzere ıu beyanatta bulunmuıturı 

"Ben yar. aç bir halde bulunan ve 

1 sesini çıkannayan milyonlarca Hint· 
1i için gam ve kayıba: bir hürriyet 
temin etmeğe Hintliler ittihadı kon 
ııresl tarafmdan memur edildim. 
Dootlarun ve ben •ulhü Ye •ükiln• 
muhafazaya ÇA)qmak vazifesini yeri 
ne getirmek için buraya relmiı bula 
nuyonız.,, 

- Evet, Pariste bulundu
nuz mu? 

- Hayır. 

- Ya F ransızcayi nuıl öf 
Matbuat davası 

rendiniz ? 
- Çalııarak. 
- lmki.nı yok. 
- İmkanı olmazsa söyle. 

diklerinizi anlıyabilir miyim? 
Ba.nıa da bir şey sormağa .D)Ü· 
saade eder misiniz ? 

- Rica ederim • 
- Siz kimsiniz? 
- Bir komşu. 
- Fransız mı? 

" - Evet, Fransadan yeni -· 

Mersin meb'usu tarafından Yeni Adana 
aleyhine açılan davanın son safhası 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Bu 
ı:iin ceza mahkemesinde Türk Sözü 
razetesi sahibi Merain meb'u•u F e-

1 rit Celal Bey tarafından Yeni Ada
na gazetesi sahibi Ahmet Remzi B. 
aleyhine açılan davanın rüyetine de
vam edilmiıtir. 

tesinde müekkili aleyhine yapılan 

bazı neıriyatı ihtiva eden nüshala
rın celbini mahkemeden talep etmiı 
tir. 

Mahkeme gerek davamn tevhidine, 1 

gerekse mezkiir nüshaların celbine ı 
lüzum gönnemit ve ancak maznu
nun bu hususlar hakkında müdafa- 1 

Hükilmet, ":tizam ve iıayi~i sür' 
atle iade edeceğini ümit etmektedir. 

Heimwehren'ler mütralyözlerle 
mücehhezdirler. Kirchdorff nahiye
ıi müdiriyeti, hükUmetin devrilmiı 

olduiunu söyleyerek arkalarından 

sürüklemeğe teft!bbü• etmiılerdir. 

Fakat nııhiya müdürü pqleri •ıra 
ııitmekten imtina eylemiıtir. icabın
da bütün A-nıtlurya topraklarında 

cümburiyeti müdafa etmeleri için 
ıoayali•t tefkilitlarıruı malilmat ve 
talimat verilmiıtir. Aıkeri kıtaat, ka 
nııkhldan bastırmak üzere Gratz-

M. Schober 
dan yola çıkmııtır. 

VIY ANA 13 (A.A.) - lstirya, 
Heimwehren'lerinin darbei hüku
met te,ebbüıiinde bulunmuı olduk
tan haberi Viyanada sabahleyin ııeç 
vakit malum olmuıtur. Bu haber bü 
tün si~a•İ mahafili hayrete düıür
müştüı'. 

~argaşalıklar 
VIYA\'iA 13 (A.A.) - Sr.t,yalist 

!erin mürevvici efkarı olan Arbeiter 
Zeitunıı gazete•İ neıretmiı olduğu 

husuıi bir tab'ında lstirya hükUme
tini, tenkil hareketini kafi derecede 
teshil etmemİf olmakla muahaze et
mektedir. 

Sosyalist reisleri, Baıvekil ile yap 
mıı oldukları bir mülakat esnasında 
darbei hükumet hareketinin hemen 
tenkil edilmesini ve devletin emniye 
tine ait iılerin valilerden alın:ırk hü 

--=-""'_.-: 
Memleketimizin de 
iştiraki takarrür etti 
ANKARA, 14 (A.A.) - Şikago 

şehrinin yüzüncü yılclönümünde Şi
kagoda açılacak beynelmilel terakki 
sergısmın reımi mümeısilleri olan 

ve bir iki ırfuıden beri ıehrimizde 

bulunan Şikago Darülfünun Şarkı 

karip ıubesi müderrİ•İ ProfesörMac 
Goven bu serciye memleketimizin 
de iıtiraki için icap eden makamlar 
da temaslarda bulunmuı ve dün de 
Baıvekil hmet Paıa Hazretleri tara 
ftndan kabul olunmuıtur. Profesör 
bir muharririınize serginin mahiyeti 
hakkında atideki izahatı vcrmiıtir: 

"Şikagonun yüzüncü yddönümü 
münaıebetile 1933 •eneainde Şikago 
da dünyanın en büyük beynelmilel 
ıergiıi açılacaktır. Bu ıerııi nisanda 
baılayacak ve teırinisanide kapana· 
caktır. Serginin İstediğimiz mükem
meliyette açılabilmesi için timdiden 
hazırlıklarda bulunuyoruz. Bu sergi 
iki kısma ayrıbruıtr. Birisi ticaret, 
sanayi ve ziraat kıımı; diğeri ise me 
den;yet tarihi kısmıdır.Birinci kıınn 
da cihannı ticaret ve sanayi ve zira
at ıahalarndaki bilhassa son bir aıır 
lık terakkiyatı gösterilecektir. Diğer 
kısnnda medeniyet tarihinin mebde
inden itibaren elde edilmiı olan bü
tün asar teshir olunacak ve bu suret 
le medeniyetin terakkisi gösterilmit 
olacakbr. Serginin bu ikinci kısmım 
açabilmek için medeniyetinin mehdi 
olan yakın !Ark memleketlerinin, Mı 
ID"m, lran ve lrakın ve bilhaııa Tür 
kiyenin bu sergiye iıtiraklerini te
min etmek lazundır. Bu ıuhede Hi
tit medeniyeti asarı pek mühim mev 
ki itııal edecektir. Serginin ticaret 
ve sanayi kı•mmda bilhassa Türk tü 
tününün, yemiılerinin, madenlerinin 

teıhiri cok faideli olacaktır. Bu ıu
retle Türkiyenin istihsal vaziyeti 
topraklannm •ervetİ Amet·ikalJar 
tarafmdan daha yak1ndan tanınmı1 

olacak, Amerika; Türkiyenin ticari, 
iktısadi vaziyeti hakkında daho. esas
lı malumat edinmit olacaktır. Bu su
retle Türkiye ile Amerika arasında 
doğrudan doğruya il:t:sndi münase
bet artacakl!r. Serginin temenni et .. 
tiği diğer mühim bir cihet te T ü

ring k:ılübünün bu sercıiye eserler 
ve krokil~r gÖndererek, Türkiye ve 
bilhassa Türk nbidatı tarihiyesi hak· 
kında mufassal malô:mat vermesidir. 

geldik. 
- Yeni geldiniz ve "dudak 

lara çiçek, kalplere ümit,, ge
tirdiniz. 

Ferit Celil Beyin vekili müekki
linin bir tezkeresini mahkemeye tak 
dim etmiştir. Maznun vekili de Ada 
nada- açılan davalarla bu davanın 

ası esnasında mahkeme heyetini ten I kUmete verilmeıi için bir taknn ka 
vir edebileceğini ifade etmiııir. Mu- nuni ahkamın mer'iyet medciine va. 
hakeme 13 teşrinievvele talik olun· 1 zolunmasını talep etmiılerdir. 

tevhidini iıtemiş ve Türk Sözü gaze muıtur. Baıvekil, isyan hareketini hatta 

Şimdil;k Amerikalı •eyyahlar yal
nız lstanbula geliyor. Burarla pek 
az kalıp ve hemen hemen sabah ge
lip akıam avdet ediyorlar. Halbuki 
Türkiye asarı tarihiyesi itibarile sey 
yahlarru en ~ok alakasını celbetme
ıi 15.zım gelen bir mem1rkettir. Ser
gide bıı sa.l,ada azami faaliyetle pro
paganda yapılması ç"k faideli ola
caktır. Dün Başv•kil ismet Paıa 
Hazretlerini ziyaret ederek serci 
hakkında maruzatta bulundum. Şi
kago Darülfünununun tarih müder
risi olm"k dolayısile bittabi l •'11et 
Pat" Hazretlerini tanırdım. Fakat 

- Bu bir şarkıdır. 
- Sizin şarkınız. 
- Bu şarkı şimdi F ransada 

çok (Populaire) oldu. 
- Ben ilk defa duyuyo-

rum. İpek sesinizin odama 
dağıttığı çiçek ve ümit bestesi 
talii meçhul bir bedbaht üze. 
rinde nasıl tesir bırakıyor, bil
ıeniz. 

- Pek mi beğendiniz. 
- Siz görünmiyen bir ( Ca 

nephore) siniz. 
- Mübalağa ediyorsunuz, 

mösyö. 

- Bulunduğum ıerait için 
de mübaliğa bile duygulanm 

·--·---

Ilgın kaplıcaları imar ediliyor 
KONYA 14 (Milliyet) - Ilğın kazasındaki Evkafa ait kap 

lıcanm asri bir hale ifrağı için projesi hazırlanmıt ve lbtm ge
len tahsisat da alınmıttır. Kaplıcanın imarı Ilğmın tarakkııine 
ve daha itlek bir kasaba olmasına yardım edeceği için halk çok 
memnudur. 

Bulgarlar bir kanunu il~a ediyorlar 
SOFY A, 14 (Milliyet) - Adliye nazırı M. Vırbenoff 1924 

te teaiı edilen Devleti Müdafaa kanununun ilga edileceğini ve 
bu fevkalade kanun dolayı&ile, ceza kanununda timdiye kadar 
tecziye edilmit cürümlere ait ahkamın tadil edileceğini beyan et 
mi§tir. Hususi komisyon Bulgar ceza kanummda umumi ıalahat 
yapmağa da memur edilmi§tir. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

•ıruflarını ve milletlerin her giln 
değitebilen menfaatlerini korumak 
ancak hükumet adamlarının, orc!tr
rın, polisin vazifesidir. Fikir ad:.mı- i 

1 - Politika ve 
mütefekkir 

Fraıtsız muharrirlerinden M. Ju. 
ıien Benda, dört sene evvel bütün 
Avrupa matbuatında ıiddetli müna
kaf&lara sebep olan ve hata unutul
mmyan bir lı:itabmda ( 1), bugünkü 
mütefekkir ve san'atkarlann hemen 
hemen hepsinin politikaya kanıma
smdan tikayet ediyordu, Onların, 

bazı siyasi meselelerde haklı bulduk 
ları tarafı müdafaa etmeğe kahları 
olduğunu inkar etmiyor; hatti bu
nun, onlar için bir vazife aaydd1ğı 

( 1) La trahison des clercs (Gra-

nın vazifesi ise, ebedi kıymetleri İ
Di da kabul ediyor. Onu sinirlendi- dame etmektir. Hükumet adamları 
ren, zamanonız üzerine AJlah'ın 

!An.etini ve bizden ıonra gelecekle
rin nefretini davet etmeıine sebep 

olan cihet fikir adamının fırkalar a
raımdaki kavgalara iıtirak etmesi~ 
dir. 

M. Benda'run sevdiği mütefekkir 
kendi ı11ı:fının, milletinin menfaatle 
ri ile alakadar olmayacak; daha doğ 
ruıu onun bir sınıfı, bir milleti ol
mıyacak. O, hadisatı yukarıdan sey
redecek ve kendince haklı olan tara
fı, sınıfının ve milletinin ha•mı da
hi olsa, sözü ve kalemi ile kuvvet
lendirecektir. Çünkü bu dünyada, 
insanların fani islerini idare etmek> 

birer laiktir, yani dünya itlerine, 
reaiyete merbuttur; mütefekkir İte 
bir rahiptir, yani hakikatin bekçisi 
ve hizmetki.rıdır. Laiklerle birleı

meıi, asıl vazifesine kartı bir hiya
nettir. 

M. Benda, kitabının mukaddi
mesinde şunu anlatır: Tol~toy or
duda iken bir gün talim es.,asmda 
zabitlerden biri, emri layık.ile ifa e
demiyen bir neferi sıradan çıkarıp 

dövmüı ve ona ağır &Özler söyle
mi§; bundan muztarip olan To1stoy 

arkadaıınm yanına gidip: "Kardeş, 
diyor, bir İnsana bu kadar hakaret 
edilir mi? Sen lncil'i hiç okuma<lın 

bugün tenkil edeceği hususunda te

minat v~f!İr• 

Schneider 
Kupası 
LONDRA 14 (A.A.) - Saatte 

548 kilometre •iir'ati taluıkkuk etti- kendileri ile gÖrÜ!tÜkten sonra halı:· 
larındaki hi11iyatımın çok seri oldu 

rerek eski rekorunu kırmalı: suretile 
kat'e muvaffak olan mülAziın Booth ğunu anladım. 
man'IQ uçuıundan oonra Schneid• 
kupaaı nihai olarak lngiltere tarafın 
dan kazarulmqtır. 

Bundan ev.,el mülazim Stainforth 
vasati 621 ve azami 650 kilometre
lik bir sür'at totis eylemek suretile 
cihan sür' at rekorunu kırmııtır. 

mı?,, Arkadaıı cevap veriyor: "Ya 
sen Talimatname'yi okumadın mı?,, 

''Rahiplerin hiyaneti,, muharriri 
bu vak'ada zabite hak vermekle be
raber: "Fakat, diyor, bir taknn a
damlar vardır ki onlar lncil'i askeri 
talimatnamelerin fevkinde tutmağa 

mecburdur.,, (2) 

M. Benda kitabında asıl milli
yetçilere hücum ediyor, Fransa'da 
bilhaııa Bartıeı ve Maurra~'ın tesi
rine karıı mücadele açıyordu. Fakat 
ıınıfçıları da rahat bırakmıyord,µ. 

bir yerde onlardan bahsederlerken: 
Milliyetçilik, sınıfçılığın yanında 

(2) Bilmem tasrihe hacet var mı? 
Burada İncirden maksat, Isa 'mn ha 
yatını anlatan ve emirlerini ihtiva 

eden kitap değil, bütün fikir ve ah
lak kitaplarıdır İncil kelime•i bir 
remizdcn ib;ırettir .. 

Pllfa Hazretleri cihan siyaset ale
minin en büyük simaları olduktan 
baıka, bu alemin en sevimli siması
dırlar. 

Ben çok gezdim ve bütün dünya 
devlet adamların ıtarurım. Fakat 
son zamanlarda bütün düıtya devlet 

adeta hir idealizm, hubi bir fikir 
hareketi oluyor,, der. Buna rağmen 
•ol taraf adamları, bilhassa sosya
listler, o lı:itaba pek menun oldular; 
çünkü hasimleri aleyhinde gürültü
lü bir ithamname idi. Doğrusu sağ 
taraf da, oolun uğradığı itirazlara 
sevindi. Zannderim ki M. Benda bu 
halden memnun olmuıtur: düımanı 
mıza ıilih çekeni, diğer taraftan en 
mukaddes bildiğimiz ıeyleri tahribe 
kalkııımı olsa dııhi alkıılamak, bu 
asrın en büyük kusurlanndan diye 
gö•terdiği fırkacılığm kuvvetli bir 
delili değil midir? 

ilk bakışta M. Bcnda'ya hak ver
memek çok miifküldür, bellı:i kabil 
de değildir. Fakat zamanımızın bili 
öyle ki kimsenin, bilhassa "rahiple
rin,, bitaraf kalmasına im1<an yok
tur. Eski monarıiler devrinde, halt.~ 
son elli seneye l<adar bir mütefekkir 

gar erazisi.ndeki. Türkler sefalet içindedirler. Eğridere ba 
murahhasları aktettikleri bir içtimadan sonra, hükUmete 
lamentoya bir telgraf çekerek, bu havalinin yegane mahsol 
lan tütün fiatlerindeki elim teııezzülün, yalan bir !atlığa 1 
ğım izah etmiştir. Halk vel'gilerin, Ziraat Bankanna olaıı 
larm üç sene müddetle tecilini ve aynen erzak ve havayicİ 
riye tevzii.ni i~temektetlir. Bu erzaka mukabil Ziraat B 
depolarındaki tütünlerini göstermektedirler. 

Dahiliye nazın bu havalinin muntazam surette iateai et 
istikmal edeceğini vadetmi!tir • 

Kongada 31 bin liralık ihtil 
KONYA 14 (Milliyet) - Geçenlerde otuz bir bin lir' 

lia ederek firar eden Konya tuz İnhisarı veznedarı zabıt 
şiddetli takibatı neticesi yakalammt ve aldığı paraların 
küllisi de elde edilerek Adliyeye teslim edilmiıtir. 

Afyon spor birliğinin bir kons 
AFYON KARAHISAR, 14 (Milli.yet) - Afyon Spat 

liği musiki heyeti tarafından lisede muhteşem bir konıeı 
miştir. • 

Afyonkarahisar vali vekilli: 
AFYON KARAHiSAR, 14 (Milliyet) - Vali Fah 

Beyin yerine vekaleten Aziziye Kaymakamı Halis Bey g 
tir. 

Af yon iş bankasının faalige 
AFYON KARAH1SAR, 14 (Milliyet) -Afyon Karat 

İş Bankasının muamelatını tevsi ve temşil ederek Şühut n•, 
sile, Sandıklı kazası tüccarlarına da ikrazata başlaması ııı 
katta iyi bir tesir bırakıp memnuniyetle karşdanmaktadır. 

Sofyada iştirak ettiğimiz bir kon 
SOFYA, 12 (Hususi) - Bu sabah Sofyada Türkiye, 

manya, Bulgaristan murahhasları hazır oldukları halde, B 
Otorhino laryngologie kongresi açılmıştır. Yunanistan ve 
goslavya murahhasları gelmemişlerdir. Türk heyeti mura 
sı Dr. Sani Yave r ve Dr. Ali Haydar Beylerden mürekkeptir 

Bulgaristanda kapatılan 
Türk mektepleri 

SOFY A, 14 (Milliyet) - Maarif nazırı M. Muravieff 
vor iduesı zamanında meşru bir sebep olmakaızm kapatılııı 
lan Türk mekteplerinin tekrar açılmasını mektepler müfetl 
rine emir vcrmi~tir • 

Turan cemiyetinin senelik kongr 
SOFY A, 14 (Milliyet) - Bulgaristandaki Turan it 

Türk gençliği fikir ve spor cemiyeti, bu ayın 6 ımdan 9 un& 
dar, Eski Cumada 150 delege ve misafir hazır olduğu halde 5 

lik altıncı kongresini aktetmiştir. Kongre ayrıca Kırcali'de 
lık bir mecmua neıretmeğe karar vermiştir. 

Ankarada yeni mezbaha açılıyor 
ANKARA, 14 (Telefonln) - Ankarada yeni İnfa olunan ın 

teırinievvelin birinci gÜnü açılacakbr. 

Cümhuriyet Merkez bankasının kadr 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Cümhuriyet Merkez Bankası teşri 

velde faaliyete geçecektir. Bankanın kadrosu tesbit edilmek üzeredİ1' 
tanbul şubesi bir müddet sonra açılacakbr. Bankanın muhasebe ııı 
lüğüne Mııhr.ıut Nedim Bey tayin edilmiı v vazifesine batlamıştıl'· 

Atina borsasında esham üzerinde vad 
muameleler menedildi 

AT1NA, 14 A.A. - Hu . ıs Ajansın huıusi muhabiriıt 
Borsada son günlerde görülen düşüklük üzerine hüldimet 1~ 
fulden itibaren üç ay müddetle milli istikraz eshamı üze 
drahmi ile vadeli muameleleri menehnittir. 

İzmir sporcuları protesto ettiler 
1ZM1R, 14 A.A. - Bnlkan Olimpiyatlarına itlirak 

atlet ve futbolcuların latanbuldan seçilmesi yüzünden miil 
air olan lzmir aporcuları, milli takımın temsil bakkınm y 
lstanbula haıredilmesini protesto etmitlerdir. 
••••n n••u••••••tt111111 U•••n••••••• u•••• Hııı11ı11J1111ıuıuııuıııı111111111111-111111••' 

aclnmlarına faik ilı:i sima tanıdım. 

Biı isi ismet Paıa Haznıtleri, diğeri 
sabık Macar Başvekili Kont Bet· 
hlendir, Bll§vekil Paşa Hazretleri 
sergi hakkındaki ricalarnnı hüsnü 
telikki buyurdular. Müzaheretlerile 
•erginin Türkiyeye ait olan ıubesin 

bir san'atkilr politika münakaf8la
rmdan uzak kalır ve Renan'rn itte
diği gibi bu dünyanın itlerini, Sü
reyya yıldızından bakabilirdi. Çün
kü o zamanların harpleri de, siyaıi 

münakaıaları da, §imdikiler gibi, 
dünyanın moral manzarasını, bütün 
bedii, içtimai kıymetlerini değİ§tire

cek şeyler değildi. M. Benda "laik
ler,, dediği adamlann, ''rahipler,, de 

diklerine kartı bir hükumeti vardı. 
Bilhassa Avrupa' da memlek~tinin 

hududunu geçince yalnız lisanın ve 

zevahirin değiımediğini görüyordu. 

Orada belki başka türlü giyiniyor, 

alııık olmadığı bir çorba içiyordu; 

fakat konuttuğu adamın, kendisi

nin okuduğu kitaplarla yetiımiş ol
duğ"unu görüyordu. Bugün bunun 
e:k,i ile karşıla~ıyor: e-lbise, hendi 

arbasıo<lakinin aynı, çoı·ba kendi e· 

de muvaffalı: olacağımızdan kil 
le eminim. Şikaao DariilfünııP 
medeniyet tarihi tubesinde •S 
Türkiye paviyonu ile yııkmdaJI 
kadardır. Bu muvaffakıyetlıniı 
ce•inde Darülfünunumaz TürtO 
bir ıarkı karip enstitüıü aça_.~ 

vincle piıenden pek farklı deiU; 
lıillde istediği anda alqık oldııi" 
mefi buluyor, Fakat kafalar .f' 
kadar lı:i her tarafta okunan lıİ' 
tap, bir memleketten öbürüot 
çince, manauru değiıtiriyor. s~ 
nlık, bir memleketin urufları •' 

da da mevcut. Me•eli. J>ütüo 
nü ıol taraf için mücadele ile 
ren Anatole France'ın eaeriııde 
taraf, bilha•sa Maurras, kendi 
delerini kuvvetlendiren hii 
gösteriyor. 

Eskiden menfaat kavsa••• , 
haysiyet kavga11 vardı; bugii.Jıi' 
bi kültür kavgaları yoktu. t914 

binde, cephedelı:i top, boğucıı 
. ıl' 

muharebelerinin arka11nda bır ıl 
zim e•ki softalarındakini an . 

divit divite bir dövüş vardı. 

küçülüp rtolmll-kalem oldu, 

O' 



1 ı iade e r 

eni yangın sigorta 
tarif esi hazırlandı 

1' arife tasdik edilmek üzere 
Vekalete gönderilmiştir 

Si,, 

1 

toku dört ı.... günlük .olduğu 
,,orta tetkikat heyeti ye- s ..,.,'1 d k t k 

rangın sigorta tarifesini ik- halde, şu son günleı· e. 
1 

s ~ 
etıni§tir. bundan çok fazladır. ~·~.tle.~~~. 

tıki . 'f . bir kaç ay daha bu duşukluktgu 
tıı .. dYangın sıgoı·ta tarı esı muhafaza edeceği söylenme e 
bu deti 19 temmuzda hi- d. 

tıı .. ulnıuş ve bunun üzeri- ır. k 
t t udd~t 19 teşrinievvele ka- Vapurculara tbra ıye 
t~~ıt edilmişti. Lazım ge Ticaret odası İstanbul )ima 

ilat ve tashihatm eyliile nında gemilere daha çab~~· ~°'.: 
·İr bitirilerek Vekalete gön lay ve ucuz ihrakiye . komuru 
k·~eai bildirilmişti. Sigorta verilebilmesi için tetkıkat yap-

• 
1 at heyeti fevkalade me- ınaktadır. Oda bilhaua iki nok 
~e~İceainde tarifeyi ikmal ta üzerinde tetkikat yapmakta-

! ıtır. Tarife bugünlerde ve-et dır,· 
e gönderilecektir. ı _ Rakip ecnebi limanlar-

enj bir büro açılacak da olduğu gibi ihtiva ettiği kö-
Aid • mür miktarı garanti olarak tes.

ıgınuz malfunata naza· T' d bı•t edilmi9 sahih stoklar temı-
•. ıc a re~ odası ihracat ma -
:~rııizin hariç piyasalardaki nL2 - lcabederse gerek bu 
d ve hareketlerini daha ya stoklardan, gerek karadaki te
lk~~~kip için tertibat al- ıısattan gemilere d~ha. ~abuk 
C kömür verilebilmeu ıçın asri 

elecek ay başından itiba- tahmil ve tahliye vesaiti tedari 
fa111iyete geçebilecek olan ki. Alakadarlar bu iki no~t~
;~ıkilat s;:ıyuinde ihracat dan birincisinin derhal tatbıkı· 
k_ıaı:ı:w:ın bariç memleketler- ni mümkün görmektedirler. 
k 1 &~rüm ve mevkii üz~rind.e h l• • d 
k tııuesair olacağı temın edıl lzmir ve ava ısın e 

tedir. Bu büro hariç piyasa arpa mahsulü 
tııı ihracat eşyalarımızı alaka h 

b
reden fiatleri günü gününe 1ZMlR. 13 A.A. - Şe ri-
abı t• b'ld. ·ı kt. mı"z Tı·caret odasının arpaları-

ıcarete ı ırı ece ır. 

h 
mıza dair tanzim ettiği rapora 

1•1 a edilen kahveler göre mintakanm 1931 arpa re-

5 eylul'de Brezilya'da 876, koltesi üç yüz kırk dokuz mil
i Çuval kahve imha edilmit· yon dokuz yüz otuz üç bin elli 

r. üç kilo tahmin oluıımuştur. 
Mıntakamn geçen seneki arpa 
rekoltesi ise üç yüz yirmi üç 
milyon yedi yüz otuz dokuz bin 
sekiz yüz sekiz kilodan ibaret
ti. Bu sene ilk mahsul borsaya 
25 mayıs 931 tarihinde gelmiş-

nu miktarııı 705,1)30 çuvalı 
int!Yagc'c!a, 167,689 çuvalı 
}<> d • L d• ı • • a ın:ma e ı mıştır. 

tir. 

Belediyede 

Yol 
Parası 

Evvelce tam verenle·tin 
dört lirası iade ediliyor 

Yol parasının 1 O liradan 6 
liraya indirilmesi üzerine eıki 
hesaptan tamam verenlerin faz 
la olan 4 liraları gelecek seneye 
mahsup edilecekti. Fakat bele
diyeye bir çok müracaat vaki 
olarak, bu 4 liranın bu sene pe-
9in olarak iadesi istenmiştir. 
Belediye bu paı·aları iadeye ka 
rar vermit ve müracaat edenle
rin paralarını vermeğe başla
mıttır. 

Yeni zabıtai belediye 
memuru ahnmıyacak 

Dünkü "Yeni Gün" refiki
miz yeniden zabıtayı belediye 
memuru alınacağını yazıyordu. 
Bu hususta yaptığımız tahkika 
ta nazaran, yeniden katiyyen 
memur alınmıyacaktır. Esasen 
Dahiliye vekaleti bir kaç ııUn 
evvel yeni bir tamim göndere
rek münhalata dahi hiç kimse
nin tayin edilmemesini tekit et 
miştir 

Bütçe tevzin edildi 
Belediye, vekaletin bazı ta

dilat yaparak iade ettiği bütçe
yi tenin ederek berayı tasdik 
tekrar vekalete göndermiıtir. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmeğe 20 para 

tenzil ile 7,10 ve francalaya da 
12 kurut fiat konmuştur. 

Mahkemelerde 

Papağan aleyhindeki 
dava 

Papağan gazetesi imtiyaz sa 
bibi Emin B. aleyhine açılan 
dava birinci ceza mahkemesine 
verilmiştir. Davaya bu mahke
mede bakılacaktır. 

Aksaray yangını 
l<utu'.uk keresteler 
İıSorı ıamanlarda memleketi
tı e ı:elen •:utuluk keresteler
'· dolayı bir mesele çıkmış- Mezk\ir tarihten 10 eylul Aksarayda, kömürcü Hüse-

931 tarihine kadar borsada iki yin ef. nin dükkanında çıkan 
'{ mılyon altı yüz otuz iki bin beş yangın üç dükkan ve dört evin 

hapt.ığımız tetkikata naza- ı t B yüz iki kilo arpa satı mı§ ır .. ~ yanmasile neticelenmişti. 

Tedrisata teşrinievvelin birinci 
haftasından itibaren baslanacak 

Bir mektepte talebe kayıt muamelesi yapılırken 
Lise ve orta mekteplerde de derslere başlayacakları için 

yeni talebe kayıt ve kabulüne kayıt ve kabule de 15 eylulde 
batlanmıştır. Kayıt ve kabule baılanacaktır. 
mekteplerin açılmasına kadar Darülfünunda ve yüksek 
devam edilecektir. mekteplerde de kayıt ve kabul 

Tedrisata 19 eylulde başla- başlamıştır. Tedrisata da teşri-
nacaktır. nievvelin birinci haftası sonun-

llk mektepler 1 teşrinievvel da başlanacaktır. 

Divanın içtimaı: bütçe tekrar 
Edebiyat f akü/lesine iade edildi 

Darülfünun divanı dün öğ- 1 itiraz edenler meyanında o-
leden sonra içtima ederek ede- lan mantık müderrisi Halil Ni
biyat fakültesinden tekrar ge- metullah Beyin vaziyeti dahi 
len bütçeyi tetkik etmiştir. İç- tetkik edilmiş ve bu İtirazın 
tima uzun ve münaka alı ol- kendi fakültesi tarafından tek. 
muş, saat 7,5 a kadar devam rar tetkikine lüzum görülmüt
etmiştir. • 1 tür. Neticede bütçenin tekrar 

Edebiyat fakültesi mÜ~erris Edebiyat fakültesint: iadesine 
)erinden Fuat, İzmirli İsmail karar verilmittir. Edebiyat fa -

kültesi bugünlerde içt;ma cde-
Hakkı, Fazıl Nazmi .Şeylerin, rek Nimetullah Beyin itirazını 
itirazları çok müdekkikane tet tetkik edecek ve bütçeyi tek
kik edilmit fakat bu ifı'razlar rar divana verecektir. 
varit görülememittir. Bilhassa İtirazları varit görülmiyen 
F uat Beyin vaziyeti barem ka- müderrislerin bu karardan gay 
nunu meselesi olduğu için dere ri memnun olarak tekrar veka
cı sinin yükseltilme•i gayrı ka- !ete müracaat etmeleri muhte-
nuni görülmektedir. meldir. "t l a~ıçten giren kutuluk ke- arpalal'dan 10 eyliil 931 tarıhı- yangın hakkında Aksaray 

, e erın bazısı iki metreye l · ı· d Q ne kadar zmır ımanın an polis komserliğince yaprlan h • 
aar Yaklaştığından, bunların muhtelif ecnebi memleketl~r~ tahkikat ikmal olunmut ve ev- Kitap j tıyacı 

için bir matbaa tesisi zaruri gö 
rülmektedir . 

~k att~ kullanıldığı iddia edil iki milyon üç yüz ~oksan ı~ı rakı müddeiumumiliğe veril- Hukuk fakültesi Talebe ce-
• t~ır. Bu iddia pek te gay- bin yüz doksan beş kılo arpa ıh miştir. • miyeti gelecek senelerd~ ki-

l arıt değildir. Kutuluk keres · leb 1 ek ~ ·· f rac; edilmiştır. Mecmua davalaır tap ihtiyacına karşı ge 
1 

m 
• Kuınrük resminden mua - 1 t •r k 

7 
-- için şimdiden laz.ım. ge en e-

'ııı İ idbal edildiğinde bu ib- - • na una Müddei umumilik, küçük bi- şebbüsata girişmıttır. . . 
~ fazlasile mevcut bulun- Kambiyo B_ orsası kayeler isimli mecmua muhar- Hali hazırda talebenın elın-

~llıladır. Bu sebepten dolayı = rıri Rüştü ve Resimli Şark mec de ders kit~bı bulunmamakta, 
'
1 

•iik idaresi de mütereddit- l&terlio 1030, Kuron 15,93,SO muası muharriri Miislim oğlu ve güç bal ıle tutulan notlar-
ı~d'Mesele şimdi Ticaret oda- Dolar 

0
,47, 15, Şlllnıt 3,35, Emin Beyler aleyhine dava &Ç· dan istifadeye çalışılmaktadır. 

.... 11
0 
.. te .. tk;.k edilmektedir. Ra.- •• 2 47 mıştr. Cemiyet mümessilleri dün 

" rl k - frank 12,03,25 Pezetıı ,,,, • ~t u ıki metreden aşagı Bu davalar dün birinci ceza Darülfünun emini ile temas et-
' eatelerin inşaatta kullanıla- Liret 9,02,10 R. mark 2•00•

00 mahkemesinde riiyet edilecek- mişlerdir. Darülfünuna ait ki-
~ıp Yalnız kutuluk olduğu Frıın~B. 

3
,39,10 Zloti 4,20, ti. fakat her ikisine de tebligat taplann ucuz bir sur tte tabı 

'<:esine varmı•tır. Halbuki p u 2 7l ' 0 yapıl.madıg"ı anla•ıldıg"ındım , 
' ' Drahmi 36',42,00 cng ' •'' ' k · _ıneclisi bunu da kabul et- kanuni tebligat ifası için muba muhakeme edil~e tır. 

ilt e •. ır. ese e yenı en tet- keme talik e i i. abıkası soru.aca 

ilk mektepler ders 
cetvelleri 

Maarif müdürlüğü ilk mek
tepler ders cdvellerini tanzim 
etmittir. Bir iki güne kadar teb 
yiz edilerek vekalete takdim e
dilecektir. 

Mekteplerin tarihçeleri 
Maarif vekaleti bütün mek

teplere bir tamim göndererek 
mektebin tarihçesi yapılarak 
Vekilete gönderilmesini bildir 
miıtir. 

•••• 

Vilayette 

Pulluk 
Kanunu 
Talimatname dün Vi

layete tebliğ edildi 
1797 numaralı pulluk kanu 

nunun ahiren Heyeti vekilece 
kabul ve taıtik edilen talimat
namui lktıaat Vekaletinden 
Vilayete tebliğ edilmittir. Ta
limatnameye nazaran senevi as 
gari 250 veya daha yukarı pul
luk satanlar ve mamulatının 

fenni vasıfları derecesi lktısat 
Vekaletince tastik olunan ima
lathane sahiplerine senevi sa-· 
tışlarına göre prim verilecek
tir. 

Bu imalathane sahip veya 
müdürü mes'ullerinin talimat
namede yazılı vesaiki bir istida 
ile en büyük mülkiye memurı
na vermeleri liznn gelmekte
dir. 

Sabri Bey 
ldarei umumiyei vilayat mü 

dürü Sabri Bey dün Ankaradan 
gelmittir. 

Çahşhrma birliği 

Müslüman kadınları çalıştır 
ma cemiyeti, tekrar faaliyete 
geçilmesi için Vilayete müraca 
at etmiştir. 

Bu cemiyet eTVelce mevcut 
idi. Bir mıktar eıya ve parası 

vardır. 

Şimdilik Kadınlar Birliiine 
merbut olarak çalıtacak ve ile
ride lüzum görülürıe tevhit e
dilecektir. 

üç ayhk 
Maaşlar 

Tevziat müddeti ba 

Bono 
Tevziat· 

Bono alanların mik
dan 500 ü geçti 

Gayri mübadillere bono tev 
ziatına dün de devam edilmiş 
v.e m~rac_aatlar 500 ü geçmiş
tır. Şımdıye kad11r alakadarla
ra 10,000 liralık en büyük bo
nolardan 198 tane tevzi edilmiş 
tir. T evziatın mütebakısını bun 
dan aşağı kıymetteki bonolar 
te9kil etmektedir. Takdiri kıy
met komisyonuna gelen satıla
cak Yunan emlaki listele,.inde 
emlakin asgari kıymeti muham 
meneleri, senelik bedeli icarları 
gösterilmiştir. Bu emlak m eya. 
nında birçok küçük evler de 
vardır. 

lzmirdeki emlake ait listeler 
den komisyona gönderilenler 6 
nusha olarak teksir edilmiıtir. 
Bugünlerde Defterdarlığa, bor 
saya. Gayrimübadiller cemiye
tine talik edilecektir. 

Tevzi edilecek bonoların kıy 
meti 7 milyon olarak tesbit e
dilmi,ti. Fakat bu tahmini bir 
hesaba müstenit olduğu için 
tevziabn daha az olacağı ve bcı 
noların müzayedede kıymeti 
muharrerelee-inden daha yük
ıek kıymet bulacağı anlatıl· 
mıaktadır. 

Müzayedelere arazi sahiple
rine bono tevziatı bitirildikten 
sonra başlanacaktır. Günü he
nüz tesbit edilmemiştir. 

ilk müzayedelere İzmir em
lakile başlanacaktır. Fakat yal 
ruz ilk gelen listelerdeki 300 
emlakin değil, lzmirdeki 1900 
parça emlakin bu müzayedele
re ithal edileceği beyan edil-

i 
mektedir. Bunların müzayede
leri yapılıncaya kadar diğer 
yerlerdeki Yunan emlaki liste
leri komisyona tevdi olunacak-
tır. 

akşam bitiyor Bono teniatına bugün de 
Eytam, eramil ve mütekaidinin devam edilecektir. 

üç ayhk maaıJannın tevziatı için ve 
rilen mühlet bu akıam nihayet bula
caktır. Yoklama eınaaında yoklama 
!arını yaptırınamıı olanların da müd 
deli 22 eylulde nihayet bulacak ve 
ma&§larının tediyeıine baılanacak

tır. 

Fikri Beyin evi yandı 
Dün oaat i S,50 de Bebekte Tay

yare piyanı:o müdürü Fil..-ri Beyin 
evinin çamB.ıırhane dairesinden yan 

gın çıkmış, itfaiye yetişinceye kadar 
ateı saçağa sirayet etmi9tir. Ev yan 
dığı halde ıöndürülmüıtür. Yangın 

itfaiyeye şirket telefonu ile ihbar e

dihnit, itfaiye ancak yirmi, yinnibet 
dakika sonra ırelebilmiıtir. 

Tokyo maslahatgüzarı 

Istanbulda tamir edi
len camiler 

EYkaf müdiriyeti tarafından Gok
ıu ec.-un:ii ile Tophanede Nuıratıye 

camii sebilinin tamirine yakında ~I 
!anacaktır. ., 

lzmirde incir ve üzüm 
1ZM1R, - Bugün 40 kuru~ 

lan 60 kuru,a kadar 3140 çuval 
üzüm ve 15 kuruştan 35 kuruşa 
kadar İncir satılmıştır. 

Bir Türkiyatçının ölümii 
Moıkovadan AYrllpa ıazetelerine 

verilen malumata göre, Türkiyatçı , 

müverrih, filolog, etnograf, lingivlıt 
ve maruf Rus alimlerinden 8. Ya. 
Viladimirtaef yürek patlamasından 

vefat etmiıtir. 
Vilaılimirtıef, Türk - Moğol tarihi 

ne ait eaerlerile tarunmııtrr. . ••t• M 1 .d frank 1. 2,41,951 Ley 79,24, 70 d ld S k 
dılrr.ektedir. Leva 65,14, Dinar 26,74,70 k d Bir katil hak ın a Geçende sarhoılukla jandar Kıbrıs lisesı" 

Et fiatlan Florin 1,17,00 Çrr~oıı__cç ıoss d maları tahkir ettiğinden dolayı Tahrir komisyonlan 
.ı ~ = . ...~oo yeni bir ava k f 'ki . -a - hk Kıbrıs liıesine müdür olarak mu··- -~-~ ~n zamanlaı·da et fiatlerin AJtıo • "' mev u en ı ncı c~~ .. ,a e- - f l• 

~~hyan tenezzül devam et- Borsa { Mecidiye 51,00 Karagümrükte Çamur Şev- mesinde muhakeme edilmekte tckait bir lngilizin tayin edilmeıi, Edirne canıileri tamir aa ıyete geçtiler 

Tokyo maslahatgüzarı Ne
bil B. dün Muhtelit mübadele 
komisyonu Türk batmurahhası 
Şevki B. i ziyaret etmittir. Ne
bil B. iki haftaya kadar Tokyo
ya gidecektir . 

tA.ı ban·ci Banknot 266, d ı · ·d H ·• · h k K b T .. ki · d b .. ··k b. ~,1 ""'ir. Alakadarların temi- ket isminde birini öldür üğü 0 an ıstı acı ayn nın mu a e 
1 nı ur en araıın a uyu ır Maliye vekiletince teıkil edilen 

' 
1

1111 b · · -•• IS hk"m bulu mesi yapılmı• ve şahitler dı·n- iğbirar uyandırmıttır. Türkler Tür- ediliyor 'ı'tJ •. nazaran u mevsımın et için seneye ma u • ~ on iki tahriri müaakkafat lcomiıyo-
~~ d~~ .~eçen seneye nazaran Esham ve Talıvilatın nevı nan Aliiettin; katil filinden ev- lerunittir. kiyeden bir Türk müdür celbedilme Edirnedeki camilerin tamirine ne- nu, nahiye itibarile faaliyete batla-
~') U§uktür. Hatti bu yüzden istikrazı dahili 92,2> vel evinde kaçak rakı yaptığı i- Mahkeme, Hayrinin hapisa sini iltizam ediyorlar ve Rumlara zaret etmek üzeı·e latanbul Evkaf mıılarclır ve bu hafta zarfında ko-
ltı;e'ı'<\ıı borsası varidatında da Düyunu muvahblde 66, çın ayrıca mahkemeye verilmit neden sabıkasının istilamıııa ve ait mektebe Atinadan bir Rum mü- heyeti fenniyeai bat miman Fikri, miıyonlar ikmal ettikleri mahall!tın 
tqt, ıı senenin ayni aylarına na ikramiyeli Demlryolları 3,50 tir tıbbı adlice de müşahede altına dür getirildiğini Kıbrıs hükümetine ve Mimar Vaıfi Beyler dün Edirne cetvellerini menaap oldukları malmü 

il b:r te ··1 tt ~ •• • -..• • • '• .,,.. ·Üçu··ncü ceza mahkemesinde alınmasına karar venniıtir. batırlabnaktadırlar. ye hareket etmitlerdir. 

~:h~:~~n~e:z~z~u::m!:..e.v~cu~:u:r~.:.:~._,.._~.·-~·,.._._...,.-... ~!!"!!'"::'.':='~~~~~-::::::~:::~:::::=-:-~~::::::::::::;;:;:;;:::=:::~::::.~:::~::::::::--~:::;;::::~~:;:;::-::::::::::::::::::---:~~d~u=·r~le~r~in:e~ve~r;e:celd~e:r~d~ir~ .... -;' .. '!'!"' rın tabii canlı hayvan 
" •· le •an yeni kitabını, 'lnquietude et ıız edebiyatında ırördüiü endiıenin, yükselmelfe bırakıyor. Kendisinin dini b · • al ... .,. • L · 'e iltiha :s • ~u er, c'~nmege Ç ııırdL Be .. I mes'ulünü aramaiFa hacet yok, mey-
lıiı ... ., b;Jyüyüp kırkar, elliter Musoolini'ye değil, enın reconıtruction,, u (3) okurken ha- şaıkınlıia benzer .halin kendimce maskarası, hizmetkarı addediyor. ~enmezıe bunun kendi a-'nden ttel • 

•O •• t · ordu d bu beb. · • - • dancladır: demokrasi. Her türlü hi· 
ılı, I' 

11 
tıüfu,Ju memleket halini al- edeceğini gos eny · tırladun. Bu münekkit, 1918 en se ıru arıyacagım. Bunun için san'atkir da hiç eğilmi- meıi ihtimalini dütünürdü. Şimıli 1~11 ,111.at kavgalan da yine böyle Bunun eskiden de bOyle olduİ';· güne kadar Fransız edebiyat alemin Bu hal yeni değildir ve yalnız yor,lcuvvetini ıırf kendinden almaia öyle dejil ona, asırlardan beri alııık yerarıiyi bozan, en acize bile te-ıı. f c.: t Tbomaı - · tl. 1 fe ··t h kkm bah d d le • t,f;) • elsefe aynlıklarına istinat nu Aristot'un ve ""'n - de ırörülen ehemmıye 1 cereyan an, Fransız edebiyatına da haı değildir. çalışıyor; böylece bir ltalyan münek olduğu eser ıretiriimezae laflıyor; ru a 

1 ıe en emo raaı. 
°"· nı~ riyaset kaideleri kurnıuf olduk· bunları meydana ıretiren sebepleri, Şairler, romancılar, filozoflar, belki kidinin "istisna edebiyatı,. (la litte- an.Jamak için biç bir •a~t •o"ıter- Buırünkü Rus filmlerinin hemen 
" . .. k.. onların, d... f 1 · b' • ,._ • , <>ir ta larmı ıöyleme)'ln; çun u • • 

1 
her birinin ver ıgı ne ıce en, ır bir asırdan beri, daimi bir arama, ralure d'exception) dediii t•Y mey- mıyor. hemen hepsi Amerika'nınlcilere, Av-

~~İl\j ._'af serbeıt mübadele pren d 
1 

f idaresi için ıröıtercliğı yo • tarihçi sadakati ve bitaraflığı ile bir ıstırap halindedir. Fikir al mi dana geliyor. rupa'nınlcilere faik oluyor. Niçin? fıı.._.' .dıger taraf ağır gümrük tari- ev e ın • t tiklerine fikr• Ne zaman halk ile san'atkir ara· 
L. • ..,.,, .., .. ılaf d ef·'· lllİ etiklerine ve batta es e ırösteriyor. Zamanımızın 1 nıan- hedefini, kuvvet aldıiı pınarlan kay Bütün zevklerimi inkir edecek, d I I Çünkü Rusya' da ıan'atkar kendini ~. lı" u aa e erken, müt .,,.. rb'. ·d·· ımı· di bunun aksini görüyo• :zarası ile alakadar olup mücerrcdat- lln a ea ,; an a~ma ha11l olsa; halk lıL ıtaraf, hatta lakayt kalabilirdi; ta ı ı ı, . . a- betti. Bittabi yalnı:z bir yenilik ge- ıimdiye kadar söylediklerimin aksi- nn'atkirr başında ırönneğe razı o- halka her ne pabaıma oluraa ohun 
-.ı i . . ahıak ve güzellik esaJarr aıy tan ürlcmiyenler bu kitabı iıtilade tiren edebiyatı kastediyorum; öteki, ni iddia edecek deiilim. Ben 0 ede- beğendirmeğe çalıııyor; fakat hal-

"'·~._''." içine Ariıto'nun, Spinoza ruz. kı Tbouıaı'nın ile olcuya··'·'ardır. Zaten yakında lup onunla omuzdBflık etmeie kalk ""l'" 
5

•
1 

baknndan çı yor. """' eıkiyi taklit edip canı!% aserler vü- biyatı çok sevdim. Fakat, do<Wnau, k be" · d d k '' ,· "'Shakespcare'in ve Racine- al M onun en 
1 

da b. bul"sas nı •·- mayınca, her iki tarafı da yükıelten ın ırennıuı., en e açmıyor. 
~ 'llıi karışınca da duramaz yal esas aaydıit Kr ~~ 'ki . dere bu ıütun ar onun ır a ı cude &'eliren, pek ili sükun ve cm- aadeee iki buutludur; aailam bir lir edebiyat meydana ıreliyor; bu- Tıpkı Moliere ıribi; halk için, yani 

o d 
111 

.. L:- ttördüğünü berıki 1 ncı çıkarmağa gayret edeceğim; içinde niyet ı"çı·nde devam ediyor·, milyon- b.d olma · • 

1 
er~ ki "A ti. UJLUU • a ı e ıııçın biı ekoial vardır. nun L--'- d-"1

• M' tral'd. o h lkı ·'kaeltmek · · Halbuki A ~ -••ye varıyor c on ed• ter-'lmesi beni de, ümit ederim, ka- •. en -= "'"' ıa ır. n a yu ıçın. • ı Ce.i cede add ıyor. •- larla kari buluyor. insan hiç bir -·-·- ı·çı·nc, bı·r Mal- d k 'ka A · "'" ae., mensuplarından biri, M. rilerimi de enterese edecek sayıfa- --· . o uzuncu aıırda Avrupa'da en can men ve vrupa sınema artistleri• 
~iıııı~" l>uhech, uRacine politique,. 2 - Sanatkar ve halk tar var. Bugün sadece onun Fran- San'atin hedefi ve yeniliğin prna- lanne'yi okurken, Moliere'in Ra- lı edebiyat belki onunkidir, çünkü ne halk: "Hoıuma ıritmek için bur· 
~. 

1 
!.itabında 

0 

ıaır· ,·n, Mau· rı hep hayattır; ıair de, mütefekkir cine'in ...,rleri kartıaında duyduı>u ancak o edebiyatta bu anlat~• bir- k · 1 d k '' f ı • ··~ nunuzu eaın . ., eıe, eıecekler. 
~. 111 11 llıiiheuı'rı· oldug"unu ,·ıbata kal M. Bencla'run zamanunız ran· (3) Benjamin Crcmieux: nquic- de yeni bir ıey yaratnıaia lazımıre- emniyet gelemez. leıme ırörüldü. Ruı edebiyatının 0 1 d h lk "l " "th e n ar a a için, yani halkı aJ. 

~~ dofrusu, muvaffak da oldu. sız edipleri aleyhindeki~ -:°~3111 • tude et reconstruction, essai sur la len kuvveti, ueiilir'', halktan alır. Fakat bu ayrılığın kabahati san- kuvvetini de yine o sebeplerde ara- çalkmak için! 
ı •rde ıol cenaba mensup Eu• sini, M. Benjaınin Creınıeuı< nun on litterature fl'n•res-guerre (Edition Şimdi buna imkan olmuyor; çünkü atkirda değildir, halktadır. Eıkiden malıdır. 

ve bundan son ı.;. kere eiHlince ı....tk bir daha onu .. ıJkın ıan'atkiıre hürmeti vardı. o- Bucün aörülen keıt:neketin asu lurullah ATA 
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A.srın umdesi 'Milliyet" tir. 

15 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, 
lıtanbul. 

3 
6 

12 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312- 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kurut 

" 
750 

" 
1400 .. 

" 1400 .. 2700 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nushalar 10 kurut 

iur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için mü~triyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann mea'uliyetini 
kabul •tmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 34, 

ugari 18 derece idi. Bu
gün ruzgar mütehavvil, 
hava bulutlu. 

rF1:Li~ 
Mezarlık resmi 

küşadı 
lşidiyorum ki latanbulda bir 

mezarlık resmi küşadı yapıla
cakmış... Bu resmi küşadın ne 
gibi bir hayırlı günde yapılaca 
ğını bilmiyorum. Yalnız mu
hakkak bir şey varsa bu resmi 
küşadın yapılmasıdır. Her yeni 
şey için bir resmi kü§at lazım· 
dır. Hatta hatırlarmı ki; Kırk
ağaç mezbahası için bile bir reı 
mi küşat yapılmıştı. Yalnız o 
resmi küşatta koyun, keçi ve 
sığırlar bulunmamıttı. Halbuki 
resmi kü§adı yapılacak mezar
lık insan mezarlığıdır. Her biri 
miz oraya şevk ile, tetaretle, 
memnuniyetle nasıl gideriz ca
nım! Bu mezarlığın resmi kü
tadmda acaba naıııl bir nutuk 
aöylenecek: şöyle mi? ... 

"Efendiler 
"Size hepimizin günün birin 

de öleceğini söylersem bilme
diğiniz bir hakikat ifade etmit 
olmam. Ve her ölen için de bir 
mezar bulunacağından şüphe 
yoktur. Çünkü yer yüzünde ev
siz, barksız adam vardır amma, 
mezarsız adam gösteremeyiz. 
Toprak herkese bir mezar vere
cek kadar cömerttir. Ancak bu 
cömertliği bir intizama sok
mak içindir ki; bir muntazam 
mezarlık yapıyoruz. Medeni 
dünyada ölülere verilen ihti
ram yerini artık biz de ölüleri
mize vermek istiyoruz. l,te bu 
mezarlığa gömülmek bahtiyar
lığına (gürültüler) nail olacak 
olanların mezarları artık keçi 
koyun otlağı ve serseri uğrağı 
olmaktan kurtulacaktır. Bu me 
zarlık açıldıktan sonra hepimiz 
artık müsterih olarak ölebili
riz .... ,, 

Bu nutuk fena değildir ve 
zannederim makama en müna
sip söz de budur. Fakat bir me 
zarlık için resmi küşat hali ga 
ribime gidiyor. 

Karın ve kafa 
Son günlerde bazı ıebeplerle 

gece uykumu ve gündüz huzu
rumu kaybetmiştim. Bu yüz-

Faradag ihtifali münasebetile 

Faraday'ın eserleri 
ll1 

Evvelki iki makalede Fara
day ile Maxvell'in tercümei 
hallerini muhtasar bir şekilde 
yazmıştık. Bu makalemizde 
Faraday'm eserlerinden bahs 
ve merkez sikleti, keıtfi üzerin
den 100 sene geçip, ihtifal mev 
zuunu teşkil eden elektroman
yatik endüksiyona tahsis ede
ceğim. 

Faraday 1821 ıenesi nisanın 
da Wollaıton'un Royal insti
tution' da verdiği bir konferans 
ta bulunmuş ve muvaffakiyetle 
neticelenmiyen bir tecrübeyi 
görmüş. Bu tecrübede bir elek
trik ceryanını hamil olan bir te 
le bir miknatıs yaklaştırıldığı 
zaman telin bir mihver etrafın 
da dönmesi icap ediyormuş. 
Tel bir türlü dönmemiş. Bu 
tecrübe Faraday'ın gözünden 
kaçmamış. Derhal bu vadide 
diğer alimlerin yaptıkları tec
rübelere ait raporları oku
muş ve tecrübeleri tekrar et
miş. Yapmış olduğu tecrübe 
hakkında 4 Eylill 1831 tarihli 
raporunda diyor ki: -

"Dibine bir miktar balmu
mu yapıştırılmış olan bir çana 
ğr civa ile doldurdum. Bir çu 
buk miknatisi bir ucunu bal
mumuya daldırıp diğer ucunu 
civa sathının fevkinde olmak 
üzere takuli vaziyette tespit 
ettim. Alt nihayeti civa sat
hmda sepheden bir mantara 
geçirilmiş olan bir balar telin 
üst ucu gümüı yüksük deru
nundaki civaya batmlmıt idi. 
Bu telden cereyan geçirilince 
telin miknatiı etrafında mü
temadiyen döndüğü görüldü.,, 

lıte ilk elktrik motörü! Fa 
raday bu neticeye vasıl olmak 
için on seneden fazla çahtmıt
hr • 

Oersted yapmış olduğu tec
rübelerde elektrikle miknatisi
yet husulüne çalışıyor idi. Her 
fizik! münasebetin (illet ve 
tesirin) makusünün de müm
kün olduğuna İman eden Fa
raday miknatisiyeti elektriğe 
tahvile düşünmeğe başladı. 

den bir az inceleştim ve bir kaç 
zam.andır bana yük olmak isti
dadı gösteren bir kann bat
langıcını yok ettim. Dün bu 
hal ile Bahçekapısından geçer 
ken Ahmet Hitım Bey üstadı
mıza raıtgeldim. Neden ve na
sıl zayıfladığnnr sordu. Ben de 
anlattım ve kendisinde de bat 
lamıt olan kann tehlikesini gös 
tererek aym tekilde perhiz et
mesini teklif ettim. Y almz ili
Ye ettim ki; 

- Karın eridikten sonra, za 
il olma hareketi dunmızsa ka
fa da küçülür diye korkuy«>
rum ! dedim .. O şu cevabı ver
di: 
- Benim İçin bu tehlike yok

tur. Çünkü ben başsız bir ada
mım. Ve batsız bir adam yaşar 
mı derlerse beni gösterin! 

Bu cevap üzerine söylediği
me nadim olarak veda ettim. 
lmıan okudukça ve öğrendikçe 
kafasını kaybediyor?! 

FELEK 

On sene zarfında raptığı muh
telif tecrübeler semereıiz kal
mış idi. Nihayet 1831 sene
si yaz mevsiminde Faraday 
meseleye beşinci defa hücum 
etti. Diğer tecrübelerinde da
imi miknatis kullandığı halde 
bu son tecrübesinde dıt kutru 
15 santimetre kadar ve üze
rine birbirinden tecrit edil
miş iki balar tel sarılmış olan 
yumuşak demir halka kullan
mış idi. Birinin uçlan bir ba
taryaya bağlı olan A kangalın
dan cereyan geçirildiği zaman 
iki ucu B kangalının uçlarına 
bağlı olan uzun bir telin al
tındaki miknatis ibresinin ha
fifçe inhiraf ettiğini görmüş 
idi. Beşinci günü yaptığı tec
rübenin neticesini şöyle kayde 
diyoruz: -

"Bir miknatisin bir ucu bir 
tel helezonun bir nihayetinden 
içeri daldırılmıştır. Miknatis 
birden bire çekmekle helezon 
uçları arasındaki golvanomet
recle bir inhiraf görülüyor. 
Miknatis helezon içine itilirse 
yine inhiraf görülüyor. Mik
nıatisi helezona yaklattırmak 
ve uzaklattırmakla yapılan tec 
rübelerin her birinde galvano
metrede bir inhiraf görmüş ol
dum.,, 

Nihayet! Miknatisiyet te 
elektriğe tahvil edilmit oldu. 

Dokuzuncu günü bir balar 
kursu kuvvetli bir elektro· 
manyetik kutupları arasında 
çevirmekle daimi cereyan elde 
etmit idi. Faraday'ın (Kurs 
dinamosu) denilen bu makine 
ilk dinamodur. Faraday'ın 
birkaç gün yorularak yaptığı 
tecrübelerin netcesi nihayet 
elektromanyetik endüksiyonu
nun ketfine müncer oldu. Ce
miyeti beşeriyenin maddi ihti
yaçları noktai nazarından dü
tüniilürse bütün tarihte bu ke
tif derecesinde mühim bir ket -
fin bulunduğu tüphelidir. Bu
günkü sanayi ve elektrik ilmi 
bu ketfe istinat eder. Elektrik 
asn denilen teknik itibarile 
diğer asırları gölgede bırakan 
bu asımı temel tatı Faraday 
tarafından atılmııtır • Binaen
aleyh Far aday' a elektrik ilmi ~ 
nin babaar ismi verilebilir. 

Faraday bu tecrübelerden 
sonra bugün gördüğümüz di
namolar ııibi Kominatörü di
namoyu yapmıttır. Fakat ha
bratr okunursa kendisinin tat 
bibttan ziyade Sırfi ilim tara 
fına ehemmiyet verdiği görü
lür • 

"Bütün arzum elektroman
yetik endüksiyona tabi olan ha 
kiktlerle münasebetlerin keşfi. 
dir; esası bir defa kavrarsak 
tatbikat sür' at le inkiıaf eder,, 
diyor. 

Riyazi işaret ve usulleri bil 
miyen Faraday ketiflerle tet
kikatını daima fiziki noktai na 
zardan izaha çalışırdı. Mesela, 
elektrik ve miknatisteki Co
laumb kanununun riyazi şekli 
bir riyaziyeciyi tatmin etse bi
le Faraday'ı ikna etmiyordu; 
bu kanun miknatisi veya elek-

triki kuvvetlerin mikdarını ifa 
de etmekle beraber hadiseyi i
zah edemiyordu. Faraday iki 
miknatis kutpu veya 2 elektrik 
hamulesinin biribirine tesirin
de aralarnıdaki vasıtanın mü
him rol oynamaııında ısrar edi 
oyrdu. işte bu ısrarı elektro
manyetik endüksiyon ve tiresi
nin meydana gelmesinde mü
him rol oynamıştır. Netekim 
bu ısrar Maxwell'in meydana 
koyduğu elektromanyetik na
zariyesinin temel taııdır. Fara 
day kanunundan bahseden 
Maxwell diyor ki: 

"Yarım aııır sonra... Diye
biliriz ki Faraday'ın keşiflerine 
istinat eden ameli tatbikat her 
sene gittikçe artıyor; buna mu 
kabil Faraday'ın bulmuş oldu
ğu kanunlarda bir değişiklik 
görmüyoruz; o kanunlar Fara
day zamanındaki şekillerini 
muhafaza ediyor. yapılan işler 
kanunların sıhhatini teyit eden 
tecrübelerden gayri ş8"1er de
ğildir.,, 

Faraday elektrik ve mikna
tis bahsine mühim terberrüat
ta bulunmuştur. Tahlili elek
triki vadisinde mühim eserleı·i 
vardır. Menbaı ne olursa ol
sun (delki, kmyevi, haruri 
ve miknatisi) elektrik 1!1ahiye
tinin ayni olduğunu ispata ça
lışmıştır. Fiziğin ana direği 
olan (kudretin tahfuzu) meb
deini Helmholtz, Mayer ve 
Goule' den birçok seneler ev-.. 
ve! vazetmiştir. Milmatis ile 
optik arasındaki münasebet
lerden biri olan Zeeman hadi
sesini düşünmüş ise de İptidai 
şekildeki Spektroskotik tefrik 
kabiliyetinin azlığından dola
yı düşündüğünü görememiş

tir. Kimya vadisinde birçok 
keşifleri vardır. Daimi adde
dilen gazlardan bir çoğunun 
mayi haline getirilmesi; gaz
ların sulplerden hululü; tesi
ri bizzat; diye elektriklere 
ait muayyen ve esasi bassa
lar, Diyin'ıagnetizm; küçük 
tazyiklerdeki gazlarda elek
trik ifraalılıda anot ve katot 
arasındüi- fark; lavhaların 
ihtizazı ;l buzun mükerrer iııci
madı; çelik halitalan gibi bir
çok keşifferi vardır. 

Faraday'ın fizik aleminde 
bıraktığı tesiri hatırlatmak i
çin isminin fizikte nerelerde 
geçtiğini gfa:dcn g::çirelim: -
sia vahi&r.in ismi F arat
tır; mustaktep ziya hüzm~sin
de F araday devri; v tazyikli 
gazlardaki elektrik itragmda 
Faraday mazlum mekanı? 

F aradily'ın ta!llili cle!ıtriki 
kanunu? Fareday ustuvanesi, 
gibi bir takım hildiseler ve tec 
rübeler var . 

Cemi:yetin nef'ine pek bü
yük hizmetler ifa eden bu ba
sit, afif, kendi kendin .. yetiş
mit bir filozofa ilim tarihinde 
en büyük yerlerden birini ver
mekle kadirşinaslık elmit olu
ruz. Bu itibarla 1931 de yapı
lan F araday ihtifali ilmi ihti
fallerin en büyüklerinden bi-
ridir • 

Müderris 
Salih Murat 

MiLiyet'in Edebi Romanı: 23 bunlar da. toplanmış.. tü. Karıısındaki Nihat llhami 
Nihat llhami Bey dediği Beyin· iki yanında da Cevat 

gibi hakikaten biraz aarhot- ve Kemal Reha Beyler vardı. 

BA~IDÖNÜKLER 
lbrahim Necmi 

Fuat Sami Bey, hayretle 
gence baktı. Sonra, doğrudan 
ve ihtiyatlı bir tavırla, cevap 
verdi: 

- Rakamlar gibi adamlar 
da şeamet tasavvuru da batıl 
bir itikattır. 

• 
Şimdi bütün ziyafet halla 

bir rüzgar gibi yemek salonu
na doluşmu~tu. Ortalarında 
Nihat 1Ihami Bey, gözleri kı
zarmış, yüzünün çizgileri bi -
raz gergın, herkesin iltifatına 
bir cevap bulup vermeğe çalışı 
yordu. Fuat Sami Beyi görün 
ce, birden bire kendini topla
mak istedi: 

- Bonsuvar, üstat, afiyet
tesiniz İnşallah? 

- Teşekkür ederim, Nihat 
Bey, ya siz ? 

- AffıDQ:ı rİCJl ederim. Ku 

lüpteydim. Birden bire böyle 
telefonla celbedileceğimi bilme 
diğim için biraz batı hot bir hal 
lleyim. Kusurunuza böyle bu
lunuşumu mazur görürmüsü
nüz, bilmem? 

- Estafurullah. .• 
Reşit Bey, gülümsiyerek, 

Nihat llhami Beyin koluna gir 
di. 

- Gel bakalım, hazret, se 
ni yerine oturtalım. 

Mukbil Nedim Bey, yine 
farfara farfara söyleniyordu: 

- Hadi bakalım, artık o
turalım. Çok şükür on dört 
olduk. Artık yemek yiyebili
riz. Nihat llhami Bey, karde
tim, siz olmasaydınız biz bu 
akşam korkanın aç açına yata 
caktık. Ah şu kadın milleti! 
Ne kadar saçma itikat, ne ka
dar manasız dütünce isterseniz 

tu. Yerine giderken Ahmet Çorbalar içildikten sonra 
Nebili gördü. Elini uzattı: Nihat tihami Bey sofraya bir 

- Bonauvar, genç şair! Bi- göz gezdirdi: 
zim Hanım eserlerinizi met e- - O! Bizim Hanım bura. 
de ede bitıremiyor. Biz de da yok, öyle mi? 
dinlemek isteriz. Karııdan Şeyda Kmil Bey 

Ahmet Nebil, kızararak u- hemen atıldı: 
zatılan eli sıktı. Muhteşem Ni - Aktam üzeri başları ağı
hat Hanımefendiye bir tek mıs rıyordu. Biraz rahatsızdılar da 
raını bile okumamıştı. Hanım gelemediler. Merak edilecek 
efendinin kocasına şiirlerinden bir şey değil .. 
bahsedi,i her halde bir politi- Diye malumat verdi. 
ka manevrası olacaktı. - Ya! Öyle mi? 

- lnıallah efendim! Ahmet Nebil bir daha şa-
Diye geçiştirdi. ıaladı: Bu nasıl aileydi? Koca 
Sofrada Süheyla Hanımın 11 karıaının halinden habersiz 

iki tarafında Fuat Sami ve Re di; rahataızlığı bir yabancı
tit Beyler, karıısındaki Muk- dan duyuyordu. Muhteşem Ni 
bil Nedim Beyin iki yanında hat Hanımefendi kaç gün ev. 
da Mebruke Numan ve Semi- velden bu ziyafete gelmeıneğe 
ha Nazmi Hanımlar vardL Ah karar vermit, bunu Ahmet 
met Nebil Mebruke Numan Nabile de söylemişti. Öyle i
Hanımın, Ferit Necdet te Se ken kocasının bu karardan da 
miha Nazmi Hanımın yanın- haberi yoktu. ihtimal ki zaval 
daydılar. Nevzat Süreyya Ya- lı Nihat 1Ihami Bey kendi yü
zıcı Zade Nazmi Beyle Şeyda ı zünden bu karı koca arasında 
Kimi) Beyirı aralanna dütnıÜJ geçen fırtınadan da habersi:ı-

Sabık Mürettibin Cemiyeti reiıi Şartnamesi veçhile 16 ton QPERA'da 
Hayrüllah Hayri Bey 13 eyliil 931 krible maden ıkömürü alınaca
tarihinde sabah saat ıekizde Kanlı- ğından itaya talip olacakların 
c:adaki hanesinde füc'eten vefat et- pey aıkçalari ile birHkte 16-9-
mittir. Hayrullah Hayri Bey ilmü 931 çarşamba güı:ıü saat 15 te 
matbuata bir çok hizmetleri sebkat piyango müdürlüğünde müte· 

tamamen almanca sözlii 
ve şarkılı 

eden, kendiıini herkese ıevdimit ha
liik bir zat idi. Allah rahmet eylesin. şekki! tayyare mübayaat ko

misyonuna müracaatları. 

BELKİ. ••• BU GECE 
Filmi heyeti temsiliye ba 
şında: halkın pek sevdi, 
lbir yıldız olan JENNİ Jl! 
GO ve !büyük alman kor!l' 
ği SİEGFRİED ARNO. Getirene ikramiye 

Ayın onuncu Perşembe gunu 
Pcndikden on üçü altı geçe hareket 
eden trende koyu san renkli meşin 
bir el çantası gaip olmuştur. İçin
deki zati mühür ve evrakı Göztepe

de Kayışdağı caddesinde 264 nu
mara.da Şemsettin Beye getirene 20 

lira ikramiye verilecektiT. 

lstanbul ikinci icra memurluğun· 

dan: 
Tamamına on bin lira takdir edi-

1,,n Beyoğlun<la Kamer Hatun ma· 
hallesin<le Yeni Eczacı başı soka· 
ğında yeni yirmi No. lu kagir meri 
ahşap hanenin 29-8-931 tarihinde 
dairede d.cra kılınan birinci açık ar 

tınnası neticesinde 3500 lirabedel 
mukabilinde alacaklı uhdesinde ise 
de oodeli mezkQr kıymeti muham
men.eye nazaren dıl.n görülmekle 
5-10-931 tarihinde saat ondörtten on 
altıya kadar ikinci ve açık artırma· 
sı icra kılma-ca.ktır. Artırmaya işti~ 

rak etmek isteyenlerin kıymeti mu
hammen.enin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde teminat akçe<;i vermeleri 
lazımdu. Hakları tapu siciLliJe sa
bit olmıyan ipoteklıİ alacaklılarla 

diğer alakadanların, irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve hususi 
k faiz ve masarife dair olan iddia
Jarmı ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitele.-ile dai 
reye bildirmeleri Jaznndır. Aksi tak 
dirde hakları tapu sicillile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşma

sın.dan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi >le belediye .rüswnla.rı ve va
kıf icaresi müşteriye aitti.-. Evsaf.· 
ve saire hakkmda daha fazla ma!Q
mat a.knak isteyenlerin 18-9 -931 

tarihinden itibaren da.i remizde asılı 
bulunan artııma şartnamesine ve 
930/ 1849 No . .lı d06yaya müraoaatle 
mahalli mezkO.run mesahasına havi 
vaziyet ve takdi.ri kıymet raporunu 

BakJTköy icra memurluğundan: 1 

Balmköyün<le Cevizlik mahalle-
sinde Cami Sokağında 18 No. hane- .6 

! !Lill•- Yarın akşam .-r, de mukim iken vefat eden kömür- Wl 

<:ü Hasan ef.endinin borcundan dola MELEK Sineması 
LİLİAN HARVEY ve yı mütasarrif bulunduğu Bakır- WİLLY FRİTSI ~ 

köyünde Cevizlik Cami Sokağında 
tarafından temsil edilen N. 27 ahşaıp bir bap hanenin açık 

artırma ile satılmasına karar veril- Kitty Kellermann 
miştir. Davası 

filmini takdim ediyor. 
1 - Bakırköyünde Cami Sokağın llaveten: En alakabahş ve c' 

da No 27 ile mürakkam üç oda, bir mütebeddil PARAMOUN1'0~ 
ha.la bir mutbak ve miktarı kafi ~sli ve şarkılı halihazır diinf 
bağçe ile müştemilatı saireyi havi havadisleri. 
bir bap hane. 

2 - Mezkur hanenin icra kılınan 1 
birinci müzayedesinde kıymeti mu- !!11!1!!111!11111~ Yarın akşam 

EL HAMRA hammenesi•,1in yediyüz lira olmasına 
ınazaran altıyüz seksen liraya talibi 
üzerinde isede haddı layıkını bul-

Sinemaımda 
Tamamen Fransızça sözlü klf' 

mı azamı renkli ve şayanı ha)"" 
rna.dığmda.n tekrar 20 gün müddet- ret lüks tabloları havi 
le müzayedeye çıkanlınıştır. S f H İ R B A Z 

3 - MezkQr hanenin 26 Ey!Ql filmini görünce gözleriniz 1<ı· 
1931 Cumartesi günü saat onbeşte ınaşacak ve mütehayyir )<alT 
ıicre kılınacak olan artımasında mü- ı caksmız. 
nadi marifetile üç defa bağırıldık- lliiveten: (UFA) nın birin<' 
tan sonra kati &atışı yapılacaktır. [ Fransızça sözlü İSTİFADELi 

4 - Kati satışın icrasını mütea- FİLMİ. le 
kip müşteri bedeli müzayedeyi beş 

1 
gün zarfında mahkeme veznesine 
teslim eUucdiği talodirde müstenkif 
adıdi ile tekrar açık arttırma ile sa· 
tılığa çıkanlacaktır, ve noksan sa
tıldığı takdirde aradaki farkı bedel 
ve ihtiyar olunacak bilcümle mas
.-atlar ve faiz ve saiTe müstenkif ten 
tazmin olunacaktır. 

5 - Mezkur haneyi göımek ve 
gezmek isteyenlerin 930-19 tereke 
Dosya Numa.rasile mahkemeye mü
cacaattları. 

- .. NAKİL~ 
Ala.iyeli Zade Mahmut }le) 

ticaretbane9i yazıhanelerini 
İstanbukla DördüncU Vakii 
Han 4 üncü kata nakletmlttir. b" ,., ; 

h arıyorum lil 
Tahsilim lisedir, hen.aızça k<r •1 
rı.uşurum, fabr.ikad.a, mağua~ı 
veya bir i.darelıa=de çalıpbı· 

11 
lirım. Adree: Sirkeci, BabritC- ~ 
fit otelinde 

6- Haneyi iştiraya talip olanla- I ••••• İbrahim 
~ 'J 

rın muhammen kıymeti olan 700 Ji- ---
1
-R-T--l-H_A_L __ . , 

ranın yüzde oınu nisbetinde pey ak- Ertıuğrul Eczanesi eahibi NeC 
çaJ.ari ile birlikte artırma gunu Şükrü Bey müptela olduğu bastı· 
olan 26 Ey!Ql 931 cumartesi günü odan kurtulamemıı Heyboliada'.ôl l'l 
saat onbeşte Bakırköy Sulh Mah· ikametglbmd.a vefat etmiıtir. 1' 
kıemesine müracaatları il.in olu.nur. • -.briJ --------------! dcrdide ailesi)llC arzı tazi}""t .,... ....1 

_g;....ö._re_b_i_lroe_kl_or_i_il_· _an_o_ıu_n_u_r_. ---ı ZAYİ - Derununda Cihangir As-
Balya hukuk mabke1Df!siudetı: 

lstanbul Birinci Ticaret Mahke- kerlik şubesinden aldığım askeri 
mesinden: vesikam ile sair evnıkı re&niyem 

Galata.da Feımen.ecilerde Yeni ve ve 15 lira para bulunan cüzdanımı 
Sarifidis Hanmda 11-12 numarada kaybettim. Bulan zat zirdeki adrc 
iken halen Galatada Yoı:ıdan Efen- se getiııdiği takdiı:ıde memnun edi
di Ha .. unda ikinci katta 6 No da ke- lecektir. Aksi takdiı:ıde zayi vesika
reste ve tütün ve maden kömürü ti- n.m yenisi alınacağından hükmü ol
caretile iştigal eden İmam Zade Ha nuyacaktır. Ayazpaşa.da Miramar 
ci Mustafa ve Mahtwnu İsmail Ne- apartımaru kapıcısı Mehmet oğlu 

simi Beylerin alacakJılarile icraen Mustafa. 
akdettiği konkordato berayi tetkik 1-------------

ZA Yİ - 633 si>Cil nwnerolu arabamahkememize tevdi kılınmış ve 
cılık eıhliyetnamcmi kaybettim. Yeemri tetkikatın 24 Ey!Ql 931 Per-
ıniırini çıkaracağımdan hUkmU yok

şembe günü ııaat 11 de icrası mu-
'tu.r. A.-aba.cı İbrahim kar.rer bulunmuş olduğundan ala-

caklıların yevm ve saa~ mezkfirda 
mahkemede hazır bulunmaları ilan 1 
olunur. ----

Balya-Kara Aydin maden ıir~t 
naloliye müdürü Nuri Bey ile ıe 
cei menkühaaı Müzehher H. · 
ninde mütehaddi• boşanma cı-1 

sının ğryaben icra kılın.an mub•~' 
mci Aleniycsi ~ticeainde: mllııı'· ' 
leyha Müzehher hamının mllbik; 
zarik bakr.lam.ıyacak bir 9dıep 

1 
tında zevcinin lıaı:ıaiııe avdet ~ 
med.iği an1aşılmı§ ve !>io.ııenal#r 
kanun madecinin (132) ci madclf 
•ine terli.kan t&nrfeynin ı.o,.J1lll' 
larına U!-7-931 tarihinde Ublli ~ 
my.iz olmak üzere karar wciııı' 
olduğu i14nan tebliğ olunur. 

ve 

ZAYİ - İ<ıt: Hakimiyeti Milliye 
şehir yatı mektebinden almış oldu
ğum tasdiknamemi zayi ettim. Ye- ' 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü ı 

Sigortaldrınızı Galatada Ünyon hanında kiin 

yoktur. Emine Mehmet 

ZAYİ - 26155, 26156, 26157, 26158 
numero1u İş Bankası hisse senetle
rim kayboldu. Yeırilerini alacağım. 

ÜNYON SIGORT ASINA yapbrınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olu 

ÜNVON 
Eskilerinin hükmü yoktur. 1 

Mütekait Miralay Ahmet Hamdi , 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr· 
mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 

di. 
Süheyla Hanıme baktı: Sı

kıldığı yüzünden belliydi. F u
at Sami Beye hürmetkar eda
larla arada aırada söz söyler
ken gözü kendisine dikiliyor, 
Reşit Beyle kOll'Uştuğu zaman 
da yan gözle Nihat 1Ihami 
Beye bakıyordu. Belliydi ki 
bu ciddi adamlarla konuşmak 
tan ziyade kendilerile oyna
mak, zıplamak arzusunday
di. 

Yanı başında Mebruke Nu
man Hamım sandalyesini Ah
met Nebile çok yaklaştırmıştı. 
Mukbil Nedim Beyin bazen 
yemeklerin iyiliğine, bazen 
kadınların fenalığına dair söy 
lenmelerine kulak asmıyarak 
mütemadiyen delikanlıya soku 
luyordu. 

Solundaki Şeyda Kamil 
Bey, Nihat llhami Beye zev
cesımn rahatsızlığını haber 
verdikten sonra Ahmet Nebi
le dönerek yavaşça fısıldadı: 

- Azizim, siz ne yaptınız? 
Muhteıem Hanımefendiyi cu
ma ırüoü hütün gün bekletmİJ 

siniz .• 
- Ben mi? Bir yanlıtlık 

olacak. Ben saat on bir buçuk 
vakitleri telefon ettim. Hanım 
efendi evde yok dediler. 

-Acayip! 
- Hakikaten bendeniz de 

şaştım. Saat onda gelirim di
ye söz vermittim. Gece uyu
yamadım. Sabaha kartı dalmr 
tım ... 

Hizmetçi aralarına girerek 
yemek verdiği için söz kesil
di. Yemeği aldıktan sonra 
devam etti: 

- ... Uyandığım vakit on 
bire çeyrek vardı. Geç kaldım 
diye telaşımdan ne yapacağı
mı bilmiyordum. Otomobile 
atladım. Yolda bir paıtacıdan 
telefon ettim. Hanımefendi ev 
de yok cevabını alınca , 

- Tuhaf şey! Halbuki 
Muhteşem Hanımefendi cuma 
günü bir yere çıkmadılar. 

- Vallahi bilmem. Her hal 
de bir hizmetçi bana böyle ce 
vap verdi • 

- Şatılacak !CY ! Bari va-

nn gidin de tunu kendisine ~ 
!atın •. 

•"( 
- Çok iyi olur, teşel<Wl 

1 
ederim • ı 

Mebruke Numan HaoıJll , 
kolile Ahmet Nebili kendi t' 
rafına dönmeğe çağırıyordu: ,. 

- Nebil Bey, bana ne" 
kit geleceksiniz ? 

- Ne vakit emrederseıtİ~" 
- Dün gelirsiniz zanııetl 

mittim. Cumartesileri ka~11• 
günümdür diye size ıöyleın1t 
tim • 

- Affınızı rica ederiın, e· 
fendim. Dün çok meşguldiiJll 

- ls terseniz sizi kabul ıii 
nümden başka bir gün bekli"' 
yım. 

1 
- Sizi zahmete koynıuf • 

mıyayim, efendim. 

- Yok canım, şövle bat b~ 
§• konuşuruz. 

B "b b ,,_.. a ~ u aş ata,, s.-üD _.il 
sarışın Mebruke Hanıın P-
manalı manalı söylemitti •• 

(Devamı var) 



• 

Haftanın filimlerı' 
davası - Sihirbaz 

Kitty Kellerman 
1 

ve Jorjdan ayrılmaz. G.retel 1 

pek mahzun olur. Artık Jorj ile 
Dolli bütün eğlence yerlerinde 
beraberdirler. Fakat yaramaz 

"S"h" baz /tımınden bir sahne 
c ı ı ır " b' · f dı 
! 1 1 d"' ada manevi ır ıs ına 

Jorjun biriktirdiği paralar eri
mekte gecikmez. Öyle ya bu sı 
cağa kar mi dayanir. Diğer ta
raftan sık sık işinin başına gel
miyen Jorja karşı barın sahibi 
fena halde kızgındır ve onu ka
pı dışarı etmeği düşünmekt.,.. 
dir. Amm a Jorja viz gelir. O
nun için bütün mesele yaşadığı 
saatlerdir istikbali düşünmez 1 

bile. Nasıl olsa vakit var d.,.. 
mekte ve şimdilik yeni kirala
dığı şık apartımanda Dolliyi 
beklemektedir. Zira bu şirin 
kızla randevuları vardır. Fakat 1 

Dolli artık gelmeyecektir. Çün 
kü kendisine parayi temin eden 
zat derhal Barınan Jorjdan vaz 1 
geçerse artık bir santim bile 
vermiyeceğini söylemiş ve gay 
ri mevcut haysiyeti üzerine ye 
min etmesini istememiştir. Dol 
li pratik bir kadındır? Aşk ile 
para arasında kısa bir tereddü
ten sonra kararını verir. Jorj 
terkedilmiştir ve bundan dola
yı betbahttır. Fakat Gretel her 
şeyi unutmağa ve affetrneğe 
hazırdır. O zaman fena günler 
dostu olan Piyer Gretelin aşkı
nı anlar, ve kendi yarasini sak
layıp kanını içine akıtarak biri
birini seven bu çift hesabına 
kendisini feda eder, Jorj ile 
Gretel birleşirler. 

I Melek bu hafta "Kitty K~ • un: O da oturduğu apartı-
~{ıtııı.n davası" isroind~ bır var ır. kapıcısının kızile aral~-
1• ın gösteriyor. Bu filmın hu- madnın 1 nihayetsiz sevgı-
asa d nn a o an . . 

sı şu ur: d' Ve işte bu sevgı sayesın 
r Şöhret bulmamı§ bir ressa- d:,1;i· k.' Jan sevdiği delikanlı

llıın karısı olan Kitti Kelle.-- 1~h/ ından yanında çalış
~an, fukara olan ~ocasından nın ~t '~:lunduğu zengin möe 
, rtularak ınüteaddıt ve .z~n- ~~ s: f ni'ye bahsediyor ve 

l!ln Pereştikarlarından bırıne Y~. -~Sa f · de bunda büyük 
\>a · . k mosyo te anı "I rrnak taammüdıle ve ocasını b" k ç hissettiğinden genç 
0

1
dürrnekle tahtı muhakemeye ır h az~n. aleyhine bir istifa 

l 111 mu terının . . k 
rnıştır. d t lıyarak bu tekhfı uv-

8 · kufbl easar • l 
il eş aydanberı mev b 1 ud ~- veden file çıkarmaga ça ışı-

an Kitti muhakeme aş a ıgı 
~&tııan masumiyetini iddia edi
l'ordu, hatta şukadar ki, koca
'•nı hayatta herşeyden fazla 
'evdiğini bile ilave ediyordu. 
lialbuki bütün bu hadisatın ce 
teYan et~iği esnada bir müza
l'ede salonunda kocasının tab
loıllrı altın pahasına kapışrl
~<1\\tadır, işin garabeti bu tab
bolar vaktile kimsenin asla rağ-
et etmediği nesnelerdi. 
Muhakeme esnasında hiz

llıetci kız madamının kocası
tıın Vefat;ndan iki saat sonra 
~adanıının bir erkekle musa-
.~batı aşıkanede bulunduğu 
~0Ylüyor. Bütün bu ifadat kadı 
b ın bir aşıkı bulunduğunu ve 
t'U Yüzden kadının kocasını ka
;.ı ettiğine bay' eti hakimiye ka 
~ ediyor •.. Yalnız bu katle se
k biyet veren meçhul a§ık .:1? ... Fakat bu esn.ada mab-

rnece gayri malum bir şahıs 
llıeyd d" •· · F ana çıkıyor ve ver ıgı ı-
11.de neticesinde kendisi tahtı
~kife alınarak Kitti Keller 
llıaıı tabliye ediliyor. 
~ 1 ahliyesini müteakıp, Kitti 
. ay' eti hakimiye bir ziyafet ve 
~l'or. Sofrada dör~ kiişY_~ yer 
, azırianmıştır ...... bır muddet 

1~nra gelen dördüncü şahsiye-
~n ~ahkeme huzuruna çıkarak 
ltınin tahliyesine sebep olan 

;e tahtı tevkife alınmışken bir 
F 01ıınu bularak firara muvaf
,&k olan meçhul şahit namı di
:e~ Peter Bil' den başkası olma 
~!lı görülüyor.Da,·etlilerin hay 
t" ileri bu kadarla da kalmıyor 
~~a huadam görünürgörünmez 
~ •ttj hemen boynuna atılarak 
.\endisile öpüşmeğe başlıyor ...• 
Ilı 11ık bıından sonra maceranın 
\o 1!çh1ıl kalan safhası açılıyor 
ti~ ~u son gelen kimsenin Kit
d'İıo suda boğulduğu zanne
d •,en kocasından başkası olma 
b 1111 ve bu suretle harekete se
~ ep İae kendisini meşhur kıla
~k tehayyül ettiği refaha ka
t !rnak gayesile tablolarını al
:~ Pahasına sattırmak olduğu 
t il. aşılıyor... Gayeleri saadet
,::. başka bir şey olmiyan bu 
fi ışen genç çift hakkında ve-
1~:<:1 e~ ~üküm seyircilere terk , 

1 rnışttr • 

~lhamra'da 
Sihirbaz 

1 
Fakir ve genç bir muhteri 

.t•n Andre Löruva meydana 
ı:tirdiği bir televiziyon aletini 
\o llıarnlamak üzere bütün ser
ı:lini sarfediyor. Ve nihayet-

ot n i-

yor. 
yalnız her ne kadar ticari 

işlerde bir ihtisası yoksa da 
Jan efendisinin huylarını az
çok bildiğinden sevdiği delika~ 
lınm menafiini korumak azmı 
le hazırladığı bir mukaveleyi 
efendisine imzalatmak istediği 
zaman namusşiken bir taarruz 
karşısında. kalıyor... Andre 
makinesini yalnız alelade bir 
televizyon olmak üzere hazır
lamamış olup işbu makinenin 
mütemmimatmdan olan bir va 
sıta ile tam zamanında kızın 
imdadına yetişmeğe muvaffak 
olarak yalnız kızı kurtal'm<ak
la kalmıyor ...• Zira mösyö Ste 
fani vaziyetten fevkala?e ma~ 
cup bir haldedir . Bunun tamı 
ri ancak bir ~uretle kabil ol~-

Andre'nin ihtiramın tı-yor. ••• . . . "f 
cari bir mahiyette kabılı ıstı a 
de hale ifrağı için mösyö Ste 
fani Andre'ye 1,000,000 frank 

ek bittabi bu kadar para verec 1 J , 
da An<lre ile matmaze . an -
ın saadetlerine esas teıkıl ede 

cektir. 

Ariısıik'te 

Viyana Aşkı 

Opera'da 
Belki bu gece 

Opera bu hafta Jenny Jugo 
ve Fritz Schulz'un "Belki bu 
gece" isimli filmini gösteriyor. 

Bu filmin hulasası şudur: 

"Sinir hastalıkları mütehas
sısı doktor Jü~gen ile genç ve 
güzel karısı Jenny pek mes'ut 
bir hayat geçiriyorlar. Bütün 
tabiatleri, huyları birbirlerine 
uygun. 

Yalnız bir noktada araların 
da ihtilaf var: Musikide. 

Doktor klasik musilQ.yi sevi
yor. Halbuki kansı da cazban
da bayilıyor. 

Bu çift bir gün "Olimpiya" 
barının orkestra şefi Tedi'yle 
tanıtıyorlar. 

Tabii Jeni fevkalade mem· 
nun; Doktor Jorgen de mah-
zun ...• 

T edi bir parça çalıyor. Bu
nun güftesi Jenny'nindir. Çün
kü doktorun karısı şarkı güfte
leri yapacak kadar şairdir de .... 
Jenny ile orkestra şefi arasında 
ki dostluk bu münasebetle büs
bütün artiyor. Beraber çalış
mak üzere kocasından habereiz 
Tedi'nin evine bile gitmeğe 

Artistik bu hafta Janie ~a- başlıyor. 
·ı Maul'İce de Kanonge un Doktor bir gün bakiyor; ka-

~'Vi~:na aşkı" ismind~ki fil:ın '- rısının sırtında çok şik bir elbi-
ni gösteriyor. Bu filının mev- ııe var. . . 

dur . Bunun parasını kendısı ver-
zuu şu· ldk b . · ebedi hi- memiştir ... O ha e arısı unu 

"Bu fılroın mevzu _.ı "k t · ., Ş"' he-. b h"k' e gayet nereden te<ıan e mış. up 
kayedır. Ve 1 u ı ab~raber ya· ve merak içinde karısının her 
• · iki dost 0 an ve · d'kk t ed" ıyı ld kt sonra o· hareketıne ı a ıyor . 
şiyan aebep 0 ~I an Zanzi ba- Bir akşam tesadüfen dokto
nu kendi çalıştı ~~ kadar ge 1 run eline karısına Olimpiya ba
rına aldı~dı~l~rı 5.un~ rj ile Pi- rindan gelmiş bir davetiye ge
çirdikle~ı hıka~daırGr;tl'e kur çiyor. Gidip ka~ısını orada cür
yer aynı zamaF kat Gretel kur mü meşhut halınde yakalamak 
Pmaktadır. a ·1 · · ya . d kendisine meyı ıstıyor. . 

naz bır kız ~r . delikanlıdan is- Barda Jenny orkestra şefı _ve 
gösteren bu ıki "k' . den biri- bir dansör müştereken tanzım 
ti!~d': ediyor ree~i d:;;ünçe dai ettikleri. "B~L~l ~U GECE,, 
nı ıntıhap va:ı: YG ti' sorarsa- carkisını çalıp soylıyorlar. O za 

k v-or re e Y k d" • h" t ına . ~ç~n~, · i derecede bir maıt karısını en. ısıne. .ıyane 
nız ikisını de ayn k ed" Fa- için değil sırf asn musıkıye aş
ınubabbetle sev~~-~ k~lbi çok· kindan böyle vakitli vakitsiz 
kat hakikatte kuçu bile gezmelere çiktığını anlıyor. E
tan Jorja vu.~lmu~~r merb~t ve dönüyor. Jenny'nin odaama 
y' alınız ke~dıs~n~z~ekten çe- bir çiçek buketi bırakıyor. Bir 
.ıı-örünen Pıyerı u klamak- kartada şu satırları yazıp yanı
kindiği için bu sd!1 sH lbuki ne. koyuyor. BELKİ BU GE
ta söylememekte ır. / Jorj- CE şarkısinin şairi sevgili ka- 1 

• ilköce usanan a • 
bu ışten J . banker Mu!- ncığıına! 
dur. Bir gli~ Dorı'ı· asgelir Jenny bunu odasında bulun 
1 · tresı o ıye r k 
erın me ·ı d" . sonra hoıu ca kocasına oşuyor. 

önce onu eg en,ırır b lur ve Ve sevişerek kolkola yatak 
· • · yo unu u 1 · d 1 na gıtmesınıd' .. b'r mirasyedi odasına gidiyorlar, on ar o a a 

nihayet ken ısını ı k -dan rına giderken yukarı katta 
. t" de gösterere ~· ,, 1 

vazıye ın li önceıi "Belld bu G~e. ~~na ge ece-

Clara Bovrlun Florida 
plajl .. rında çekilmişe ·• t on 
r11simlerintlen biri .. 

Bari sergisin e 
Türk paviyonu 

Diğer bütün paviyonlardan daha 
büyük bir muvaffakıyet kazandı 

• 
ı 

1 
Bari sergisinin uzaktan mqnzarası 

BARI [Milliyet) - Bari Akil Bey yüksek ziyaretçilere 
sergisindeki Türk paviyonu bu inhisar idaresi mamulatından 
gün muvaffakıyetle açıldı. lh- sigaralar ikram ediyordu. Z iya 

1 racat ofisinin teşvikile sergiye retciler sigaraları içerek pavi-

ı istirak eden tacirlerimiz saat yondan çıkıyorlardı. İçtikleri 
ikide Bariy vasıl oldular ve sigaralardan fışkıran beyaz du
doğruca Türk paviyonunun in- manlar Türk tütününün büyük 

/ şa edildiği yere gittiler. Türk şöhretini bir kere daha sergi-

1 
paviyonu serginin tam ortasını. nin afakına yayıyordu. 
da ve en güzel mahallinde inşa Resmi ziyaretler saat bire 
edilmişti. Eşya ve nümuneler kadar devam etti. Saat üçten 
ancak saat sekizde paviyona BOlll'a halkın sergiye girmesine 
yetişti vegümrük muamelesi de müsaade edildi. Artık Türk pa· 
iki saat kadar sürdü. Tüccarla- viyonuna hücınn başlamıştı . s~ 
nmız bütün gece çalıştılar. Sa- at dörde doğru hücum o derece 
baha doğru Türk paviyonu gü artmıştı ki, İntizamı temin için 
zel ve nazarfirip bir şekil almış paviyonun önüne ~olis memur· 
tı. Eşya ve nümuneler yerleri- lan ikame edildi. Üç saat için
ne konmuştu. Saat dokuzda ser de satış iki bin lirayı geçmişti. 
ginin resmi küşadını yapacak Bütün sefirler paviyonu :ııi
olan İtalya veliabti Preııa yaret ettiler. Yalnız Türk sel;;. 

IHllllllllllllllllllluıı111ııu111111uı11•••·······•11•••••U•••••Utu•n•ııtflllllllllllH-•••-····· .. 

Jeanine Merre~r Conrad Veidt 1 

Umberto'nun muvasalatı i- ri gelmemişti. Akil Bey gehn 
lan eden top sesleri işidilmeğe sefirlere paviyonlarma giderek 
başlandı. Artık paviyonda bil- iadei ziyaret ettiler. 
tün tertibat ikmal edil.mitti. 01111111111111ıuı1111111111111111111111111111111111ın111111111111111111"" 

' 1 Paviyonun kulesine çekilen se- ç k ı· 1 Sinemanın bizlere tanıttığı en iyi 

aktörlerden biri de hiç ~üphesiz 

Conrad Veidt' tir. Cow·,4 ,1s93 ka
nunusanisinin 22 sin~"b Berlinde 

' vimli bayrağımız dalgalanma- apras e ıme eı 
ğa başladı. Saat onu çeyrel: r:~ 
çiyordu. Prensin paviyonıarı 
ziyarete başladığı haber veril -
di. Prens Hazretleri ilk defa 

- 1 

doğmuştur. Babası maJin,nezarctin 
de ınemurdu. Hohenzole.ft lisesi- ı Türk paviyonunu ziyaret etti-
nin daha son sıDJhn<: bitirmeden ' )er.Prens Hazretlerini kabul et 
mektebi terketti ve aktl;ıl!iiie girdi. mek İçn paviyonun medhalin-
Tiyatro, ruhunu mekteptb- ziyade den kaldırıma kadar güzel halı 

1 

lar yayıldı. İhracat ofisi rapor-
cezbettiği için, bu vadide yeni şey- törü Akil Bey Prens ve Pren-
ler öğrenmek eınelilc meşhur Maı< ' ses Hazretlerini paviyonun 
Reinhardo mektebine ı:ircli. Bu mek medhali önünde İstikbal etti-
tep son yirmi sene zarfında Alman !er ve kendilerine Türk tüccar-
sahnesine baylı kıymetli artistler lan namına beyanı teşekkür et 

yetittirmiştir. Conrad da sinemaya ' tiler. Prens Hazretleri paviyo-
. d evvel bir sahne artisti idi. na girer girmez ilk sözleri:"Ne 

gırme en d 1 • "Yerle eök arasında,, filmini çevi zengin ve ne güzel bir pavi-
E .. .. emaya girmeıey' i, A man 

ger sın ren Jearune Merrey anlatıyor: yon.'' demek oldu. Salonun or-
sahnelerindeki şöhretine rağmen, tasında bulunan halı tezgahı-
biz Conrad'ı tanıyatnıyacaktık. - Sinema hayatım iki filinden i- nın önünde durdular. Bu aıra-
Harpten bir sene evvel Conrad ken- barettir. Birincisinin hatta i•mini da memleketimiz mamulatın
disini yetiştiren mektebin tiyatro- bile söylemek istemem. Çünkü o, dan işlemeli bir talvar ve 
sunda (Deucheı theater) e aza ol- bir başlangıçtan ibaretti. Bana bu cepken giymiş olduğu halde 
muıtu. 1914 te haıtalandı. ve 1915 film.le de muvaffak olduğumu söyle 1 Adalet Hanım tezgahın önüne 
te tekrar Rus cephesi tiyatrosunda mişlercli. Fakat ben gene inanını- ' otuprmuş halıHdokuyl o~du.Pre!'s 

,. . . ve renses azret erı tezga-
temsiller verdi. 1916 da Berline dön yorum. Yerle C' • k aı·asında,, benım hm önünde bir çeyrek saat ka-
düğü zaman, Max Reinhardt kendi ikinci filmimdir, Bu filmde ben genç 1 dar tevakkuf ettiler. Prenses 
sine bir piyeste rol vereli. işte bu bir akrobat rolü aldım. Ten rengin- 1 Hazretleri halılarımız hakkın-
rol daha birinci ırününden Conra- de vücudüme tamamen yapışık şık I da birçok malumat sordular. 
d'ın fÖhretini temin ctmeğe kafi gel 

mişti. Bu tarihte Ricard Oswald 
kendisine filmde rol teklif etti. Con 
rad çok geçmeden sinemaya büsbü
tü,. bağlandı ve aalıneyi terl<etti. 

bir mayo içinde ben yalnız akrob t Akil Bey uzun izahat verdi. Sı-
. • ' 

8 ı ra ile bütün mallarımu ve nü-
değıldım. Aynı zamanda dra:natik 1 · · .. "'ld ·· p . . . I mune erımız goru u. rens 
bır rol oynıyordum. Maden:ln benım Hazretleri bilhassa inhisar ida 

1 
için insa.> öldürüyorlardı, öyle değil ' resinin tütünlerin" n teşhir edil-
mi? Şu kıskanç !Thommy Bourdelle 1 diği camekanlar önünde durdu 
h "t · d" b" · ··td" .. ı ıar. Akil Beyden tütünlerimiz .. 

1 

oşuma gı sın ıyc ınnı o urmuş-

.. c:· d' .. .. .. f"I . . . . 1 ve sigaralarımız hakkında rna-
tu. ,..ım ı uçuncu ı mımı çevırıyo. · 1 • t ld 1 p H 1 uma a ı ar. rens azret e-

ı' rum. Bakalım, nerelere kadar gide- · İ L" "t d · k t' · .. 
1 n ş ımı e şır e mm nurnu-

ceğiz. 1 d ne eri önün e tevakkuf ettiler 
ve bilhassa fındık nümunelari

rı, Lort Nehon ve Ledi Hamilton, mizle alakadar oldular. Ziyaret 

S B .. p • t 1 b . 0 1 . bir saat sürmüştü. Prens ve ezar urJıya, rag a e esı, r a- H . . 
k, ıı · · · d k" f"I 1 • k ı Prenses azretlerı pavıyondan 

m e erı,, ısmın e ı ı m erı ço l k Ak"I B 
1
, ayrı ır en ı eye te•ekkür 

sevilen eserlerindendir. :t 
; ettiler ve Türk paviyonunu 

1924 te Fransada film çevirdi. 1 hayret ve takdirle ziyaret ettik 
926 Amerikada Müttehit artistler l lerini şöylediler. Prenses Haz

şirketi kendisini angaje etti ve John i retleri de Akil Beye paviyonu 
Barrymoor ile birlikte "eSraeri şair çok güzel ve zengin buldukla-

1 f"l · · · d"I S U . '
1
' ı•ını söyleyerek ellerini uzattı-• mını çevır ı er. onra nıversa l Ak" B H I . 

k d .. · · · b d . ar. ıl • Prenaea azret en en ısını angaıe ettı ve ura a Vıc . il .. h"' I •. ..1 nın e erını urmı;t e optu er ve 
tor Hügoaun •'Gülen adam,, ını can 

Türk paviyonu hakkında gös
landırdı. ' terilen bu yüksek takdiri ve §e-

lı Conrad 1929 da Almanyaya dön refi hiç bir zaman. unutmaya
. düğü zaman, Berlindeki sesli filın caklarını beyan ettiler. Prens 
J stodyoları Conrad'ı paylaşamadılar. ve prenses Hazretleri Türk pa 

viyonundan sonra Yunan paVİ· 
"Kadınsız toprak, Oldüren adam, yonuna gittiler. Fakat Türk pa 

San /ilimlerinden birinde 

Conrad Veidt ismi Alınan sinema 
sanayiinin inkişafına bağlr bir isiLn

dir. 
~virdiği filmlerden "Aint meza-

Son bölük,, filmleri de l'Jerlinde çev- viyonundan sonra diğer pavi-
rildi. yonlar pek sönük kalmıttı. 

Conrad timdi Berlindedir. Bu kıt Prens ve Prenıea Hazretle-
iki film çevirmek üzere Al_manyaya rinin ziyaretinden ıonra erkiinı 
gide<:ektir. hükOmet Daviyona akın ett;ler. 

Dünkü ıeklirı halli 
2141eTetlOll 

Soldan sala 
1 - Ana vatıumnız (7) Yap 
(2) 

2 - Bayat değil (4) Göl (3) 
Beyaz (2) 

3 - Ahn kundurmuı (3) Alu 
(3) 

4 - Kuı (6) Mahalle boruna" 
ıesi (5) 

5 - KrmlZI (2) Meyva (4) 
6 - Çalırı (2) Mektup (4) 
7 - Köpek (2) Mü1adere (5) 
8 - Arzu (5) An (3) 
9 - Bırakmak ( 4) Kabiliyet 

g•nİ§lik ( 3) 
10 - Köpek (2) Edat (3) 
11 - Nota (2) Beygir (2) 

Yukardan aşağı 
1 - Motörlü mavna (4) Edebi

yatçı (4) 
2 - Uzağa İfaret (2) Büyül 

(3) lb (2) 
3 - Meyva (4) Kurnaz hay 

van (5) 
4 - Nota (2) Nota (2) Müba 

dele etmek (5) 
5 - Ziya (3) 

6 - Yükseltmek (3) Yuva (2) 
7 - Hayvanın su içtiği yer (5! 

Çingene ismi (3) 

8 - Yama (2) Na (2) 
9 - Yrbcı kut (6) 
10 - Litile (4) Bey (3) 
11 - Endik (4) Eza (6) 
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Kral 
Karola nişan 
Arnavut kralının sa

ray nazın 
şehrimizden geçti 

Arnavutluk aarayi krali na-
11rı Ekrem B. Libohova dün 
Stella Ditalya vapuru ile şehri
mize gelmiştir .Viyanada Ama 
vut kralı Ahmet Zoııo'ya yapı· 
lan sui kaıtte bacağından yara 
lanmıt olan Ekrem 8. dün ak
şama kadar Tokatlıyan'da kal
mış ve saat 19,30 da hareket e
den Avrupa trenile Romanya
ya gitmiştir. Ekrem B. bir mu
harririmize demiştir ki: 

"- Arnavutluk hükümdarı
nın Kolye dalhani nipnını ve 
mektubunu Romen kralına gö
türüyorum. Çünkü Romanya'· 
da iki ay evvel Kolye dö kral 
Karo! nişanını hükümdarımıza 
göndermişti. Arnavut kralının 
yaptığı buna mukabeledir. Ev
•elce Türkiyede uzun müddet 
bulunmuttum. Onun için latan 
~ul tarikini tercih ettim. 

Arnavut kralının sıhhati hak 
kındaki şayiaları kat'iyetle tek
zip edebilirsiniz. Zaten bir ra
hatsızlıkları yoktur. Geçen se
ne midesinde mevcut hazım 
müşkilatı kamilen bertaraf ol
muştur. Şimdi Draç sayfiyeıin 
de geziyorlıır, ekresiya ata bini 
yorlar. 

Arnavutlukta vaziyet sakin 
ve tabiidir. Harici siyasetimiz, 
ltalya ile yaptığımız ittifak e

sası üzerine kurulmuştur. Kocn 
tularımızla münasebatımız iyi
dir. Bir harp tehlikesi yoktur. 

Arnavut milleti Türkiyenin 
büyük terakkiyatınm takdirki
ndır. Herkeıte Gazi Hz. ve 
Türk milleti için hürmet ve tak 
dir hisleri vardır. 

Türkiye ile münasebatrm12-
da hiç bir değişiklik yoktur. 
Müşterek milli ve tarihi an'ane 
!erimizi hiç bir zaman unutmı· 
yacağız. Arnavutluk ıliahat ile 
meıguldur. Bilhassa inıaata 't'e 
ziraate çok ehemmiyet veriyo
ruz. 

Himayeietfal 
~emiyetinde 

Himayei Etfal cemiyeti he
yeti idaresi ikinci reisi Saim 

Q. in riyaseti altında içtima ede 

rek Kalender yurdunda hima
yesmde bulunan çocuklara mal 
zcmeıi hariçten mubayaa edile 

. ı:ek kunduraların mektepte İ· 
maline ve yurdun iatesine ait 
bazı mubayaatda bulunmasına 
kara verilmittir. 

ZAYİ - İstanbul Kız Lisesi 9/4 şu 

besi:>den almış olduğum 645 nume-
rolu tasdiknameyi zayi ettim. Yeni
si alınacağından eskinin hükmü yok 
tur. 752 Ha.lime Hüseyin. 

ZAYİ - 1809 sicil numerolu ara
bacı ehliyetnamemi zayi ettiın. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
v-0ktur. Arabacı Ali. 

--

MiLLiYET sxı.: 1 

Mektep ihtiyacı karşısında Birinci sahifeden geçen yazılar 

Mı•ıl • f • Çocuk velilerinin bu 
l ıge • müşkülünü hallediyor 

Eyüp orta mektebi 
Afgan sefirinin 
Beyanatı 

Balkan 
Konferansı 

(Başı 1 inci sahifede) 
nı hazırlamağa başlıyacaklarmükemmeldir. Bütün isyanlar baıtı· 
dır." 

rılmıı, memleketin askeri ihtiyacı te 

(Başı 1 inci sahifede) 

min edilmittir. Afganistan şimdi bil Komiteler mesaisine başlıyor 
haasa maarif ıslahatı ile meıguldür. IST ANBUL, 14 A.A. -
Bir kaç seneye kadar çok büyük e- Balkan Birliği heyeti umumiye 
mellerimizin tahakkuk edeceği kana si bugün Darülfünunda B. M. 

· d · Meclis Reiıi Vekili Hasan Bey abn eyız.0 
Sefir Hz. bir aralık müstakil Tür fendinin riyasetinde ikinci içti

kistan hükumeti teşliki ile uğraıtığı 
söylenen lbrahim Beyin kendisine 
verdiği milli kahraman ünvanınııı 

doğru olmadığım, kendisinin sadece 
bir ıaki olduğunu söylemi§ 
ve şunları ilive etmiştir: 

- Türkistan gentlerinin hunun 
gibilere ehemmiyet vermesi doğru 

değildir. 

maı aktetmiıtir. 
İçtimada muhtelif mesai! te

zekkür edilmiş ve siyasi, iktısa 
di, sıhhi ve diğer komitelerin 
ay sonuna kadar raporlarını ik 
mal etmeleri kararlaştırılmış
tır. Bu komiteler her gün Da
rülfünunda içtima edeceklerdir 

Siyasetimizin esaslan: gizli olına 

mak, bütün dost devletlerle ve bil
mektepler mezunu olan talebe kabul hassa komıularnnızla iyi münasebat 
edilmektedir. 

idame etmektir. Hedefimiz teceddüt 

Eyüp orta mek , binden bfr heyeti talimige ve talebe ırupa 

Prensesin 
Cenazesi 

( Baijı 1 inci sahifede) 
ciye Protokol başkatibi Sala
hattin Nusret Bey, Vali namı· 
na Hamit Bey, Polis müdürü! 
Ali Rıza Bey takip ediyordu. 
Kafile Aysofyadan hareketten 
sonra, türbeye çıkarak Çağa
loğu tarkile Vilayetin onun· 
den Ankara caddesini takiben 
Sirkeciye inmiştir. 

Bu yürüyü§ esnasında sefa
ret otomobilleri cenazeyi takip 
etmi,tir. Sirkecide araba vapur 
iskelesine gelince, asker iki sı
ralı dizilmiş ve cenaze merasim 
le Seyrisefainin Kınalıada va
puru ile lzmir vapuruna nakle
dilmiştir. İzmir vapuru bugün 
saat 10 da Galata rıhtımından 
hareket edecektir • 

Cenazenin yanında sabık 

LLOYD TRİESTİNOnun 

V1ENNA 
Muhteşem ve lüks vapurile 

Atina'ya 
seyahat 

Birin.ci mevki 80, İkin.ci 60, Ik•· 
ni keonomik 40 lira. 

Galata rıhtrmmdan hareket 24 
Eylfil Perşembe saat 10. Pireden af 
det 4 TeşrinievveJ. Fazla malıl· 

mat almak isteyenler, Galata'da 
Rrhtım cadıde11iıııde No 27-29 da N 
A. Konstantinidi.a aoentalığına mii· 
racaat edehil.imr. 

Telefon: B. O. 3126 

NOVOTNI 
Bahçesi 

17 Eylül Perıembe akpmı 

CEMiL BEY ve 
JAK LEMiŞ 

idaresinde mükemmel or
kestra. Methur bariton Ko· 
gouof dahi icrayı terennüm 
edecektir. 
Fiatlar tenzil edilmiştir 
Duble Bira 20 kuruş 

Eyüp orta mektebi 1927 senesin 1 
de tetrinievvelde açılmıttır. Şimdi 

Reıadiye ilk mektebinin üot kıımı
nı itgal etmektedir. Bina idareyi hu 
susiyeye aittir. Mektebin ilk tesisin 
de birinci ıınıfa üç ve ikinci sınıfa 

da iki ıube ilave edilıniıtir. O va
kit talebe mevcudu 221 idi. Bunun 
121 i kız, 100 ü erkektir. Mektep 
ilk defa 17 mezun verıniqir. Bunun 
12 Iİ kız, 5 i erkekti. ikinci ıene 

24 Ü kız, 27 si erkelı: olmak i\zere 
a 1, üçüncü sene 9 u kız, 14 Ü erkek 
olmak üzere 23 talebe mezun olmut 
tur. 

Teşekküller ı ve terakkidir. Bütün Efgan ricali ta 

Birlik Cemiyeti Akvam kar· 
neği müessesesi ve beynelmilel 
mesai bürosundan maada bey
nelmilel parlamentolar Bi rliği
nin siyasi ve ticari kısımlarının 
da konferansa d-ıvetine karar 
vermiştir. 

veliaht Abbas Hilmi pa§anın 
oğlu veliaht Abdül. Menim ef. j 
bulunacaktır. ••••••••••••••' 

Bu sene 
Bu sene mektebe çok fazla te

hacüm olacağı tahmin edi1mektedir. 
Fakat bu sene ancak 100 talebe al-
mak luıbil olacaktır. Çünkü orta 
mektep binanın yalnız bir katını iı
gal ettiği için çok dar gelmektedir. 

Kaç şube var 
Mektepte 18 muallim tec!riıat 

ta bulunmaktadır. Bu ıene birinci 
sınıf dört ıube, ikinci sınıf iki ıube, 
üçüncü sınıf ta bir ıube olarak tedri 
sata &atlanacaktır. 

Mektebe ancak Haliç ve civan ilk 

Mektebin çok dar bir yer itgal aHup ve ı.urafattan müteneffirdir. 
etmesi va~i talebe teşkili.tı yapmağa Geçen iıyan da bunlann zarnrlannı 

imkan bll'akmamaktadır. Yalnız göstermiıtir. 

spor teşkilatı vardır. Spor hareket- Efganistana gönderilecek Türk 
!eri tamamen talebe tarafından ida- doktorlarına sınıfına göre ay 
re edilmektedir. Mektepte bir kütiip da kırk, elli, albnıt in-
hane vardır. Fakat yeıri tesis edildi giliz lirası verilecektir. Kabile 
ği için timdilik 300 kadar kitap I !erin maatlan ayda 15 İngiliz lirası
nıevcuttur. Ayrıca her sınıfın da bir · dır. 
talebe kütüphanesi vardır. Sınıf kü- 1 Bir kadın operatör de tavzif edi-
tüphaneleri talebe tarafnıdan idare lecektir. 

Ucuz otomobiller 
(Başı birinci sahifede) 

ye de müdahale etmemiştir. Çünkü 
ortada ne otobüı ıerviıine benzer 
bir va:ziyct, ve ne de bir hadise yok
tur. 

aZten bir çok §Oförler belediye 
tarifesinden ai'lğı liatlerle çalıııyor-

ediime-kt~dir. Bu itler için vaki müracaatlar tet- !ardı. Şimdi de aynı iti daha ucuz 
Mektep tesis edildiği gün-

den beri muhtelit tedrisat yapılmak 
tadır. Mektepte 11kı bir inzibat tat
bik edilmetkedir. 

kik edilmektedir. olarak yapıyorlar. Lüks ve yeni oto-

Cenaze meruimine iştirak 
eden Hariciye protokol batki
tibi Salahattin Bey dün öğle
den sonra Y eniköydeki Mısır 
sefaretine giderek Mısır Hükii 
metine Türk Hükiımeti namı· 
na, ve Belediye reis muavım 
Hamit B. de şehir namına be
yanı taziyet etmitlerdir. 

1 
Spor 

---
Güreş birincilik 
müsabakaları 

T. 1. C. 1. İstanbul Mmtakım Cü-
rq Heyeti Reisliğinden: 

Tavil Zade Vapurları 
Muntazam 

AYVALIK POST ASI 

. Selamet 
vapuru her 
Perşembe Sir 

keciden hareketle Gelibolu,Ça 
nakkale, Küçükıkuyu, Altmo· 
lu:k, Edıremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa) azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Biraderler telefon İstanbul 
2210. 

Mektebin daha İyi bir tekilde in
kitafını temin için Reiltdiye mekte
binin tamamını orta mekteplere tah 
sisi için tetebbüsatta bulunulmut
tur. E yÜpte yeni bir ana almmı!

tır. Buraya bir ilk mektep binası ya
pıldıfı vakit timdiki bina orta mek
tebe bırakılacaktır. Bin11. lise olma
ia dahi gayet müsaittir. 

Efgana hukuk mütaviri olarak mobillerin mütterilui ayn olduğu i
Türkiye Askeri temyiz mahkemesi çin, bu yeni servisin yegine tea.iri 
müddei umumisi Rifat Bey tayin o- otobüılerdcki izdihamı hafifletmek 
lunmut ve kendisile üç senelik bir 1 olacaktır. Ucuz otomobillere it a
mukavele yapılnuştır.Türkiyed"' tııh dambrı biniyorlar. 

Mıntaka güreş birincilik müoaba
kaları 18-9-9313 cuma günü öğle- l I•••••••••••••-' 
den sonn C. H. F. Beyoğlu kaza SE YRlSEF AlN 

Mektep 19 tqrinievvelde tedrisa
ta &atlayacaktır 

silde bulunan Efgnn çocukların- Ucuz n•kliyat şehrin her tarahnıı 
dan çok memnunuz. Kendilerine teşı:ıiJ edilecektir. 

çok iyi bakılıyor. Ucuz cto:nobillcrh istifadesi 40 

merk~zindeki mıntaka idman salo

nunda yapılacaktır. 
1 - Tartı 12 den 14 e kadardır. Tüt ki yenin terakki!•atım kardr~ ı k t 'b et d • 'ld' E ı 

uruş an ı :ır egı ır. vve ce M" baka t 14 30 d ba 1 ı mubabbetile takip ediyornz. Türki- .. . . , .. 1 usa tam •aa , a ı a- , 
. . . boş donen bu otomobıller :;ımdı do- acakLr Vakit ve zamanında tartı- · 

yenın terakk ı, kurt'>luş ve •aad•ti .. 1 . d d .. t · b ld '- Y · 
._ nuş cnn c c ucuz mu, erı u ll1'.. • • 1 ·· b k • 

llüneıi Büyuk Gazi Türl<lyeyi bir • .. ya yetışemıyen er muıa a aya gıre-
ı,,rından M.hn k.1l'lı c:kıyorlar. Asıl zl 

k el k ı " k -' · · ı • - me er a ; sene e o ( '<!3r J'U •~tmıştır o b 'h • b nl ihd d • ·ı · 
1 u cı e..., u ann a 51n a arnı k . k .. • tarihte emsali pek azdır. 2 - Müıaba eya gıreee gureıçı-

lktı$.adi vaziyetimiz günden güne . . • er tes 1t e ışbr. ınaena ey 

Merkez acenta: Galata Köprü ba · 

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür
dar zade han 2. 2740, 

AYVALIK SÜR' AT 
POSTASI 

(MERSiN) 15 Eylfil Salı 
17 de Sirıkeci Rıhtımın
dan. 

1 
olmuştur. ı I b' dilm' · B' 1 h 

d.. 1. ..,_ 1. H j Zaten ucuz ış ya;ıan otomobillenn müsabaka günü müı:ıbakaya kayıt uze ıyor ve paramız yu111e ıyor. u J 

J ti ...d d' byr.:ethri beşer yüz liradan ibaret- ici:ı müra~··t edeceklerin matlubu ..,u arrmta -nn ır.,. 1 . • . . ::s: • .,,.._.. 

s~fir Hanrtl,...i bi" haftaya k:ıdar t'.r. Tam'.~ ır.aı~a!l~rı ı~e a<nede lOCO f is'af edilemiyecektir. ı Çarşamba Biçki mektebinde sergi 
TRABZON POST ASI 

(ANTALYA) vapuru 15 
Eylfil Salı 17 de Sirkeci 
Rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, A 
yancık, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, GiresoP , 
Trabzon, Rize, Mapa .. 
vriye gidecektir. Do'lıiş
te Zonguldak yoktur. o: 

Sultan Ahmet Birinci SuJb Huk-
lıuk HakimHğinden: 

Müddei İstanbul V>~yetinin mUd 
dei aleyh Talaıimde Abdullah ağa 

eokağmda Ctlaruni hanında mukim 
Jak İskenazi efendi zimmetinde iki 
ça<lır bedelinden 7000 lcuruşun tah-

sili hakkmda ikame eylediği dava
nın cari muhakemesinde müddei 
aleyh Jak İskenazi efendbııin Ciilla
yı muhakemede hazır bulunmaması 
l•asebile giv-.h~n muhakeme ictası-

na karar verilerek müd~i senet 
ibraz ve tatbikat ve istiktap tale
bin.de bulunmu9 ve sabit olamaz ise 
yemin teklif etmi§ ve olveçhile 
muameleli giyap kararmın ilanen 
tebliğına karar verilmiş olduğun

dan miımaileyh yevmi muhakeme 

olan 14-10-931 çarşamba günü 13/30 

öa mahkemeye 

yeminden imtina ebniş addolunaca 
ğı cihetle tebliğ makamına kaim ol-

mak üzere keyfiyet ilan olu.nur. 

Ankaraya Pid..,..ktir. lfra~ı mulecavızdır. lu ~cak ucuz 3 - Hakem heyetine viki olacak 
naklıyatln çıl<ıı.rılabılocektir. itirazlar münhasıran her kulübün 

l.\ri. Parker 
Mısır yolcu tayyare leri is

tasyonu müdürü M. P;nker 
dün ,ehrimize gelmiştir • 

Va'i B. Ya1ovadan 
geldi 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Bey dün Ya!ovadan şehrimize gel-
mittir. 

daş are!m.ağa kaı't";\r vE'rmiı ve orta-

,!1u. hususta .. beled~ye rciıi ~u.a~i ı güreş: knpiteni tarafından dermeyan 
1- ar.ut Bey dun bır mulıamrımıze edilecelıtir. Müsabıkların hotbehot 
demi§tİr ki: J hakeme itiraz etmeleri cezayı müı~ 

_ Evvelce bize mÜraQıat ed~rek 1 telzimdir. 
müsaade iıtemişler<li. Vermemi9tik. 
Ondan eo.,rR bu i ş i., yeni bir safha- Fikstür kur'ası çekildi 
sı yokruı· Ctomo;,il ı.r hu ş~kilde iş Istanbul futbol heyeti dün kulüp 
leyebilirler. Biz de menederiz. Çün- murahhaslarının ittirakile bir İçtima 
kü va~iyctlc1·i ne taksi, ne de otobüs 1 aktetmiş ve önümüzdeki sene fut
talirnatname•ine tetabuk etmemekte bol fikistrünün lmr'asmı çekmi9tir. 
dir Tafsilatı yarnıki nüshada verece-

•ilmeılen sö,..!ürülrrüştür. 

ğiz. 

Altay takımı lzmir 
şampiyonu oldu 

IZMIR, 1-l (A.A.)- 1930-1931 

lip olanlar kıymeti muhammenenin 

Sürmene, Tireboluya da 
uğrayacaktır. 

KARADENiZ 
POSTASI 

E m vapuru rzuru 16 Ey1n1 

CARŞAMBA 
günü akşamı Sirkeci rıhtı 
mından hareketle (Zon 
guldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Gireııun. 
Trabzon, Sürmene ve Ri 
ze) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

VATAN 
Vapuru 19 Eylül 

Cumartesi 
günü akşamı Sirkeci nhtı
mmdan hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giceson, Trabzon, 
Rize ve Hepe) iskelele
rine azimet edecektir. 

Fazla tafsil§t için S~r
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 .,_ 

ZAYİ - Ana.<lolu Hisarında otuı 

dördiin.cU mektebinden a.1dığım ~e
ha<ktnameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmJ yoktur. 

195 No lu Mustafa flaşım 

yüzde onu niıbetindc pey akçeleri
ni alarak 926/9549 dosya numarasilc 
17 / 10/931 tarihinde ııaat 1+17 de 
Istanbuıl Dördüncü iera memurh•
ğuna müracaat eylemeleri irnn olu· 
nur. 



-
ROBERT KOLEC 

Kolec Mühendis kısımları 
' . k 15 Eltilde kayıt kapanaca 

19 Eyliilde derslere başlanacaktır. Çanakkale Defterdarlığından: 
Y cniköy, Yenişar ve Kwnkale hududu dahilindeki 

Kız ve 

Erkek 

• 
1 

Yen ders senesinde aşağıdaki şekilde ve 
müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihti
sasla atmak üzre LİSAN ve TİCARET pro
ğramlarmı tevsian tedrisata başlıyacaiktır. 
Mektepler iki devre olup birinci devreleri 
üçer senedir. Bu devreye ilkmektep mezunla
ı;ile o derecede tahsil görenler kabul edilir. 
!kinci devre iki senedir. Orta mektep me-

L >::n v ~ Ticaret 
m e k tepleri 

zunları kabul edilir. İkinci devre muhtelittir. 
Kayıt için Cumartesi, P azartesi, Perşem

be günleri saat ondan on altıya kadar müra
caat edilir. Eski talebenin kayıtlarını 28 E y
lfıl tarihine kadar yenilemesi HizımdEr. 

Kız - Cağaloğlu Düyunu Umumiye kar
şısında T.L. 22731. Eııkek-Cağaloğlu T. L. 
23630. 

asm ............................ .. 

Devairi Resmiye ve Hususiyeden ~laaş Alan 

Nişan taş • 

lngiliz erk~~ ~~~!!.~1 
Mekt<ıp EyliUlin 23 uncu gun . mektepte bulunacak ve 

, gayri mezru arazi otlakiyesine verilen ( ı 5 00) lira 
bedel haddi liiyik görülmediğinden müzayede pazarlık 
la icra edilmek üzere 3 O Eylfil 19 31 tarihine kadar bir 
ay müddetle temdit edilmiştir. )2442). 

Memurin -;re za.bi- uzun Vadelerle ~er türl~ ihtiy~çlannı temine hadim çek ve
tana ve aılelerıne rır. Terzıhanesınde muktedir makastarlar ne

zaretinde en müşkillpesentleri bile memnun edecek bir tarzda en ucuz fi atlarla en rr :.i'kem 
mel ı;na~eıne kullanmak şartile ıher cins elbiseve paltolar imal eder. Her yerden u \'
gun şeraıt. Basit muamele. Kefal~t için külfet yok. ' '11!raill(llll 

Sultan Hamam Dıkranyan Han 21 Santıdeneral 

Te§viki Sanayi 
M ··d ·· . ç mba ve curoartesı 

u ur Pazartesı, a~şa . l""<'Ü icra eyleyecektir. 
•••- yeni talebe nın kayıt ve kabu u 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Hanımlara Biçki Dikiş lVJ.ektebi 
Müdürlüğünden! Talebe k~ydı haşladı. Matbu proğram mektepten 

2500 Lira Mük3f atlı 
931 İkinci Kurası 

Bahriye sevkıyat müdürlüğünden: 
Tami-re muhtaç Benz ve Mersedes maııkah iki adet binek 

1 otomobili tamire muhtaç Dayimler marka bir adet kamyon: 
ı Yuıkarıda cins ve nevi gösterilen otomobiller 2 birinci teş-
1 rin 1931 Perşembe günü saat 10 da aleni müzayede ile satı-

İzmir müstahkem ~vki almzr. A<ires: Çarşı kapı Atik Alipaşa camii karşısı . Sergimiz pek 
yakında açılacaktır. 

efradı için iki kalem erzak ka- .. _______ Telefon: 2-2994 ---··---
palı zarfla münakasaya ıkon-

1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

• 1 

' \ . 

1 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 
10 kişiye (yüzer n_radan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 

ı--oı 

.,, 

" 
Türkiye İş Baııkası 

Devlet Demıryolları idaresi i ı anları 

. üsefer tarifelerinin 15-9-931 tari-
Banliyö hattına aıt s~yr ' b .

1 
Pcndı"ık-Tuzla arasında 

T ·· se etı 'e 

l 
laeağından talip olanların depozito akçelerini müsteshiben Ka
snnpaşada Bahriye sevıkiyat Müdürlüğünde müteşekkil komi 

j sy.ona müracaat etmeleri ilan olunur. (2470). 

\ 1 Defterdarhk llanlan 1 
1 SATILIK BAHÇELİ EV HİSSESİ: No ıs Mumhane 

1 caddesi, Arnavutköyü, Boğaziçi sağ taırafı birharita numaralı 

1 
,bahçeli ev, sol tarafı Nikolaki ,evi bahçesile ahara ait ev ve 

; arsalar, arkası Cemal Bey arsası, önü Mumhane caddesi ile 

1 çevrilmiş (Aımavutköy iskelesine ç~kılınca Kuruçeşmeye gi-

1 derken sağ kolda üçüncü sokaktadır) 2 Harita numaralı 3 

katta 12 oda, odunluk, ıkömürlük, mutfak, i!ki hela, kiler ve 

banyosu ile terkos suyu terübatını havi 2035 arşın yer üzerin

i de bahçeli evin 8 :hissede 3 hissesi satılrktır. Mezkur hissenin 

1 

bedeli 8 sene ve 8 taksitte verilmek şartile tahınin edilen 

I kıymeti 3675 liradır. Satış pazarltkl~! -~-9-931 Salı günü saat 

1 ıs te Defterdarlrkta (M. 334) (2376). 

**il 
1. Kiralık dükkiin: Numara 496, ıBağdat caddesi, Bostancı, 
1 şeraiti dahilinde bir sene müddetle kiray~ -ye'ii-lecektk. Ay-

lık kirası 4 liradır. Kiralamak aç!k <arttırma, > 30-9-93ı çarşam-l ba günü saat ıs te Defterdarlıkta. (M.4.) ~:' (2319) 

muştur. İhalesi aşağıda hiza-
1.aa-ında gösterilen gün ve saat 
lerde İzmirde müstahkem me1: 
ki satın alma loomisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
me atmak ve münakasaya gir
mek üzere teminat v-e teilı:lif

namelerile mezkfü komisyona 
müracaatları. (253). 

Sade yağı ı7-9-93ı Perşembe 
günü saat 15 te. 

Patates 19-9-931 cumartesi 
günü saat ıs te. 

* * * 
Sökedeki kıtaat ihtiyacı için 

sığır eti ve arpa !kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. İha 
lesi 24-9-931 Pıe~~embe günü 
sığır eti, saat 16 da. Arpa saat 
ıs te, Sök-ede askeıri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır, 

(şartnameleri İzmir, Aydın, 
Denizli sa.tın atma komisyon
larında mevcuttur.) Taliplerin 
şartname almak ve münakasa· 
ya girımek üzere teminat ve 
t~klifnamelerile SOkede mez
ık.W- komisyona müracaatları. 
(27S) (2208) ..... 

1 " 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari <ıı( Selimiye kı~a.sı topçu alayı 

1 s T 1 K L A L L İ s E s 1 ~~a;~:a::~::~:~ın~~=~~ 
1 k, orta ve Use kısımlarını muhtevidir tur. İhalesi ı6 EylUI 931 çar~ 

Bütün sınıfları mevcuttur. şamba günü saat 15 te Fındık-

T alebe kaydına başlanPllŞ~ı.r. Jıda 3 K. O. Satın Alma komi-
Kayıt için her gü!l müracaat olunabılır. syonunda yapılacaktır. Talip-

İs' eyenlere tarifname gönderilir. 1erin şartname ve keşifnamesi-
Şehzadebaşı _ Telefon 22534 ni koınisy,onumuzda görmeleri 

-------------_ ve münakasaya girmek istiyen-

F atih. Çarşamba' da: A'la ve İlk kısırn'arı havi lerin de yevmi mezkurda te-

HA YRIYE İLK MEKTEBi minatlarile hazır bulunm~~~;; 
15 senedenberi tedrisatındaki intizam ve ciddiyeti ile 
tan ınmış obn mektebimiz kız ve erkek talebe kaydın1 

başlam19tır. Her gün müracaat ecilebilir. 

Hayriye Liseleri Müdürlüğünden: 

Yulaf v·e arpa ayrı ayrı şart

namelerle ve kapalı zarfla mü 

nakasaya ıkonınuştur. İhalesi 

hinden itibaıren tebdı ı muna . ilmekte olan 16/ 25 20/ 27 
kain i\;me nam mahalle devan:ı ~.ttır tarlan 15.9.931 tarihinden 
24; 29 26 133 30/ 37 No. lu banfıyo ka 

Mektcbimiı heyeti talimiyesi 16 Eyliil çarşamba günü saat 10 da behe· 
mahal mektf"pte buh.:ınma12.rr lüzumu ehemmiyet~e .rica olunur. 

· 29-9-931 Salı günü saat ı4 te 
İzmitte Askeri SA. AL. komi
syonunda yapılacaktır. (Şart

nameleri ılromisyonumuzda 

mevcuttur) taliplerin şartna

me atmak ve münakasaya gir

mek üzere teminat ve teklif 

namelerile me1lkur 'komisyona 

m~ca.atlan. (287) (2357) 

itibaren lağvedilmiştir. . . • . 12119 20/ 25 24/ 29 28/ 33 
Bunların yerine Y;C111 tanfe~:_Kı ~h·ı İçmeye kadar gidip 

N o. lu katarlar atide ıgösterildıgı V~·1 
e 

geleceklerdir. A k ra katarları mezkfü 
Bunlardan maada 9/ 10 No. lu nkl:rdir. 

mahalde birer dak~ka tevakkuf edece U Müdürlüğü 
işletme mum 

Katar No. 
12./19 

Zonguldak vilayeti sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğünden: 

Münakasaya çıkarılan Safranbolu hastanesinin 
(1738) lira 61 kuruş b~C::li.keşifli ameıiY..athanesin~~· 
inşası talip zuhur etmedı~ cıh.etl~" ~ ~ ~) gun daha mu
nakasa ınüddetinin temdıt edıldıgı ılan olunur. ( 2434) 

.,. * * 
K. O. ve kıtaatı için sade 

iktisat Veka eti 
_____ ...:.:.-----:-~-- Balıkçılık işleri müf et

E.1ektrik ve Havagazını (lstan~;ı ve tişliğinden: 
~nadolu) cihetinde san.a~l e İdaremizin altı aybk ihtiyacı olan 800 ton evsafı şartname 

Muvasalat 
10.-
12.ss 
1S.3S 
17.30 

Hareket 
6.2S 
8.40 

Hareket 
6.50 
9.10 

Muv. Har. 
8.15 8.20 

10.2s 10.30 
13.40 13.4S 
15.35 15.40 

6.01 6.02 
22.41 22.42 

20/ 2S 
12.os 24 '29 

28/ 33 
9 

11.40 
D.55 14."W 

10 

yağı kapalr zarfla miin~kasaya 

konulmuştur. İhalesi 26-9-93ı 

cumartesi günü saat 16 da 

Fındtklıda K. O. SA. AL. 
KOM. da yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini komisyon
da gönnelerini ve ihale saatin 
den evvel teminat teklifname
lerile birlikte !komisyonumuza 
müracaatları. (2SO). 

1 il ·· terilere ılan de muharrer Kandili ,ocağı maden kömiirünün kapalı zarf usu-
Üsküdarda lstanbul altıncı icra 

dairesinden: 

KU anan -~UŞ. .
1 

k olan Havagazı lile mübayaası mukarrerdir. İhalesi 4-10-931 tarihine ınüsadif 
1-9-31 den itibaren tatbık edı ec;. hakkındaki ye- azar günii tam saat on buçukta Balıkçılık Miifeıt işliğinde icra 

· "hl'k vergısı f P · ı · ve Elektrikten yüzde 5 ıstı a bu vergiden mua ı>·ı!ınacaktır. Şartnameyi almak istiyen tal~I_J_e_rın currıartesi ve Mahcuz ve paraya çevrilmesi mü-
, ·· s esatın " I v ni kanun ahkamı, sınaı mue. s K fiyet muhterem salı günleri Boğaziçinde Balta limanında ·ı ~: tı.s~t ckilleti Ba- karrer büyük halı kanepe ·takınız 

olduğunu tasrih eylemektedır. ey lıkçılık işleri müfettişliğine müracaatları ı an o unur. (2Sl0). ve sahe eşya Erenköyünde istasyon 
m üsterilere beyan olunur. sunda bulunan civarın.da Kavaklı köşkte Hamam so Bu muafiyetten istifade etmek a1~zu makamına bir ------·------------ kağında kilerci başı köşkünde 19-9-

r üksek ma ıye .. tih lstanbul Maarı"f müdürlü?!.;inden: 931 tarihine müsadif cumartesi gü-
muessesatrn mahal ı en y fyet tasdiknamesı ıs - r.ü saat 13 ilii 14 de kadar açık ar-

' lstanbul Belediyesı u&niarı 1 
Fatih yangın y.eırinde 40 ıncı adada Çirağı Hamza mahalle 

sinde 1190; 1191 ve ı224 harita numaralı arsalar arasınd 

70,64 metro murabbaı yüzsüz arsanın metro murabbaına ıs 

kunış kıymet takdir 'olunaraık alakadarları arasında açık mi. 

zayedeye konmuştur. Talipler şartnameyi görmek için Levıı 

zım Müdürlüğüne müracaat .etmelidir. Müzayedeye girmek içi 

8 liralık teminat liizımdır. Bu teminat ya nakten ve depozit 

suretile yahut hükumetçe muteber tanınmış bankaların birir 

den getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat! 

beraber ihale günü olan 8-10-931 perşembe günü saat on bes 

kadar encümeni daimiye müracaat edilmelidir. (2499). 

* * • 
Bedeli keşfi 970 lira 72 kuruş olan Rumeli Fenerıne (al 

GAHİPÇE mektebinin tami·ri kapalı zarfla münakasaya kor 

mu~tur. Talipler şartname almak ve k,eşif evrakını gönnek içi 

Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya giı 

mek için 73 liralık teminat tazımdır. Bu teminat ya nakden v 

depozito suretile yahut hükUınetçe müteber tanınmış bankala 

rın ıbirinden getirilecek teminat mektubu ile olur. İşbu temina 

makbuzu veya meıktubu ile şartname teklif mektubunu ve T 

caret Odasında 'kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarf 

koyarak ihale günü olan 8-10-931 Perşembe günü saat ·On ıbeş 
kadar Encümeni daimiye vermelidir. (2498). 

* • • 
Beyazit yangın yerinde Emin Bey mahallesinde Tavşaııta~ 

caddesinde 12 harita numaralı arsa yanında ve köşe başınd 

82,54 metro murabbaı arsanın metro murabbaına 12 lira kıy 

met takdir olunarak ıkapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Ta 

lipler şartname almak için levazım müdürlüğüne müracaat e1 

melidir. Müzayedeye girmek için 7S liralık teminat lazımdır 

Bu teminat ya nakten ve depozit6 51\ll"etile yahut bükO.metç 

muteber tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat mek 

tubu ile olur. İşbu teminat makbuz veya mektubu ile şartnam · 

ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olaı 

8-10-931 Perşeınbe gü;1ü saat on beşe kadar Encümeni daiıniy ı 

verilmelidir. (2501). 

Karaciğer, mide, barsak, taş, kum hastalıkl~rına 

Tuzla içmeleri 
15 Teşrini evvele tkadar saıbahlan: Köprüden saat 6,2S -

8,40- 11,4-0 da Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenler 
menbalara kadar giderler. 

Satılık Enkaz 
Errıııiyet Sandığı müdürlüğünden: 
Sandığın mali olan Edirnekapuda Çakırağa mahallesind 

Hançerlikilise sokağında e~ki 22 ve yeni 28 numarnlı ve altmr 

altı arşın arsa üzerine mebni maa dükkan bir hanenin enkaz 

ıs gün miiddetle satılığa çıkarılarak 3Q EylUl 93ı tarihine mü 

sadif çarşamba günü saat onbeş buçukta müzayede bedeli hadd 

laykmda görüldüğü takdirde kati ihalesinin yapılması mükar 
rer bultınd · ğundan talip olanların mezkur giin ve saatte Sa~: 
dık İdaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

3500 battaniyenin fiatı gali görülmiiştür: 
15-9-1931 salı günü saat ıs te paza rlığı \·:ırdı;. T a .. ple'I 

Gedikpaşada Jandarma imalathanesine mürac:!atbn U'..9). 

iRtid<'. ile müracaat ed~r~k r;:~~:r şirkete tevdi eyleme- tık mekteplerin kayıt ve kabul muamel~si~e _ıs Ey~ul 931 tırma suretiyle ~atıla.cağından talip 
sal etmeleri ve bunu bıla te .. d •t•baren baslanmıstır Çocuk vclı!e rınm dog-rudan 1 oh.11'rın mahallı mezkura g<ı.Jmele- 1 

1 
tarıhın en ı ~ > ' • . " . . _ 

Şemsülmekatip müdürlüğünden: 
Bi r ~na rr"~lliıııine ihtiyaç vardır. Miiracoat olunması 

!eri icap eder. . k bedilmeksizin yapı ma ktep idı1relf'rine müracaatlar• ılan C'lunur. (2495). r• ılan olunur. 
--~~~~~· ...... ~~~~ı.......in ıt a~ ...ı..~~~~~..J..~d~o~ğcr=u.~va~ın_e~-=-~~~·~~~~~~~~~~~~~~~-
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Erkekler • • 
ıçın • 

İngiliz sıı Liradar 
Muşaml:aJarı 2 itibare ı 

Çevrilebilir 
12

1
/2 Muşambalar " 

Müflon ile gabar·221 j 
din Pardesüler 2 " 
T renç1rntlar 13

1
/2 " 

i~iliz biçimi 
ostümler 181

/2 ,, 

Cihanşümul marka 
' 

MiNDELIEHG ! 
• 

EMPERMElBitiZE 

Pardesüler-

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden 

Merkezimiz itlafıfar ameliyatında kullanılmak üzere beş 

kalem tephir levazunı aleni mjnakasa suretile mübayaa edi

lecektir. 

Yevmi münakasa 24 EylUl 931 perşembe günü saat on dört

te tesbit edilmiş olduğundan taliplerin mezkilr Levazıma ait 
ş.artnameyi görmek üzere her gün Galata Kara Mustafa Pa§a 

IOka~ında merkezimiz Levazım Dairesine ve münakasaya işti

ralt etmek üzere dahi aynı günde meriı:ezirnizde müteşekkil 

miibayaa komiıyonuna müracaatlan ilan olunur. 

Edirne 4 No. lu Jandarma mek
tebi müdürlü~ünden: 

atış 

Karaköy 
, 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi 

renklerde 

Çevrilebilir 121/ Liradar 
Muşambalar 2itibarer 

Yıüflon ile gabar 211 / 
din pardesüler 2 n 

İpekli 
Mu~ambalar 21

1
/2 " 

Çocuklar • • 
ıçın 

İngiliz 
Muıambaları 

Tre•çkotlar 

Yünlll 
Paltolar 

4
1
/2 " 

81
/2 " 

81
/2 " 

Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto

lar, kostümler ve 

muşambalarla Ha

nımefendilere mah

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

Isparta Orta mektep 
müdürlüğünden: 

İsparta orta mektebi bahçesine yapılan pavyonun (13852) 
lira (75) kuruş bedeli keşifli mütebaki inş~ı keşifnamede 
muharrer vahidi kıyasi fiyatlar üzerinden 1-9-931 tarihinden 
itibaren (20) gün müddetle ve kapalı sarf usulile münakasaya 
konmuştur. İhale mektepte müteşekkil ihale komisyonu tara
fından tespit edilen şerait dahilinde yapılacaktır. Evrakı keş
fiye ve şeraiti ihale hakkında malOmat almak için mektep ida
resine müracaat edilir. Taliplerin ilan edilen bedeli keşif üze
rinden % 7.5 teminatları ve tthliyeti fenniye vestkalarını muh
tevi teklifnamelerile birlikte yevmi ihale olan 21-9-931 Pazar
tesi günü saat on altıya kadar mektepte müteşekkil ihale ko
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
.ı\sgari Azami 

un Kilo Kilo -- Vekaletinden: 
~.()()(j 130,000 1 ş . - ... 

~c'ime 4 No. 1ı janaarma metkcıbi ihtıya(:ı için yukarıda mik 1 - artnamesınde yazılı beş dogum ve çocuk baıkım evı ıçın 
- 1 d k'k' · kılın ... ı. d .1 244 kalem, -rı yazı ı a ı ın ıcra an mun ..... asaem a ven en bedelle-
ri haddi layikta görülmemeıııinden 30 EyHU 931 Çarşamba gü- 2 - Zonguldak haatanesi için şartnamesinde yazılı yü. dört 

kalem, 
nü saat 15 te kapalı zarfla tekrar münakasasr icra kılınmak 
üzere 10 EylUI 1131 den itll:ıaren yinni gün müddetle münaka- 3 - Sivas Nümıme hastanesi için şartnamesinde yazılı 60 

kalem, 
uya vazedilml§tir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere mektep 
müdüriyetine ve Edirne malmüdürlüğündeı ı müteşekkil ko- 4 - Erzurum Nümune hastanesi için şartnamesinde yazılı 
misyona müracaatları ilan olunur. (2372). 58 kalem ilaç, ecza ve sair sihhl malumenin kapalı zarf usulile 

19-9-931 tarihinde saat 15 te Ankarada Sih!hat ve İçtimai Mua-· 

Nafıa vekaletinden: 
2000 Ton katran yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuş

tur. Münakasa 9-11-931 tarihiırde Pazartesi günü saat 15 te An
karada Nafia Vekfileti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya i.ştira!k edeoeklerin teklif mektuplarını ve mü
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 buçuğa kadar münaka
aa komisyonu Riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin Ticaret 
Odalannda mükayyet bulunmalan şarttır. Taliplerin münakasa 
şartnamelerini bir lira mükahilınde Anıkara'<la Nafia Vekfileti in 
aat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa liman işleri Müdürlü
ğünden de tedarik edebilirler. 

Istanbul limanı sahili sıhhiye mer
kezi baş tabipliğinden: 

Merkezimiz için kapalı zarf usulümiinakasa ile 725 ila 730 
derecede 2000 lira 2500 tendce benzin mübayaa edilecektir. 

ünakasa günü 1 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Perşembe 
ıünü saat 14 olarak tesbit edilmiş olduiundan taliplerin her 
JÜiı Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında merkezimiz leva· 
mn dairesine ve münakasaya iştirak etmek üzere dahi yevmi 
msezkUrda merkezimizde müteşekkil mübava;ı komisyonuna 
ariicacaatları ilan olunur. (2414) . . 

venet Vekaletin.de ihaleleri yaprlacaktır. 
Taliplerin şartnameleri rgörme'ic üzere A.Dkarada Sıhhat ve 

İı;timai Muavenet Veıkileti İçtimai Muavenet Umum Müdürlü
ğüne ve İstanbulda Sihhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne 
müracaatları ve iftirak edecdklerin bunlarnı pctnamclerine 
göre tanzim edecekleri teklifname ve teminatlanru Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletıne vakti muayyeninde tediye eyle
meleri. 

Adana vilayeti muhasebei _husu
siye müdürlüğünden: 

Adananın İcadiye mahallesinde kain Şar1ian eski kadın 
garben Tırpani fabrikası Şimalen tariki has cenuben Amerikan 
Misyonerleri hücıresi ve Mustafa zevcesi Zeynep ve Berktaş 
hanelerile mahdut ve idarei hususiyeye ait olup Amerikalılar
ca hastane olarak işgal edilen fevıkani om bir ve tahtani sek.iz 
odayı şamil bina on bir bin lira rbedeli keşifle ve 9 Eylfil 931 
tarihinden itibaren yimıi gün müddetle ve ika.palı zarf wıulile 
müzayedeye çı.kanlmıştır. 

Satın almak istiyenlerin EyliUün otuzuncu çarşamba günü 
saat onda dipozito aıkçelerile beraber Vilayet Encümenine mü
racaat etmeleri ilan olunur. (2396). 

KARON Alman kitaphanesi 
Rovo.tfo Tünel ,..<:ıvılanınd• 523 

NiŞANTAŞl'NDA _ 

Leyli ve Nehari Şişli Terakki Lisesi Ana - ilk 

Orta - Lise 
Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve 
Kız· Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyli teşkilatı mevcuttur. H~r gün saaat 10-17 ye 
k1dar talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi mecc1nen göndedir. 

Telefon: Bel oğlu 2517 Tesis tarihi 1879 

r-f·i· S .... M 1 ...... 1 t .... l N ...... L l .... R ... T ~Ü K UM TED Si 
• 

R KET 1 
, Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

· Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 .. - - - - '··---------"MW 

Saraçhanebatında Münir Paşa konaklarında 

Kız ve Erkek H • L• 1 • 
·~ veLı::~~ri ayrıye JSe erı 

Ana-.ilk 
orta
lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmışbr. Tedrisat türkçe, fransı:ı:ca ve ingilizc~dir. 
Talebe aabab evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akıam ayni vasıta ile evlerine 
glinderilir. Sınıf yoklama imtihanları 16 eylül çarşamba günü icra edileceğinden a'akada 
talebenin yevmi me7.kürda mektepte bulunmaları ilan olunur. H er g-ü '1 10 dan 18 ' 

<adar müracaat edilebilir. Telefon: 2053C 

(Bilumum mübadillerin nazarı 
dikkatine) 

Istanbul iskan müdürlüğünden: 
Bazı mübadiller istihkak mazbatası için müracaat edip maz

bataya ilsakı icap eden bir liralık pulu vermedikleri cihetle maz 1 

hataları teffiz komisyonuna gönderilememiştir. ' 
Bilfimum mazbatalar 28 Ey!Ul 931 tarihine kadar gönderil

mesi kanun iktizasm.dan olduğu cihetle mazbata talebinde bu-
1 

lunup ta pulunu getirmemiş olanların mağdüriyetine mahal 
kalmamak üzere henüz ma2Jbata için makbuz almamış ve pul 1 

getirmemiş olanların behemehal eyliUün yirmisine kadar birer J 

liralık pulu iskan dairesine tevdi etmeleri ehemmiyetle ilan 
olunur. (2364). 

Istanbul ithalat gümrüğü müdür
lüğünden 

İstanbul Ithalat Gümrüğü anbarlarile Sirkeci Gümrüğü an
barma vazedilecek 4 adet hassas terazi için yaptmlacak beton 
ayakların 10 ve bilahare 24 EylUl tarihine müsadif günlerde bil 
münakasa talibine ihale edile~eği evvelce ilan edilmiş ise de bu 
ilanlar hükümsüz addedilmiştir. Salifüzzikir işin 30 EylUI 931 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te İstanbul İthalit 
Gümrüğünde mütetekkil komisyooda münakasasmm icra kılı
nacağı ilan olunur. (2323). 

Istanbul Deniz levazım satınalma 
komisyon undan 

150 Ton Marot: Kapalı zarfla ihalesi 30 EylUl 931 çarşam
ba günü saat 10,30 da icra cdilecdrtir. 

Yukanda miktarı yazılı mazotun hizasında gösterilen gün 
ve saatte kapalı zari usulile ihalesi icra kılmacağmdan prtna- , 
meaini aimak istiyenlerin her gün ve veımıek istiyenlerin yu
karıda yazılı gün ve saatte teminatlarile birHkte Kasımpaşada 
Deniz Levaznn Satmalma Komisyonuna müracaatları. (2300) 

Istanbul Deniz levazım satınalma 
komisyonundan: 31 ....... · ~ 
3300 Adet Yün fanile ) Kapalı zarfla ihalesi 23 EylQl 931 
8000 çift Yün çorap )ça.-şamba günü saat 10,5 da. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı e§yanın hizasında gösteri
len gün ve saatte kapalı zarf usulile ihalesi icra edileceğin

den şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve vermek isti
yenlerin yukarıda gösterilen iaıhle gün ve saatinde teminatla
rile birlikte Kasımpaşada Deni.J! Levazımı Satınalma Komi
syonuna müracaatları. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre ttscil edil.mit 

olan ecnebi şirketlerinden İngiliE tabiiyetli (N. Mayer cnt Kampini Li
mitit - N. Mayer Company (1919) Limited) şirketi bu kere müracutla 
tirketin 29 Haziran 931 tarihli fevkalade hissedarlar heyeti umumiyesin
de şirketin tasfiyesine karar verildiğini bildirmiş ve lazrmgelen vesikayı 

Ycnnif!ir. Keyfiyet kanun! hükümlere muvafık görülmüş olmakla mez
kQr ıirkctle alakası bulunanların şirkete ve icabında İetanbııJ Mrntaka
ar Ticaret Müdürlüğüne mürace.ıı.t eylemeleri ilan, olunur. 

lZMIR lnternaşonal KOLECI 
1931-32 de111 semsi için kayıt muameleai 1 Ey!Ql<k bqlıyacalı: ye 22 
Eylfıle, kadar deYaDJ edecekti<'.. 

İkmal imtihanları aşağıda gösterilen günlerde icra cdile<:ektir. 
19 Ey!Qlde Türkçe tedriıı edilen m..-.ludarrı, 21 EylQJde Fran
sızçadan, 22 Ey!Olde İngilizce tedriı edilen mnzulardan. Daha 
fazla ma!Qmat almalı: ieteycnl.erin apğıdaki adl'eale Kol.ec müdürlüJ
ne mürcaatlarr rica ol=. Telefon• No 3606 

_. İnternaşonal Kole<:, P-OSta kutusu No. 258, İzmir 

BAKTERİYOLOG ~ 
Dr. İHSAN SAMİ 

Bakteriyoloji Laboratuvar ı 

Umum kan tahli latı Frengi 
noktai nazarından ( W as
sennan teamülü) kan kü-
reyvatı saytlm.a.81, tifo ve 
ısıtma hastalıkları teşhisi, 

idrar, balgam, cerahat, ka
zurat ve su tah!i!Jltr. Ül t ra 
mikroskopi, hususi aşılar is
tihzarr. Kanın üre miktarını n 

tayini ve kanın sedimaitation 
sürati. Divanyolunda Sul tan 
Mahmut türbesi No. 189. T ele
fon İst. 20981. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanıbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire· 
sinde dahili hastalıkları mua· 
y~ ve tedavi eder. Telefon. 
İstanbul 8923. 
Sıra numaraa.ını beklememe!< 

İ!ıteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonJa randevu al· 
malıdrrlar. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyooğlu, İstiklal cad

desi Büyıük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartmı.an No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797 • 

Saat: 14 - 18. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
beratı 

"Elektrik Dikit -kincleri" hak· 
kmdaki icat için Slnai Mildiriyctl 
Umumlycainden i.tihııal edilmif 
olen 1 Teşriaicvvol 1921 tarih ye. 
3254 numaralı ihtira beratı bu kere 
ba§kaaına ferat veyahut icara veri· 
leeelinden mezkOr ihtirayı satın al 
mak veyahut iıticar etmek arzuaun· 
da bulunan zevatın İstanbul Bahçe 
Kapı Tat Han No 43-"8 de mükinı 

vekili H. W. İSTOK Efendiye rnii 
racaatları. 

ARNAVUTKÖY 
AMERİKAN KIZ KOLEJİ 
Kayrt muamelesi : 16 ve 17 EyJOI 
eaat 9-12 ve 14-16 aruında. Dühul 
ve tecdidi kayıt imtihanları: 

16 EylUJ. 9,30 Türkçe 
16 EylQI 14.- tngi!izçe 
17 ,, 9,30 Riyaziyat 
17 ,, 14.- Fransızça 

ÇİKOLAT 
CEMİL 
ŞEKERCi 

HAFIZ MUSTAFA 
VE MAHTUMU 

Bahçekapı Hamidıye caddesi 90 

Sa/, ~-'<tamı 

Üsküdar Hale einema~ 
SÜREYYA OPERETi 

~k~~amb~2 ~~C!?v~~ ~!v:" !!ll!!!!!!!!!!!!!l~!!İiı!!A!!!!::!!l!:l!!~!!!!K!!!P 0!!!!er!!l~.e-~ 
wa tedavihanesi. HerJlün aalıahtan ak§ama kadar. iyimi MlLLlYET MATBAASI 


