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Bulgar murahhasları siyasi meselelere, 
akalliyetler itine ehemmiyet verecekler 

Bulgar-Yugosla" ltilAfı mümkün mü? 

Sofga Ati na IHlıırat 
SOFYA, 15 (Milliyet) - ı beretleri- ııth·-melrt~ir. 

B ikan birliti Bulgar millf ıını Prof. Chenoff, kend\11le yap 
p: ikinci reiıi . M. ~~off, ı b.iım mülikata ~&Yeten dedi 
"Zarya gazetesıne vaki olan kı: 
beyanet~nda, Bulgar ıınıpunua - Eğer aka11.iyetleri? adil~
konferanıta iktısadi, harsi v_e ne. muamele ııönnelen temm 
d" jer meselelerin müsakereaı- edılmeue, Bulrar efklrı umu
n:n faideleri inkar etınekle be- miyesi, ecnebi hikimiyeti altın 
raber ıiyasi mesaili, bilhassa da bulunan Bulııarlarm gayrı 
ekalllyetler meıe~M.ini üstün kabili tahammül . v~ziyetleri 
tutacağını söylemıttır. Profe- noktasında, Cemıyetı Akvam 
sör Chenoff, Bulgar heyeti mu ınisakmın 19 uncu maddesinde 
rahhaaasının konferansta alaca ki muılihane çarelere ıntinıca
ğr vaziyetin, evvelemirde Yu- atla arazi ıtatokoaunwı tadilin 
goılav heyeti murahhaaaıı tara den ba§ka çıkacak bir yol gör
fmdan Makedonyadaki Slav meyecektir. 

Reisicümlıur Ha., dün 
akşam Sakarya motörüle 
Suadiyeye kadar bir tenez· 
züh icra buyurmııtjlardır. 

Bir sergi 
Açılıyor 

- +--

Bu sergi Istanbulda 
açılan ikinci bey· 

nelmilel ıergi olacak 
Aldığımız malumata nua

ran yakında lstanbul'da beynei 
milel bir sergi açılacaktır. 

İstanbul'un cihan iktrsadı· 
yatındaki mühim mevkii naza· 
rr dikkate alınarak, böyle bir 
serginin açılma11 takarrür et
miı ve serginin ıehrin neresin
de ..-e ne şekilde açılmuı lizım 
ııeleceti hakkında tetkikata 
baılanmıştır. Tetkikat ıür'at· 
le intaç edilecektir. Bilhassa 
bu serııinin Türk ihracat malla 
rının sürümü Uzerindıe mühim 
bir rol oynayıp oynıyamayaca· 
tı tetkik edilmektedir. 

Serıiye bütün devletler itti
rake davet edilecektir. Se"ııi· 
nin biiyük bir rağbet kazanaca
ğı ümit edilmektedir. 

latanbul' da timdiye kadar 
yalnız bir beynelmilel ıergi a
çılmıttır. Bundan 75 ıene ev
vel Sultanahmet meydanında 
açılan bu sergiye o vakit Fran
sız, Avusturya ve Almanlar it· 
tirak etmiılerdi. 

halkmm ırkan Bulııar oldukla- Bil" ayın 20 sinde İstanbul Ş k K rını ta&dik veya ademi tudikı- da toplanacak oıan siyasi eecü ü rü aya Bey 
na bağlı olduğunu söylemiştir. menin iptidai mesaisinde Bul
y alnız tasdik değil, aynı za- ııar milli ıırupu reiai M. Sakı
manda bunların akalliyetler zoff ve iknci riıi M. Tockeff 
muahedelerindeki ahkamdan İs hazır bulunacaklardır. Grup ay 1 

tifadeye olan haklarını da tes- nı zamanda tüttin ve münaka

Dünkü trenle Ankaraya 
avdet tti 

Gt!""n perşembe günü teh

lim etmeleri icap edecektir.. lit encümenlerinin ihsari içti· r::f 
Abi takdirde Balkan birliji, malarına da murahhaalar gön- ~ 
Daha doğn»u Bulııar · Yuııos derecektir. i:" 
)av itilifı ııaymnümkün olacak Konferansa ittirak edecek , 
tır. Bulııar grupu bu noktada Bulgar murahhuları gelecek .t5 
diğer milli grupların da müza- hafta içinde taayyün decektir. ! 

Muallimler arasında 
yeni değişiklik yok 

1 

rimize aelmi§ o 
lan Dahiliye ve 

kil Şükrü Kaya 
Bey dünkü tren 
le Aakaraya av 
det etmittir. Da 
hili"J• v ekiii, 
HaydarpafA ıa
nnda VaH mu
avini Faslı, Po 
it• müdürü Ali 
Ruı:a Beylerle 
zeY•lı saire ta 
rafından te,yi 
edilmiıtir . 

__...._ 
lıtanbulda 72,000 
etabli Rum var .. 

Etabli vesikası almak üzere 
Muhtelit mübadele komiıyonu 
na müracaat için tayin edilen 
müddet dün bitmittir. Artık ye 
ni müracaat kabul edilmiyecek 
tir. 

Düne kadar etabli vesikası 
iıtiyen İstanbul Rumlarının 
ıniktvı 72,000 kitiye balil ol
muıtur. Şimdiye kadar 85,000 
Rumun etabli iti bitirilmit, ve
siitaları verilmittlr. Mutebakiıi 
de iki ay zarfında ikmal oluna
caktır. Etablilerden istihkak 
aahiplerine verilmesi mukarrer 
tazminata ait muameli.tm tM
rii İçin mevcut tetekkiile daha 
iki ekip ilive olunmuttur. Bu 
iti dsha 4 ay sürecektir • 

Komiıyonun bütün itlerini 
tufiyeıi iıe ancak altı ayda 
mümkün olacağı komiıyonda 
beyan edilmektedir. 

Komisyonun dördüncü büro 
ıu dün toplanarak Atina muka 
velesi mucibince Yunan tebaa
sından sayılmama11 lizım ge
len ethasın emli.k vaziyetini 
müzakere edecekti. 

Fakat, hazırlıklar ikmal edi 
lemediği için bu mübim içtima 
cumartesiye kalmıttır. 

Bu içtimada Yunan malı ol
duğu iddia edilen 250 parça em 
lak hakkındaki müracaatların 
tayanı kabul olup olmadığı bir 
karara bağlanacaktır. Heyeti 
murahhasamız, bu müracaatla
rın, Türkiyeden teşrinievvel 
1913 tarihinden ~:ınra ayrılan 
ve ahden Yunan tabiiyetinde 
addedilmiyen eşhas tarafından 
yapıldığına nazarı dikkati cel
bederek iadeye tabi tutulmama 
aıru talep edecektir. Mukavele
nin sarahatine göre bu talebin 
kabul edileceği tahmin edil
mektedir. 

Komisyon kitibi umumiai 
M. Vurf Bayn dün Avrupadan 
tehrimize gelmittir. 

Naşide 
SaffetH. 
Muallimli~e avdetine 

imkan yok mu? 

Naşide Saffet H. 

Dünkü Cümhuriyet refiki
miz 1931 lıtanbul güzellik kra 
llçni Natide Saffet Hanımın 
mesleği olaıı muellimliğe av
det edeceğini yazmakta idi. 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre böyle bir avdete imkinı 
kanuni yoktur. Bu huıuıta aa
lihiyettar bir zat diyor ki: 

"- Naıide Saffet Hanımm 
malWın hareketinden dolayı 
mecliıi inzibat tarafından ken
dlıine bir ihtar cezaıı verilmiı· 
ti. İhtar ezasını müteU:ip vazl 
fesine devam etmecliiindeo 
müstaA addedildi. Vuiyet bu
dur." 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey istasyonda istikbal ediliyo, 

Tevfik Rüştü Bey 
Avrupadan döndü 

Hariciye vekili bu akşam Ankara ya 
gidiyor, Başvekile izahat verecek 

İsmet Paşanın önümüzdeki cumartesi 
günü İstan hula gelmeleri muhtemeldir 
C~n~~~e'de .toplan~ Avru- j çe sarayına ııiderek Gazi Hz 

pa Bırlıgı tetkık komıayonuna ne arzı tazimat eylemit ve Ce. 
ittirak eden Hariciye Vekili nevre seyahatinin neticeleri 
Tevfik Rüttü Bey, dünkü elu- hakkında maruzatta bulunmu• 
presle şehrimize avdet etmit· tur. Tevfik Rüıtü B. bunu mü~ 
tir . teakip hususi bazı ziyaretlerle 

Tevfik Rüıtü Beye refakat metgul olmuı ve Y eniköydeki 
eden Hususi Kalem müdürü ikametgahına gitmittir. 
Kemal Aziz Bey de gelmittir. Tevfik Rüttü B. bugün ıeh
Hariciye Vekili, Sirkeci gamı.- rimizde bulurıan sefirleri ve di
da Vali Muavini Faslı, Polis ğer bazı aiyaretleri kabul ede
Müdürü Ali Rıza ve Muhtelit cek ve bu aqamki trenle An· 
Mübadele Türk heyeti murah- karaya hareket edecektir 
basası reisi Şevki Bey ve komi• Tevfik Rüttü B. Ank~ 'd 
yon azası, Mülkiye ba9müfetti- Ba.tYekil İsmet Pt. y Cer•. a_ 
tEi Hab'7 b~üınkü Bey ve Türk ve ti Akvam meseleleri a etr:.::a 

ene ı ırço zevat tarafından maU~mat verecektir . 
karıılanmıştır. 

Tevfik Rüştü B. refakatinde 
Şevki B. olduğu halde Tokat

: liyana giderek öğle yernetini 
kendiaile birlikte yemit ve mü
badele komisyonu itleri hakkın 
da inlıat almıştır. Hariciye ve
kilimiz müteakiben Dolmabah-

Atina segalıatl 
Bqvekil Pt. Hz. ile Harici. 

ye vekili aflebi ihtimal cumar
tesi ııünü Ankaradan hareket 
edeıek ıehrimizde kısa bir te. 
vakkufu müteakip Atinaya gi
deceklerdir. 

10 kuruşa Harbiye
den Eminönüne ! 

Belediye dün ucuz otomobil ser
vislerini menetti; cemiyet ne diyor? 

Evvelki ııün betlıyarak çok 
raibet bulan ucuz otomobil se
ferleri dön sabah Belediye ta-

rafından menedilıaittir. 
Zabıtayı belediye memurla
(Devamı 4 üncü sahifede) 
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KARA BiR GÜN 
l stanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hiidagl 

Niçin gülüyorsunuz? 
Süpürmek ile evlenmek arasında 

ne münasebet var? 
- Madamını da tanımak 

ıerefine nail o lursak daha çok 
m es'ut oluruz • 

- Her teY benim buradan 
canlı olarak çıkmama bağlı. 

- Omiuizlenmeyiniz, yüz 
batı efen di; timdi bir ıual da
h a , fakat gülecekslıri~ . . 

- L utfen söyleyınız 
- Siz rüya tabir etmesini 

bilir m is in iz ? 
- F evkalade • 
- Dün gece rüyamda bü-

tün odaları süpürdüm • 
- Hah! Hah! kaç yqında 

sınız, Matmazel? 
- On sekiz. 
- Şimdiden tebrik ede-

rim. 
- Ne var? ;.., 
- Evleniyor sunuz. 
Uzun ve dalgalı bir kabka 

ha dar botlukta zikzaklar çi
zerek odamda çınladı • 

- Niçin gülüyorsunuz, 

Matmazel? 

- Süpünnek ile evlenmek 
arasında ne münasebet var? 

- Büyük bir l\lÜnasebet. 
Süpürmek hayatın tozunu al
maktır. Bıktığınız, eskittiği
niz bir bayatı temizliyonu
nuz, yenisine ve temizine ıeçe 
cekıiniz • 

- Siz bunu teeadüfen söy
lediniz. Fakat hakikate o ka
dar uydu ki •• 

Bir aydanberi tanıdığımız 
bir ıenç benimle evlenmek İl· 
tiyıw. Annem henüz küçük ol 
duğumu ileri ıürerek vermek 
istemiyor • 

- Ya babanız ? 

- Babam Carp cephesinde 
öldü. Y alruz ıefarette memur 
bir ağabeyim var. 

- Anneniz vennek istemi
yor, ya ı~? 

.- S-.... Ben aııneme ta
bi olmak mecburiyetindeyim. 

- On sekiz yq küçük sa
yılmaz, Matmazel, bunu anne 
nize bir anlatan olsa •• 

- Bizde biraz vakitsiz ad
dolunur • 

- Fakat ben babanız olsay 
dim rüyanızı daha iyi tabir e
derdim • 

- Siz kaç yaşındasınız? 
- Sizin yatınızı iki ile •• 
Cevabımı bitiremedim. 

Boş binada büyüyerek yakla
şan ayak sesleri beni pencere
den ayırdı. Kerevetin kenarı
na oturdum. Deminki küçük 
zabit içeriye girdi. 
-AileııU celmit sizi gör

m ek istiyor • 
Ani ziyalar ıibi ani haber

ler de dimağı kamaştırıyor. 
Bir müddet bir !ey ıöyliyeme
dim,ıonra: 

- Peki, dedim, buraya mı 
getirecekıiniz, ben mi onlann 
1anına ıidecetim? 

- Kendisi buraya ıelecek, 

dedi, ve kapıdaki n efere " ge
tiriniz,, diye emir verdi. 

Nihayeti karanlıklarda kay 
bolan bir dehlizden ıiyah h a· 
yal belirdi. G elen karım de
ğil, baldızım H amiyet Hanım
dı: K oyu lacivert çarşafı ve 
iki katlı peçesile sanki k aran· 
lıklara bürünmüştü. Sakallan
mış yüzüm, kirlenmiş ellerim 
ve kararımş rengim Ham iyeti 
şaşırtınıştı . Odamın m anzara
sı onu büsbütün ürküttü. Bir 
m ü d det bir şey söyliye m eksi
zin birbirimize bakış tık. K ü
çük zabit odad a ayakta d u ru
yordu. Susmamızdan kendiıi
n in dışarıya çıkmasını bekli
yoruz zannetti • 

- Yüzbaşı efendi, dedi, 
ancak beş dakika konuşabile
ceksiniz ve ben d e yanınızda 
bulunmak mecburiyetindeyim. 

Yani ben halimden şikayet 
edemyecek ve ailem hakkında 
tafsilat alamıyacak idim. Bal
dızım F ran11zca bilmediği için 
hayret ve heyecanı biraz s üku 
net bulunca, 

- Nasdauıız ? 
Diye söze başlamak istedi. 

Rum ve Yahudi olması ve 

Türkçe bilmeei pek muhtemel 
olan bu küçük zabitin yanın· 
da, (Kara bir gün) yazısı gi
bi deiittirilerek hakkımda teh 
likeli sebepler doğuracak olan 
bir mülakat manasız olduğu 
kadar zararlı da olacaktı. Bal
dızıma kısaca cevap verdim: 

- Görüyorsunuz ya. iyi-
yim. 

-. Burada olduğunuzu iki 
ırün sonra haber aldık. Gör
mek iıtedik. Bırakmadılar. Bu 
rada mı yatıyorsunuz? 

- Evet. 
Hamiyet yüzünü ekşitti. 

Bir 9ey ıöyleı:nesine meydan 
vermeden, 

- Burası fena mı, 
Her şey mükemmel, 
yemek, şarap. 

dedim. 
yatak, 

O, iti anlamıştı. Sözü de· 
ğiştirerek, 

- Ne vakit çıkacaksmız? 
dedi • 

- Bilmiyorum. 

- Kabahatiniz ne imiş? 

- Onu da bilmiyorum; onu 
yalnız mösyö Loreveran bili
yor. 

Küçük zabit kolundaki sa
atten gözünü ayınnıyordu. Bu 
ıırada komşu Matmazelin se
si duyuldu: 

- Mösyö •• . 

- ... 
Odamda küçük zabit ve bal 

dızım, dıtarda meçhul see üç 
istifham ve üç mızrak kadar 
beni çevinnitlerdi. Bunların 
arasından kurtulmak lazımdı. 
Küçük zabite dedim ki: 

(Devamı var) 

Darülfünun için 
yapılan neşriyat 

Muammer Raşit 8. barem cetveli 
ve tenkitkar neşriyata ne diyor? 

Giresun meb'usu Hakkı Ta
rık Beyin Darülfünun hakkın· 
.ı, yazdığı makaleler hakkmda 
Darülfünun emini Muammer 
Raşit 8 . dün şu cevabı vermiı· 
tir; 

- Hakkı Tank Beyin maka
lelerinde gözüme mühim yan
lı şlıklar çarpmıştır. Bunların 
t ashihini kendi lerinden rica e
deceğim. Bazı muhbirlerin söz. 
!e r ine kapılarak eseri asabiyet 
göstermelerine hayret ettim. 
Çünkü kendileri için telefonla 
bile meseleyi tahkik imkanı 
mevcuttur." 

C.1uammer B. Edebivat fa. . . . 

kültesi baremi tetkikatı için de 
demi9tir ki: 

- Barem tetkikatı sırasında 
divan kanunların istediği çer. 
çeve dairesinde hareket etmiş
tir. Binaenaleyh haksızlık İsna. 
dm~ mahal yoktur.Tarafımdan 
üç arkadatım hakkında vaki o
lan teklifim, müzakere ve mü
naka,aya lüzum kalmaksızın 
derhal ve müttefikan kabul e.. 
dilmittir. Edebiyat fakültesi 
barem dereceleri tetkik edil
mektedir. Fakülte meclisinden 
bir noktanın tavzihi rica olun
muıtur. Gelecek cevap üzerine 
divan kararını ver...:M.-ti• " 

MiLLiYET ÇARŞAMISA ıo c. l' LUL ı:rJl 

Gandhi 
Londrada 
Telsiz telefonla Ame

rikalılara 
bir nutuk söyledi 

SIMLA, 14 (A.A.) -Bütün Hint 
halkının gözleri elyevm Londrada 
içtima etmekte olan devlet adamları 
na çevrilmi§ bulunmaktadır. 

Hint valii umumisi teırii meclisin 
iki heyetinde de söylediği bir nutuk 
ta Londrada cereyan eden müzake
reler esna•mda Hindistanda ıüku

nun muhafazası hususunun son dere 
cede arzuya ıayan olduğunu kaydet 
mittir. 

lngiliz 
Maliyesi 
Milli masraflarda ta
sarruf kabul edildi 

LONDRA, 14 (A.A.) - Avam 
Kamarası mili! masraflarda tasarruf 
yapılması hakkındaki kanunun ikin
ci kıraatine devam etmektedir. Mil-
li hüki'ımete taraftar olan azadan 
söz alanlar evvelki kabinenin istifa-
sından evvel amele fırkası azasının 

bu kanun ile teklif edilen tasarruf 
tedbirlerinin hepsini kabul etmİJ ol
duklarrnı ve yalnız i~ıizlik tahıisa .. 
tında tenzilat yapılmasına muvafa .. 
kat etmediklerini söyledikleri zaman 
amele fırkası meb'uıları ıiddelli gü
rültüler çıkarmışlar ve hatiplerinin 
sözlerini kesmeğe uğra§mışlardır. 

M. Snowden amele fırkası hüku-

J Avusturya 
·ihtilali 

Her tarafta sükiın var 
muharrikler 

tevkif edildiler 
ViYANA, 15 (A.A.) - Avustur 

yanın her tarafında aükUn vardır. 

Heimwehren'in sabık kumandanı 

Prens de Stabromborg ile lıtiryada
ki Heimwelıren'lerin erkanı harbiye 
reisi M. Rauter, tevkif edilmiştir. 

Te"kif edilenler 

V alii umumi ahali arasında deh
şet salr!tak nıaksadına müstenit faa .. 
Jiyctlere nihayet verilmesi hususun
da meclis azasına güvenebileceğin
den erııin olduğunu beyan etmiı ve metinin istifasından evvel t~t~ikı dü 
Hindistanın bütün dikkat ve gayre ktünlilen tasarruf tedbirlerıru amele 
t ini dünyannı he,. tarafnıda hüküm 1 fırkanı icra heye;tlnin bir İ($tİmaında 
sürmekte olan iktısadi buhrana -eli- anlattığı sırada oalondaki muanın 
ger memleketlerde yapıldığı gibi- altına _evvelce eizlic~ ~~ı-le§t'.~ihnit 
bir çare bulmağa hasretmesi lazım olan bır kaç zabıt katbının muz<>ke
geldiğini aöylemiıtir. ı reye ait zaptı aynen yazmış olmala

Valii umumi hükmelinin teklifle- nndan şik~yet etmi§tir. 

ViYANA, 15 (A.A.) - Yukarı 

Avusturyadaki tevkifat mecmuu ye

diye baliğ olmuştur. Gazetel<!r, He
imwehren'lerin kumandan! k tqkiliı
tında yüksek mevkiler işgal eden do 
kaz şahsa ait bir füte neşretmekle 

ve bunlardan bir kısmının te •killeri 
nin yalan olduğunu ve hatta bir ka
çının şimdiden tevkif edilmiı olduk. 
larını yazmaktad:r •. 

M. Buresch, saat 13,30 trenle Vi
yanadan hareket etmiştir. Muma· 
ileyhin lıtiryaya citmekte olduğu 
muhtemeldir. 

rinden tetrii meclisin yakında haber 
dar- edileceğini bildirerek nutkuna 
nihayet vermiştir. 

Gandhi M . Mac Donald 
ile görüştü 

LONDRA, 14 (A.A.) - Gandhi 
nin oğlu babasmın dün akşam M. 
Mac Donald ile cörüıtüğüne dair o
lan rivayetlerin doğru olduğunu ıöy 
lemittir. 

Gı.. ndhi'nin nutku 
LONDRA, 14 (A.A.) - Gandbi, 

telıiz telefonla Amerikada ne,reclil 
mİJ bir nutukta, ezcümle Hindi.tan 
tarafından giriıilmit olan mücadele
nin yalnız kendi memleketini değil, 
bütün dünyayı teairi altında bırak

makta olduğunu oöyleınİJtir. 
Mumaileyh demiJtir ki: "Biz 

Hintliler behimi kuvveti idame et
melde olan kanunun beıeriyeti ida
re etmesi lazmı ıelen kanun olmadı 
ima kaniiz. ; "hsen milletimiz hürri 
yetini kanlı vasıtalarla elde etmekten 
iıe, daha uzun müddet beldemeği 

tercih ederim.,, 

Gandhi, bütün milletleri Hindio
tanın yapmakta olduğu mücadelede 
onunla tefriki mesaiye davet ettik
ten sonra, Hintlilerin kendi araların 
da 11nıf ve mezhep kavgaları yfuriin 
den tefrikaya düımüş olmalarına te
eosüf etmittir. 

Mumaileyh demittir ki: ~itte bu. 
n n binaen mesainize gaye olarak 
Avam tabakaaı aleyhindeki bu imti
yazların ortadan kaldınlmuını ve 
ha ng i mezhebe menıup olurıa olıun 

bütün H in t milletinin birletmesinin 
tahakkukunu intihap ettik: 

Gandbi, netice olark, aç bir halde 
bulunmakta olan milyonlarca Hint
li Jeh.ine cihanın vicdanına müracaat 
ve hitap etmİJtİr. 

YufJarlak masa konferan <ı 
LONDRA 14 (A.A) - Yuvarlak 

Mata konferan11nm federaıyonlar 

münaoebatı komitesi, ıaat 11 de Sa 
int • Jameı sarayında n Lord San
key'in •iyaoeti altında toplanmqbr. 
Lordun saimda Sir Samuel Haare, 
Lord Peel , Lord Readiq, Lord 
Lothian ve oolunda Gandhi, tarikat 
reiıi MaleTİya ve diier Hint muralı 
baıları bulunuyordu. 

Pren~lerle müılümanların mümes 
siJleri ma.anm müntebaımda mevki 
almıtlardı. Celoe, reisinin nutku ile 
başlamı~tır. Reiı, murabhaılara ho· 
~amedi beyan etmiı ve Gandhı ile ta 
rikat reiıi, Malcviya' run konfenınıta 
bulunmnlarınm i•tikbal için bayırlı 

bir beı .. ret olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmi,tir. 

Komitenin vazifeıini, Hindisbına 
ait bir federasyon kanunu euıiıi 

tanzim etmektedir. 

Gandhinin k\lnferanıta httzı:; bu .. 
Jnn~af. 1, kon3'reni:n muted: t unsurla 
rın ın ınüfritlere kartı kaaz tmıJ ol
duklan bir mu:<afferiyet telak!;.i edil 
mekte ve bu miihJm içtimanı muvnr 
lalayeıi ihtİmdll~rini arttı<mab.tadır 

ıılemek ihtiyatkarlığmda bulunmuı

tur. Zira, mumaileyhin karıı kartı· 

ya ıelmit olan fırkaların menfaatle
rini telif etmenin müşkül olacağma 

hükmetmekte olduğu muhtemeldir. 

Filvaki bazı müıtakil mümeaıiller 
' ana hatları birinci Yuvarlak Masa 

konferanoı tarafından çizimit olan 
federaıyon proje.ine kartı ıiddetli 
metailpte buunacaklarını b~yan et
miılerdir. 

Nihııyet, müsliiman ekalliyeti, 
'*"ııı.ta A llAıh~hattA t 

T•uarruf kanunu bucün saat 23 
le reye konacaktır. 

LON D RA, 15 (A.A.) - Avam 

kamaraaı milli masraflarda tasarruf 

yapılmaıı hP.kkındnki kanunu ikinci 

kıraatinde 263 muhalif reye kart ı 

VIY ANA 14 (A.A.} - Dün tev
kif olunan Prenı Starhemberyenin 
Üzerinde mucibi töhmet bazı vesaik 
bulunmuştur. B(llzJ baiınvcr grupla· 
nnın silahları müsadere olunmuıtur. 

llıtildl mi? Hayır, ihtildl 
310 reyle kabul ebniştir. opereti 

ViYANA, IS (A.A.) - l ıtirya 
J r:giliz Bankası müdürü iıyanı haldı:mda mütalealar beyan 

at1det ini tehir etti eden cazetelerde "ihtilal opereti,, 
HALIFAX, (Yeni lıkoçya} 14 tabirlerine maruf bestekarOffenbach 

(A.A.) - lngiltereye dönmek üzere ın İsmine ıık ıık tcsad;if edilmekte 
bugün vapura binmesi mukarrer bu- İse de yeni tiddetli tPn.kil tedbirleri 
lunan lngiliz bankatı müdürü M. ittihazını tavoiyeden fariğ olmamak

Montacu Norman'ın hareketini te- tadır. 

bir ettii'i hakkında bir tayia çıkı:nq- Diğer taraftan, Soıyal de mokrat 
trr. M. Norman'ın beynelmilel mali gazeteleri Heimwehr'lerin ıilablarm-

vaziyet ve bilhassa bu vaziyetin Jn .. 

ıiltereyi ve Amerikayı alakadar e

den sallan hakkında Nevyorktaki 

federal Reaerve banka11 müdürü ile 
Montreal' de l'l)Üzakere ve müpvere
de bulunacaiı söylenmektedir. 

f stedikleri kadar gemi 
yapamamışlar 

VAŞiNGTON 14 (A.A.)

Bahriyenezareti tarafından net 
redilen istatistikler Londra de

niz muahedesini İmza etmit o
lan devletlerden hiç birinin bu 

muahede ile inşasına müsaade 

verilmit ol~n mikdara yaklata 

cak kadar harp gemisi yapma· 

mış olduğunu göstermektedir. 

B u cihet hayrete şayan görül

mektedir. Bu suretle 1930 . 31 
seneleri zarfında Amer ika hü

lrumeti yapabileceği gemilerin 

istiap hacimleri mecmuundan 

100, 240 ve İngiltere hükiime

ti 57156 tonilato eksik gemi in 

şa ettirmiıtir. 

İtalya ve Fransa için müsaa 

de edilmiş olan tonilato mikda 

rının hiç bir kısmından bu iki 
hükumet henüz istifade etme. 

mitlerdir. 

Bingazide seyyar 
talebe kampı 

ROMA, 14 (A.A.)- F:ışiıt 
darü lfünunlular gruplan, Bin
gn:ı:i'de bir seyyar kamp tertip 
e~tedir. Bun a fırkaya ka
yıtleri itibarile kıdemleri olan 
100 F:ışist talebe iştirak edebi
lecektir. Kamp, 19 gün devam 
edecektir. 

ty·~C.t:, pek az itminan hahş bir va7.i 
yet takmnuttır. 

Gandhi, yalnız koD&'J'eyi temsil et 
mektedir. Faaliyeti, ne kadar mühin> 
olursa olsun, kaı'i bir tesiri olmu. 
Maamafih lngiliz mahafili Hintli re
iıin iJtirakinden dolayı memnun cö· 
rürunektedir, zira bu mahfe( muma

dan tecridi iıtemek için ton Tiıkuatı 
vesile ittihaz etmek buıuıunda yal· 
nız değildirler. 

Neue Preie Preno gazetesi bu 
tetbirin ve AT\lıturyadaki difer mii
oellüı tetkilitlarm fethi tedbirinin 
içtinabı na kabil ve ittihazı zaruri 
olduğunu yazmaktadır. Bu cuete, 
hükUmetin Heimwehr'in silahtan 
tecrit n feshine kat'iyyen karar ver 
mit oldupnu yazıyor. 

Büyük Almanya taraftan Winer 
Neueıte Nachrichten ıazetesi de hü 
kiimetin böyle bir tedbir ittihaz ede
ceiini yazıyor. 

"Akşam saat altı,, gazetesinde sa 

bık Bat vekil Edner, lstirya ve yuka 
rı Avuıturya Heimwehr'lerinin si
lahlannın alınmasını istilzam etmek 
tedir. 

Silruılarm tecridi ihtimalinden 
bahseden saliıhiyetıar mahafil, ihti
yatlı tedbirler kullanmaktadır. Ne
ue Preie Preııe'in lıtirya muhabiri 
asilerin ki.milen techiz, tensile ve teı 
lih eclilmit nlmalan keyfiyetinde 11-

rar etmektedir. Tarassut mevzileri 
mitralyözlerle setredilmit olup iki 
tayyareleri nuntaka üzerinde ~ 
ta idi. 

/htildlin sebebi 
Bazı ıazeteler, Ceoevredeki ik

tıoadi miUakerelerle lotirya vakayii 
arasında mii.naaebet görmektedir. 
Nue Freie Pres.., ıazeteıi, ezcümle 
diyor ki: 

''Cenevredekiler, Avuoturya lehin· 
de müıbet -..e ıeri bir it yapmak za
nıretini ıöıteren bu vukuatın mina 
sını t~ül etmelidir. 

Wiener Taıroblatt cazeteoi, yazı· 
yor ki: 

"lıtirya komediıi, harpten oonra • 
ki Avrupa. zihniyetinin göıterdiği 

müteaddit arazdan biridir. Bu gaze
te, 13 eyliil tarihinin Macariotan ıui 
kaıti dolayısile de menfur bir tarih 
olduğıİnu yazmaktadır. 

Nasyonaliot ıazetelerle Hitler ta
raftan gazeteler, ııarip bir takım 
yollardan giderek, Ccnev"' mali ko
mitesini bu vakayiden meı'ul tut
mak fırıatıru kaçınnamaktadır. 

Madrit susuz kaldı 
ileybin kabul ve muvafakat edeceği MADRIT, 16 (A.A.) - Bir çok 
kararların kendisitarafından ıerdedi zamandan beri payitahtta 111 tevzi
lecek yeni birtakım metalip için hare atında mühim mikdarda tenakuı var 
ket noktaoı hizmetini ıöremiyeceği j dır. Belediyenin sulama arabaları, 
belki kat'i olarak telakki ve kabul su bulamıyoı·. Bundan dolayı umu· 
olunacağı mütaleasında bulunmakt:ı mi bahçelerdeki ağaçlar sararıp sol. 
dır. makta, ölmektedir. Şebı-in ihtiyat de 

Gandhi'nin lngilterede i!:ımeti, pobrın<la pek az mikdarda su vardır. 
bir müddet için ln~iltcre afoyhindo Hatta bir takımları tamamen bo§tur. 
müteveccih bir l:'.lvvet olm"k !ıaysi- l J\11."-arnafih, bu yüzden tela~ :ı düıme
yetile Gand!ıizm harek5tımn mt!at- ğe ma1':ıl olı::ı~dığı, çünkü yağmur

t~~ kalması ~eticesin~ tevl!t edece- ! !arın z:unanı y~klaşmak!a olduğu be 
~ 

. - .... -

Son günlerde sıcaklat 
her tarafta arttı 

Dün lzmirde hararet 40, Dörtyold 
41 dereceye kadar yükselmiştir 
ANKARA, 15 (A.A.) - lktııat 1 yükıelmiş ve bugün Ankarıı.ıla 

vekaleti meteoroloji miiesesesinden Ahimeautta 35 Eskiıehirdc, U 
alınan mallımata nazaran eylulün 37 dereceye vann;,tır. Cenubi "' 
ilk haftası sonlarından beri hemen nubu ıarki Anadoluda sıcaklık.~ 
bütün Türkiyede ıuhunet dereceleri kaç derecede daha yüksek ka1ıl"' 
yüksclmeğc doğru bir temayül izhar mittir ve son iki gün zarfmda A~ 
etmiştir. Sahillcı·de bile ıuhunet na· yada 40 Adanada ve Dörtycldl 
zarı dikkati cclbedecek surette yük· derce yi bulmuştur. 
ıelmi' ve Karadeniz sahilinde 27 yi Şarki Anadolunun en yüksek 
tecavüz etmiştir. huneti gene mutRdın fevkinde ~ 

De.ı-ece derece yükselen ıuhunet 

lstanbul ve Trakyada 37 dereceye 
varmıştır. Yalovada 30, E<lirnede34 
olan ıuhunet lstanbulda Göztepede 
37 ye çıkmışbr. Garbi Anadoluda 
Trakyadan daha fazla bir yükıeliş 
vardır. 

rak 28 derecede knlm:ştır. l(aP" 

niz sahilinde deniz yz.kınhğının 1' 
...:ne rağmen suhunet Trabzon •' 
resonda 28, Samsunda 33 de 
bulmuştur. Böyle olmakla ~ı,ı 
Trakyada ağustosun son nısfııta_ .. t 
zaran suhunet b;r :ki derece "'j 
dı r. Yükseklik yalı>ız P'arbi An•d 

Ayın ilk haftasında lzmirde 38dere dadır. 

ceye yükoelmeğe başlayan subunet 
bu gün 40 derece kaydedilmiştir. 

Sahil olan lzmitte 39 derecedir. Or-

Orta Anadolu ve deniz ~ah. I 
suhunetlerinde Ağustosun son oJ 

na nazaran birer, iki!_er derece~ 
ta Anadolu yükselişi Garbi Anado şüklük vardır. <;on cunlerde aıcV 

ğın faz~a hiısedilmeıinin aebebİ ' 
ym bidayetinden itibaren bir lı' 
ırün ıuhunetin düter gibi olduiı1' 
sonra tekrar yükselmesidir. 

lu derecsinde olmarr.ı§tır. Ayın y e

disinden itibaren yükselen ıuhunet 
ayın 10 ve 11 inci günlerin düıer gi 
bi olmuşıa da son iki gün zarfında 

Koyunları yetiştir
me cemiyeti 

Bursada kongresini yaptı ve 
ehemmiyetli kararlar verdi 

BURSA 14 (Milliyd} - Bursada koyunculuk hakkında ıayet miib' 
istifadeli bir hareket bqlamııtır. Buna ikliminin fevkalide müoait bul~' 
maımdan dolayı merinoı ve mırcık koyıınlannın yetittirilmeai için ~ 
kil edilmit olan ~emiyet ıekıeni mlitecam koyun sahiplerinin i!t~ 
merkez vilayette bir kongre aktedilmittir. KOllSl'9 vali Fatin B.,ia " 
ku ile açılmıt ve lı:iıtibi UllWmİ Nizı m B. tanılmdan koyunculuk h~ 
da kongre aza11 tenvir olunmuıtur. K.oft&'Teye Yillyetin uzak yerlerin.il' 
bir çok koyun ıahipleri ıelmitti. Hükmet bu -ruyete 500 lira kadar ~ 
yardunda bulunmuıtur. Cemiyet nim relllDİ bir mahiyeti haizdir. Diğer~ 
liyetleri de dairei tümuliine alacak olan bu cemiyetten ilrtısaden pek 
yÜk faideler beldeyebileceiiz. 

Bugün sabahtan alqaına kadar yarıt encümeni iliıi tarafnıdan iyi f>lf 
van yeti§tirerek ıergide teıbir eden muhtelif zeftta 4500 lira mii141' 
tevzi edilmiıtir. 

R 

Rusyanın ağır sarıa yi istihsalatı 
MOSKOVA, 14 A .A. - Bu senenin ilk sekiz ayı zarfııı~1 

Sovyet Ruıyanın ağır ı;anayi fabrikalarının istibsalatı geçen ti 
nenin aynı devresine nazaran makine ıubeainde yüzde 36 ve ' 
lektrik şubesinde de yüzde 48 nisbetinde artmıştır. Bu sene 16 

niden 518 sanayi müesaeıesi açılacaktır. (Tau) 

Macaristanda suikastlero.karşı şiddetli tedbirle! 
PEŞTE, 14 A.A. - Biatorbary demiryolu suikastı vetil" 

sile Macar ajansı mevaddı infilikiye ile yapılan sıiikastleriıı t•' 
kibinde örfi usulün tatbik edileceiiıııe dair 1924 emirnamesiııİI' 
hali meriyette olduğunu salahiyettar mahafilden aldığı malO' 
mata iıtiııaden beyan eylemektedir, 

Edremitte maarif cemiyeti 
EDREMİT, (Milliyet) - Edremitte Halk Fırkuınm t' 

ıebbüsile bir "Maarif cemiyeti,, ta.iı edilmittir. Müeasiıler ~ 
içtimada bin lirayı mütecaviz teberrüatta bulunmutlardır. 1' 
berrüat devam etmektedir. Bir, iki ıün zarfında bet bin lir•f' 
bulacaktır. Cörünüıe ve hallan tehalüküne göre cemiyetin -ııı" 
nabii gelecek seneye kadar yirmi bin liraya yükselecek ve '/.'' 
mania tezayüt edecektir. Hedef, Edremit mmtakaamda yeni lfli' 
lin bilgi seviyesini yükseltmekdir. Geçen ıene hususi olarak tııf 
kil edilmit ve fahri muallimlerle otuz be§ talebe yetittinnit ol,ıı 
Edremitliler mmtakalarını muasır medeni memleketler ıevi1~ 
sinde bilgi kayuğı haline getirmek için heyecan ve hareket içİ" 
dedirler. 

Kuvayı Milliye ve İdiklal Harbi hareketlerinde, Milli iti~ 
de Edremitlilerin kırılmaz ve yorulmaz azimlerini biliriz. Y ii _

1 
ten benimsedikleri bu itte de nur ve ziyaya doğru yaman ham-" 
!erini göreceğiz. 

Dün şehrimize Fransız edip ve 
muharrirlerinden bir kafile ge/Jı 

Dün saat on altıda Yunan bandra ı Pierre Bonanı vardır. tfJ· 
lı Patris vapuru ile ıehrimize Fran- Fran11z seyyahlannı FranoıZ • ,..,ı 
11z edip ve muharrirlerinden 12 kiti rethaneıi namına Compte OıtrO 
lik bir kafile ve 88 Yunan seyyahı istikbal etmi!tir. .Jô 
gelmi~tir. Yunanlı ıeyyahlar da Yunan 

Gelen Fransız ıeyyahlan içinde reti eı kanı tarafından kar§ılanııt•f 
"Nauvelles Bitteraireo,, gazeteıinin lardır. ., 
müdürü M. Charonson, muharrirle- Kafile saat 4 t~ l<endiLri"e taJıfl • 
rinden M. Gandin, Paris temyiz edilen Şirketi Hayriye vapurla••;. 
mabkem:si azasınd3n M. Yaren ve dan bir i ile Boğaziçinde bir terı ele" 
=evcesi, Pariste çıkan Echo de Paris cekler ve yarın Pireye tıAreket e 
gazeteoi müdü.-ü M. Jc::ın Cabrie) ~üh yapmı!lardır. 

Lemoins, sab:k Şili ıef':-i M. Migel Seyyahlar buııün ,ehrimizi 



3 aylık maasların verilmesi dün bitirildi 
-
Ekonomi .... . . . 
Oda sanayıımız ıçın 

bir anket açtı 

.. 
Beledlyede 

Bir çalgıcı 
Cemiyeti 
Ciheti askeriye bun
ların kıyafetlerinin 

Mahkemelerde 

Piyango ikramiyesi 
için para alan bayiler 
Şahitler de bildiğini söylediler - d .. k nayiinin değişmesini istiyor •. 

~anayi erbabın an tur sa Bundan bir müddet Türk muıild 
ı • i d U t•vün cemiyeti ioimli bir muıiki Fatihte piyango bayiliii et-

İnkişafı çare enn sor cemiyeti teıekküı etmı,tı. Ahiren tiği •ırada onar bin liralık ikr•-
tir. Bu ıahitler, eaaıen maznun 
lann da itiraf ettikleri ııibi 
bu paranın alnıdığını anlatmı! 
!ardır. 

. . • ikamesi noktaıına kadar bu cemiyetin faaliyetine nihayet ve- miyeler kazanan Emine ve Sab 
!icaret oduı ıanayifmisın :rf . tir. Maamafih bu iki ribni,tir. Çilnkü nizamname muci- riye Hanımlardan cem'an800 li 

'nkitaf ve tek~lil .yolunda ~k~ıtükômetinln pamu~ bince bir ıehirde aynı meslekten iki ra almakla maznun ve mevkuf 
•on zamanlardaki faalıyet mü· B. ib malağı olmaktan zıya esnaf cemiyeti olamaz. Şehrimizde bulunan Burhaneddin ve Fuat 
naaebetile bir anket açınıttır • ~r d:h~r ıanayide kullanıla- ise "Garp musikiıinasları., isimli bir Efendilerin muhakemlerine 

Oda tehrimizdeki bütün ıa- ek ~htiyııca tekabill edecek cemiyet vardır. Musiki teavün cemi dün ikinci ceza mahkemesinde 

Her iki mevkuf ta kefaletle 
tahliyelerini istemişlerdir. Tab 

liye hakkında icap eden karar 
verilecektir. Muhakeme iddia 
ve müdafaa için talik edilmiş
tir. 

nayj müesseselerine birer ~- c~ be":'t 1 
istihsal edecekleri an- yeti ise esnaf cemiyeti olduğu için devam edilmiştir • 

tu~I~ müracaat ederek, v~ı~et nııılın;tadır. Ne de olsa bu cüzdan almağa mecburdur.- Bunlar Dünkü celsede davacılann 
!erı: ıstekleri, Tü~ ·~~yıının ~:reket bizi yakından alakadar cüzdan almak istememekte ve gene gösterdikler şahitler inlenmiş 
1?kitafı hakkındaki duşuncele - ktedir Yunaniıtan'a sene- umumi yerlerde çalgı çalmaktadırlar ~=~~~~~~~:=:;::::;~~=;;~~====:::::;:=:;~=~ 
r~n~, vergiler ve resimlerle tet- :!':~ lir~lık kadar pamuk ih- Belediye bu çalgıcılan takibe batla- ~ ~ 
"•ki sanayi kanunu hakkınılaki t mız vardı'!' mıttır. Bu cemiyete mensup çalgıcı-
ııı . . I raca ı • nif uta ealannı sormuştur. tar aynı zamanda askeri ü ormaya 

Diğer taraftan Sanayi Bir- Bursa mensucat mütabih bir nevi elbise taşımaktadır K ı b .. .. 
liği de aym tekilde bir tetkik fabrikaları lar: Ciheti askeriye bu elbiselerin ema perşem e gunu 
Yapmaktadır. _ .ı t fabrika!•- menedilmesi için belediyenin nazarı 

A t l M latya Bursıwa mevcu dikkaatini celbetmiıtir. Bu cemiye • B 1 k ı 
n aya ve ~ nıı tzgah mecmuu 500 ka~&J'o tin "Garp musiki,inaslan cemiyeti., unya ı· e arşı aşıyor 

mahsuJlerı dır. Bu mi~ar ~. tes~ahı ile birI.,.meleri için ticaret müdürlü . 
Memleketimiz ihracat mal· •aaati olarak ~enede bır m J: fü tarafından kendilerine hir teklif 

!arının rekolte tahminleri hak· metre kumat ımal etmekt • auqo ınq"'I 9!1'Pl nq l"'f•J 'i""l'd•.I: 193 2 • }" k •} 
kında Ofise bazı mınt~~ar- "Balık,, gemisi kara- mitlerdir. Cemiyet Vilayete de mü- 1-19 3 sen esı 1 ve şı t 
dan yeni malumat ııelmıttır.Bu • k racaat edeffk şikayette bulunmuı k t l k•ld• 
tahminlere nazaran. Malatya'· denıze çı ıyor ve faaliyetlerine mümanaat edilme- maçlarının Ur a arı çe l ı 
n~n afyon mahıulü ııeçen ·~- lktıaat vekaltinin bir m~d- mesini rica etmiıtir. Bu çalgıcı cıe-
nın 24 bin okkaama mukabıl, det evvel aldığı "B~l.ı~, ia~~'.1- miyetinln vaziyeti tetkik edilmekt .. 
bu sene 20() bin okka kadardır- deki balıkçılık gemısının bütun dlr. Y 

Bu mmtakanm methur olan tertibatı ve elrat kadra.u ikr k d 
kaysı mahsulü bu -enin kıtın -1 edilmqtir. Gemi sefere ha.- BUyü a a 
da Yanmııtır. Geçen ıene bu ha zır vaziyettedir. ElektrlS}I 

. \raliden 120,000 okka kayııı Evvelce gemi ile Mamwıra' • 
alrnnıııtı. Bu ıene ancak birı d bi tetkik seferi yapılması Cereyan teşrinievvel 
kaç bin okka -1 olabilecektir. a k..:...er iken ıonradanı bu tet nihayetinde verilecek 

·su sene Antalya'mn S~am :katın Karad~iz sahil sulann 
lllalııulil geçeli ıe11e Jen üçte da yapılmaıı kararlaştırılmıt- Btıyilkadaya tefrininTel nlbaye -
~ niıbetinde nobaıadır. llk tır yalanda bu sefere batlana.- tinde cereyan .,,ermeı. kabil olaoak-
bahann kurak ııeç.-i mahıu.. kt tır. Muhavvile merkezlerinin tayinin 

lü bozmuttur • •ca-""ır,.·----------ı ele 91kan itiW yüzünden mese&. bu 

B 1 · t d ekilen = = '=" oaretle bir ay teahhiin uirarıuttır. 
u garıs an .a Kambiyo Borsası Büyükadada Jinıcllye kadar altı 

arazı ytız abone kaydedilmi9tlr. Yapılan -
1030 K 15 93 00 muraf 118 elli bin liradır. Abone ınik İhracat ofisinin reami mena lıtırlln • uroa • • 

bi ·den aldığı malQmata naza- Dolar 0,47 ,22, şıııar 3,stı, 
ra n, Bulgariıtan'da 1929. 30 
•en 
tıı 

esinde ekilen 280,130 hek- Fnlnlı: 12,03,541 Pezıta 5,2.J,90 

Uret 9,02,00 R. marlı: 2,00,50 r arpaya mukabil 1931 SeDb-

nde 26,4~J hektar erui ekil-
iştir. 

•i 
tıı 

FrllJllı:B. S,89,30 Zloti 4,20, 

Dralıml 36,43,00 Pengl 2,71,40 
Mahsul geçen aened- 401, Fl'IUllı: f. 2,42,00 Ley 79,~s.oo 

5 kental az olmak üzere 3, 
65, 15, Dinar 26,75,00 

4,000 kental radclffinıdedir. Leva 

U sene cihan arpa relı:olteei U· Florin 1,16,90 5'•rvoaes 1088 

Uı:niyetle azdır. 
Borsa { 

Altın 915,00 

unanistan ve Bulııa- Mıcldlye 51.00 
harici Baatı:aot 288, 

ristan 
Pamuk yetiştirecek Esham ve TahYilatııı Defi 

92,25 
Son zamanlarda bilhaua lıtlkrazı dahllt 

ulgaristan' da ve Yunanistan' 8 
da 
lıa 
da 

~ 

66, oayunıı mııvalıbld• 
ikramiyeli Demlryolları 3,~ 

Pamuk zeriy.ıtına doğru bir - - - -..... ...... 
reket vardır. Bu hareket bul 

• -~Qw~<U<UM4M_ -
._.., N$ - - - -

Y ziraa ti yerine pamuk ziraa-
. 

Bayat balıkl~rdan 
zehirlenenler var 

• 
Belediye iki ahçı dükk~~ını 

kapattı. Sahipleri takip edılıyor 
. edi tahkikata bulanıl-

E'.vvelki gün şehirde iki zehır da bel • 

l·tıı1 ııı.e vak'ası olmuı, bir hamal mıttır. • · bu iki 
e L Fakat kan.aatımızce, ıl 

oır komisyoncu katibi ahçı- hkikat yap -
h h kkında ta 

~ıı. Yedikleri balıkla zehirlen- a çı a 1 b•t · ad· Qı 1 mış olmakla mese e 1 mı§ 
.• f er, hastahaneye nıakledile-
'k t d · it l 1 d dolunamaz. · .ı... kok e avı a ına a ınmıt ar ır. k ferın"" 
8 Şehrin bir ço yehr dükk" anla 

e alıkla zehirlenme hadisesi balık satan a çı . 
~ltder değildir. Fakat palamut muş ğlebi ihtimaldır. 
.~lığı yiyenlerin zehirlendiği rı bulunması a .. m aliimi 
'' B Uzden tesemınu ·ı· il ltı~iye kadar görühnemi9tir. .~ ty nler de mevcut olabı ır. 

lı. ık· k. · · 1 I t ba goa ere k · tle zabıta· 
lık ı ışının nası o up a - Bu vak'alar e esedn~e Evvele-
~ I Yiyerk zehirlendikleri ve k tmemekt ır. 
~~ ~ınut balığından zehirlenme Y~ d se h · de kokmuş balık sa 

ı.,'dısesinin nasıl olup ta iki ki- mır e te efır · · böylelerinin • ~-t~'" d Şeb ~ e ınünhasır kalmış olduğu . ddetle tecziyesi lazım ır. 
aıarı dikkati celbetmiştir. ş~ hhati ile alakadar olan ~e-
y nn sı h . 1 .. umlu gor· 

~il apılan tahkikat ve tıbbi tet ,Yat ta bu ci etı uz 1 k satıl 
ı ll:at net" • d b ı ki ze mekte ve arabalarla b~ •1• • ··y 
qj~ı· ıcesın e a ı arın • n men'i icap ettıgını so 
~ld 1 olmayıp bayat ve kokmuş masını 

1.ıkları anlaşılmıştır. leınektedirler. balık satı 
a, Bu zevata nazaran 1 edi 

r 

>ed·u iki kişi kokmuş balıklan . e kolayca kontro 
Ilı •kleri için mideleri bozul- r;.,~:.:k vtarzda yapılınalıd~r .• 
le~' · gasyan başlamış, bu bir gıttı 
ı 'ın .. ı · · . ıd • . . Ceneral Akkerman ~~ . ınum a aımı o ugu ıçm 

1 
d şehrimize gelen 

l'ılııı'kisi de hastahaneye kaldı- Geçen eelr. e ··badele komiı-
tşlardır • -ki Muht ıt mu 1. 1( ~ 1 · den lsveç ı ce-

1,~ 0kınuş balıkları satan ahçı yonu delege erın d'" Avrupaya 
L." a d 1· b 1 d k neral Akkerm. a.n un "4.ııı a ge ınce un arnı Ü -

arı kapanını• ve hakların· hareket etmıttır. 

elan öç bin oldu~ :ııamuı. masraf çık 
mq olacaktır. 

Muraf ödeninceye kadar Adada 
miltterilen yüzde bet zamla cere
y«n verilecektir. Bu - t .. riniev
vel sonunda Beylerbeyi, n Çenııel
lr.llyilne de creyan verilmiı olacak
tır. Heybeliadaya selecek s- cere 
yan verilecektir. 

Haydarpaşa geçidin
deki köprü 

Hayda.,,... geçidinde yapılacak 
kllprii için belediye bu sene bütçeye 
muayyen olan 60 bin lira tahslsa
b koymamıftır. Fakat iki seneden 
beri birikmlt olan yüz yirmi bin lira 
ile bu aene iD§aata batlamak kabil o

labilecektir. 

Ekmek fiatları 
lstanbul belediyesinden : Eylulün 

on altıncı çar"1J11ba gününden itiba
ren ekmek yedi kurut on para ve 
fTancala on iki kuruıtur .. 

Polis 

Kim kime içirtti? 
Sirkecide Cihan oteline mi

ıafir olan Bandırmalı Ahmet 
Efendi ile refiki İbrahim Ef-
di evvelki gece Muzaffer ve El 
mu isminde iki kadınla tanı1.
mıtlar ve bu kad~~~~~ ~ey~ğ
lunda bir bara goturup ıçmıf-

lerdir. • 
Kadınlar Ahmetle İbrahı

min sarlıot olduklannı görün-

ce: . 
_ Kalkalım demışler, sar-

hot olan erkekleri de kaldı~a
rak, T akıim meydanına getır-
mişlerdir. . 

Taksim meydanına geldık
leri zaman birden bire önlerine 
üç kiti çıkmış, erkeklere teca-

üz etmişlerdir. Kadınlar da 
~erhal mütecavizlerle birlik ol 
muılar ve kendilerini izaz ve ik 
raın eden Ahmet ve İbrahim 
Efendileri dövüp paralarını da 
çaldıktan sonra kaç~kişlkarddır. 
Zabıta bu üç erkekle ı a ını 
aramaktadır. 

Otomobil altında 
Pangaltıda oturan 57 yaşm

d Marko Natali dün Harbiye 
da Hamdi Yusufun idaresinde
~ l360 numaralı otomobilin 
altında kalmış, ağır surette ya 

ralanmıst•r 

Herkesin beklediği bu mühim j •• maç artık bu hafta perıembe akta- '-
mı Sketing Palasda yapılacaktır. 

Hatırlarda ka1mq olmalıdır ki, 
bundan ilç hafta evvel Kemal gene 
Bunya ile kartılatacaktı. 

Bounea ve Kemal 

Fakat bolnörümilz soğuk algın
Iıiı dolayıolle maç günü hasta idi. 
Bu-n Üzerine tehrimizde namağ
lup Buny .. Saranga ile bir maç yap
b ve neticede berabere kaldı. Eğer 

Saranga döğl19 sistemindeki ezeli 
çelDngeııllii olmasaydı, Bunya he· 
men hemen onun önünde de mağ
lup olabilirdi. Maaılıiofih bu söyle- . 
diklerim Bunyanın fena bir boksör 
olduğunu kastetmek değildir. O 
gün Kemal gibi Buıı,ya da hasta idi. Beylerbeyi gençler klübü namile bu 
Fakat profesyonel ohnası dolay11i- iki tetekkülün "':r~"'.'r çalıtmağa 

d Ç""nk" tarafeyin mensubırunın karar ver-le, hasta hasta gene oyna L u u . 
1 -.ıd efL, ı mit olduklarını ve badema bu lkı maça çıkmam•t o 1a7 ı, ... n umu... k""I h 1. d __ 1• 

eki · · t · · • '-- b klübün bir teıek u a ın e ....-ıaca m.iye üzeriPd ıyı eaırını ... y e· . • 
. ğını heyete arzetmıttrr. 

decekti. be .. . . Istanbul futbol heyeti bu ıayanı 
Yalnız perfMl sunu nzıyet . . 1 k b 1 . . "emal k d 1 memnuniyet haberı ıevınç e a u 

lıö 1 d '""dır "' ne a ar ça- ' Y e ••u ' d kad anf ' etmitlir. Bu suretle senelerden beri 
Jıımııaa, Buny• a 

0 
ar onn bu iki klüp arasında süre selen g• 

dur. . çimsizlik bertaraf edilmit oluyor. 
Her ikisi de has~lıklarını &'eçır- • Biz de gençlere muvaffakiyet ve 

• tam dö''"sebilecek vaziyetle 1 • d"" tik · d · 
d. I Menac«rİm soy e ıği.ne na-
nuı ve &... •• I d. • 1 dirlik uzen temenN e erız. 

ır er. ··-·' bu ünlerde tam formu Bundan sonra 1931 - 1932 sene-
zanın Kemu il · f'k .. ·· 'ld. Eski döğüt. kabiliye- ı 11 ı sturune geçı ı. 
nu bulmuıtur. B. . . k"" ld . . . tir ırıncı ume seç.en ıene o uiu 
tıne erıtmıf · 1 ·b· 8 "ki · k"" d 11 kt·· " • eli kadar i gı ı ve ı ncı ume e uptür. 

Ancak Kemal '';;' :: . ";; j Bunlar aralannda küme ıampiyona-
lup olmadığı içi".' ay yıyen ır 11 yapacaklardır, Yalnız bu ikinci 
bok ··ru"n yere gıtmeden haımmın . kı ·· 1 .. d 1• ao ~ . kiıme up er araıına muıaa e ı 

ki ndan kurtulmak 11ste- .. _ yumru arını klup)er olan Beyoglu Spor, Toton-
mini bilmiyor. ya ve Kurtulu, takımları da dahil-

Dögu" •·• esnasında ıayet Kemal ' dir. Müteakiben birinci küme tik 
clöğen vaziyetinde ise o an için teh-
like yoktur. Fakat böyle olduğu gi
bi, bir de bunu akıi mutesavverdir. 
Eğer her hanııi bir ravunt faikiyet 
ve dövme Bunyaya ravuntun batın-
da ııeçecek olursa Kemalin kurtula
bilecefini zannetmiyorum. 

Çünkü Bunya ayıl tarafı buldu
ğu zaman, hiç göz açtırmadan dövü 
yor. Eier Kemal diğer boksörleri
miz ıribi, bir ~ dafa mağlup ol1&y 
dı, bu formuyla Bunyadan hiç kor
kulmazclı. Ancak yukanda da söyl&
diğim gibi Kemal dayak yemeğe baı 
!arsa vaziyet değiıecektir.Çünkü ku 
!ardan kurtulmak için acele edecek 
ve hasmına daha fazla açık yer göı
terecektir. Maamalih maçtan evvel 
fikir beyan etmek doğru olmaz. Bu 
söylediklerim birer mütaleadir. 
Maçtan sonra daha vazuhile fikirle
rimi söyleyeceğim. 

1931-1932 lik maçları 
fikstürü 

Dün haber verdiğimiz gibi, ~v
velsi akıam fstanbul futbol heyeti, 
lstanbulda mevcut federe klüplerin 
murahhaslarının iştirakile bir içti. 
ma aktetmiştir. Müzakereye futbol 
heyeti reisi Orhan Bey riyaset ede
rek, rüznameyi klüp murahhasları

na anlatmııtır. 
Bu ara Boğaziçi gençler klübü 

murahhası söz alarak Beylerbeyin .. 
de bulunan kendi klübü Beylerbey
d~ diğer bir teıekkül olan Beyler
bey terbiyeyi bedeniye klübü ile bir 
anlatma yaparak. birleştiklerini ve 

maçları için kura çekildi. 
1 inci maç: (Süleymaniye - İs-

tanbul Spor). 
2 inci maç: (Beykoz - Vefa). 
3 üncü maç: (Anadolu - G. S.) 
4 üncü maç: (Fener - Beıiktaı). 

tır. lkiiıci küme maçları da kura ne
ticesinde ııöyle olacaktır: 

1 inci maç: (Kumkapı - Kurtu
luı). 2 inci maç: (Eyüp - Haliç), 
3 üncü maç: (Altın Ordu - Topka
pı), 4 üncü maç : (Hilil - Totonya) 
5 inci maç: (Kaıımpqa - Beyoğlu 

Spor). 6 inci maç: (Beylerleyi genç 
!er - ?) 

ikinci küme kuralarından sonra 
Şilt maçtan için kunı çekilmit ve 
ıu takımlar çıkmlftır: 

1 inci maç: (Beylerbeyi - Hi.lil) 
2 İnci maç: (Beşikta, - Fener), 3 

üncü maç: (Eyüp - Vefa). 4 Üncü 
maç: (Haliç - Galatasaray), 5 inci 
maç: (Anadolu - 1. Spor). 6 inci 
maç: (Kumkapı - Altın Ordu), 7 
ıncı maç: (Kasımpa§a - Beykoz), 
8 inci maç: (Topkapı - Süleymani
ye). 

Bunlardan ıonra ikinci ve üç.ün
cü takımların maçı için de kuralar 
çekildi ve içtima geç vakit tatil .. 
dildi. 

Güret Heyetinden: 

Bursada bir maç 
Bursanın Kurtulut bayramına j,. 

tirak etmek üzere perıembe cünü 
Bursaya gitmit olan Bakırköy istik
bal idman yurdu futbolculan Bursa 
muhteliti ile bir mac yapmıılar ve 

Üç aylıklar 
Bitirildi 

20,291 kişiye bir mll
yon küsur 

lira tevzi edildi 
Eytam, eramil ve mütekaidi

nin üçer aylık maaılannın tev
ziine dün nihayet verilmiftir. 

14 eylul alqamma kadar 
20,291 kiti maa! almıttır ki, 
verilen para yekWıu 1,171,333 
lira 25 kuru,tur. 

Dün bir muharririmiz muhte 
lif şubeleri gezerek tetkikatta 
bulunmuttur. 

Maarifte 

inkılap 
vazifesi 
Vekalet, mekteplere 

ühim bir 
tamim gönderdi 

Maarif V ekileti bütün muallim1e
re hitap eden mühim bir tamim gön 
dermit tir. 

Bu tamimde inkılap ve :zaferin 
halk tabakalarına izahı, onların ten
vir ve irşadı için naııl çalıtılacağı 

tasrih edilmekte ve bu hususta mu
allimlere dü!en vatani vazifeye İta• 
ret edilmektedir. 

Halkın tenviri ve terbiye&İ için 
bütün mualilmler kütle halincle faali 
yete geçecektir. 

Defterdarlıkça bu defa tatbik 
edilen tevziatın usul ve intiza
mından maat sahiplerinin çok 
memnun kaldıktan göriilmüı-
tür. Avrupaya talebe 

Bilhassa Beıiktaşta maaı tev- Harita umum müdürlüğü bu sene 
ziine tahsis olunan C. H. fırka Avrupaya tahsile iki talebe göndere 
sı kaza merkezinin büyük bir cektir. Gidecek talebe lise mezunu 
salonu memurlann emrine ve- I olacak ve talipler arasında müsaba
rilmiş ve tevziata kemali sükUn ka imtihanı yapılacaktır. iseler ken 
ve itina ile devam ve sıra bek- di mezunları arasında istenen evsa
liyenlerin İstirahatleri dü,ünü- fı haiz namzCtler iraesi için hazırlık-
lerek müteaddit sandalye ve !ara batlamıtlardır. 
kanapeler konmuttur. 

Muharririmiı: bu seneki tevzi 
atta defterdarlığm ve kaza kay 
makamları ile mal müdür ve 
memurlarının alikadarlıklaruu 
bilhassa kaydetmittir. , 

Satılacak 
Yunan emlaki 

( 

lzmirdeki emlakin lis
teleri 

bugün talik ediliyor 
Gayrı mübadillere bono tev

ziatına dün de devanı edilmiı
tir. 

Bono alanlar meyanında ge 
rek hükumete, gerek -.hasa 
borçlu bulunanlar haciz mu•· 
melsine tabi tutulmağa f>atlan
mıştır. 

İcra ilimları nazarı itibara 
alınarak, bonolar alacaklılar 
heaabına mahıup dilecektir. 

Bu muamele bonoların kıy
meti muharrereleri üzerinden 
yapılacaktır. lzmirdeki Yunan 
emlakine ait liıteler bugün ta
lik edilerek alikadarlann ittill 
ına arzedilec:ektir. 

Emlak müzayedelerine an
cak bir buçuk aya kadar, yani 
arazi sahiplerine bono tevziah
nın bitirilmesinden ıonra ba,la 
caktır. 

Müzayedeleri müteakip di
ğer vilayetlerdeki Yunan emli 
ki müzayedeye ithal olunacak
tır. 

Salahiyettar ..;e l"e6mt maka
matm izahat ve teminatı üzeri
ne bonoların kırdınlmaıı mua
meleleri hafıflemittir • 

Şimdi ekseri gayrı mübadil
ler daha ihtiyatla hareket ede
rek müzayedeleri beklemekte
dir • 

Bono tevziatına bugün de 
devam edilecektir. 

1 - 4 galip gelmiılerdir. Bur .. da 
bulundukları müddetce fırka kuman 
danı Cemil Cahit pafa ile Belediye 
reisi sporculara pelı: ziyade kolaylık 
ve misafirperverlik ıöatenniJtir. 
Aynı to.knn iki haftaya kadar Ba11-
kesire ıridecektir. 

Fener bahçe • Pera maçı 
Dün Fener Bahçenin birinci 

takrmile tabiye edilmif B ta
kımı ile Pera birinci takımı a
rasında yapılan maçta her iki 
takım da iki ikiye berabere kal
mışlardır. 

tik haftayım oyun müteva
zın bir şekilde cereyan etmit 
ikinci haftayımda Fenerbahçe 
B' takımı oyuna daha fazla ha
kim olmuıtur. Havanın karar
ması üzerine oyun vakti muay
yeninden 7 dakika evvel bitmiı 
tir. 

Güref müsabakası 
Bu cuma eünü C. H. F. Be

yoğlu kaza merkezinde mmta
ka idman ıaloıııunda eüreı bi
rincililderl müıaAıakuı yapıla
caktır -

Muallimler maaşı 
Vaki tebeddülittan dolayı eylıll 

maatını almayan lise ve orta mektep 
mualliml..-i diin m&llflannı almıtlY 
dır. \ 

İlk mekteplerde 
kooperatifçilik 

lstanbul illı: tedriııat müfettitlorl 
dilıı muallimler blrlili ...Ui Himil 
Beyin de ittirakile bir içtima aktede 
rek ilk mekteplerde tatbik edilecek 
kooperatif tatbtbtı için alllıadar 

miltaha1111laruı cha ittirııldk mual
limler blrllflnde aynca bir içtimaı 
yapılması takarrilr etmittlo. 

Liselerde tebeddül 
Kabab.f 11.aeoi lıqmualllmlifino 

riyaziye ınııallinJaı lnıkn Temk, 
türlrçe maalllmllfl- Oıılriidar orta 
mektebi t~ muallimi Abdülbaki 
P' evzi Beyltr ta)in edllınltlerdlr. 

Kabala§ U.esi müdür 11U18'f'inl Hü 
aameddln Bey Gazi Osman Pap °"'" 
ta mektebine naldedllmlttl•. 

Derviş Pap 
Berayı tedavi vtyanaya siclerolr 

kendlıine bal'...ı..n aaı.Uyat yapıl 

mıt olan Mıı.ı.fui Milllye milat...,. 
1>erftı Pata .W.- udet etn9t .,,. 1 
Cillhane hutabaneoinde tahsis olu
nan dairede talıtr tıllla..ire .ı._,,.. 

tır. 

Mütarünileyhl bir çok •nt :ıııiy .. 
ret ederek, istllsan batn>da bahuo
maktadırlar. 

E2eüınle Reiaicilmlıur Hıuıretleri 

geçen gün Baıkitip Tevfik Be:rfen
diyi, iki ırön evvel ele Baıyavw kq 
makam Rüsuhi n Kılınç Ali Beyle
ri haıtahaneye göndererek salihlan 
nı tebrik ve lhtiyaçlannı sordurmak 
lütf11nda bnlunmuflardn-. Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kban Pap 
Hazretleri de bir kaf defa bizzat 
gelerek hatırf&rıDJ IOftllUflarchr. 

Pqanın birkaç günden beri oıhfu.. 
tinin iyilife yüz t11ttup m-n11ni
yetle haber almnufbP. Haota,.. ıröo
terilen lüzum ilzeriwe ll"Olltioaa ...... 
vioi yapılacaktır. 

Vilayette 

ES}irdlr, 
Eğridir 

İkinci isim birinciye 
tercih edildi 

Bazı iltibaılara ve yanlıtlık 
lara sebebiyet verdiği için İı
parta'nın Egirclir kazasının is
minin Egridir şeklinde yazılma 
sı dün Dahiliye Vekaletinden 
Viliyete bildirilmittir. 

Bir nakliyat cemiyeti 
yapılacak 

Alakadar bütün devairin 
muvafakatile sandalcı, otomo
bilci, hamal, mavnacı git snls
liyat ile meşgul ayn ayn cemi 
yetlerin lağvedilerek tek bir 
nakliyat cemiyeti vücude geti
rilmesi eıu itibarile takarrür 
etmiıtir. Bu huıuata belediye, 
fırka ve ticaret müdürlüğü tet• 
kikat yapmaktachr -
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24311 - 24312 - 24313 ~ 

ABON~ ÜCRETLERi 
c 
a,.bjı .. .. 

TüdôJ• i9n ll#İf iPa 
400kımatl00 ...... "° .. 1409 .. 
1400 .. Z70I .. 

Gelttn evrak gm verilme• 
Mlddeti S9Çea •••'•· 10 kımat 
r. Ca.te "" _d,..,.. alt ithr 

-Fransızcadan-

Mutlal lmlbinde iki kin bn b.zı ııülerdi. Çünkü bilirdi ki, 
llyorclu . dünyada hiç bir le)' • ölüm 

Martial ayn ayn sebepler- müst~na • kendisini evde ka
den , çalııbğı nezaretteki me- rısından, dairedsı Sezar' dan 
mur arkadatlarmdan Sezar'ı kurtaracak kuvvette değildi. 
bir, bir de kansıw hiç sevmez Yine Martial sabırane ve 
di • mütevekkilane hulul edecek 

~· ia aüdiriyete ...._t edilir. 

Martial sanki iki cehennem gayri muayyen bir saati bekli
araamda yafıyordu: Biri dai- yordu. Ve günün birinde de 
reai, biri evi.. Geniş bir nefes bu saat filhakika hulul etti. 
alarak çıktığı evinden "aman Martial'm bir kızı vardı ki, 
allah !,, diye daireye dalıyor- mucize kabilinden ne babası
du • na, ne de anaama benzemiyorC:az-teNz ilbJarm -•.aı,.edıü 

ıbul eım.. 

Bugünkü Hava 
Dün aumi hararet 24 , 

asgarl 21 derece idi. Bu· 
gün ruıgir poyraz, hava 
bulutlu. 

Evde, çok çirkin ve mizacı clu. O kadar güzel, o kadar' 
tahammül edilmez bir karısı cazip ve tirin bir kızdı • 
vardı. Bu kadının idarei ili- Bu genç kız bir gün bir me 
yesi altında Martial bula.şıkla- sele için babasının dairesine 
rı yıkar, tahtaları siler ve çar uğramıştı. Sezar bu güzel, 
şıya gider, gelirdi. Mütebaki cazip ve tirin kızı görünce, yü 
zamanlarda da kansının hiç reğinin "hop!,, ettiğini duydu. 
durmıyan çenesini d!nlerdi. O kadar ki, o gün zamk ıite

Dairede ise işler daha berbat sini Martial'ın mürekkep hok· 
tı. Vakıa orada Sczar karısı kasma boşaltmağı unuttu. 
gibi hakaret etmezdi, kar:sı Martial bu mes'ut tesiri gö 
gibi süpürge sapı kullanmaz- rünce, kızı aık aık daireye uğ• 
dı. Martial'a karşı lisanı pek ratmağa başladı. Kızı c!ai;eye 
edibane, hali, tavrı pek yeria 1 her uğradıkça da, Sezar'ın 
de idi. Fakat bu pek edibanef kalbindeki "hop, hop,, lar artı 
dilindl!ll ara sıra yılan gibi ze- yordu . 
hir akıtırdı. Ne yapar, yapar, Artık Martial'm dairedeki 
~İr ,nükt~ bul.u~ söyler. ":e ~ar- hayatı tahammül edilir bir hal 

enin açılmasına lüzum hisso- tıal 1 yenn dıbıne geçınrdı. almıştı . Artık her an ve her 
ınacak gibi .. Yalıuz bu hasta- 1 • Zavallı ;1"arti:ıl söyliyecek dakika yeni bir oyun, bir hile, 
ane balıklar için değil, balık · hır cevap bıle bulamazdı. Ar- bir rezalet beklemek endişesin 
iyenler için .... Zira şehirde ba tık dai;ede bu adamın yilziin- den kurtulmuştu. Fakat in ti • 
at balık yemekten hastalanan den elalem maskara.sı ol- kamını da unutmıyordu. lçin-

t muştu. Sezar'm derinden deri den ·• ır ar mq .•. 
Eskiden beri bir mesel var- ne ve inceden inceye hesaplı 

iır: (Balık battan kokar) de- Martial'a mahsus bir oyun oy 
ıir. Bu meıeli bildikten sonra namadığı bir tek gün geçmez
.rbk hangi balık kokmuı, han di. Herifte öyle şeytani bir 
:isi kokmaınış anlamak güç ol- zeka vardı ki, her gün oynadı 
naz. Elverir ki; balıkların baş- ğı bu oyunların hiç biri öteki
arını koklamak aklımıza ııel- nebenzemezdi. 

Bütün c!~ire arkada•lannın m.... ~ 

Uzakları görmemek 
müııtelızi leri arasında 
Mıı.rtial yıımruklar•nı ve diş

- Sabır edin dostlar, diyor 
du, sabırla koruk helva olur. · 

Nihayet sabır ile beklediği 
şey bir gün tahakkuk etti. Se
zar daire arkadaşı Martial'. 
dan kzını istedi. Martial bu 
talebi müşkülatsız kabul etti 
ve sür'atle düğün hazırlıkları
na başlandı . 

- Ben uzağı pek iyi seç
i nem .. Yani şöyle elli altmıt 
I netreden ilerisini bulanık gö

-ürüm. 

lerini sıkar , fakat sesini çıkar Havadis daireye yayılınca 
mağa cesaret edemezdi. Çün- herkesin ağzı hayretten açıldı, 
kü kendisi boyca ne kadar kısa kaldı .. 
ise, Sezar da inadına o kadaı- - Nasıl olur yahu? Diy;;; 
iri ve uzundu. Kendisi nasıl lardı. Sen kızını dünyada hiç 
sivrisineğe benziyorsa, ötedı!ld svmcdiğin bu adama nasıl veri 
inadına hergül yapı1ı, geniş o- yorsun? Bu adamın seni ne 
muzlu sert adaleli bir pehliva- hallen. koyduğunu ne çabuk 

Bu sözleri söyleyen arkada§a 
1 

:evap verdim: 

, ı 

- Bir gözlük al, yahut dok
tora müracaat et! Böyle bırak
ın~! Belki daha ilerler! .• 

- Ne gözlük alının, ne de 
doktora giderim. Oldum bit
tim, benim gözüm uzağı gör· 
mez ... Hem beo pek memnu
num uzağı görmemekten!. Ay 
otomobil gelecek, ay tramvay 
gelecek diye tel&§ etmedense 
kendini Allaha emanet edersin 

. vesselam! Ben pek rahatım u

. :zağı görmediğimden! 
Böylesine ne denir! .• 

Ayaspaşa mezarlığı 
Şimdi sorarlarsa: 
- 1stanbulun en güzel ve 

temiz semti neresidir?. 
Birkaç emsali arasında terci 

han: 
- Ayupa§a ! dersiniz! .• 

l Son iki ıene zarfında yerden 

1 biter gibi yapılan güzel ve bü-
1 yük apartnnanlarla Ayaıpafa 
l caddesi tehrin en güzel yerle-
8 rinden biri oldu .. Lakin, ite ba
z kın ki; belediye burasının eaki-

dcn mezarlık olduğunu ileri • sürerek timdi kendisine ait ol-

na benziyordu . unuttun? 
Martial bazı günler hm ·ın Martial filozofane baflllı sal 

dan çıldırl\cak hale g~lir, ba- !adı: 
zan gözleri karardı: 1 · · 1 

B. .. 1. d b' k 

1 

- şte onun ıçın ınzımı ona 
- ır gun e ım en ır aza · ded' E" k 

k k b k 1 .. ? verıyorum ya, ı. ger ızı 
çı aca ama, a a mı ne gun. I k k d d' mı a ır~a, arım ona aynana 

er ı. . olacak . Siz karımın kaynana 
Sonra tesellı makamında olması ne demektir bilir misi-

başını sallar.: . niz. Hele kızımı alsın da, öm-
- Ben ıntıkamımı alması- ·· ·· k d b bT . h 1 d 1 d d' runun sonuna a ar aşma ge 

nı Fı ınkam,b e ehd~rul n. der b'; leceği görür. 
a t u te ıt ere e .t-

tabi aldırış eden yoktu. Hatta .. Ve ~aı:tial mes'ut bir teb:~ 
kendisi de kendi •chditlerme 1 sumle, ıstıkbalde seyredecegı 

sahnelerden alacağı zevki ta
hayyül ediyordu. ması lizım geldiğini iddia edi

yor ve dava açmağa kalkıyor
muş ... Lakin bu davııların so
nu ne olacak? ... Ummam ki; o 
güzelim binalara ilişsinler. Ku 
cak dolusu para ile alınan arsa 
!arın sahiplerine de: 
-Burası bizimdir, sen istedi 

ğin yerde hakkını ara! Demek 
mümkün olamaz.. O hıılde bu 
davadan ne çıkacal<?! Bir türlü 
kestiremedim. 

FELEK 

Adliye müsteşarı 
adliyede 

Evvelki gün !ehrimizc gelen 
Adliye müsteşarı Ferit B. dün 
sabah Adliyeye gelerek, baş 
müfettişlik dairesinde öğleye 
kadar meşgul olmuştur. Ferit 
B. bu me§guliyet esnasında es
hab1 mesalihin müracaatlarını· 
da kabul etmiştr. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 24 - Neriman Cemtit Ha
nımları da çağırsak mı, ne 
dersiniz, N ehil Bey? 

1 

BAŞIDÖNÜK 
lbrahim Necmi 

AhmetNebil kızardı:Muhte~cm 
Nihat ve Neriman Cemtit Ha
nımlarla olan rabıtaları, bir 
genç için ne kadar zevk verici 
olursa olsun, daha şimdiden 
ör.Ü.'le güçlükler çıkarıyordu. 
Bir cuma gününü iki kadın a
rasında taksim edememişti. 
Bunların arasına bir de Meb
ruke Numan Hanımı ilave et· 
mck güçlüğü arttırmıyacak 

miydi acaba? 
Mebruke Numan Hanım 

dilşünmeğe de vakit bırakmı
yordu: 

- Ey, söyleyin bakalım: 
l-;langi giin ııize en uygun? .• 
laterseniz yarın alqam buluşa
lım. Sonra da bir ıinema)'a 
fala.1 gideriz .. Olur mu? 

- Başüstüne, Hanımefen
di. 

Ahmet Nebil kendini ısrar· 

dan kurtarmak için istemiye 
istemiye buraya da bağlanmış 
tı. 

Semiha Nazmi Hanım, kar 
§ıdan Ahmet N ebilc hatırlatı· 
yordu : 

- Nebil Bey, unutmadınız 
ya: Salı akşamı bizdesiniz. 
Gelmezseniz gücenirim ha! 

- Estafurullah, hatırımda, 
Hanımefendi . 

Nihat llhami Bey botalttı
ğı balık tabağından başını kal 
dırdı: 

- Ha! Genç şair! Bu ak
§am bize fiir okuyacak mısı
nız? 

- Affedersiniz, Beyefendi, 
yanımda yok ki .. 

- Öyle ise bari salı akşa· 
mı getirin de dinliyelim. 

Semiha Nazmi Hanım. An7ü 
yine kesti' 

- Siz bilirsiniz, Hanıme
fendi. 

- Kadını az sofra da pek 
tatsız oluyor da .• 

Mukbil N..,<l'm Bey kadın 
düşmanlığı konferansına yi-
ne vesile bulmuştu: 

- Kad:nı az sofra tatsız 
mı oluyor. En tatlısı hiç ka
dınsız sofradır. Ah, beo ali ah 
olsaydim dünyaya hiç kadın 
mahluku getirmezdim. Nedir 
efendim bu mahluk? Bir işe 
yaramaz, bir fikri yok, bir san 
at sahibi değil, para kazana
maz. Erkeğin ıırtma yapıt
mış bir kene gibi mütemadiyen 
kanını emer • 

Süheyla Hanım kar,ıdan 
kocasına çıkıştı: 

- Ey, çok oluyorsun ama, 
Mukbil. . 

- Çok mu oluyorum? Çok 
mu? Hadi canım sen de! Var 
mı içinizde bana karşı kadını 
müdafaa edebilecek? Dünyada 
bundan faydasız. faydasız ne 

Muallimler arasın
da değişiklik yok 

(Ba§I 1 inci sahifede) 
ğim. Bir kaç ııüne kadar Bursa 
ya da giderek orada da teftiıat 
ta bulunacağım. ~ ~ ~) 

Tekrar lstanbula avdet ve 
bir müddet aonra Ankaraya dö 
neceğim. Bu ıene Kandilli ve 
Kadıköy orta mektepleri liae 
haline ifra.ğ edilmiıtir. Bu mıek 
teplerde muallim adedi arbnl
madan ımıflan artırmak için 
tedabir alınmıttır. 

Bu sene talebenin açıkta 
kalmamaları için icap eden f\lo 
beler açılacaktır. Mekteplerin 
yeni sene mesaisine muntazam 
bir tekilde batlaması için veka 
letçe icap eden bütün tedbirler 
ittihaz edilmittir. Orta mektep 
ler ve li•.eler bu sene tedrisat 
itibarile çok mühim bir aafhaya 
ııirecetkir . 

10 kuruşa Harbiye
den Eminönüne! 
(Başı Birinci sahifede) 

n otomobil tevakkuf yerlerin
de tertibat alanak, 1 O kuru§& 
müşteri çağıran toförleri dur
durmuşlar ve seyrüsefer merke 
zine sevketmıitlerdir. Bunlar 
hakkında zabıt tutularak, hak. 
larmda takibata bqlanmıt ve 
tekerrürü halinde tiddetle tec
ziye edilecekleri kendilerine bil 
dirilmi9tir. 

Ucuz otomobil mütqebbia
leri bu vaziyet üzerine Beledi
yeye müracaat ederek, itten 
menedilmeleri esbabı hakkın
da resmi bir cevap istemeği ka 
rarlathrmıtlardır. Bu cevap 
kendilerini tatmin etmediği 
takdirde, hüki'imete müracaat 
edecekl«ini söylemektedirler • 
Şoförler cemiyetinde deniliyor 
ki: 

- Ortada cemiyetin meşgul 
olacağı bir vaziyet yoktur. 

Ucuz nakliyat müteşebbisle 
rine cemiyetin bu işle alakadar 
olamıyacağı bildirilmiştir. 

.İstanbul belediyesinin ucuz 
otomobil servislerini menet· 
mesine mukabil, lzrnirde bele
diye serbes bırakıyor ve hatta 
kolaylık gösteriyor. 

-It:t:ih.c.dı. At1i!Ii 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik t1e hagat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait 1eraiti havidir. 
Merkezi iclaresiı Calatacla Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranm'tktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

______ _. ~iktaş - Yıldız 

Şemsülmekatip 
Ana - ilk ve orta kısımlara ıher gün leyli - nehari kız ve erkek 

talebe ıkayıt olunur. Tel. B. O. 2282 

Çapras kelimcler 1
..-

GLORYA'da 
Gülmek haftası 

MESELE YOK 
Pek şen ve gülünçlü 

bir vodvil 

SUZANNE DEHELLY 
ARMAND BERNARD 

ve ROANNE 

Bu sene mekteplerde tarih 
coğrafya yurt bilgisi tedrisatı 
en mütekamil bir şekil dahilin
de ve tamamen yeni bir tarzda 
okutulacaktır. Bu derslere ait 
kitaplar Avrupada aynı derece
deki müeaseselerde bulunan ki
taplardım daha mükemmel ve 
daha nefis bir tekilde hazırlan 
mıştır. Tabıları ikmal edilmek 
üzeredir. 

Fen dersleri için icap eden 
kitapların tabıları da ikmal edil 
mek üzeredir. Mekteplerde se
ne iptidasına ait olan itlerin ik 
mal edilip derslerin başlaması 
tarikine kadar bütün bu '<itap· 
lar mekteplere tevzi ediimi' o
lacaktır. Bu sene lise ve orta 
mektepler için yeni bir kadro 
yapılmamıştır. Yalnız müesse
selerin ihtiyacatı ve muallimle 
rin arzulan nazarı itibara a· 
lınarak bazı tebeddülat yapıl
mııtır .Bu tebeddülat tamamen 
mekteplere bildirilmittir. Ar· 
tık ne ilk mektep~erde ne de 
orta tahsil müesseselerinde bir 
tebeddülün icrasına lüzum kal-

İzmirde hüki'imet konağın.. 
dan aKqıyakada Alsancağa o- 1 

tomobiller 10 kuruşa mil,teri ı 
naklediliyorlar. Şoförler bu mi 
sali ileri sürerek lstanbulda da 
ayni vaziyetin teminini istiyor 
lar. İstedikleri halkın da men
faatine uygundur. Binaenaleyh 
belediyenin bunu menedecek' 
yerde, himaye etmesi lazımdır. 

Lüks koltuklar 90 - Hu
susi 70 - Koltuklar 55 -

Balkon ikinci 40 kuruş 

MEVLİDİ SERIF 
Tüccardan Muhlis Beyefendinin 

valdelerinin ruhuna ithaf olunmak 

üzere Beşiktaşta Sinan Paşa ca

miinde 18 Eylıll Cuma günü Cuma 
namazını müteakip mev !idi şeri i 

mamıştır. 

Bu şene de Millet mekteple. 
ri mevcut talimatnameye tevfi. 
kan 1 teşrinis ·de açılacaktır. 
Millet mektepfiiıin.e devam e
decek talebenin,aııami miktara 
•:ılağı ve mekteplere müracaat 
eden hiç bir talebenin açıkta 

kalmaması nazıti-ı itibara ah!l
mış ve kadrolar ona gqre yapıl 
mıştır. Bazı vilayetlerde ilk 
mektep muallimlerinin maatla 
nnm geçikmckte olduğundan 
dolayı vaki şikayetlerinin sebe
bi en ziyade bu vilayetlerin büt 
çelerinin tevzininc ait muame
latı ikmal etmemiş olmalann.
dan ileri gelmekte olduğu anla 
şılmaktadır. Adedi üçe dörde 
münhasır olan bu gibi viliyet
ledn bütçelerine ait ~eldi mua
melatın ikmalini müteakip ma 
aşatın ita.sındıı. hiç bir müşküle 
maruz kalmmıyacağı muhak
kaktır." 

Şileye kadın irşat · 
heyeti gönderilemiyor 

Para olmadığı için Kadın
lar Birliği Şileye göndereceği 
irşat heyetinden vazgeçmiştir. 
Gelecek sene datia çok heyet 
gönderilmesi için hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Diğer taraftan belediye er· 
kanı ise, ucuz otomobil servis
lerine müsaade edilmemesi, bu 
vaziyetin ne otobüs talimatna
mesine, ne de taksi nizamname 
aine uygun olmamasından ileri 
geldiğini beyan etmektedir. 

Romen mektep gemisi 
dün gitti 

Romanya'dan Akdenizli
manlarına harekete giderken 
Büyükada önünde bozulan 
"Köatence" ismindeki Romen 
mektep gemisi, tamiri ikmal e
dildiği için, dün 9,5 ta, hare
ket etmiştir. 

Basradan gıda madde· 
leri ithali menedildi 

Baara' da hüküm süren 
kolera münasebetle Buradan 
gelecek olan bütün taze meyva 
ve sebze ve saire ile taze ve ku
ru hurma ve emsali gıda mad
delerinin memleketimıize ithali 
için gemilerden çıkanlmalan 
menedilmiştir. 

Kari mektuplan 

Vazifeşinas memurlar 
Harp akademisi ikinci sını· 

fından süvari birinci mülazim 
Ruhi Halit Beyden aldığımız 
bir mektupta, uzun müddetten 
beri devam eden bir evrak mu
amelesini Eminönü mal müdür 
lüğünde, mal müdürü B. le mu 
hasebe memurlanndan Hasan 
Beyin sür' at le ifasına tevessül 
ve delalet etmit olmalanndan 
dolayı tetekkür edilmektedir. 

demek, bundan zararlı bir tek boynu olup ta bir vurutta 
mahluk diy~ iddia edebilenin hepsini birden kesemediğine 
alnını kan9larım. teessüf edermiş. Bu gidiıle 

Mukbil Nedim Bey köpür- sen de galiba "dünyadaki bü
müştü: Süheylanm süki'itu ü- tün kadınların bir tek başı ol
zerine daha ziyade kuvvet bu- sa da bir baltada kessem •. ,, 
!arak, gözlerini Ahmet Nebile Diyeceksin . 
çevirdi: Bu taka, Mukbil Nedim 

- Delikanlı, dedi, bu mah Beyin patavatsız sözlerile can 
luklan en ziyade size ve Nev- !arı sıkılan sofra halkını n~' e 
zat Süreyyaya tanıtmak iste- lesıdirdi. Herkes gülüşüyor, 
rim. Siz daha gençsiniz, ka- hele Semiha Nazmi Hanım, 
dm ne olduğunu bilmezsiniz. komtusu Ferit Necdet Beye 
Onları kafanızda kimbilir ne · yava§ça: 
süslü süslü tasavvur edersiniz. - Caligula kimdir? 
Hayal! Kuru hayal! Hem de Diye sorup ta: 
zararlı, tehlikeli hayal! - Eıki Roma imparatorla-

Kadm demek .• Nasıl ben- rından zalimlikle meşhur bi
zeteyim size: Adeta bir bag" ır· rı ... 
sağa musallat olan solucan ve Cevabını pldıktan sonra, 
ya şerit gibi erkeğe musallat kahkahalarla gülerek Mukbil 
olan bir Parasite demektir. Ka Nedime: 
nınızı kurutur, varınızı yer, - Hatmetlu Caligulayı Sa 
sizi zayıflatır. Hep kendi zev- ni Hazretleri! 
ki, kendi keyfi için.. Diye takılıverdi 

Reıit Bey ta kar,ıdan alay • • 
etti: Yemeğin sonlarına doğru, 

- O! Mukbil Bey, sen de Süheyla Hanım kadehini kal
yeni bir Caligula mı kesildin? dırd : 
O bütün Roma halkının hir - Muhterem misafirlerimi 

Yeni i•lcil 

Soldan saja 

kıraat ettirileceğinden arzu eden 

ihvanı dinin teşrifleri rica olunur. 

i LAN 
Osmanlı Bankası Gişe! erL 

EylUlün 16 ıncı Çarşamba gü· 
nünden itibaren işan ahire ka 
dar, zirde müharrer saatlerde 
açık bulunacaktır: 

1 - Ne et, ne deri (6). Aleti ka· 1.- Galata Merkezi İdaresi VE 

tıa (6). 

2 - Nar (4). Farenin dü~maru 

(4). 

3 - Yat (3). Yanardağın çıkar
dığı (3). 

4 - Dumanın brraktığı (2). Bay 
rak çekilir (5). Uzağa İ§aret (2). 

5 - Rakı (3). 
6 - Ecel (4). Kedinin düımam 

(4. 
7 - Doğru değil (6). Malın kırk 

ta biri (5). 
8 - Dolaşmak (3). lıim (3). 
9 - Gümü§ (3). Kabul etmek(3) 

F&1ta bir kıt'a (3). 
10 - Bagıflam& (2), Ali, hoı 

(6). Edat (2). 
11 - Deri (3). Çekmek (3 

Yukardan aşağı 

1 - lıtanbulda bir semt (7). 
Kulp (3). 

2 - Kasabın .attığı (2). Güzel, 
cazip (5). 

3 - Rakı (3). ilimler "',), 

- 4 - Amel (3). Yılan (3). Sual 
(2. 

5 - Gümüı (3. Almaayada ne-
hir (3). 

6 - atar (5). Çalııı (3). 
7 - Üfürükle çalınan mu•İki ile 
8 - Yama (2). ilim (3). Edat 

Yeni Cami Şubesi: 

Eyyamı adi yede: 

saat 10 dan 16 ya -kadar 

Pazar günleri: 

saat 10 dan 12 ye .kadar 

2.- Beyoğlu Şubesi: 

Eyyamı adi yede: 

saat 10 dan 12,30 a kadaı 

saat 14 den 16,- ya kadar 

Pazar günleri : 

saat 10 dan 12 ye kadar 

1ST ANBUL ZIRAA T 
BANKASINDAN 

16-9-931 tarihinden itibaren 
gişelerimiz: 

Sabahlan saat 10 dan 12 ye 
öğleden sonra saat 14 ten 16 
ya ve pazar günleri yalnız 12. 
buçuğa kadar açrk bulunacağı 
ilan olunur. (2525). 

HllllllHllllllllll 11111111•11•1111111•11ıu11ııu111•HlllllllltlltUd 

ti (3). Takım (3) 
(2). 

9 - Su akıntısı (3). Emlak (4) 
10 - Edat (4). lıtanbulda biı 

aemt (5). 
11 - Şayia (7). Eski ıerpuş (3) 

-- -- ~- -- ·-----

zin sıhhatine! - Dedi - Ben u· 
zun u:ı.un nutuk söylemesini 
beceremem. Fakat sözü koca -
ma bıraksam korkarım ki ya
rın sabaha kadar kadeh ellerde 
beklersiniz.. Onun için siz bu 
sözleri kafanızda parlak bir nu 
tuk saym: Sıhhatinize! .. 

Mukbil Nedim, ayakta, ka
dehini kaldırmıt: 

- Hanımefendiler, Beye
fendiler •• 

Diye bir nutka başlıyor gİ· 
biydi. Semiha Nazmi Hanım 
ince sesile: 

- Aman, sen sus! Misafir
ler namına Fuat Sami Bey söy 
lesin! 

Diye bağırdı. Bütün göz
ler, ev sahibesinin sağında 
büyük bir ciddiyetle oturan, 
gelen her yemekten ancak !ez. 
:zetine bakıyormuş gibi bir iki 
lokma alan Fuat Sami Beye 
döndü. 

O, etrafa göz gezdirdi, ya 
vaşça ayağa kalktı: 

- Sofranın etrafını doldu
ran Mukbil Nedim ailesinin sa 
mimi dostlarıdır. Henimi.,in , 

yürekten sevdiğimiz bu ocak, 
aile reisinin uzunca bir eya· 
hatile net'esini kaybetmişti. 
Mukbil Ne<limin avde ile bu 
aile ocağııun yenide parlak 
ışıklarını saçma ını b-:ı gece 
tes'it ediyoruz. Scv('lili Muk· 
bil Nedimle aile~inin sıhhat ve 
saadetine içelim! 

Dedi. Bütün kadehler: 
- Hürra, bravo. 
Seslerile kald. ıl ı e bo'ial 

tıldı .. 

Kahveler, likörler C:e s.,frıı. 
başında içildikten sonra sdcna 
geçildiği vakit Fuat Sami Bei 
müsaade istedi: 

- Affınızı rica edeceğİil'I• 
Süheyla Hanım. Semihayı e
peyce rahatsız bıraktım. Baıı• 
müsaade ediniz. Gidip bı:.ka· 
yım, belki de bir dok ora ib• 
tiyacı olur . 

Mukbil Nedim Bey herı;eJ1 
atıldı: 

- Ben de b, rab,.r geleyİ~ 
Belki Hanım hemşirenin bır 
ihtiyacı olur. 

(Devamı var) 



- --· 
Me.ktep ihtiyacı karşısında 

11. ı·zz · Çocuk velilerinin bu 
lVll ıgef: müşk~lünü hallediyor 

Şi_şli Terakki Lisesi 
Mektebin teşkilatı - Tedrisatı -

Kayıt ve kabul şeraiti 
\Ş,---~-

il 
Şişli Terakki lisesinin cepheden görünüşil 

. 1 mekteplerden naklen gelip yüksek 
1919 senesinde latanbulda Nışan 

rakk. fi mren talebenin fransızca-
laşında açılnu• olan " Şiıli Te ı sıru ara o- - .. . 

' f 'k•'d e malıllnatile mutena11p 
Lisesi " muteber tüccar ve maari .. yı ı .. ı ar v . 
çilerinden mürekkep bir daimi en- diğer kurlarda takip ve tahıil ebne 
,.. h" · ve ıi mümkündür. 
Unıenin nezareti ve ımayesı d li 

b. Bundan batka mektebimiz e se 
"1ali muaveneti altında mes'ul ır 

l'kinc'ı devre için mecburi diğer, sı
ttıüdür tarafından idare olunur. 

ha- nıflar talebesi için ihtiyari olmak 
, Mektep retmİ ruhaatruuneyİ .. (--'"- ve Alman lisanların-
ll. Ve talebesine umumi nıalUmatlar.. uz ere: 1

1.K.....,.. 
1 1 dan biri de okutulur. (ngilizce ve 
• beraber mesleki (ticari) ma ünıat 

a Almancıı kurslarına iştirak eden 
veren bir terbiye v• irfan mü.esae

aeıidir: 
:alebeden aynca senevi 25 lira ücret 

MlLLIYEf ÇARŞAMBA lo EYLÜL 1931 

lLAN 
Türk Anonim Elektrik 

Şirketi, 18 Eylul 1931 de 
Kartaldan (Çamaşır bur
nu) bed'ile Büyük Adaya 
(Maden) vasıl olmak üze
re tahtelbahir bir kablo 
vazına başlanacağını ala
kadarana bildirmekle kes
pi şeref eyler. 

Takriben iki hafta de
vam edecek olan mezkur 
ameliyatta kullanılan me-
l rakip gündüz ve gece ka
blo vazında müstamel be} -
nelmilel mutat işaretleri 
hamil oiacaklardır. 

Bu havaliden geçen se
fainc, kablo vazı ile meşgul 
olan mcrakibin asgari bir 
gomine açığından geçme
leri haber verilmiştir. 

Müdiriyet 

Üçüncü Sulh Hukuk mahkeme-
sinden: 

Gayrimübadiller takdiri 
kıymet komisvonu riya
setinde 

Ellerindeki karar numaraları 501 
ile 524 arasında bulunan gayrimü
badillerin yüzde 30 hesabile bono
larını almak üzere Eylfılün 16 ıııcı 
çarşambagünüsaat9buçuktan 16ya 
kadar komisyona müracaatları. 

(2526) 

Zonguldak vilayeti sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğünden: 

Münakm;aya çıkarılan Safranbolu hastanesinin 
( 17 3 8) lira 61 kuruş bedeli keşifli ameliyathanesinin 
inşası talip zuhur etmediği cihetle ( 15) gün daha mü
nakasa ınüddetinin temdit edildiği ilan olunur. ( 2434) 

:wı----•-11111•S111•S":. \ Kadıköy Süreyya Sinemasında 
SEYRlSEF AIN Süreyya öpereti 

-M-e-rk_e_z_a-cm_ta_:_G_a_la-ta_K_öp,rti ha· LAMA S KOT 
~· B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür- operet 3 perde 
dar zade han 2. 2740. Kapucelli ida<resinde 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) 17 EylUl Per
şembe 17 de 

MERSİN POSTASI 
(ÇANAKKALE) 18 Ey

lı'.ll Cuma 10 da Galata 
Rrhtımından ka1'kaı:lar. 

Cenubi Amerikaya 

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Yenicami ve Beyoğlu devairl, 

MU&eVilerin "YOM KlPUR " 

Bayt"amr münasebetile Eylu

lün 21 inci Pazartesi günü ka

palı bulunacaıktır. 

Şiıli T erat.ki Liıesi atideki kı-
•tnıları ihtiva ederı 

l _Çocuk Yuva11 - Ana sınıfı 

alınır. Mehmet efen.eli ile Kasımpaııada 
Mektep gerek nehari ve gerek Camii kebir yıeni c.addede 10 No.lu 

leyli tesİ•atmda en asri ve mütekiı- aynı hanede sakin Penbe ve kızı 
mil va11talardan istifade etmekte- Meliha hattımlar meyan.larinda mil
dir. Ha:vatbilciıi ve e§ya dersleri- tekevvin izaleyi şuyu davasının ca
nin, tabii ve fiziki ilimlerin tedrisi ri muhakeme11i ,neotieesincle müddei
için mektebin rr''" ·-nmel ve noksan aleyhlerin ikaınetgfilıları meçhul oi
sız bir Wıoratu' ' eşya ve levha duğu.ndan mübrez tebligat ve gerek 
kolleksiyonları, talebe ve muallim- gıyap kararı ilanen bil -icra yevmi 

lere mahsuı kütüphaneleri, musiki mu!ıaloeme-de vurut etmediğinden 
•alonu aynca bir atelye ve jimnaı- gayrı tc.ıbili taksim olduğu ha rapor \ 
tikhane ile sinema ve korıferanı aa- ao.!qılan muşaı mezk!lrun bil mü- ı 
)onu, mektebi tenııillere mahsus zaye<le f.uruhti.1.c şuyuun izalesine 
bir de tiyatro sahnesi mevcuttur. 12-9-931 tarihinde gıyaben hüküm 1 

Gitmek isteyenlere 

ROY AL MAlL LINE 
l sta11bul 4 cü 1 cra memurluğun- ' 

dan,· , 

2 - ilk kmm 
3 _ Birinci ve ikinci devre Lise 

loıımlan ·ı 
4 - Ticaret kurtları 
t - Çocuk yuvaıına: 4 - 6 ya

!ındaki kız ve erkek çocuklar kayıt 
"~ kabul olunur. Ana sınıfının ga
Yeai: Bir taraftan yavrularım Fro

J•el ve Monteoori uıuUerile oyUn· 
c&.k ve elitleri aayesinde mütahed• 
ve tetkikıı, mütenevvi Iiaan müma• 
•eşeierile de tekdlüme abttınııak; 
diğer taraftan mürettep muhtelif 
ltıÜrnareaatı bedeniye, piyano ve f8I" 
kılarla idare edilen ritmik dans ve 
0 Yunlar va11tasile bedeni inkiıafa 
ihzar etmektir. 

İlk lmma: 7 - 13 yaıında kız ve 
erkek çocuklar kabul olunur. iptidai 
kısmında M. Vekaletinin müfredat 
Programında münderiç bahisler, a· 
ıneti ve çocukların bizatihi faaliyet· 
lerini temin eden usullerle tedris o

lııııur. Her vasıtadan istifade edile 
•ek talebeye milli ve içtimai bir ter 
biye verilir. 

Lise birinci devrer Uç ıenedir 

burada resmi müfredat programla
rında münderiç ulüm, ve fünun oku 
tulur. Şııkadar iri üçüncü senede 
"h etabı ticari • uıulü muhaıebe • 
daktilografi - muhaberatt ticariye,, 
dersleri ilaveten tedris olunur. Bun 
dan maktat tekiz tendik tahıil ile 
erkek talebemize vazifei askeriyele
rinde hizm..ti makıure hakkını te
nıin ederken, herhangi bir oebeple 
Lise ikinci devre tahıiline devam e
deıniyeck olan gençlerimize hayat
ta elzem olan ticari malllnıatı ver· 
ıtıektir. 

Lı....,., 

Lise ikinci de11re 
Uç senedir. Fen ve edebiyat kı

••ınlarmı havidir. Heyeti tedrisiye
ti memleketim.izin en muktedir ve 

en maruf ınuallimlerinden müteşek. 
kildir. 

Ticaret kurlarının gayesi: Tica. 
rethanelere, bankalarda, sigorta ve 
•air ıirketlerde çalışabilecek genç
ler yetiştirmektir. 

Talebe daha İptidai üçüncü smıf 
ta iken Fransızcaya batlıyarak az 
müddet arfında kıraat ve tekellii
":'e ıktidar kazandığı gjbi, lisenin bi 
ı·ınci devresini bitirdiği zaman oku 
&urru i "' nu amamen anlamak, ve anla~ 
dığı d" .·· d..... . ' uşun ugu, bıssetti.ij'i feyleri 
~1ata:nzca yazmak derecesinde mü

«emmeliyct ihraz eylediğinden, mü
esaesemi~ çocuk velilerini, yavrula
ı-ına vatani ve miJli tf)rbiye vermek· 
le-, uzak b' k ' ve ır ma sadı mahsusla 
açdmı1 olan misyoner mektcplerjn~ 
müracaattan "areste k·l k b' fı. . aca ır ma-

'Y<'I arzetmektedir. 

Kız ve erkelı: leyli kısımlarında verildiği çihetle tar.ihi !Andan iti· 
1 

. tizıım ve nezafete, talebenin •ıh- hartın bir ay zarfrı>da temyiz etme- ı 

ba
m · t'rah t' e talebe e aı't ı diğiniz takdi!'de hükmün k~bi ka-t ve ısı aın, y eı· 

h
.. - haf e t tiyet ede.:eği ilan o!wıur. 

yanm uınu mu azasına n zare 
ve dikkat eylemek üzere bir dahili- !!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! / 

Y
e muavinesi ve iki mütehassıs aile lunur. , 

Tatil esnasında yatak ve sair eş- 1 
annesi bulunur. yasını mektepte bırakıp ta yeni se- J 

Kayıt rJe kabul ~artları ne başında mektebi terkeden talebe- 1 

Şitli Terakki Lisesine yedi ya· den aynca 10 lira ücret alınmak 1 

şından itibaren (Nehari), (Yemek- ıuretile eıyası kendisine teslim ve 1 

li nehari) ve (Leyli) olmak üzere iade olunur. 1 

Üç nevi kız ve erkek talebe kabul Resmi mekteplerden naklen ge- 1 
]en talebe tayik olduğu muadil ıını- 1 

olunur. , 
Ana ımıfını te~kil eden "Çocuk 1 fa bilaimtihan kabul olunur. Diğer 1 

Yuvatına,, 4 yatından 7 yatına ka- 1 huıusi mekteplerden naklen gelen- 1 

0 
kek ve kız cocuklar . Nehari ler lüzumu halinde türk~e ve riyazı- i 

ar er ekli nehari. olmak üzere ka yattan imtihana tabi tutulurlar. , 
ve yem k leylı' Mektebe giı-mck iıtiyen talebe 
bul 1 r Çocu yuvatına 

O unu • .. h ı'ye refakatinde pedert veya valdesi. vc-
•--bul" bazı f"l""'lı uıu• • talebe ..., u yahut onlara vekaleten velisi oldu-

ye tabidir • . _ ğu halde mektep idaresine müraca-
Tecdidi kayit muan:ıeleOJne aıru• ı at edip: 1 - Belediye dairesince ta• 

.__ · d yenı talebe kayıt T b" ' toıun on .....,,an e, . dildi aşı varakası: 2 - a ıp rapo-
ve kabulüne eylülün birinde, _ıedn· ru: 3 _ Nüfus tezkeresi ile 3,SOXS 
tala da eylülün on be§inde mubaıe- eb'admda üç kıt'a fotoırafi ibraz , 

. elidir 1 ret olunur. ve ıta ebn • 
Leyli kıımına tahsis edilınit ya- Ecnebi tebaatından olan Tiirlı: ve 

taklar mahdut ve muayyen olduğun mü•lüm3n talebenin menıup olduğu 
dan tatil eınaıında bir ajuıtoıtan hükfunet konsolatosundan alacağı 
on beş eylüle .kadar mektep idaresi künyesini muhtevi bir varakayı, ma 
ne müraraatla yatak numaratı alın hailesi polis merkezine tasdik ettire 

"Ilı d l malıdır. rek mektebe verme11 ım ır · · 
Tutulan yatakklar için 50 lira de- Şakirtlerin ebeveyn veya velileri 

İngiliz Transatlantik kumpanya
smm vaıpurlarrru tercih ediniz~ 

Türkiye ace.ıtası: 

N. A. KONSTANTİNİDİS 
Galata Rıhtun Caddesi 27/29. 

Tel B. O. 3126. 

SADİK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postaşx 

Sakarya 
vapuru 

20 Eylfıl PIZlH 
günü atk~amı 17 de Sirkeci 
nhtımmdan hareketle 
(Zongolda<k, İnebolu ~
yancrk Samsun, Ordu, Gı
resun ' Trabzon, Süımene ' . . 
ve Rize) ye azımet ve aynı 
iskelelerle Görele ve Ü
nyeye uğrayarak av~~t 
edecektir. Fazla tafS'llat 
için Sirkeci Meymenet ha
m altında acenteliğine mü
racaat. Tel. 22134. 

Dünyanın en hassas 
ve en dakik saati 

pozito akçui irsal veya itası mecbu- nin, iınza ve mühürlerinin nümune 

"d" ıureti mektebin ıicil defterinde mev 1 15 sene için taahhütlüdür. 
n ılr. nbulda mukim mes'ul bir ve- cut olacaktır. Bunun için kayıt ilmü 1 1929 senesi Bar&elon ,meşhe-

sta il' tek" lila 
Jj irae etıniyen talebe mektebe ey ı haberini imza ey em 1uz~edve ı° ı,.; 1 rinde birinciliği kazanmıştır 
olarak kabul olunmaz. cak zatın kayıt muame ~s'.n e ta e 1 Fiatlarm ehveni yeti ve saatlerin 

. l li talebe kaydını tecdit ye bizzat refakat etmesı ıcap eder. 1 zarafeti bilha«sa diğer ınarkala-
Eskı ey • · ·· t Il'k h b t e 1 . • haf ettirmek ıçın Talebeye mu ea ı mu a era v rın fevkindedir. 

ve yennı mu aza h k 
ih 

. kadar velisi va• bilumum umur ve u•usatta me te- ' Tur" kı'ye ı'çin umumı· v-'-''ı". 
Ağustos n ayetıne ' l · ""-" ·ı ektep v""' 1 be irsal olunacak varaka ar bu un- \ VAHE ÜTÜCİYAN 
utasile yahut posta ı e m : ıınal d 

. b' • • taksite mahsuben 501 zayı taş ı ır. İstanbul Sultanhamam No. 52 
nesme ırıncı "k lleft' . aksi tak I lstanbulda ikamet etmiyen veya ::::::::::::::-
li tırmakla mu e ır • ah ·ı h ra ya b 1 ---•ım- . ha•belvazife sık sık ıey at ı e a- ,-
d. d b't•Lare yer u un~- 1 babal ır e ı "" . kabul · den uzaklaıan çocuk an 
dan dolayı mektep nıeı'uhyet ı :::ıerinin vekili olmak üzre bir Münakuanıza Vakifun 
edemez. , . . tak· veli göstermelidirler. Üzülüyor temin edemiyorsıı-

k b. k" adında bırıncı M.. t d' · Me te ın uş . . Bir gün mektebe gelmiyen veya nuz. . . uraoaa e ıruz rek.13.m~ 
. . . · ak eJerını taına• . • . . ... . . 

. · bulunan ey ı geç . l H . men tesvıye etmemış d etname aetirmeksizın mekte- sınız. Suıltan amam Dıkranyan 
. k ebe duhul ve evaın- mazer ~ 

talebenm me t . · te rini- be kabulü caiz değildir. Oç giln mü- Han 21. 
!arına müseade edılemez ve § temadiyen mektebe gclmiyen talebe SANTIRJENERAL 

evvelden sonra yerine baıka talebe ba nin ademidevamı es hı hemen 
alınır. kt mektep idaresine bildirilmelidir. Ak 

Mektebe mren her talebe me e- 1 "d" 
o- cb si taktirde talebenin ha ve gı ıı nu-

b
. . 'hat ve intizam hususun ebebi ın ınzı • . .. ukarre· marıuırun kmhnaıma ' yet ve-

ZAYİ - 18 inci ilk mektepden al
dığım şehadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük 

ü ok 206 Nazım. 

BeyoğJıuında A11111aLı M.eı;c>t ma
hallesinin İetiklfil caddesinde Sü
reyya eokağında 16 No. lu madam 
Sofi MWJlvi nezdinde mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul Vasirnki 
HavyaTll Ef. ye. 

Yani veledi Diınitri Mimi Kopllr 
!o cfeDdiye alan (3500) lira borcu
nuza miılcabil ve.faen ferağ eykdi-

1 ğıniz ;Bostancı.da İçeanköy cadde-

1

. &inde ı8/1, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 
ila 18/58 N,umaralarla mttraltkam 
müfre~ 57 kıt'a arsaların ınmıf hia--

1 

sele.rine 20 EyJ.ill 931 tarihine mli· 
sa<lif Pazar günü öğleden evvel 

1 mezkur argalara ,,.:ı.iyct "" -takdiri 
1 kıymot muamelesi ifa edileceğin
[ den yevmi mezkOııda bizzat veya 
1 bir vekilıi kamın.i göndermeniz lüıu 

I
! mu icra ve iflls karwnuruın 69 un~ 

cu mad.ı..eind.e emrettiği ihbarna
me makaıruna kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ oJun.ur. 

Istanbul ikinci liliis memurlu
ğundan: 

Adres: Mahmut paşada irfaniye 
çarşısında 28 No. da Kumaşçı Aram 
Mu.ratyan Ef. 

Balıt<l<l iomi ve adresi yazılı olan 
zatın iflila açılıp ta.ııfiyenin ad te· 
kilde ya,plmaııma karar ve.-ilmit ol
duğundan: 

1 - Müfiliıı.den alacağı olan veya 
mallarında i.stihkak iddiasında bu
lunanların alacak ve iddialarını iş· 

1 bu ılindan bir ay içinde eyyamı 
1 ree.ıniye müttesna olmak ihıerc her 

gün saat 13 ~ 18 re ı...dar Sultan 
ahmette vakı adliye bi....,.mda i-cra
yı vazife eden birinci iHa6 dairesin 
ne gelerek alacakların kayt ettir
meleri, ve - defter gibi delil-
leri her ne ise bunların al veya 
mu'laddak süretlerini vermeleri, 

2 - Müfti.ııe borçlu olanların yu
karıda gösterilen müddet içinde 
borçları mil<darmı yazdırmalan,hi

liifma hareketin ceza kanunu muci
bince takibat ve me!IUJıiyeti mucip 
olacağını bilmeleri, 

3 - Müflisin mallarını nakit ve 
tahviliitı ve buna mümasil kıymetli, 
evrakını her ne suretle oJursa ol
sun ellerinde buLunduranlar iııter 

şahıs ister banka ve sair müessise 
olsun bunların üzerindeki hakları 

mahfuz kalmak şartile o malları ay 
ru müddet içinde daireye vermeleri, 
vermezlerse cezai takibat ve mes.u ... 
liyete uğrayacaklarını, mazeret bu
lunmadıkça rücban haklarından 

mahrum kalacaklarının bilinmesi, 
4 - 27/9/931 Pazar günü saat 

ı4 te yukarıda yazılı alan ifillis dai
resinde alacaklılmın ilk içtimada 
hazır bııLunmaları vıe müfJUin mü~
terek borçJ.ulariyle kefillerinin ve 
borc.u tekeffül eden sair kimselerin 
içtimada hazır hul~la~ ilin 
olunur. 

' 

-
E.lektrik ve Havagazını (İstanbul ve 

Anadolu) cihetinde sanayide 
.. kullanan müşterilere ilan 
1-9-31 den itibaren tatbik edilecek olan Havagazı 

ve Elektrikten yüzde 5 istihlak vergisi hakkındaki ye
ni kanun ahkamı, sınai müessesatın bu vergiden mua{ 
olduğunu tasrih eylemektedir. Keyfiyet muhterenı 
müşterilere beyan olunur. 

Bu muafiyetten istifade etmek arzusunda bulunan 
müessesatın mahalli en yüksek maliye makamına bir 
istida ile müracaat ederek muafiyet tasdiknamesi istih 
sal etıneleri ve bunu bita teahhur şirkete tevdi eyleme
leri icap eder. 

İşbu muamelenin vakit kaybedilmeksizin yapılma 
sr sınai müşterilerin menfaati iktizasındandır. 

2500 Lira Müka r atlı 
931 İkinci Kı rası 
1 T esrinievvelde Çekilivo-r 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 

750 lira 

250 " 
10 kiflye (yüzer liradan) 1000 
10 ki,iye (eiilşer liradan) 500 

(Türkiye iş Bankası 
" 
" 

Eskişehirde tayyareciliği 
temsil edecek bir abide

nin inşası hakkında 
1.- Bu abide 50 :60 ebadında bir baıhçe içerisine reluedile· 

cektir. 

2.- Abidenin heyeti umumiyesi yerli mermerden olup üıe

rine meımer ıveya tunçtan Tayyareciliği temsil edecek bit 

heykf'l konacaktır. 

3 - Kaide şu ıtC"kilde olacaiktır: 

A - Şühedanın cenazesi için alt katta zuninde beş adet hazır 
mezar yapılacaktır. 

B - Kaide: bir daire olacaık v-e dairenin dahili duvarlan ke· 

miklerin konacağı müteaddit •hücrelerden teşekkül ede

cektir. Hücre kapakları mermerden olup üzerine her 

şehidin künye ve avakibi yazılacaktır. 
C - Kaide etrafı mermerden balusturaklarla çevrilecektir. 

E - Kaide üzerine mermerden çıkılacak ikinoi bir kaide yapı 

lacak ve bu kaidenin altı köşesine de tayyareciliğin ta· 

rihçesi ve temsili, şühedanın ~ünyeleri ha'kkedilecek biı 
tarzda yapılaca!kt1r. 

4 - Bu i'lcinci kaide üzerine 6 :8 metre >rtifamda bir sütun 

re'kzedilip bu sütun üzerine tle tayyareciliği temsil edebilece~ 
bir hey:kel konacaktır. 

(Bir tay yare ile kanatlı bir kadın ve saire olabilir). 

5 - İşbu abidenin resmini yapan rnüessise veya zavata inti 

hap edildiği takdirde dört yüz lira nakdi mükafat verilecektir. 

6 - Abidenin ecani-be karşı bile bir hissi iht~ram telkin 

edecek mahiyette -0imasr meşruttur. 

7 - Taliıplerin daha fazla tafsilat taleplerinde bizzat Es

kişehir Hava mektebi kumandanlığına müracaatları ve tevcih 

edilen suallere cevap olarak tavzihan ilan olunur. (2523). 

13 LAKE KARYOLA 
Liraya Sirkeci Ebussuut caddesi karyola fabr kası 

KARON Alman kitaphanesi 
Royoilu Tünel meydanında 523 
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~GLcıkir'ı'k 
masa~
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dtırtır-luın 
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HACET 

AE GTU..C•ANONİM•ILllCT•İtc·Şİe.U. 
6ALATA· aAHT iVAı.A.-HAı.N. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 3. üncü K99ide 

11 TEŞRiNiEVVEL 1931 DEDİR 

'Büyük ikramiye 
100,000 Liradır 

Aynca: ( 40.000, 15.000, 10.000, ) Liralık 

İkramiyeler ve: (50.000) Liralık bir Mükafat. 
vardır. 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden: 

1 - Orman ameliyat mektebine kayıt ve 
kabülü için müracaat eden talebe alınacak 
miktardan fazla olduğundan müsabaka imti
hanı yapılacakhr. 

2 - lstanbulda bulunan talebelerin mektep 
tababetine muayenelerini icra ettirmek ve 
imtihan günlerini öğrenmek üzere 17-9-931 
perıembe günü sabah saat 10 dan 12 ye kadar 
Şehremaneti civarında Türbe karşısında or
rnan amenajman gurupuna müracaatları ilan 
elunur. ( 2481 ) 

Edirne 4 numaralı Jandarma mek
tebi müdürlü2-ünderı: 

Asgari Azami 
Kilo Kilo 

''"Saileyağı ı 3000 / 40001 
Patates 5000 7000 
Kuru soğan 5000 70000; 
Zeytin tanesi 1000 1500 
Beyaz peynir 1000 1500 
Arpa 5000 9000 
Saman 3000 5000 
Ot 4000 6000 
Ekmek pişınne 80000 130000 

E:dirne J andanna mektebi ihtiyacı lçin münakasalan yapı
lan yukarda miktarları yazılı mevadın bedelleri haddi layıkın
da görülmediğinden 16 EyHU 931 çarşamba gunu saat on 
dörtte aleni surette icra kılınmak üzere münakasası bir hafta 
müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 
mektep müdiriyetine ve Edime Malmüdürlüğünde müteşekkil 
komisyona müracaatları ilan olunur. (2373). 

Jnksek M~~eu~is Mekte~i 
Mübayaat komisyonundan 

Mektebin su laboratuvarı için muktazi 20 adet 130+194 san
,imetre ebadında ve 24-26 milimetre kalınlığında şartnamesin
de müsarrah evsafı haiz cam levhalar 27-8-931 tarihinden iti
baren kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ve 2 Teşrini
sani 931 tarihin;: müsadif çarşamba günü saat 14 te ihalesinin 
icrası miikarrer bulunmuş olduğundan taliplerin bu 'baptaki 
ıeraiti ö~renmck üzere mektebe müracaatları ilan olunur. 

M l:LIYET CJ RŞAbf.A Hı EYLlJL 1931 

İııkibaz, sihhat avarizı.ııin 
menbaidir. Bunu, albniş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bdtfin dilnyada taninmit 
Eno's "Frnit Salt"' miis
tahzarlndan ıabah ye 
akşam bir bardalc su dem
nunda bir kahw: kafigi mü:
dariııda alarak dd"cdlııiz. 

r 8ft0MUJI ı 
llCZANEl.ERllS 

SATUJ~ 

~Fndl Saff'9) 
we "ENO• 
lslmfuile 
.tilı:dlUi 
'"brlbnı• 
aUımeu ı 

f •rik.aı.ldir. 

-----~ -- ------------------
Nafıa Vekaletinden: 

Leyli ve Nehari 
Kız v~ Erkek lnkilap. Liseleri 

Müessisi: NEBIZADE HAMDİ 

Ana, Hı;, Or .a 
Lis:! ksımlar 

Resmi ders programlanm tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedris•tı, ecnebi mekteplerine ka.'iyyen ]uzu 
bırakmıyacak bir mukemmeliyeııedlr. Talim ve terbiye heyeti eri memleketimizin en güzide muaU:m ve mU· 
rebbllerind:n rrıüreklceptir. Ana ve baba yavrulannı l~KlLAP LISELEl'l"'F. her hususta ta,, bir emnıye: 

~ .1 \"C hururu k•lple teslim edebilirler. ~Mufassal izahnnm: verecejt'niz adrese gönd,.ilir) 
. - Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 20019 

..................... .., .. ~~~~~= 
HE~MI tLlNLlH T~BI Lf MTED ~İHKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

f~lgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ·- ;r '. • .... ·":. . " :· -. • f' 

Dr. A. KUTİE 
Cilt ve zührevi hastalıklar 1 Defterdarhk ilanları 1 

50 makas takımı için muktazi 19SO adet me§e travers kapa- vihanesi. Karaköy. büyük maha 
ci yanında No 34 

lı zarfia münakasaya konulmuştu:. 1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükumet bütçele-
Münakasa 6-10-931 tarihinde Salı günü saat ıs te Ankara- rine müteallik borçlarla Milli Hükumetin zamanına ait bütçe J p 1 T F kUlt 

1 , • . . ar • ıp ıs es me:ı 
da Nafıa Vekaletı bınasında yapılacaktır. ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakları 1513 Ci lt ve zühre\"f hastalıklar 

Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· ' No. lu kanun mücibince Şubat 930 nihayetine kadar müracaat- mutahassısı 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 buçuğa kadar mü- la müraraat vesikası almışlaooır. Tayin edilen bu müracaat Dr. Bahattin Şev 
nakasa Komisyonu Riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tehakkuk eden bu Babıali Meserret meli kor;ı;ı : 

Ticaret Odalarından mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin gibi borçların alacaklıları için 1-'4-931 tarihinden itibaren bu hirinl"i br hHMasıla saat >'·l•n ; 
münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Na- kere kabul edilen 1783 numerolu kanun mucibince altı ay daha kadar 
fıa Vekaleti İnşaat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa Liman müracaat müddeti tayin olunmuştur. Eylül 930 nihayetine ka
işleri Müdürlüğünden de tedarik edebilirler. (2494). dar hitama erecek olan bu aıltr ay müddet zarfında alakadaranın 3 üncü Kolord 

il Anları 

Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

Nümunesi mevcut 150 adet zincir saplı yular başlığı 
16-9-931 çarşamba günü saat 15 te pazarlığı yapılacaktır. Ta

' liplcr Gedikpaşa Jandarma İmalathanesine müracaatları. 
(2490) 

1 Kiralık ev maa dükkan 
1 Üsküdar Malmüdürlüğünden: 

Numarası 3 7 Topanelioğlu caddesi Altunizade mahallesi 

mahali ikameti itibarile tabi oldUklarr en büyük mal memuru-
na ba istida müracaat ederek mürcaat vesikası almaları tazım 
geldiği ilan olunur. 

Istanbul Adliye levazım müdür
lüğünden: 

Mehakim ihtiyacı için tabettirilecek olan 48 kalem evrakı 
matbua ve defatirin İstanbul ve Vekalet Levazım Dairelerinde 
mevcut şartnamesi dahilinde aleni münakasa suretile 28 Ey

İ=ir Müstahkem Me 
ihtiyacı için kapalı zarf us 
le münakasaya konula 
24-9-931 tarihinde ihale ed 
ceği evvelce ilan edilen ı ıs 

kilo •kuru fasulya 
29-9-931 sah günü saat 15 

ve 17-9-931 de ihale edilec 
ilan edilen 39788 kilo sade 

lı11 931 pazartesi günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin yev- ğı 
mi mezkurda şartnamede yazılı pey akçelerile birlikte Ankara 
Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğüne müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (2316). 

28-9-931 pazartesi günü 
saat 15 te 

• 
r ÜB>küdar .Dükkan büyük bir salondan ibaret olup arkasında ~ 

bir miktar bahçesi vardır. Ev dört kattır. Zemin katında mer- "1f'" 
mer m~fnı~ bir-avlu üç oda bi,r mutfak, bir çamaşırlık bir he-/ Türkiye Cümhurİyet Merkez 

ve 19-9-931 de ihale edil:c 
ilan edilen 132422 kilo pata 

30-9-931 çarşamba günü 
saat 15 te 

lfıdır. lJc,üncü kat dört oda, bir salon bir kik·:dir. Dördüncü , k d 
kat çatı arasından ibarettir. Ve -onsekiz dönümlük bahçesinde 1 Ban asın an: 
miıtenevvi meyva ağaçları bir bostan kuyusu ve uşak odaları 1 
ve altı hayvan istiabında ahır mevcuttur. Binanın bulunduğu 

mahal Tramvay güzergahı olup nezareti fevlfıaladeyi haizdir. 1 

İcar mliddeti hükumetin dilediğ i anda tahliye edilmek şartile I 
bir senedir. Mahiye muhammen (60) lira icar bedeli mahbe
mah verilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden 1c 7,5 pey 
akçesi alınacaktır. İcar muamelesi 17-9-931 perşembe günü 
saat 15 te Üsküdar Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile 
yapılacaktır. R. 

~------~----~-~-~---~ 

Satılık· Ev 
Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
No. 21-6 eski Tiyatro yeni Temaşa sokağı İcadiye mahal- 1 

lesi Üsküdar, Zemin kat bodrum, •birinci kat bir oda, bir mut
fak, bir hela, ikinci kat üç oda bir yüklük, bi·r hela, Üçüncü kat 
iki büyük oda, bir ufak sandık odası, iki dara)adır. Bir miktar 
bahçesile mutfağında sarnıç ve bahçesinde kuyu olup odaların 
cesameti takriben 20 metre ebadındadır. Tarafeynin meydan
lık olması hasebile n~zareti kamileyi haizdir. Tahmin edilen 
( 1 SOO) lira kıymet defa ten verilecektir. Müzayedeye iştirak 
edecelderden % 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muame.
lesi 17-9-931 Peırşembe günü saat 15 te Üsküdar Malmüdür
lüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. R. 

ı Tütün inhisarı Umumi 
müdirliğinden; 
1.- (15000) varak mor hareli •kağıt: 3-10-931 cumartesı günii 

saat 10,30 mübayaa edilecektir. 
2.- (13) sandık renkli teneke: 5-10-931 çarşamba günü saat 

10,30 satılacaktır. 
Taliplerin kağıt için (27) tenekeler için (65) lira teminat 

akçelerini hamilen yukarıda gösterilen günlerde ve muayyen 
saatlerde ve şartnameyi almak ve nümuneleri görmek için de 
her gün Galatada Mübayaa Komisyonuna müracaatlan.(2483) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Pazarlıkla satılık emlak 

Esas Mevki ve Nevi 
177 Kandilli Vaniköy caddesi münhedim konak arsası. 
196 Hasköy vapur iskelesi caddesi 1 No. arsa. 
199 Hocapaşa Tramvay caddesi Kalın Mustafa Medıressi. 
170 Şişli Büyilicdere caddesi 401 numaralı garaj. 

Balada müharrer emLik bedelleri peşinen veya mukassaten 
tes•;ye edilmek üzere ve pazarlrkla satılacağından taliplerin 
28-9-931 Pazartesi günü saat onaltıya kadar Şubemize müra
ca:ıtleri 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
nizamnamei esasisi Eylülün birinci vünü 
Hükumetçe tasdika iktiran etmiş olmakla 
olbaptaki 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun 23 Üncü maddesine teb'
an, hisse kaydını taahhüt etmiş zevahn ilk 
yüzde kırk taksitlerini bir Eylülden itiba
ren nihayet bir ay zarfında, taahhütname
lerini vermiş olduk' arı müessesata bimak
buz tesviye ve ikmal etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Liseler mübayaat komisyonundan 
komisiyonumuza merbut mekteplerinbirsenelik kuru meyvaları 
ile gaz, benzin, vakom ve mazot yağı ve Kandilli Kız mektebi
nin sovan ve patate6i 29-9-931 tarihine müsadif salı günü saat 
15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ve Ga
lataGaray Lisesinden maada diğer meıkteplerin ekmek kınntı
larile yemek artıkları yevmi mezkurda ve saatte ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
komisyona müracaatları. (2257). 

Devlet Demiryolları ida .. esi ilanları 

Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası 5 Birinci teşrin 931 pazartesi güııü saat 15 te İda" 
re Merkezinde yapılacaktır. Tafsil.it Ankara ve Haydarpaşa 
ve:.ınelerimizde be'§er iraya aatrlmakta olan şartnamelerde ya
zılıdır. (2518). 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

Gemlik İdarei İnhiMriye aıılbarlannda merut takriben 
(140,000) kilo ,-apnric tütünün (CemHk - İstanbul) nakliyatı 
olbaptaki şartnamesi mücibince 22-9-931 tarihine kadar mü
nakasaya vazedilmiş olduğundan talip olanların Bursa Baş
Müdürlüğüne ve şeraiti anlarnek üzere Galatada Umum Mü
dürlük ikinci şUbe Müdürlüğüne müracaatları. (2484). 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İetanbulda Çakmakçıılac Sandalyaoılar 10kağında KuıtUyU fabrikası 

yüzile şilte 12, ylizile yorgan 15, yağhboya ya•tık 5 liraya. Kuştüyünün 
klloeu 100 kuruıtan Daflar. Kuttliyli kuaıatları vardıı-. Ucuz satılır. 
Tel. 23027., 

İzınirde Müstahkem Me 
satın alma komisyonunda i 
le edileceğinden taliplerin ş 
nameyi görmek ve münaka 
ya iştirak eylemek üzere 
minat ve teklifnamelerile 
mirde meZkur komisyona 
racaatlaın. (300) (25 

İzmitteki kıtaat hayvanatı 
tiyacı için 436000 kilo arpa 

· aynı miktar yulaf kapalı z 
usulile münakasaya konnıı 

tur. İhalesi 29-9-931 ta,rihi 
müsadif Salı günü saat 14 
İzmitte askeri satın alma t 

1 
misyonunda yapılacaktır. ş, 
namesini görmek istiyenl 

' her gün komisyonumuzla 
mitteki komisyonda görebil 
ler. İhaleye iştirak edecek 
liplerin arpa için 163S ve Y 
laf icin de aynı miktar te 
natlarile Ticaret Odasınd 
musaddak ehliyetmımeleril 
ve teklif mektuplarile mezlt 
komisyona vakti muayyeni 
den evvel müracaatlarr. (28 

(2384) 

* * • 
İzmir Müstahkem Me\" 

efradı ihtiyacı için 115,407 -
lo kuru fasulya kapalı za 
usulile münakasaya konulrrı 
tur. İhalesi 24 Eylul 931 pe 
şembe günü saat on beşted· 
Şartnamesi ~omisyonumuı 

mevcuttur. İştirak: edecekler· 
teminat ve teklifnameleri 
vakti muayyeninde mezl<1 

İzmir Müstahkem Mevki s 
tın alma komisyonuna nıiir 
caatlarr. (276) (224 

Piyango müdürlıilğünden: 
Şartnamesi veçhile 16 ıo 

krible maden köımücü alınac 
ğrndan itaya talip olacakları 
pey akçalari ile birlikte J6· 
931 çarşamba günü saat ıs 
piyango müdürlüğünde nıiit 
şekki! tayyare mübayaat le 
misyı:muna müracaatları. 

M1LL1YET MATBA-45 


