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Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yuı Müdürü 

ETEM İZZET 

letkike deQer y-enı· bir Çin - Japon 
bir ihtilAf 

Bir haftadan beri bir taraftan be-1---------::-:--:::-=::-=-·-:-.-:;:~-:-~~, ========~·--;G:;a-::-z-:i~H;-;z-.--:---;-:--:=====--=--------

l muharebesi mi? 

u, 
re 

ı..ıiye ile takıi iıletenler, clijer ta• T.u··rkı·ge ve 
!'itan da ııene belediye ile otobii~ 1. 1 
'iletenler ihtillf halindedir. Tak11 
"hlp\erinin ıikiyeti ıudur: Cemigef i 
Otoınobillere takıimetre takılıp ta 

~ıi nakliyatı siyanen bir iicrete • Akvam 
~hi tutulmaia baıladıktaı;ı ıo~a, 
llk piyasaya çıkarılan yenı ve l~ı 

'1•ınobilleri eaki otomobillere tercih 
ttliğinden eıkiler piyasadan kaldın!; 
""ıbr. Ve peyderpey piyasaya ye.ru 
t:;'ınobiller çıktıkça eıki otomobil-

garajlara çekilmektedir. Bu ıu· 
t~Ue yüzlerce otomobiJ garajlarda 
~?•iiınektedir. Bu otomobillerin ":'.'" 
"Pleri ıon zamanlarda bir teJebbuı 
f~Pınıılardır: Mademki yenilik ~r 
I Uks İtibarile piyasadaki otomobıl
l~r ile rekabet edemiyorlar, 0 halde 1 
~•aUe..-ini indirerek bu noktadan re- ı 
abete ka.ı::aı· vermişler ve muayyen 

"'••afe dahilinde adam başına on 
~Uruıa yolcu taşımağa baıla."'~tlar- 1 
dır. E,ki otomobil sahiplerının b-... ı 
t"•bb·· · b" ele çıkar· T usu oı-taya ır mes 
ftıı,tır 

't Bel~diye bunları tasnif edemiyor. 
l •kıi İ•eler taksimetre takmal~dı~-
lt Ve taksilere ait ahk8.ma tabı 0 .. 

llıalıdırlar. Otobiiı iseler, bu sın~ 
Veıa·ti· . b' Jdug" u nı· 1 nakliyenın ta ı o 
~lara riayet etmelidirler. Ve tas· 
h~ •demediii içindir ki bu otom<>
~lloriıı iılemelerine mini olu_?uyor. 
~at14 bu tasnif yapıJarnadıgın~n 
Pıyaıaya çıkanlan bu eıki. ot~'?~il
~t "ııiın otobüs,, aibi garıp bir ısım 
' ~eriltniıtir. 
Otoll>Olıil olaun, otobüs olaun, her 

~•vi nakliyata belediye ancak hal· 
1't:tı aelimeti ve menfaati n~talann: 
~ .. ın""dah I _,ebilir. Yanı evvela . u aeeu ... 
l>iYıuaya çıkarılan nakil vaaı~a•ı, ~g 
l_;.., mıdır delil ntidir? Saruyen uc
•et mesel;ıinde halk aldatılıyor mu 
lldatılmıyor mu? Bu iki nok~a t.e
l'rıin edildikten sonra otomo~l~J, 
ctobüs imiı, nakil vası~ı~ bır ısım 
~ermenin umumi bir faıdn:ı yoktur. 
Şiındiye kadar tramvaydan ~aad!' 
llakil vasıtalarını taksi ve otobus gı .. 
b; iki kısma ayırmanın sebebi, piya
•aya ancak bu nevi vasıtaların çık-
~arından ileri gelmiıti. Şim
di taksiden çok ucuz, fakat otobüs 
1~ dehiJemeyecek bir vasıta daha 
Pıyaııaya çıkmıştır. Sırf bu yeni va
·~ta tasnif edilemiyor diye, ıahiple
tınin, kendi mallarını tasarruf et· 
~•lerine mani olm~k ve halkı da 

lt Ucuz ve seri nakil vasıtasından 
":'•hrum etmek doğru olmasa gerek
~r. Garajlarda yiizlerce. sağl~~~ fa. 
b •t ııösterişsiz otomobil _çuruyor. 
.. \ınların sahipleri ucuz servıı yapma 
~a. hazırdır. Talep te vardır. B_u fe
llıt altında eier mevcut talimata 
~y b" • tnuyor5a, bunlara mah 1111 ır nı-
~ame de yapmak miişkül değil-
"ll". 

Otobiiı sahiplerile belediye ara
~l\daki ihtilafa gelince; bu da. bir 
. •ll YÜziinden çıkıyor. Otomobılle
~n "':'kinelerini bilenler~• "?";'um· 
lı ur ~·~ fabrikalar otomobil_lerı~ bat 
la°" •ki nevi fren ile techız ediyor-

! 
Hr: Hidrolik fren ve balatalı fren. 

er iki fremn de faideleri ve mah
'"•lan •ardır. 

. Belediye heyeti fenniyeıi, kabul 
·~ii bir talimatname ile otobiiıle
~ ınutlaka hidrolik frenler ile tec-

edilmeıini emretmittir. Bu kara
~n t11tbikından sonra arabaları ~-

lalı frenle miicehhez olan otobus 
~İpleri otobüslerini iıletemeyecek
.. dir. Heyeti fenniye bu kararını 
t~~culann emniyet ve selametleri 
i~hazaıile verdiğini iddia ediyor. 
•nı hidrolik frenin balatalı frene 

~llİyet noktasından faik olduğunu 
OOylüyor. 
lr Bir defa hidrolik frenin !"'la~ı 
•ııden daha emniyetli oldugu mu· 

~aka9a kaldırır bir meseledir. Oto
llıobiJ kullanan bir çok şoförler, bil
'l<' ba · r 
1 
" latalı frenin daha emnıyet ı 

;.~uiunu ıöylemektedirler. Ve en 
lr ""••k fiatlı otomobillerin bala talı 

Çinli hir nefer endaht 111 ınevralarında 

Gene bir Çin -Japon 
muharebesi mi ? 

Japonlar Çin topraklarına asker 
çıkararak şehirleri 

ve mühim mevakii işgal ettiler 

Top ateşi altına alınan Mukten şehrine· 
on dakkada bir mermi düşüyor! 

/ 

I 

Satırım bilıgen bir nefer 

Dün gelen ajans telgrafları ak

sayi şarktan mühim bir haber getir
diler. Bütün Avrupa sulh davasmın 
daha ziyade tarsini için, Cenevrede 
toplanarak, hümmali bir faaliye t 
sar/ettikleri şu sttada , aksayi şark
ta birdenbire top patladığı haberi 
geldi. ilk gelen telgraflara bakrlrr
sa. bu hadisenin mevzii kalmasına 

r•lışrlmakta ise de vakayiin nasıl 

bir cereyan alacağını kestirmek. 
müşküldür. Zira şu dakikada japon
lar iki ~hri işgalleri altına almış 

bulunuyorlar.Bu mühim hadise hak· 
krnda dün aldığımız telgraflar şun
lardır. ] 

TOKYO, 18 A.A. - Man
çuri'nin cenubundaki demiryo
lu köprüsünün Çinliler tarafın 

(Devamı Sinci sahifede) 

Atina, Başvekilimizi 
kabule haz1rlanıyor 

M. Venizelosun, Başvekilimizin 
Atina olimpiyatlarında bulun

masını arzu ettiği teeyyüt ediyor 

Başvekil ve Hariciye ve~ilimizin Atinada ka
lacaklan üç gün için hır program hazırlandı 

ANKARA, 19 (Telefon 
la) - Türkiyeni11 Cemiye
ti Akvama girmesi etrafın 
da son zamanlarda bazı te 
mas ve mülakatlar cere
yan etmişse de vaziyetin 
tavaz2uhu kısa bir zaman 
meselesi addolunmaktadır. 

Jandarma 
Kumandanları 

ANKARA, 19 (Telefon) -
Umum jandarma kumandam 
Kazım Paşa bugün öğle treni
le Yer köye gitmiştir. Kii.zım 
Paşa Yer köyde içtima edecek 
olan civar vilayetler jandarma 
kumandanlarile me2kUr havali 
asayişi üzerinde görüşecek ve 
bazı tetkikat yaparak yarrn av
det edecektir. 

Hangi 
San'atler? 

Nazmi Nuri 8. baklayı 
atzından çıkardı 

Nazmi Nuri Beg 

Bir kısım sanayiin tadidi i
çin Sanayi Birliği katibi umu
misi Nazmi Nuri Bey tarafın
dan ortaya atılan fikir gittikçe 
taraftar kazanmaktadır. 

Nazmi Nuri Bey evvelce 
müphem bir '~~de. mevzuu 
bahsettiği tahdidı lazım gelen 
sanayii tasrih ederek ıu beya
natta bulunmuttur; 

- Şüphesiz ki memlekette 
her sınıf ıuabatı sınaiyenin in
kitaf ve tekemmülü a1'2U edilir 
ve hep bunun için çalışılıyor. 
HükUmetimizin yerli sanayii 
himayede gösterdiği rayret ve 
bahşedilen muafiyetler bunun 
yüksek delilidir. 

Yalnız bu eınek ve konulan 
sermayenin hakiki ihtiyacı kar 
ıılıyacak şekilde ve müspet bir 
sahada müsmir olması lazım
dır. Bunun aksi ve sermayenin 
gittikçe yükselerek rekabete 
kadar yol açması tehlikelidir. 

Bugün tabii bir inkiıaf aey
rini ikmal eden trikotaj, diba
ğat ve değirmencilik sanayii 
üzerinde tevakkuf etıneınek ka 
bil değildir. 

.~1nle mücehhez olduğunu ileri ıü
~Yorlar. lıtitraden şunu eöyleye
~ ki, bizzat belediye reüinin bindi
:~l 0~omobil balatalı frenle techiz e
ıı:.ı. "1i~ İmİf. Fakat heyeti fenniyenin 
ı.· tai nazarını doiru farzederek, 
, ıdrolik frenin daha emniyetli oldu-

1 ~tıu .. kabu 1 etsek bile, bala tal! fren 
ı· mucehhez olan otomobillerın sa
t~ 0lınadığını iddia etnıek ııiiliinı;;-
~lb-. Otomobil fabrikalannın yiiz- b J • •Jôk • 1 le l 

Balkan 
Konferansı 

ANKARA 19 (Telefonla) - Bat 
,-ekilin Atina ve Peıte seyahatinin 
l teırinievvele kalması üzerine Bal
kan konferanaı da tetrinievvelin yir- , 
miıinde küşat edilecektir. 1 

• •hyetmiı beıi balatalı frenle mü- k d Atinada biri ir erıne mu ı o aca o an 
i• bez otomobiller inp ediyor. E- Pe~ ~a rn akilin /stanbulda alınmış resimlerinden .• 
• •r bu otomobiller emin nakliyat ıkı baıve i) _ de hazır bulunması son dere.:ıeı 
.~••talan olmasalardı, piyasada bir ' ATlNA 19 .<Hus~~l'ıni· arzu ediliyordu. İsmet P,. Hz. 
0~" k~amazlardı. En yiikaek fiatli Başvekil ve Haricıye v~ .. ı ı .. ve Tevfik Rüştü Beyin kabulü 
ıı., mobillerin balatalı frenle müceh· . b rada geçireceklen uç gd~I için bir program hazırlanmış-
"'• olınaıarı da bu nevi frenin ta- ~ı~ u ki a devam e ı: 
!i '"'.1>f ınülahazasile kabul edilmedi- ıçın hazırlı4 ar . ievvelde Atı- tır. Muvasalat sabaha tesadüf 
~ ııöı.termeğe kafidir. mektedir. tetrın . . at <>- ederse, Başvekil ve Hariciye 

ı,111 •le~ye heyeti_ fen~iyeıinin, hal- nada yapılacak Olımpıiz. nin vekili Faler'de karşılanacaklar 
'<>ld~nıyet ve selametı mevzuu bah- yunlarmda lsmet Pş. ............... dır ve burada bir resmi kabul 
"' Ugu tneıelelerde titizlik derecesi· •• _ ..................... cİ~~j:·:ı;· kaldıkça, yapılacaktır. Gece.ye tesad.üf. e-
la.. varan bir dikkat ve itina gös- yen bir hudut _ ı ~ Bu hudut A d 1 
~~~eıini pek yerinde buluruz. Fa- her nevi fren saglam ır. hiç bir fren derse doğruca tınaya gı ı e
~u dikkati evham derecesine var- tecaviiz edilecek olursa, Binaena- cektir. Başvekil ve Hariciye ve
ti ı,· ak ve bilhassa talimatı herhan- tehlikenin öniin~ f!"eçen_ıez. etmekten kilinin ikametleri için Küçük 
l:tk ır !İrket mamulatına inhisar ede \eyh frenin nev'ı~ı tay•;yen bir sür' saray otelinde daireler hazır
til .f•kilde tan~im etmek doğru de- ziyade, otobü~l~rıne ';:~ahududu teca- lanmı•tır. 

er nı v ,. • .,.. 

ltalyadaki suikast fail
leri mahkemeye verildi 

CENEVRE, 18 A.A. - A
narşist Bovone ile metresi Bla
ha ve hemşiresi ve İtalyada tet 
hit maksadile yapılan suikasıt
lara ait hazırlıklarda methalle
ri olan diğer 6 cürüm ortakları 
istintak hakimi tarafından dev 
l i oruma mahkemesine sev-

· -
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayında dairelerin
de meşgul olmuşlardır. 

Atina 
1 Oyunları 

---·---
Atina olimpiyatlarına 

iştirak ediyoruz 

İlk kafile yakında gidiyor 

Atinada yapılacak olan ikin 
ci Balkan oyunlarına iştirakı
miz etrafında 
birçok dediko
dular yapıldı 
leh ve aleyhd~ 
söylendi. 

Maamafitı 
Merkezi umu
mi reisi Ali Ra 
ni Bey alika
darlarla, fede
rasyonlar, ve an 
trenörle temas Umumi ttş*.ı.~~ reJsi 

ettikten sonra ALI RIZA BltY 

Merkezi umuminin gitmek için 
evvelce verdiği kararı değiştir
ıınemi,tir. 

Buna nazaran Balkan oyun
larına ittirak edecek olan ve 
takriben 15 müsabıktan, ve ida 
recilerden mürekkep olan kafi
lenin ayın 22 sinde Ege vapuri
le hareket etmesi muhtemeldir. 

Kafilenin erken gitmesine 
sebep orada on gün kadar pist 
antrenemanı yapmak içindir. 

Henüz izinleri almamamı§ 
olan bir iki kiti de bir hafta son 
ra gideceklerdir. 

1 ••••• 

Bulgar 
Seyyahlar 

Dün şereflerine bir 
çay ziyafeti verildi 
Şehrimize gelen Bulgar sey-

yahları terefine dün Bulgar se
faret konağında bir çay ziyafe
ti verilmit ve bir resmi kabul 

tertip olunmuttur. Seyyahlar 
arumda eeki bazı nazır ve me
buslar da vardır. Bulgar sey
yahları bugün, yann telı
ri gm:ecelder ve salıya mem
leketlerine hareket edecekler- · 
dir. 

Bursadaki 
Şerirler 

BURSA - Yalova yolu ü
zerinde soyııunculuk yapanla
nn büyük bir muvaffakiyetle 
tevkif edildiklerini haber ver
mittik. Vali Fatin Beyin ve jan 
darına alay kumandanı Ürfi B. 
in bizzat yaptıkları takip hare
keti ile derdest edilen bu terir
lerin Bursa muhabirimiz tara
fından gönderilen bir fotogra
filerini neşrediyoruz. Bunlar 
numara sıruile tunlardır: 

1 - Kopuk Mehmet, Kar-

1 
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luhtekirler tarafıntf.an gagrimübadillerin elinden 25 
ıiraya kadar satın alınabilen 100 liralık bonolardan 

Gayrimübadilleı·e bo
no tevziatı tatil edildi 
Bonoları yüzde 25 e düşürmekten 

kurtarmak için 
tedbirler almağa ihtiyaç var 

Muhtekirler ucuz ucuz gayrimübadillerir. 
elindeki bonoları topluyorlar 

Cayrimiibadillere iıtihkaklarının 
yüzde yinniıi niabetinde yapılmak

ta olan bono tevziatı muvakkaten 
durdurulmuıtur. Bunun sebebi sar· 
fiyatı en fazla olan 100 liralık bono
ların bitmİf olma11dır. 

Takdiri kıymet komiıyonu, Mali
ye vekiletine müracaat ederek tevzi 
ata devam edilmek için yeniden yüz 
liralık bono istemiıtir. Şehrimizde 

bulunan emlaki milliye müdürü Rü~ 
tü Bey beheri yiiz bonoyu muhtevi 

SO cilt yiiz liralık bonoyu Maliye ve
kili Beye imzalatmak üzere Ankara-, 
ya götürmüştür. 

Bunlar Maliye vekili tarafından 

imzalandıktan ıonra takdiri kıymet 
komiıyonuna ııönderilecek ve alaka
darlara tevziata devam edilecektir. 

Bazı gazetelerin yanlıt netriyatı 

yüzünden tevz.İatın inkıtaa uğradılı 
nı bilmeyen bir çok gayrimiibadillrr 
kom.İayona müracaat etmitler, kendi 

(Devamı Sinci sahifede) 

Mektebe ilk aidiş •• ilk ders.. 

Derslere dün sabah
tan itibaren başlandı 

••••••• 1 • 

1 Bu sene ilk mekteplere çok teha-
cüm var, mua11ime de ihtiyaç var 

llursa şerir/eri 
şaklı Nuri, Kocabacak Hasan, 
Cellat oğullarından Halil, Laz 

Liae ve orta mekteplerde 
j dün sabahtan itibaren derslere 
1 batlanmıttır. Dersler saat sel kiz buçukta batlamıttır. Dün 

ayni zMDanda muallim mektep 
!erinde de tedrisata batlanmı§· 
tır. Üç aydan beri erkenden so-

~ kağa çıkmağa alı,mamıt mek
I tepliler, dün sabah erkenden 

mekteplere kotuşmutlardır. 

1 
llk mekteplerde tedrisata 

lıtıınbul vilayeti mıntakaaında 
1 teşrinievvelde baılanacaktır. 
Kayıt ve kabule 5 günden beri 
batlanmış bulunmaktadır. Bu 

tehacüm vardır. Buna sebq:. 
Türk tabiiyetinde olan çocuk
ların ilk tahsillerini münhas1• 

ran Türk mekteplerinde yap
mak mecburiyeti hakkındaki 
kanundur. 

İstanbul ilk tedrisat talebe 
kadrosu hu sene mühim şekil • 
de tevsi edilmi§tir. Bu sene ilk 
mekteplerde açılacak şubeler 
İçin maarif müdürlüğü emrine 
ilave~ 60 muallim verilmiş
tir. llk mekteplere kayit ve ka 
bul 1 teşrinievvele kadar de
vam edeceği için .kaç !ube aç•· 
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2 MiLLiYET PAZAR :lU J:. l'LUL 1931 

Siyasi tefrika: 28 

KARA BİR GÜN 
HARöCl HAl61ERLIER 

lstanbul nasıl işgal edildi? 
Aziz Hüdayi 

Neler soruyor neler? 
Almanya galip gelseymiş, biz kim 

bilir daha ne fena olurmuşuz! 
- Ordular harp eder, sebe 1 bir makinedir ve basan gazete 

bini çok defa harp etmiyenler · de koyu bir propaganda orga. 
bilir. Eskiden bunlar Paditah nıdır. 
lar ve Nazırlar idi. Bu harpte - O halde Türkiyede hiç 
de Enver Paşa ve arkadaşları bir Enneninin bumu kanama
oldular. Bir vakitler galiba siz mıttır • 
de de böyle olurdu. - Bir değil, yazık ki pek 

- Hiç bir vakit ! çok Ermeninin kanı dökülmüş 
- Moskovanm yangınları tür. Fakat bunun günahı Çar 

karş11mda titriyerek açlıktan ların kanlı vicdanında ve onla 
ve soğuktan ölen Fransız ordu n n eline silih verenlerde ara 
sunda bu fedakarlığın nıçm ·: ıalıdır • 
yapıldığını bilen kaç kişi var- Ermeniler Türkiyenin en sa 
dı? Mısıra giren ordunuz Hn -n, en çalışkan ve Türklüğe 
distan için yola çıktığını bil- ı yakın bir unsuru idi. Fa· 
miyor mı idi ve Hindistanm .. at aralanna politikanın ze. 
Fransa elinde kalacağına emin birli eli girdikten ve bazı Er. 
mi idi? meniler milletlerinin hayat ve 

- Siz çok gerilere gitti· refahı bahasına vicdanlarını 
:rtiz. Şimdi harplerin her halde sattıktan sonra bunlar acına· 
umumi bir manası vardır ve cak hallere düştüler. tik taar
berkes bunu az çok bilir • ruz onlardan başladı; yine Er-

- Ben bu hususta size hiç meni tarihçilerile ispat ederim 
bir şey söyliyemem. Söylesem ki öldürülen Kürtlerin ve 
de malôın bir rivayet mahiye- Türklerin adedi Ermentlerin 
tini de geçmez. adedinden fazladır. Harbin en 

- Hnagi rivayet? nazik devrelerinde ordumuzu 
- Söylendiğine göre biz bi- gerisinden vurmağa çahtanlar 

taraf ta kalsak, sizinle mütte kimlerin hesabına hazırlanmış 
fik olarak harbe girsek ve mu- !ardı? Van kiliselerinde çıkan 
zaffer olsak da İstanbul ve bo toplar Semiramiain aıma bah 
ğazlar Ruslara verilecekmiş. çelerinde kuş avlamak için mi 
Rus Hariciye nazmnın ilk gün saklanmıttı? Sandıklar dolu
lerdeki beyanatı da bu rivaye· su bombalar Van gölünün ba 
ti sahihleştirecek mahiyette i- Irklarına suikast için mi top
di. Biz Türkler ise İstanbul- lanmıttı? 
auz ve boğazsız yatıyamıyaca- -Tehcir •• 
ğ~ ;ıza kani idik • - Müsaade edinix, yüzba-

şım, onu da anlatayrm. Gerisi 
- Doğru, fakat Almanlar ni tehdit altında gören her or 

galip gebeydi daha fena vazi- du emniyet tedbirleri almak 
yete düşecektiniz. mecburiyetindedir. Fakat iti

- Bunlar hep benim cevap raf ederim ki, tehcir çok feci 
veremiyeceğim şeyler . şerait içinde yapılmıştır. Bu-

- Harp .• Bunu anlarım, na harp halinin mütkülatını, 
fakat bir buçuk milyon Erme- tebcire memur bazı adanıla
niyi kesmek. buna bütün dün- rın iktidarsızlık ve fena hare
ya hayret ediyor. ketlerini de ilave etmek mec-

- Bu haberi ve bu adedi buriyetindeyim. Bu 
size kim verdi, yüzbaşım? Franaada da olsa .. 

iki dünyanın gazeteleri bu-

vaziyet 

nun tafıilatile doludur. - Mersi, yüzbatım, bu ha 
zin hikayeyi burada bıraka-

Propaganda servisiniz tak· 
dir edilecek bir maharet göster 
di. ,Harpte hıristiyan milletle
ri ayelbimize tahrik için ince 
zekaların yaratabileceği her 
şey düşünüldü ve yapıldı. Ba· 
kınız, siz bile bu dev masalla
rının. tesiri altındasınız. 

- Nasıl? Ermeni katliamı 
m inkar mı edeceksiniz ? 

- Eğer siz hiç bir Alman 
öldürmediğinizi, hiç bir vatan 
haini idam etmediğinizi söyler 
ve Türklerin hiç bir tecavüze 
uğramadıklarını iddia ederse
niz doğru söylemekte sizinle 
farkımız kalmaz. Mü,aade e
der misiniz, size bir şey sora
yım? 

- Lıitfen. 

- Dünyada kaç milyon Er 
meni vardır ? 

- Doğru bir adet söyliye 

lım • 
- Nasd İsterseniz 
- Bonjur, mösyö. 
Ve çekilip gitti Rus ve Er

meni muharrirleri, hakikat, bü 
tün cihan matbuatını o kadar 
ifitilmemİ§ facialarla doldur
muş, o kadar çok kitaplar ve 
livhalar vücuda getirmişlerdi 
ki her Türk, bir hiristiyan na 
zarında, derhal kafası kesile
cek bir katil, bir canavar ma
hiyeti almıttı. O sıralarda 
Mihranın gazetesinde mütema 
diyen katliamlardan bahsedil
mesindeki ve muhtelit sansör 
de çalışan gayri Türk memur· 
larm, hükUmetin resmi tebİiğ
lerine varmcıya kadar müdafa 
amıza matuf yazıları çıkarma 
larmdaki ıebep timdi daha 
iyi anlafılıyordu. Hangi Fran 
sızla konutıaıı katliamdan 
bahsediyor. Ve beni bir mes'· mem. 

- Kendi istatistiklerinize ul, bir mücrim görüyordu. 
inanırsamz onların kaydettiği Gariptir ki o devrin meı'. 
adedi söy\iyeyim. Büyük An- um muhaliflerinden ve şimdi 
ıiklopedi dünyada mevcut Er- mübarek Türk topraklarının 
menileri töyle gösteriyor: kabul etmediği kara yüzlüler 

dağıldıklan yerlerde bizim hi-
( l IOO,OOO) Kafkaıyada; ristiyan akalliyetlere karşı fe 

(1000000) İran Ermeniıtann:ı 
da; (500000) Türkiyede ve na muamele ettiğimizden bab 
(400,000) batka memleketler- setmekte, bütün milleti İtti-

hat ve Terakki kostümü için-
de yani cem'an (lOOO,OOO) de göstermektedirler. Bunlar-
T ürkiyede katliam edildiği söy d 
lenilen miktar bu adatlerin an, suyu ve ekmeğile büyü. 

dükleri bu ana yurt lehinde 
hangisinden alınmıştır.? Eğer bir tek söz bulamazsınız. Sene 
Türkiyedeki bütün Ermeniler ı d er en sonra Ermeni hidiıele-

Komşu 
Kapısı gibi! 

Zeppelin balonu tekrar 
Amerikaya gidiyor 
BERLlN, 18 A.A. - Graf 

Zepelin balonu cenubi Ameri
ka' ya ikinci bir seyahat yap
mak üzere saat 1,15 te Friedei 
chshafen limanından hareket 
etmiştir. 

ARLES, 18 A.A. - Zepelin 
balonu saat altı kırk dokuzda 
Saintes-Maries-de-lö-mer üze 
rinde uçup dolaştıktan sonra 
Baleares adaları istikametinde 
yoluna devam etmittir. 

BERLlN, 18 A.A. - Graf 
Zepelin'in Brezilya'ya icra et
miş olduğu ikinci seyahat mÜ· 
nasebetile matbuata beyanatta 
bulunan kumandan Eckner, ce
nubi Amerika'ya yapılanı bu se 
yahatlerin Almanya posta ida
resi ile münakalat nezaretinin 
önayak olması ile girişilmiş bir 
takım tetebbüslerden ibaret ol
duğunu söylemiştir. Mumaile
yh demiştir ki: Bir kabilisevk 
balon, Atlas okyanosunu geçti· 
ği zaman bu bir spor hadisesi
dir. Fakat bu balon seferini 
müntazıban tekrar edecek olur 
sa müntazam bir münakale yo
lu teais etmit demektir. Graf 
Zepelin, evvelce tesbit edilmiş 
bir tarife mucibince ve munta
zam fasılalarla cenubi Amerika 
ya gidip gelme üç seyahat yap 
mış olduğundan ameli surette 
Okyanos üzerinde bir nakliyat 
servisinin kütat resmini yap· 
mıştır. Graf Zepelin, Avrupa -
Brezilya postasına hareket ve 
muvasalita ait iltisak servisle
rine ve vapur ile icra edilen 
nakliyata nazaranlO ili 16 gün 
kazandırmaktadır. 

1 •••• 

Gandhi şikayetçi 
LONDRA, 18 A.A. - Gand 

hi yuvarlak masa konferansın
da işlerin ve müzakerenıİn çok 
ağır gitmesinden, murahhasla
ra ait listenin yavaf, yavaş ya
pılmakta olmasından ve İngi
liz murahhaslarının direktif sa 
hibi bulunmamalarında dolayı 
bazı tenkitler yürütmüştür . 

Kalküta'da bir hadise 
KALK OTA, 18 A.A. -

Nidnapore t evkifhanesindeki 
malhpuslar dün akşam nöbetçi
lerin üzerine şiddetle hücum et 
mişlerdir. Nöbetçiler kendileri 
ni müdafaa için ateş etmişler
dir. Bu arbede neticesinde mev 
kuflardan iki kİ§i ölmüş ve 20 
kişi de yaralanmı§tır. 

Moyle ve Allen ıssız 
bir adaya inmişler 
TOKYO, 18 A.A. - Asabi 

gazetesine gelen bir habere na· 
zaran tayyareci Ailen ile Moy. 
le Jsponya'dan hareketlerin
den otuz dört saat sonra şiddet 
li bir fırtınaya tutuldukların
dan boş ve ıssız bir adada yere 
inmeğe mecbur olmutlardır. 
Tayyareciler havanın müsade
sizliğinden dolayı ancak sekiz 
gün sonra tekrar havalanmağa 
muvaffak olabilmişlerdir. 

Tayyareciler o zaman simali 
garbi istikametinde uçar~k A. 
lentieıınea adalarında Miamo
folegno köyüne inmişlerdir. Bu 
radan bugün Alaskada Nome
ye gitmek üzre hareket edecek 
!erini ümit eylemektedirler. 

Linbergh'in seyahati 
NANKtN, 19 (A.A.)- Ge

çenlerde hava tarikile Amerika 
dan Tokyoya gitmiş olan mira
lay Linbergh ile karısı bugün 
Fukuoka'dan Nankine gelmiş
ler ve coşgun tezahürlerle kar
şıb.nmışlardrr. katliam edilmiş iseler şimdi bü rinden bahseden Fransız meb 

yük Ermeni.tan için Türki· usu mösyö Luia Bertran bile 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
yenin hemen yarısını istiyen- diyebilirim ki; mübalağa v; di. Bir müddet oynaddar; Di
ler kimlerdir? Ölen Ermeniler ifratta bizim mel'unlar kadar mitri uyuyamiacağmı görünce 
mi? Sonra bu sokaklan dol. ileri gitmemiştir • evveli piyanoyu çalana, sonra 
duranlar Fı.rat sularının altın- köpek sahibine küfürler ederek 
dan ve Kilikya mezarlarından f skambil falları gitti. Yani yalnız kalınca is. 
mı çıkınışlardır ? 19 Şubat • kambil falları açmağa başla-

- Ben de sizi yine sızın Fena gecelerden biri daha dı. Şansım açık görünüyor, 
vesaikinizle tekzip edeceğim. geçti: Y anrmızdaki odaya ka- sağıma kupa yeni düşmüş, e-

- Hangi vesaik? patılan iri bir kurt köpeği saba vimizde bir sevinç olacağını 
- Türk gazeteleri. ha kadar kapıyı tırmaladı ve gösterirmiş; yakında feraha 
- Cemilemeyiniz ve Türk bağırdı. Aşağıda acemi bir el çıkacakmışım, ama bir deniz 
eteai demeyiniz, yüzbaşı gece yarısından sonraya kadar yolu varmış. Pek uzak değil

efendi. Onu yazan Türk değil piyano ile köpeğe refakat et- miJ.' biraz keder, sonra yine 
ihran efendinin ve entelli- ti. Rum nöbetçiler bu aksam sevınç.. 
·-'~,..m~;'Z'~na.r-·;'- :-~=-·-3 ~ ifin-g1ıu; r · .. •_ ... _,.:ı. .... ·.'! .- -· -, - · ııtc . r:.··· • ··--- '~- -- - --

1 Ecnebi matbuatı 

Cemiyeti akvam 
ve Türkiye 

Tevfik Rüttü Beyin Cenevredeki 
son temasları üzerine, Türkiyenin 
de Cemiyeti Akvama dahil olmaoı 
mevzuu bahoedildiğine dair gelen ha 
berter üzerine Sofyada çıkan "La 
Bulgarie., gazetesi, 18 tarihli nüsha 
sında bu meseleye dair bir başmaka
le neşretmiştir. 

Böyle bir hadise kar§ısında kom
§Ulanmızm fikir ve mütaleasmı öğ. 
renmek faideden hali olmayacağı ci· 
betle, bu makalenin §llyanı dikkat 
gördüğümüz kmmlannı iktibaı edi
yor.uz. ''La Bulgarie., diyor ki: 

"Türkiye için, Cemiyeti Akvama 
teşkil eden milletlerden uzak kalma 
ğa devam etmekte bir ıebep yoktur. 
L .. zan muahedesini müteakıp kendi 
sinin Cemiyeti Akvama kabulünün 
derpiş edilmesi, ııenç cümhuriyetin, 
daima teşriki mesai rabıtalarını tak
viyeye alıştığı cemiyette canlı bir 
sempatiyi haiz olduğuna delildir. 

O halde şimdiye kadar Türkiye
nin de kabulüne ne mini v8'rdı, diye 
bir süal irat edilebilir. Bidayette 
Sovyet tesiri altında bulunan Tiirki 
yenin, Sovyetlerin cihatı§Ümul kud
retinden çekindikleri beynelmilel bir 
tqkilita ııirmekte fazla istical gÖs• 
termemesi varit sayılabilir. Maarna
fih komtıı cümburiyetin efkarında 
bir tahavvül haaıl olma11 ııecikmedi. 
Türi< cümhuriyetçileri memleketleri 
nin beynelınilel hayatını inkitaf et· 
tirmek ve faideli temaslar etmek i
çil' Cenevrede bulacakları müsait 
muhitin ehemmiyetini anlıyorlardı. 

lıtiklalini büyük bir lınkançlılda 
muhafaza eden Türkiye kapılarını 
ecnebilerine geniş surette açmak ve 
eğer milll ıervetinden istifade et
mek istiyorsa, iştirak mesaisinde za 
ruret mevcut olan beynelmilel fi
nans' a karşı haımane telakki edilebi 
lecek her türlü hareketten tevakki 
eylemek lazım geldiğini bütün vu· 
zuhile kavramıı bulunuyordu. Bu
nun içindir iri, Türkiyenin cazibe 
kutbünden t;lıaamile yüz çevirmek· 
ıizin, harici ıiyasetinde yeni bir veç 
he basıl oldu. 'Bu veçhe son seneler 
de mütezayit bir enerji ile tebellür 
etmit ve Cenevre ile tefriki mesai 
fikri Türk efkan umumiyesinde de
rin kökler salmıştır. Hatta temin e
dildiğine nazaran, Cenevre müene
sesinde diğer devletlerle beraber kati 
surette mevki almak için daimi bir 
kürsü istemiştir. 

Bütün bu malumatın doğru olup 

olmadığını bilmiyoruz. Ancak mu

hakkak olan bir fCY vana, Türkiye· 
nin Cemiyeti Akvama kabulü meıe

leıi her sene daha musirrane bir şe
kilde kendini hissettirecek ve o ka
dar ki nihayet müsait bir tarzı halle 
bağlanacaktır. Bu, her ııeyden evvel 

umumi mülahazalann icabıdır. Bir 
Avrupa milletini Moskovanm hima. 

yesinden kurtarmak mevzuu balıia
tir. Diğer taraftan Balkan milletleri, 
bir çok sebeplerden bu tarzı hallin, 
bit an l?vvel huıulpezir olmasını ar
zu ederler. Zaten bir kaç zamandır 
Balkanlarda Türk diplomasisinin oy 
nadığı faal rolü bilen ınüdekkiklerin 
gözlerinden, Türkiyenin Cemiyeti 
Akvama ~innesini icap ettiren sea 
hepler de kaçamaz. Cemiyeti Akvam 
azaoı olan Türkiyenin, kon11uları 

nezdinde iyi komııuluk prensiplerine 
uygun tarzı haller hakllındaki dos
tane müdahalelerinde bu rolünü da
ha müvaffakıyetle ifa edebileceğine 
ise hiç bir fÜphe yoktur.,. 

Bir isyanın sonu 
NEVYORK, 18 A.A. - Şi

li' de bu yakınlarda çıkmış olan 
isyanın elebaşılarından altısı 
Satiago divanı harbi tarafın. 
dan idama, ikisi müebbet hap. 
se ve diğer altısı 15 ile 10 sene 
arasında tehalüf eden hapis ce
zalarına mahkum edilmişler
dir. 

Prens Galles de 
Fransa' da 

PARİS, 18 A. A. - Prens 
Galles de bugün Bayonne'den 
Paris'e gelmiştir. 

Amerika'da içki yasa~ı 
ATLANTIC CITY, 18 A.A. 

- .Amerikan baro cemiyeti iç
ki yasağının kaldırılması lehin
d':__b~r kanır sureti kabul etmi§ 

lngiliz 
intihabatı 

Şimdi yapılırsa büyük 
bir musibet olacak 
LONDRA, 18 A.A. - Lord 

lar kamarasında hükıimet na
mına söz söyleyen lord Pool 
mer'iyet mevkiinde bulunan 
muahedeler hasabile ecnebi İt· 
halitmın tamamen men'ini ka 
bil olmadığmı söylemit ve fa
kat lngiltere'nin, muahedeler· 
den mütevellit taahhütlerini 
bozmaksızın yüzde yüze kadar 
gümrük tarifeleri tatbikinden 
yardım görebileceğini beyan ey 
!emiştir. 

Lord Melchett, umumi inti
habatın halen değil yalııız İn
giltere için fakat Avrupa'nm 
büyük bir kısmı için bir müsi
bet olacağını ifade etmiş ve par 
lamento feshedildiği takdirde 
İngiliz lirasının rayiç fiatini tu 
tundurmak imkanı olamıyaca
ğı fikrini izhaı· eylemiştir. ln
giltere bankasının ikinci reisile 
birçok meclisi idare azal arınım, 
M. aMc Donald' dan umumi in._ 
tihabat yaptırmıyacağını ve 
mümkün olduğu kadar iktidar 
mevkiini muhafaza edeceğini 
ilenen beyan etmesini talep et
tikleri söylenmektedir. Diğer 
ta1"aftan Daily T elegraph gaze 
tesi de, başvekilin umumi inti· 
habatın yapılması için hazırlan 
makta olduğunu ve bankalar 
müdürlerile birlikte intihabat 
müddeti esnasında ln,giliz lira
sının sukut etmemesi için alına 
cak tetbirleri tetkik eylemekte 
bulunduğunu temin eylemel<te 
dir. Muhafazakarlar, himaye u 
sulünü muhtevi gümrük tarife 
!erinin ithali maksadile intiha-, 
bat yapılmasını arzu etmekte
dirler. 

Bulgaristanda indirile
cek gümrük rüsumu 
SOFY A 19 (Milliyet) - Hüku

met çok lüzumlu bazı mevaddın u
cuzlama•mı temin için, bu mevadda 
ait gÜrnrük resmini 27 deri 20 ye İn
dinneze karar vermiıtir. 

Bulgar komünistleri 
ve affı umumi 

SOFY A 19 (Milliyet) - Komü· 
nist Amele fırkası, 1923 komüniıt 
ihtilalinin yıldönümü münasehetile 
23 eylıilde siyasi affi umumi ilanı le 
binde harekete geçmeğe karar ver· 
miştir. Poliı bu hareketi menebniş
tir. 

Bir irtihal 
- KA YSERI (Milliyet) - Bir haf
ta evvel vefat eden Kayseri C. Halık 
Fırka11 reisi lbrahim Safa Beyin ai
lesine Cümhuriyet Halk Fırkası U· 

mumi katipliğince beyanı taziyet e
dilmittir. Merhum Milli mücadelede 
vatanına hizmet etmİ§ Kayserinin 
kıymetli bir evladı idi. 

Malul ı;raziler için 
Mütekait Harp malulleri cemiyeti 

merkezi umwniyesinden: 
930 senesinde tütün ikramiyelerini 

aldıktan sonra gerek 930 seneainde, 
gerekse 931 senesi haziran ayma ka
dar olan müddetler zarfında vefat 
edip te bu defa tevzi olunacak ikra
miye için aakerlik ıubelerince tan• 
zim kılman defterlere kaydolunma• 
yan malul ailelerile on sendik maaı
larını aldıklarından dolayı defterlere 
kaydedilmeyen Malulgaziler vesika
larile derhal Veznecilerde cemiyet 
merkezine mürac.aat etmeleri ilô.n o

lunur. 

Edirnede tamir edilen 
camiler 

Evkaf müdiriyeti tarafından Edir 
nede tamir edilecek altı camiin tami 
ratına nezaret etmek üzere Edirne
ye gitmiş olan Evkaf ba§mİman Fik 
ri ve Mimar Vasfi Beyler diin tehri 
mize gelmişlerdir. 

E dirnenin Seliıniye, Üç Şeref eli, 
Beyazıt, Yıldırım Beyazıt, Muradi
ye, Süleymaniye camilerinin tamiri 
yirmi iki bin liraya bir müteahhide 
ihale edilmiştir.Evkaf müdiriyetince 
daha bazı noksanlar görüldüğünden 
yapılan keşfe göre bu camilerin ta
miri 35 bin liraya mal olacaktır. 

Tapuda kurs 
Tapu idaresinde bir kurs küşat e· 

dileceğini yazmı~tık. Bu kurs tedri
sata başlamıştır. Her gün öğleden 
sonra iki saat devaın eden bu kur 

D~i 

Başvekil Atinaya bir 
teşrinievvelde gidecel 
Heyetimiz Ege vapurile gidecekti 

ANKARA 19 (Telefonla) - Baş naya hareket edec"k ve 3 teırit>il 
vekil ve Hariciye vekilimizin Atina velde Atinada bulunacaktır. Sey.ol' 
seyahati bir teşrinievvele kalmıttır. programı teshit olunmuştur. Ha~ 
Bu münasebetle Tevfik Rüştü Bey ye vekili bugün makamına gelı' 
lıtanbula gidecek, bir kaç gün kal- ve bir çok ziyaretler kabul etmi•~ 
dıktan sonra Ankaraya dönecektir. ltalyan müsteşarı. ziyaretçiler rol! 
Bilahara ayın sonuna doğru ismet nındadrr. Geç vakte kadar vekiJı!' 
Paşa ile birlikte lstanbula harekete- kalan Tevfik Rüştü Bey bilahar• 
decektir. Heyetimiz bir teırinievvel met Paşa tarafından köşkünde 
pet"Jembe ııünü Ege vapuru ile Ati- bul edilmiştir. 

Ankara-Istanbul treninden atlayat 
iki köylü yaralandı 

ANKARA, 19 (A.A.) - Bugün lstanbul postası tehrimize teahhııf 
13,55 te gelmittir. Teahhıırun sebebi tren Herekeye gelirken iki köylii•' 
daha evvel gidebilmek için istasyona gelmeden trenden atlamalarıd' 
Vak'a haher alınınca hemen taharriyata batlanmıı ve atlayan köylülere!• 
biri ağır, diğeri hafif yaralı olarak bulunmuştur. 

Bursada fabrikatörler toplandı 
BURSA, 19 (Hususi) - Sanayi umum müdürü bugün ıehrimize gı 

mittir. Meb'uslarmuzdan Rasim Ferit, Rüıtü ve umum fabrikatörler ' 
tirakile Ticaret odasında bir içtima yapılmııtır. İçtimada iktuadi eıesel 
\er görüşübnüş ve münakatalnr olmuştur. Müzakerata paazrtesi günü j 

devam edilecektir. 

Spor koruma cemiyeti 
KAYSERİ, (Milliyet) - Kayserinin kıymetli valisi Fuat Beyin ~ 

şehhüsü ile çoçuk bahçeleri, idman sahası meydana getirmek ve sporu ~ 
vik ve himaye etmek gayesile •ı,>or koruma derneği namında bir cemif 
teıekkül etmiıtir. 

25-30 bin inek kesilecek 
KA YSERI 19 (Milliyet)-Kayseride pastırma yazı ve paatırma kesilı' 

ye batlamıştır. Bu hafta lstanbula bu ıenenin pastırmaaı gönderilmişti 
Geçen sene tahminen sekiz, on bin paatırmalık inek kesilmit ve Yunaııi· 
ta11, Marsilya ve Mısıra ihraç edilmiş idi. Bu sene kesilecek ineklerin mil 
dan 25, 30 bin kadar tahmin ediliyor. 

Makedonyadaki Bulgar kiliselerj 
SOFY A, 19 (Milliyet) - · Cenevreden bildirildiğine göre, bapiskopO' 

5 piskopos ve 259 rahip imzaaile Cemiyeti Akvam katibi ul11' 
miliğine bir şikiyr.tname tevdi edilmıtir. Bu ııikayetnameyi verenler Tii~ 
idareıi zamanında timdikl Srrp VI'! Yunan Makedonya11nda vazifei ruhaııl 
yelerini ifa etmiı olanlardır ve Bulgar dini cemaat teııkilatının tekrar ıı 
siaini istemektedirler. Bir heyet Anupa payitahtlarını da dolaşacaktı! 
imza edenler meyanında lotanbuldaki Bulgar ekzarki, Baıpiıkopos Borİ1 

Edime ve Kırklareli piskoposları da vardır. 

Bulgar ... Sovyet siyasi münasebatı 
SOFYA, 19 (Milliyet) - Utro gueteıinin .,min ettiğine göre, Bulg•1 

Batvekili M. Malinoff Cenevrede M. Litvinoff ile yaptığı bir mülakatı• 
Bulgar hükıimetinin Sovyetlerle diplomasi miinabata tekrar başlaması "" 
selesini pek yakında tetkik edeceğini vadetmittir. 

M. Malinoff Sovyet Hariciye komiserinden, Rusyada kalan BulgarlaJ11 
memleketlerine avdetleri huıusıında teıhitat göstermesini de iltimas etmİ! 
tir. 

Dilenci değil, Karunmuş-! 
KA YSERI (Milliyet) - Medine namında dilenci bir kadın ölmii§ ve t> 

bıtaca kulübeıinde yapılan taharriyatta on be§ altın, 64 gümüt mecidi~ 
ve yüz elli lira kadar evrakı nakdiye ile bir çok eşya bulunmuıtur. sullı 
hakimliğince terekesine vazıyet edilmiştir. 

Romenler Balkanya~ara iştirak etmiyot 
SOFYA i9 (Milliyet) - Son dakikada Sofya Balkanyat teşkilatına r" f 

men spor federaıyonundan gelen bir habere nazaran, Romen sporculatl 
Balkon oyunlarına i~tirak etmekten vazgeçınitlerdir. Bu karara resıneJI 
ııö.terilen sebep, Romen takımlarının kafi surette hazırlanmamı§ olnıalr 
ndır. Maamafih bu kararın Dobruca, Makedonya ve Trakya muhacirİl' 
gençlik teşkilatı tarafından ilan edilen boykotajla alakadar olması da mub• 
temeldir. Yunanlılar da Atinada yakında yapılacak atletizm müsabakal•' 
nndan dolayı Balkanyatlarda jimruıstiklere ittirak edemiyeceklerini bildir 
miılerdir. 

Emlak ve Eytam Bankasının yeni mer- 1 

kez binası 650 bin liraya iha edildi 
ANKARA, 19 (Telefonla) -· Bugün Emlilı ve Eytam Bankası yeııİ 

merkez ~inaıı i_11taatı ihale edilmitıir. Münakasaya iıtirak eden altı .,.ües· 
.eaed~n ın~t ıdarei fenniyeıi tirketi sahipleri Mehmet Galip, Fesçi za41 

lbrahim Galip ve Erzurumlu Nafiz Beylerin vennit olduklan 650 bin lir' 
fiat meclisi idarece muvafık görülmüt ve inpat mezkiir grupa ihale olu" 
muıtur. 

Türü-Rus ticaret muahedesi 
ANKARA, 19 (A.A) -· 16 mart 931 de imzalanan Türk. Sovyet ti.,... 

ret muahede.inin tasdiknameleri Sovyet Büyük Elçisi M. Suriç ile tıatİ' 
ciye vekaleti müsteııırlık vazifesini ifa eden Belırrat elçisi Haydar s-f 
arasında teali edilmiştir. 

Ankarada Edebiyat Birliği · 
A~~RA, 1~ (Telefonla) -; ~ün Ankııranın edebiyatı seven gen~tl 

Cemıı;-etı heledıye salonunda hır ı~tima aktetmitlerdir. Cemiyetin idııtl 
heyetı, Nihal Hanım, Behçet Cemal, Muzaffer, Oğuz, lbrahiın Saffet 1• 
Kenan Beylerden mürekkeptir. 

Cümhuriyet Merkez Bankası memurları 
__ ANKA~, 1~ ~Telefon!.~) - _Ziraat Bankası muamelatı umumiye ıniİ

dur muavını Abıdın Bey Cumhurıyet Merkez Bankaıı muamelitı umunıif' 
müdürlüğüne tayin edilmittir. Banka üç teşrinievvelde faaliyete g~ecıılı' 
tir. Bu miinaıebetle §İmdiden bir ~k memurlanın tayin ebnittir. 

Tıp kongresi ismet Pş. tarafından açı!acak 
ANKARA, 19 (A.A.) -- Tıp konııreıi 22 eylul .aalı ~Ü aaat onda f{ııJll 

Evinde, Başvekil ismet Paşa Hazretleri tarafın 
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' - . Ucuz 
Ekonomı • Otomobil 

"Balık,, gemisi tetkıkat Şoförler narhtan ucu• 

. . K d . e çıktı ekmek olur da taksi-
ıçın ara enız den ucuz otomobil 

• olmaz mı?. diyorlar .. 

Sahillerin balık yuvalar! tayın ve 
haritaları tersim edılecek 

lktısat vekaletinin yeni aldı 
ğı "Bmlık" namındaki balıkç!
lık gemisi açık deniz balıkçılıgı 
Ve balık yatakları hakkında tet 
kikatta bulunulmak üzere cu
ma günü sefere çıkmıştır. . k 

Karadenize yapılan bu ıl 
sefere balıkçılık :mütehassısıM. 
W eberman, mezunen m~~leke 
tıde bulunduğundan, ı~tırt~· 
edememiştir. Yalnız ehıno oıı 

M S. an veba-
mütehassısı . ımps 
lıkçılık enstitüsünd_e . çalışan 
gençler iştirak etmıştır. 

· · buradan Balıkçılar gemınm • 
tedarik edilen eski sistem aglar 
V " ,, ı· arla mücehhez ol-e gwgır . 
masına itiraz ederek, yem ve-

. . · ım~aını~ olma-
saıtın gemıye a. ~·. ~ 

sını tenkit etınektedırler. Hal
buki maksat balıkların yatakla 
rını ve tahassun ettikleri yerle
ri bularak sahile düşmeden ha. 
lık tutmaktır. 

Bu tetkikat neticesinde men> 
leketimiz sahillerinin balık f!l" 
va ve cereyanlarına göre han
taları yap•lacaktır. 

Breziiya konsolosu 
ofiste 

Brezilya konsolosu M. Tor
res dün ihracat ofisi müdürünü 
ziyaret ederek, Türkiye ile 
flrezilya arasındaki münaseba
tı ticariye hakkında yarım saat 
kadar görüşmü,tür. 

Şayialar palamut ihra
cına tesir ediyor 

Bandırma ve Marmara hava 
!isinde eylul iptidasından beri 
külliyetli palamut yakalanmak 
ta ve istihlak edilmemektedir. 
Bandırma Ticaret odası balık· 
lara mahreç tedariki içi.o Ofise 
müracaat etmiştir· 

Yunanistan'a ihracat yap
mak üzere evvelki gün Kanya
tisin vapuru Bandırmaya sevke 
cNldiği gibi, Karacabey vapuru 
ile Kavala'dan bir vapur Ban
Jırmaya doğru yola çıkmışlar
dır. Bandırma için lstanbuldan 
tuzlayıcı istenmiştir. fakat ~a
zı kimselerin palamutla zehır
'lendikleri şayıasının ortaya ~k 
•ası balık ihracatımıza tesır 

' lljilpmaktadır. 
Dün ihracat ofisi bu müna· 

sebetle şu tebliği neşretmitti~: 
"Nasılsa kokmuş balık yı

Yen bir iki kişi yüzünden pala
mut balıklarının zehirli olduğu 
Yolunda söylenen sözler m~mle 
ketimizin şu mevsimde cıvar 

leketlere ihraç malı olan 
mem "be. t 

1 Utlarrınızın rag tıne e-
pa am B "bi 
· den hali kalmıyor. u gı 

sır .1 · · 
tayialara rev~ç verı memesını 
tavsiye ederız • 

Ecnebi malını tercih 
eden müesseseler 
Bazı imtiyazlı §İrke~l':rin 

yerli malı dururken, ay~ı cıns
ten ve ayni fiatle ~ebı ~}ı 
aldıkları iddiası üzerınde Vila
yet tetkikat yapm~ktadır. . . 

Bu hususta Vah muaVIDI 
F azh Bey bir ınuharririmize de 

mittir ki: . 
_ Meseleyi ehemmıyetle 

nazan dikkate aldık. Tetkik e
diyoruz. Mevzuu bahis nıüe~se 
aenin hangi müeuese oldugu
nu Milli sanayi birliğinden so-

. " racagız. 

Bir haftalık fındık 
ihracabmız 

lhı-acat ofisinin istihbaratı· 
na nazaran, son bir hafta zarfın 
daki fındık ihracatımız 456, 154 
kilo iç fındıktır. Bu miktarın 
271,200 kilosu Trabzondan, 
119634 kilosu Ordudan, 65320 
kilosu Giresundan ihraç edil
mi,tir. 

BB§lıca müsterilerimiz sıra
sıyla İtalya, Fransa ve Alman
yadır. Fiatler istihsal merkez
lerinde 83-96 lstanbul'da 90 
- 97,5 kuruş arasındadır. 

Maamafih müstahsil bu fiat 
!eri de düşük görerek malı sat
mamaktadır. 

_ ......................... -.-· ............... ...... 
Kambiyo Borsası 

lsterlln 1030, Kuron lll,93,00 

Dolar 0,47,20, Şllloıt 3,35,57 

Frank 12,03,50 Pezeta ll,18,75 

Uret 9,02,00 R. mark 1,99,60 

frllll kB. 3,39, 40 Zloti 4,20, 

Drahmi 36,42,00 Pengü 2,7l,39 

frank 1. 2,41,62 Ley 79,17,00 

Leva 65,05, Dinar 26,75,00 

florin 1,16,87 j Çervoneç 1088 
~=~"',~A~lhn 914,00 
Borsa Mecidiye 51,00 
harici 1 Banknot 266, ----Esham ve Tahvilatın 

lstikra:u dahill 
Düyunu mııvahhide 
ikramiyeli Demlryolları 

De'fı 

92,25 
fi6, . 

3,50 

Rüsumatta Vilayette 
Eski elbise kaçakçılığı 

Yoklama o·· kü" ak•am gazetelerin-
un ' 1 • G"' 

hı b den biri, bazı ki!"~e enn~. ~~ 
Verilen mü et u rük tarife heyetının şumr~k 
akşam bitiyor "f kanununu fena bır şekil-

tarı e . · ı 
Eytam eramil ve mütekaidi de tefsir etmesi netı~esı 0 

kia: 
' ki 1 k . meşru şekilde es . ııin üçer aylık maaş yo a~a .a- ra , gayn • ki 

rı İçin son bir müddet verıhnış· elbise kaçakçılıgı yaptı arını 
ti. yazıyordu. .. .. k 

Bu müddet bu akşam bit• Dün bu hususta gumru. me 
ınektedir. h filin de yaptığımız ta~k!kata 

a vakıa böyle bır ıhbar 
Y oklamasint yaptırmam!§ nazaran, 1 t hki 

Dlanlann bu akşama kadar yok vaki olmuşsa da, yapı an a • 
lamalarını yaptırmaları alaka· kat neticesinde aslı olmadıgı 
darlara bildirilmiştir. anlaşılınııtır. 

Ziraat mütehassısı Ihsan Rif at Bey 
Ziraat m"üdiriyeti tarafıpdan Uzun müddettGen be~ti:h~-
celbolundui!uııu ve aehrimize · de bulunan ümru r -

- ' d mız "du··ru·· lhsan Rifat Bey 
!talya'dan geldiğini yaz ığı- mum mu d ed k 
nıız ı an ı müt assısı 

• · 

Adam başına on kurut ücretle o
tomobil itletmek teşebbüıünün a
kim kalması üzerine telaıa düıen 
şoförler bir komite te§kil ederek bu 
işi ihya için yeniden faaliyete geç
mişlerdir. Şoförler cemiyeti idare he 
yeti azasından bir kısmı da bu k'."-ni 
teye dahil bulunmaktadır. Cemıyet 
reisi Hakkı Remzi Bey dün belediye 
nin kararına itiraz ederek §unları 
oöylemiştir: 

"- Ucuz otomobil bütün ıoförle 
rin yaptığı umumi bir hareket de
ğildir. 10 kuruıa nakliyat taraftarla 
n, otomobilleri amorti edilmiı halen 
İ! yapamayan eski vesait sahipleri
dir. Bunlardan 10 kuruta müıteri gö 
türenleri tetkik ettik. bir teşkilata 
istinat etmemekle beraber, munta
zam olduklanm gördük. Fakat ce
miyeti alakadar eden umumi bir ha
reket olmadığı için müdahale etme
dik. Yapılan münferit bir teıebbüı
tür. Ancak müşkülleri olan arkadll§
larıll müracaatı halinde, icap eden 
makamata ve hatta mahkemeye mü
racaat ederiz. Belediyenin vazif<ı1i 
ıoförleri ucuz çalışmaktan menet
mek değil, halka kolaylık göstermek 
hiç olmazaa bu sibi müt~bi•lere 
müıkiilit çıkarmamaktır. Belediye 
4 kip taııyan ucuz otomobilleri "dol 
muıa lıir adam aanclallan., gibi tutu
yor. Halbuki her otomobil bu kadar 
müıteri almak hakkına maliktir. 
Bunlann menedilmeaine mukabil, 
belediye tebligabna mugayir olarak 
haddinden iki üç misli fazla yolcu 
alan, izdiham manzaraıı arzeden 
tramvay arabalarına müdahale edil
diği, bu yüzden bir tramvayın durdu 
rulduğu görülmeıniıtir. Hatta bu ci 
betin kontrol edildiğine bile ıabit 
olmadık. Müdahale yalnız otomobil 
!ere ve ucuz otomobilde menfaati o· 
lan halkın aleyhinedir. Yeni teşeb
büsa ~ olan t"§kilata giren şoför
ler 60 kiıiclir. Fakat diğer eski oto
mobillerin iltihakı ile bunun 600 e 
baliii olması muhtemeldir. Şehrimiz 
de şoförler elinde iıe yarar 1800 
otomobil vardır. Bunlann 1450 sine 
numara tak:lmıştır. Fakat ancak 
1180 otomobil faaliyette, diğerleri 
garajlardadır. lıleyenlerin 600 ü 
lükstür. Ucuz otomobil komitesi bu 
g~?lerde hazırlıklarını bitirerek, Da 
bılıye vekaletine müracaat edecek 
ve belediyenin kararmın değiıtiril
megjni İstirham edecektir. Bunlar 
muvaffak oldukları takdirde lüks o
tomobiller de böyle ucuza it yapma
ğa mecbur olacaklardır. En iyisi şo
förleri kendi haline btrakmaktD". 
Çünkü ticaret serbesttir. Narhtan 
ucuz ekmek oluyor da taksiden u
cuz otomobil neden olmaıın? .• Bü
t~.n ıoförler şimdiki münferit teıeb
buı hakkında ne düıündüğünü anla
mak için heyeti umumiyenin toplan
ması li..zundır. Bu suretle umumi 
müzaheret temin edildikten ıonra, 
cemiyet bu mesele ile esaslı ıurette 
meşgul olabilir. Mevcut iki bin to
för esnafından yalnız altmıı tane•i
nin hukukunu müclafaa ebnelc, di
ğerlerini ihmal etmek bittabi varit 
ölamaz. Otomobillet'i kanunusaniye 
kadar belediyenin intihap ettiği ren 
ge boyatmak imkansızdır. Çünkü 
her otomobil ancak 60 liraya boyana 
bilir. Şoförler bu parayı verebilecek 
vaziyette değildir. Şoförlerin çoğu 
belediye rüsumunu bile vetemiyor
lar ve bu yüzden her biri 60 - 120 
lira kadar borçludurlar. Boyatma i
şinin tehiri için fırkaya müracaat el 
tik. 933 senesi sonunda bütün oto
mobilleri tek taksi usulüne tevfik et 
mek le mümkün değildir. Belediye 
reisi Muhiddin Beyfendi bu baptaki 
teşebbüsümüzü nazan itibara alarak 
İyi vaziyette kalan otomobiller için 
müddeti yeniden temdit ettireceğini 
vadetmiştir. Otomobil lstanbulda 
Avrupa tehirleri gibi rağbet bulmu
yor. Vesaiti nakliyeden İstifade e
den balkın ancak yüzde krrk kadarı 
otomobile biniyor. Halbuki ucuz o
tomobile müsaade edilirse, herkes 
binecektir .. Şoförlerin kazanç vergi
leri cemiyetin teşebbüsleri Üzeri.ne 
52 liradan 34 liraya indirilmiıtir. O
tomobillerin belediye rüsumu 90 li
radan 150 liraya çıkarılması üzeri
ne, hali sabıkına indirilmesi için te
şebbüsat yapıyoruz. Bu kadar takyi 
dat kartısında lıtanbulda iki üç se
neye kadar otomobilcilik kalmayaca 
ğını zannediyoruz. Halbuki hu en 
medeni nakil vaaıta.Jıdır .,, 

f .d 1 k eh du··n bugu··n A.nkara'ya av et ece 

Ziraat başmüdürünü ziyaret et ~M-... -... ------ Tayyare postaları 
.ıniştir. 

Polisteki tebeddül vi• meÖ~~:~ü şube müdü~ü:üne tekrar başladı 
!ayete bildirildi Samsun Polis m~dü~ü. e met Bir tayyarenin Romanya' da 

ısrar e iyorlar • 
Mahkemelerde Belediyede 

Iff H d 1 Yanlış 
et anım mes ut Numaralar 

Etabli 
Müsaadesi 
Vesika için mühlet 2C 
gün daha temdit edild türbeyi mi açmış? 

Tekkeler !<anununa muhalif 
hareket eden kadın 

hakimin karşısında ne anlatıyor? 
İffet Hannn isminde bir ka

dın, tekke ve zaviyelerin seddi 
kanununa muhalif olarak Edir 
neka.pı haricinde Kemal Ef. 
tüı-besini açıp bası kimselere 
ziyaret ettirmekle maznunen 
Ağırceza mahkemesine ıevke
dilmittir. İffet Hanımın dün 
ilk duruşması yapıldı. Maznun 
Ayvansarayda, kürekçi ustası 
Ali Ef. nin zevcesi olduğunu, 
Edimekapı haricinde Kemal 
Ef. türbe.inin türbedarlığım 
yaptığını bu itin kendisine ba
basından' kaldığını söyledikten 
aonra dedi ki: 

- Efendim, 0 gün kiracımı
za gitmiştim. Dönüşte türbeye 
uğradım. Baktım ki kapı açık. 
İmamın oğlu Hafız Hüseyn 
Ef. içerde. Benden habersiz, 
çok defa kapıyı kırıp içerde ço
cuk yatırırlar. Bu ıefer de gene 
çocuk yatırmağa gelmişler. 

- Naaıl çocıık? 
İffet H. anlattı: 
-Guya, hasta çocuklar Ke

mal Ef. türbesine götürülüp 
mezarın üstüne yatınlırsa iyi 
olur diye itikat edilir. Ondan 
ötürü türbenin kapısına kilit 
dayandıramam. Bu Hafız Hü
seyin ef. benden birkaç defa a
nahtan istedi. Vermeyince gi
dip kilidi kırmış.,, 

Bundan sonra şahitlerin ifa
deleri okundu. Bunlardan Sab
ri Ef. ifadesinde: 

- Çocuğum dokuz aydır 
hasta idi. Kemal Ef. türbesin
de dolattırırsan hastalığı geçer 
dediler .Ben de çaresiz kalıp 
türbeye götürdüm! diyordu. 

Bir batka tahit de: 
_ 40 günlük çocuğum Esa

da al bumıştı. Kemal ef. türbe 
sine yatır, bir feyciğ:i kalmaz 
dediler. Ben de öyle yaptım.,, 
Şahit olarak dinlenenı Eyüp o
takçılar polis ~omiser muavini 
tunları söyledı: 

- Bilmem ki efendim, eski
den kalmıt bir türbe... Bu Ke,. 
mal Ef. medresede mi oturur· 
muş, neymiş, sonradan ecinlile 
re mi kanşm19, yoksa ennit mi, 
öyle bir fey .•• 

Türbenin evkaf tarafından! 
muhafaza altına alınıp alınma
dığı sorulmak üzre muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

Yunus Nadi Beyin 
açbğı dava 

Yunus Nadi Bey tarafından 
Y ann sahibi Arif Oruç B. aley
hine açılan hakaret davasına 
dün 2 inci cezada başlandı. Yu 
nus Nadi B. namına vekili Vas 
fi Raıit Bey hazır bulunuyor
du. Arif Oruç ve Yarın mes'ul 
müdürü B. mahkemeye gelmit 
!erdi. Vasfi Raşit Bey, davası
nı tetrih ederek Yarın'da Yu
nus Nadi B. aleyhine yapılan 
netriyatı mevzuu bahsederek 
Arif Oruç Beyin tecziyesini is
tedi. Maznun vekili Etem Ru
hi bey, Vasfi Raşit Beye muka
belede bulundu. Maznun tara
fın hazırlanmak için istediği 
mühlet mahkemece kabul edi
lerek muhakeme çarşamba gü
nüne bırakıldı. 

Sonposta için beraet 
istendi 

Afyon piyasasının düştüğü
ne dair yaptığı neşriyattan do
layı Son Posta aleyhi~ ~çılan 
davaya dün devam edilmıt ve 
borsadan gelen cevap okunmut 
tur. Bu cevaptan afyon piyasa
sının bu neşriyattan müteeessir 
ulmadığı anlaşılıyordu. Müd
dei umumi, dünkü celsede Son 
Postanın beraetini istemiş ve 
muhakeme, karar içi.ıa bugüne 
kalmııtır. 

Ağırcezaya gönde
rilecek .. 

_ Bu hanımın birtakım zi. 
yaretçileri türbeye soktuğunu Ölülerin kemikleri satıldığı 
haber verdiler. Tarasauda ba~ iddiası etrafında yaptığı neıri
ladık. Hanım, kapıdan içeri gir yat üzerine Belediyece Yarın 
di ziyaretçiler de arkasından aleyhine açılan dava uçuncii 
gi:.cıiler. Biz de haklarında za- cezada görül~ti. Fakat mah 
bıt varakası yaptık. Müddei u- keme, bunu Agırceza mahke
mumi türbesi ziyaret edilen za mesinin salahiyeti dahilinde 
tın ki:m olduğunu sordu. iffet ı bulmuıtur. Bu dava yakında 
H. şu cevabı verdi: Ağırcezada görülecektir. 
_.., .... •••"'' ... 1111 .. u_..,., .. .._..,, ...... , .. ,.,....11 ... ıHıııııın111H ... 11ı"ıt ___ ,,... 

Esma lbrahim 
Hanım .. 

Maarifte 

Vefa mektebinde 
1927 senesinde berayı tahsil sınıfta kalanlar 

Amerikaya azimet eden Esma 
İbrahim Ha- j Vefa Orta mekt~l>'. son sınıf ~ale-
nım birkaç gün besinden 77 Efendmın sınıfta ıpka 
evvelisi vatanı kalması meselesi ile maarif müıt"§a-
na avdet et- n Salih Zeki Bey meıeul olmakta-
miştir. Esma dn·. 
H. Nevyorkta 
kain Kolombiıı 
Darülfünunun
dan Bakalore;;ı 
ve İcazet diple 
malarile me· 
zundur. Bida
yette kendi hesabına tahsile gi 
den bu hanım iki seneden beri 
Rokfeller Müessesesinin neza
reti ve himayesi altında mesai
sine devam etınitşir. Kendisi 
ziyaretçi hemşirelik, hemşire 
mektebi idare ve teşkilatında 
ameli ve nazari sahada tecrübe 
görmüttür. 

Rokfeller müessesesi Esma 
Hanımı çocuk bakımı ve ruhi
yat şubelerinde yetiştirmek ü
zere Kolombia, Kornel, Mine
sota Darülfünunlarma &Ön-
dermiş tir. 

Ecnebi ve akalliyet lise 
lerinin şahadetnameleri 

Ecnebi ve ekalliyet liselerinden 
mezun olanlnnn şahadetnamelerin

deki kıymet meselesimunaziünfih bir 
mahiyet almıştD". Maarif vekaleti bu 
hususta şu mukarreratı ittihaz ve 
tebliğ etmiştir: 

Ecnebi ve ekalliyet liseleri şaha-
detnamesi devlet memuriyeti ve as-
kerlik hususunda lise şahadetname· 
ıi hukukunu haizdir . Darülfünuna 
girmeğe kifi değildir. Darülfünuna 
girmek için resmi bir lisede bakalor
ya imtihanı vermek li.zımdır. Kayıt 
ve &ecikmemek için resmi lisede ba
kalorya vPrmeden Darülfünuna giri 
lebilir. Fakat muvakkat talebe olan 
sene ortaımda resmi bir lisede baka 
Joryasını verjr ve Darülfünundaki 
kaydını asli talebeye tebdil eder. 

Nihayet Belediyeye 
değiıtirilmesi emredildi 

Belediye son yaphiı nüme 
rotajda bütün şehirde bina ve 
arsa numaralarını değiıtirir
ken, mükerrer bir çok numara 
koymuttu. Bu aefer şehrimizde 
tahriri muaakkafat başlayınca, 
tahrir komisyonları belediye
nin koyduğu numaraların ek
serisinin yanlış olduğunu gör
düler ve tahrirde hayli müşkü
lata tesadüf edildi. Belediye iae 
mütemadiyen ısrar ederek yan
lış numara konmadığını iddia. 
etti. Bir müddet evvel komi•· 
yonlar tatili faaliyet etmitler
di. Numaralann yanlıı olup ol 
madığı tetkik edilmiı ve bazı 
yanlışlıklar olduğu tahakkuk 
etmiştir. Belediye iıe bunların 
bir çok yangınlar dolayuile ar
sa haline gelen binalardan Ye
ya evvelce arsa olduğu halde 
timdi üzerine birçok aparlı· 
manlar yapılan hali yerlerin bu 
şekilde deği§mesinden ileri &el 
diğini iddia etmektedir. En son 
tetkikat yanlıt numaraların de
ğiştirilmesi zarureti neticesine 
varmış ve maliye vekaleti da
hiliye vasıtaıile belediyeye yan 
lıt numaraların değittirilmeıi· 
ni bildirmiıtir. Belediye timdi 
numaraların yanlıtlığma kana
at getirmiş ve numaralan de
ğiştirmek üzere tetkikata bat
lamıştır. Ancak numaraların 
timdi mi, yoksa tahriri musak
kafattan sonra mı yapılması 
daha muvafık olacağı tetkik e
dilmektedir. Halen lstanbulda 
12 komisyon yeniden tahrire 
başlamış bulunmaktadır. Ya
kında faaliyete germi verilecek 
ve komisyon adedi 30 a iblağ 
edilecektir. İstanbul tahriri mu 
sakkafatnıın 5 senede bitirilece 
ği tahmin edilmektedir. 

Mütehassısmış ! 
Paria tehircilik enstitüsün

den mezun Jean Reymond is
minde bir F ranıız genci beledi
yeye müracaat ederek şehirci
lik tahsil etmit olmasına meb
ni belediyede bir iş istemiştir. 
Fransız genci yazdığı istidasın 
da hangi şehir itlerinde muteh 
sasaıs olduğunu zikretmekte 
ve İstanbul için çok çalışacağı
m ilave etmektedir. 

M. Jean Reymondun bu mü
racaatı tetkik edi1;mektedir. 

Belediye mecmuası 
Her ay bqı çıkan belediye 

mecmuasının daha iyi bir tekil 
de çıkanlması kararlattırılmıt· 
tır. Mecmuanın muhteviyeti 
ve sahifeleri tevsi edilecektir. 

Mecmuanın ıslahı mektup
çu HalUk Beye havale edilmiş
tir. Bütün belediye memurları-

• 
Dün muhtelit mübadele k• '. . 

misyonu reisi M. Holttad'ı 1 i 
nezdinde Türk ve Yunan ba · , 
murahhaslarının iştirakile b ; 
İçtima yapılmıştır. Bu içtim;' 
da İstanbuldalri Rumlardan 
geç müracaat edenlerin vaziy· ( ı 
ti görütülmü9 ve henüz etab , 
veaikau almıyanlar için son < f , 
fa olarak daha 20 gün mühlı 1 

verilmittir. Yunan heyeti mu , 
rahhasaaı, etabli vesikası ala'. · 
cak Rumların ıimdiye kadı 
alanlar da dahil olduğu hale 
75,000 kiıiye baliğ olacağn' 
komisyona bildirmiştir. Dü 
komisyondaki dördüncü büı , 
da toplanmıttır. · 

Bu içtimada sahipleri 91:· 
tarihinden sonra Atinaya git· 
meai dolay11ile Yunanlılıkla' 
ıüpheli emlak meseleleri göıi 
ıulmut, Yunan heyeti, bunlı 
rm Yunan malı olduğunu idd. 
ederek bazı evrak ile bu iddi; 'ı • 
yı tevsik etmek iıtemittir. H" • 
yeti murahha1amız bu evrakı 1 
tetkikine lüzum gördüğünde! 
ıimdilik müspet veya menfi b I 
karar verilmemittir. 

F eshane fabrikasındt. 
yeni tezgahlar . 

Sanayi ve Maadin Bankıisı 1 1 ı 
nm Feshane fabrikaıma ilave ı 
ten i114a edilen paviyonlardak 
tezgahlar faaliyete geçmittir. 1 

F abrikanm terkedilen pavi ı 
yonlarmdan bir kısmı teker dt 1 
posu olarak kullanılacaktır. 

Haliç şirketinin heye 
umumiye içtimaı 

Haliç ıirketinin otuz Eylulde y 
pılma11 mukarrer heyeti umumiye 
timaı 22 teırinievvele talik edilmi 1 

tir. 

nm mecmuaya abone 
mecburi tutulmuttur. 

İhsai yıllık 

olmaı 

~ir iki aya kadar belediy 
yıllık bir ihaaiyat cetveli ııetr 
decektir. Bu cetvelde 36 ne" 
ihaai malumat mevc.ut olacak 
tır • 

Erkan odalan 
Belediye erkanı tekrar Odı 

larmı deiittirmitlerdir. Mua 
vin Nuri B .eski muavin oda. 
sına ç.ıkmıt ve Halllk B. esk 
mektupçu odasına inmi9tir • 

Filim talimatnamesi 

1 

1 

Belediye, filim talimatnamı 
ıini ikmal etmi9tir. Yakında i
lan edilerek tatbikatına batla 
nacaktır .. 

Rüstem Pqa medreaeainin 
depo olup olamıyacağı tetkil 
edilmektedir. 

1 1 

SQn günlerde bayat balık yiyerek 
zshirlenenler çoğaldı.. ı Gazeteler J 

P1>listeki tebeddüler dün· res Ali Bey tayin edılmıştMır hm t düşmesini mucip olan şiddetli 
Ba• memurlardan ~ .. ~. fırtınalardan dolayı inkitaa uğ 

ınen Vilayete bildirilmiştir· ' h" p ı· mudurlu· 
b. B Eskişe ır o ıs rayan yolcu tayyare seferlerine Zı"raat mu""du .. ruM Damat - Valde Hanım.. Sana aiti bir çift palamut 
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ın umdesi "Milliyet" tir. 

MİLLiYET PAZAR 20 EYLÜL 1931 

olsaydim, dedi • 
Yerleri süpüren F rancoise 

bağırdı: 
- Sus allah aşkına, bırak 

ıu hikayeyi artık. 

l~ _______ II_m_i_b_a_h_is_le_r_ .. ______ I Ouerıagence 44 Avenu 
Kleber Paris (XVI) 

20 EYLÜL 1931 
o\.REHANE - Ankara cadde. 
: 100 Telıı;raf •dreai: Milliyet, 

ınıI. 

Şüphe 
- Eğer ben onun yerinde 

olsaydim, daha evvel her ikisi 
ni temizlerdim. 

Milli harse doğru .. 
Yazan: Denizli Meb'rurı Necip Ali 

Pariste ve Fransadaki mües· 
sesatı ticariye ile münase'l:ıetf 

delfilet ve refakat eder. Ancak 
kendisine gönderilecek mek· 
tup ve tekliflere - vakit kay
betmemek için - kuvvetli bit 
referans ilavesini rica eyler. 

I r ı 

1 ı ' 

~ .. 

Telefon nıımaralanı 
:4311 - 24312 - 24313 

BONE ÜCRETLERi 

.. 

Türkiye için Hariç ~ 
400 kıınaı 800 lnınıı 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 .. 

ı , ·len evrak geri verilmez 

b 
1( 

u iddeti l'eçetı nualıalar 10 ku"'ı 
C Gazete ve matbaaya ait iı'

ı~ ~ 1 

,. 
l 

nüdiriyele müracaat edilir. 
zetemiz. ili.nlarıa mea'uliyetini 
etmez. 

ı Bugünkü Hava 
ı; 

3 
Dün E zami hararet 20, 

i ·ı gari 17 C:erece idi. Bu
i ın ruzgir poyraz, hava 
" lut'u. 

'i 1 'ELi~ 
';. lizah ve ciddi 
" •• er zaman iyi mizah yazısı 
a amaz .• Bunun için bir çok 
\i eme lazımdır: Evvela ya
·' ıdamın tab'ı mizaha müaa 

,. 
il 

imalı.... Sonra mevzu. 
müşahede etmeğe fırsat 

ıalı ... Ee, bunlar da her za
bulunan şeyler değil ki; 

ala herifin dediği gibi: 

Sende yağ, un, şeker, var 
diye soralım ve 
Var .. Cevabını alıncaı 

Ne duruyorsun helva yap 
... Diyebilelim. ID 

fı ı ı, 
it 't 

lnun için mizahı kah hafif. 
z .. Ona kariler soğuk der
Kah ta ciddiye kaçarız.Bu 
erde dikkat ediyorum .. Bi 
mizah yazıları ciddiye faz
ıklaşmağa baıladı. Bizim 
h muharriri arkadaşları
lan birinin daha bu nokta 
ıne ilişmiş.. Ben bu c1ddi
e hareketini mizah için bir 
rı addediyorum. Bunu te
çin size bir fıkra naklede-
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.. . 
-Saraçhanebaşında bir ma
bic; dükkanı... . . Arnavut 

le sah:bi var. Zeynel Ağa. 
kan büyük.. Beride işsiz 
ıış eski tiyatro gardropla
an Artin isminde bir Erme 
ar ki; ram:ı.zanı işsiz geçir 
istemiyor .. Zeynel Ağanın 
ostu ... Ramazandan bir iki 
' evvel Zeynel Ağaya gidip 
J emyor: 
- Zeynel Ağa! Gel bu ra
;an senin dükkanda kara. 
oynatalım .. 
I_ Kim oyr.atacak?. 

1 !.. Ben, alaemr oynatırım .. 
ı lutabık kalıyorlar: Artin 
akşam üç m€c;diye alacak. 
ıuliye de Z eynele a:t ola
r ,Ramazanın ilk akşamı Ar 
~~fu bir karagözcü alrp per 
in ard·!ta geçiyor .. Karagö
•na oynattırıyor. Alem gül
•en katılıyor .. İş mükem
:··· Ertesi akşam keza .. Dük 
hıncahın-; .. Zeynel Ağa 

'nnun ... ÜÇÜ!1cÜ akşam Ar-

Paskal yemeğini btirmİf, 
bıçağını temizliyordu. Her va
kit yemekten sonl"a, karısı 
Franc<Mse sofrayı kaldrnrken, 
o böyle bıçağı temizlemekle 
metgul olurdu • 

Aktam saat altı. Çiftliği de 
rin bir karanlık almış. Dışar
da, ne bir ses, ne de bir sa
da ! .. 

Hani insanlar birbirlerini 
boğazlasalar, in cin duymıya
cak. Çiftliiin içi serseri mah
IUklarla dolu bir ormana ya
kındı . 

Paskal, gözleri yarı kapa
lı Francoise'a ve Mathurin'e 
baktı. 

Francoise altı seneden be
ri kansı.. Elli yaşına geldiği 
zaman, henüz otuzuna var
mamıt olan bu kadınla evlen
mitti. Hiç bir gün şikayet et
mediği mükemmel bir kadın. 
Üç hizmetçi bir arada onun 
yerini tutamazlardı. 

Mathurin de ekm zamanı 
çiftliğe aldığı bir delikanlı idi. 
O vakitten beri artık çiftlikte 
kalmııtı. O da iyi bir i§Çi idi. 
Aşağı yukarı Francois'in ya
şında.. Paskal, masanın öbür 
ucunda gazete okuyan Matbu-

tin karagözcüye yol verip ken 
di oynatıyor, az gülüyorlar, la
kin ilk iki gecenin hıziyle çok 
seyirci var •. Var amma Arti
nin oynattığı karagözden ne o 
lacak! Yavaş yavaı, herkes eli 
ni ayağını çekiyor.. Ramaza
nın haftasına doğru dükkan 
bomboş kalıyor.. Bir kaç ço
cuk geliyorsa da onlar da gül
müyorlar. Zeynel soruyor: 

- Bre Artin! Neden artık 
herkes eskisi gibi gülmüyor
lar? .... 

Artin cevap veriyor: 
- O zaman komedi idi .• 

Şimdi dram oynuyoruz •. 
Eh! Ne desin! Zeynel bu iş

ten anlamaz. Mahallebi olsa ne 
ise, lakin Karagöz ... 

Nihayet ayın on beşinci ge
cesi Artin perdenin arkasında 
Zeynel de boş dükkanın kapı
sında iken Karagöz oyunu biti 
yor ve Artin tekerleme muci
bince Hacivadm ağzından: 

- Y ~k perdeyi eyledik vi 
raıı, varayım sahibine haber ve 

dayanamı-
reyim ... 

Diyince Zeynel 
yor ve: 
-Yıkılsın bre! Allah belasını 

versin: Her gün dram, her gün 
dram! Zaten mahvolduk .. 
Onun dediği gibi hergün ciddi 
her gün ciddi yazarsak gazete 
ler sonra Zeynelin boş mahıı.1-
leb' ci dükkanına döner diye 
korkarım. 

Değiştirmez 
- Nihayet ikna ett!m .. La

kin korkuyorum. Sakın fikrini 
değiştirmesin? .. Sen ne elersin? 

- Korkma! Değiştirmez. E 
min ol! 

- Nereden biliyonun?. 
- Fikri ycktur da on<hn. 

FELEK 
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j JA!?I DÖNÜ~.,,,~!!, 
l 
,- Affedersiniz Süheylacı-

' r• sancılandım. Oyuncula-
~d rekliyemiyeceğim. Müsaade 
re) irsen hemen eve gideyim. 

1 

ı - A! Yalnızca mı? Nasıl 
~ 1 •? lstersn bir parça benim 
) I mda rahat et. 

.rı Yok, yok. Benim san
ıe 
le~ epey sürer. Zaten vakit 

,:. Ev de uzak değil. Beyler 
' biri şöyle bir parçacık refa 

ecı • edeı·se çabucak giderim. 
ll"( cı 

!u• .- Peki, dur, Mukbile söy 
yim ele seni götürsün. 

!}-, 
- Yok canım, §İmdi onlar 

e ' nda . 
a 

ı: -HJ 

Mebruke Numan Hanım, 
uk çabuk döndü. Büfe ya
da duran Ahmet Nebile bak 

- Nebil Bey! 

Ahmet Nebil Süheyla ile 
Mebruke Numanın yanma yak 
!aştı. 

- Fena bir sancı yakaladı. 
Evim şuracıkta. Bana beş da
kika refakat ederseniz .. 

- Emrede .. siniz, Hanım
efendi. 

- Süheylacığım, müsaaden 
le.. Şimdi allaha ısmarladık
larla vakit gcçirmiyeyim. Sen 
hepsine hürmetlerimi söyler
sin. Hadi, Nebil Bey! 

. . 
Sokağa çıktkları zaman, 

Mebruke Numan Hanım, ge
cenin serin havasına karşı bir 
kahkaha salrverdi: 
. - Gördünüz mü Nebil 

Bey? Sizi adeta bir kız kaçı
rır gibi kaçırdım . 

- Fransızcadan - - Sen deli mi oldun? Hay 
di git yat. Bu gece sinirlerin 

rin'e sordu : pek bozulmuş ıenin. 
- Gördün mü? - Bana baksana karı .. Sen 
- Neyi? artık bana emir vermeğe de 
Paskal cevap vermeaı. r can başlıyorsun. • •· 

coiı'm mutfaktan gelmesini Ka.:lın süpürgeyi bıraktı . 
bekliyordu. Geldiği zaman ce- Ve bir iskemleye oturarak ağ-
vap verdi: ladı. Paskal sesini çıkarma-

- Arbell'leri.. dan, fakat haıimane karısının 
Mathurin omuzlarını ıilk- ağlayışını seyrediyordu. Son-

ti. F rancoise sordu : ra omuzlarını silkerek, bir ke-
- Paskal, şarap ve kadeh- re daha kapıya doğru yürüdü. 

leri kaldırayım mı ? O zaman F rancoise tekrar ba-
- Kaldır. ğırdı : 
Bir sükUt fasılası.. Sonra - Paskal! .. 

Paıkal devam etti: Paskal bu defa dönmedi bi 
- Ne İğrenç şeyler değil le ve çıktı, gitti. Avlunun sert 

mi? toprağın~a iri ayakkaplanmn 
Uşak batını kaldırdı; gittikçe uzaklaşan sesi duyulu-
- Sahi, öyle! dedi. yordu. Sonra yine ne bir ses, 
Paskal'ın iki gözünün çelik ne bir sada! 

leşmit olduğunu görmüştü, Bu sefer Francoise de ye-
tekrar başını eğdi. rinden kalkmak istedi, fakat 

Vakit gelince Mathurin: ayakları tutmıyordu. Korku 
- Ben yatacağım, dedi, kanını uyuşturmuştu. 

allah hepinize rahatlık versin. Birden bir silah sesfi duyul 
Francoise de mukabele et- du. Ancak o zaman canlandı 

ti: ve kuvvetini buldu. Derhal ka-
- Allah sana da rahathk . pıya atıldı, avluya koştu, bir' 

versin. ağaca çarptı: 
Paskal uşağın kapıya doğ- - Paskal! 

ru gidişini seyretti. Tam tok- Karanlıkta bir ses duyuldu 
mağı tutacağı sırada çağırdı: Marthurin'in sesi •. 

- Mathurin.. - P-.skal değil, benim. Sa 
Uşak döndü: na ateş etti diye korktum. 
- Emret.. Francoiıe şa~ırdı: 
- Bu Arbelle'ler iğrenç - Oh, ben de sana ateş et-

şeyler değil mi? ti zannettim. 
- Söyledim ağam .• Hayır- Sonra sesi değişti: 

lı geceler. • - Aman, dedi, sakın ken-
Çıktı, kapı, kafaya tokmak 1 dini öldürmesin .• Kuzum Mat

vurulmuş gibi kapandı. O za- hurin ara şunu.. Allah aşkına 
man ihtiyar çiftçi de yerinden ara.. Ah bu işe Arbelle'ler se-
kalkınca, Francoise sordu: bep oldu. Sahi, ne iğrenç şey-

- Nereye gicliyorsun? !ermiş. 
- Bakayım ahırların kapı- Yaralı biı· hayvan gibi ye;--

sı kapanmış mı? de sürünüyor ve yalvarıyordu. 
- Ben bakarım. Artık ba- Yal varışı da bir inilti haline 

nada mı emniyet etmiyorsun? gelince Malhurin ne yapacağı-
Neyin var bugün bilmem ki.. nı şaşırdı. Kadına mı yardım 

- Hiç.. etsin, çiftlik Sahihini;:ı cesedi 
Francoise'ın içine bir kor- ni mi arasın? < v 

ku girdi. Birden bire bütün T .:ım o sıralb. ya':< ı::ıdan b' r 
vücudünün dolaşan bir korku.. ayak sesi duyuldu. 
Yalvararak : - Kim o":'! 

- Otur allah aşkına, git- Paskal'ın !iİ!s.i:ni tamdılar 
me! dedi. ve ayni :ıamanda onun 1ukika 

Paskal, gülümsedi ve masa ti öğı·ermek için böyle bi,. şey 
nın kenarma oturarak, demin tertip ettiğini a·nladılıır. 
Mat1ıurin'in okuduğu gazeteyi Fıancoise yerden kalktı ve 
aldı. Dakikalar geçiyordu. Bir kocasının boynuna dolar.arak 
aralık Paskal sordu : hıçkıra hı:;:kıra ağladı. Paskal 

- Arbelle'leri okudun mu? sordu : 
- Evet. - Neyin var, ne oluyor-
- Ne iğrenç !eyler değil sun? 

mi ? Mathurin yan.1ça: 
- Niye böyle düşünüyor- - Korkuttun bizi ağam, de 

sun? di, bu doğru iş değil, allah şa 
Paskal cevap vermedi. hid>m olsun, bu do~ru iş de-

* ıı: * ğil .. 
Arbelle bir çiftçi kadın, bir Paskal şimdi emin ve müs-_ 

de çiftliğin uşağı.. Kadının ih terih ve derin bir inşirah için
tiyar ko-cası k~yifl<.'<İni bozdu- deydi: 
ğu iç~n, onu tüfekle öldürmü., - Bir tilki geçti, dedi, ateş 
ler ve işi bir kaza olmuş ettim ama galiba vuramad.m. 
g'bi göstermişlerdi. Fakat bu Sor.ra karanbkta Mathurin 
işi öyle beceriksizce yapmışlar in elini hararetle sıktı: 
dı ki, jandarml'lar bile haki- - Haydi yavrum, git raha 
kati k<"şfetmekte gecikmemiş- tın" '" '<. 
lerdi. Şimdi her ikisi de hapi- Ve karısını da çılgınca bir 
sanede idiler. mu""-''"'- c c:ö~süne ba!arak 

,. ,. ,. içeriye götürdü. 
Paskal: 
- Eğer ben onun yeı·inde 

Jar elinde kalmrş bir kıza ben 
zettiği geldi. O da kahkaha. 
ile gülmeğe başladı • 

- Zaten birkaç gündür 
ben de kendimi bir kız zanne· 
diyorum . 

Köşenin başında gördüğü 
bir taksiye elile işaret eden 
Mebruke Numan Hanım: 

- Neden? Yoksa sizi baş
ka kaçıranlar da mı oldu? 

Diye sordu. Sonra cevap 
beklemeden taksiyi göstere
rek : 

- Hadi binelim. İçeride 
boğulacaktım. Biraz hava alı
rız • 

Dedi . 
Otomobil, Mebruke Nu

man Hanımın bir el işaretile 
Hürriyet tepesine doğru yol 
alırken, Ahmet Nebil tereddüt 
le sordu : 

- Nereye gidiyoruz? 
- Biraz hava alalım da bi-

ze gideriz . 
- Geç kalmıyalım • 
- Nereye ec kalacaksı-

:;. :f· ~ 

Erte11i sabah şafakla beera-

- Allah allah ! Bu vakit
ten sonra tekrar Süheyla Ha
nımlara dönmekte ne mar.a 
var? 

Ahmet Nebil birden bire 
şaşaladı . 

- Şey canım, Cevat Bey .. 
- Kuzum Nebil Bey, bu 

Cevat Bey sizin umacrnız ını? 
- Yok, ama ..• 
- Kos koca adamsınız. Ba-

kın Semiha Nazmi Hanım da 
bu alqam erkek olduğunuzu 
söyledi. Siz hala çocuk gibi 
tunu, bunu düşüııüyorsunuz. 

Mebruke Numan Hanrm, 
bunları söylerken otomobilin 
hafif ışığı iç~nde Ahmet Nebile 
sokuldukça sokuluyordu. 

- Bakın ne güzel hava! Bu 
mevsimde böyle bir gece güç 
bulunur. Baharın ilk tatlı ge
celerinden biri.. Böyle bir ge
cede benimle gezr-:ıe'.< için siz 
yalvarmalısınız. Halbuki sahi
den kız gibi nazlanıyorsunuz. 

Ahmet Nebil cevap bula
madı. Bu ece Sühe la Ha· 

Her gün bir adım daha ihti
yar ve esrarengiz Şarktan U• 

zaklaşıyoruz. Yürüyüşümüzün 
hız ve kuvvetini içinde yaşadı
ğımız için takdir edemiyoruz. 
Yalnız geride bıraktığımız se
nelere baktrğımız zaman, ge· 
çeo günlerden laakal bir asır 
uzaklaştığımızı anlayoruz. 
Memleketin taşından toprağın 
dan itibaren her şey, büyük te
kallubat ve inkılap içindedir. 
Maddi ve manevi varlığımızın 
istinat ettiği müesseseler, Klod 
F arer'in arzusuna rağmen b:
rer birer yıkıln;ıakt-:ı.dır. Dün, 
aziz bir kıymet ifade c.den mef 
humlar, bugün yalnız tarihi bir 
batıra olarak kalmaktadır. Sa
kin ve fakat kelimenin en şa
mil ve tam manasile büyük b'r 
inkılap içir.de yaşamaktayız. 
Bu büyük inkılap içinde siya11i 
hüviyetimizi, teşkilatı esasiye 
kanunu ile, içtimai ve medeni 
hüviyetimizi kanunu medeni 
ile tesbit ve ifade ettik. Fakat; 
itiraf edelim ki; :· sıl benliğimi
ze ve bizi hayatiyete doğru 

şeyin fevkinde Almanyayı te
rennüm eden milletler gençliği 
nin yanında, Türk gençliği de 
daha kuvvetli ve daha asil bir 
sele dünya medeniyetlerini ya
ratan Türk milletini en yüksek 
bir gurur ile haykıracaktır. Ru 
bunda bu gururu duyan Türk, 
elbette tarihine karşı daha çok 
şey söyleyecektir. Türk milleti, 
maneviyatında çizdiği bu yeni 
istikamete yeQİ bir ruh ve he
yecan verirken hayatları
nı fikriyata tahsis edecek 
ve bu cereyana bayrak
tar olacak olan Türk gençli
ğine verilecek ilmi terbiye sis 
teminin de bu cereyanla bir a
henkte yürütülmesi lazımdır. 

Necip ALt 

24 Eylii.l 
Perşeır.be akşamı 

MAJlK SİNEMASI 
Alıbert Pre jan - Fi orelle 

DiLENCİLER 
OPERASI 

sevk ve tahrik edecek olan ma Büyük Fransızça filmle 
nevi varlığımıza şimdiye ka- , açılıyor. .,._ .. 
dar müsbet ve muayyen bir is j-----
tikamel verememittik. Vaktile E L H A M R A 411-
bize tevcih edilen milliyet mef Bugün 
bumu, yalnız vatanperverlik ve S 1 H İ R B A Z 

Kısmen renkli, F;ranısızça 
sözlü ve göz ıkamaştıncı bir 

filmdir. 
ilaveten: PARAMOUNT 

kahramanlık işlerini muhtevi 
idi. Milliyet kelimesinin bu 
dar çerçevesi, bu günün zihni
yet ve ihtiyacına kafi gelmez. 
Milli enerjiniıı, milli dehanın halihazır dünya havadisleri 
teşekkül ve inkişafmda yeni ve ile ilmi ve fenni bir film. 
batka unsurların da ~evcudiye 

1
-. YUMURTANIN SIRRI -

ti lazımdır. Başka mılletler bu 
1 

kuvveti ya efsanelerden alırlar - MEVLİDİ SERlF -
ve yahut ta icat ederler. Halbu Şehzadebaşı ve Kad]köy 
ki; Türk millet:nin bu kuvveti, Hilal .sinemaları sahipleri 
cihan tarihinin hazineleri için- Şü~rü ve Kamil Beylerin 
de medfundu. llmi salahiyetle- validei muhteremeleri Ha-
ri bütün dünyaca tanınmış ve nmıefendinin ruhuna ithaf 
şahsiyetleri, hürmete mazhar edilmek üzre yarmki Pa-
olmu~ alimlerin teabit ettikte- zartesi günü öğle naına-
ri büyük hakikatlara r:ı.ğmen zmdan sonra Saraçhane-
bütün Avrupanın umumi telak- başında Mimar Ayas camii 
irisi, hatta dost .memleketlerde şerifinde mevlithan Ha-
bile Türk dimağının kahraman fız Kemal ve Hafız Yaşar 
lık sahasında değilse de mecb :. i Efendiler tarafından mcv-
faaliyetiere iştirak etmediği lidi nebevi kıraat edilece-
ve esa3en iştirake müsait ol- ğinde.n ihvanı dinin teşrif-

madığı merkez:nde idi. Haki- - len rıca o~unur. 
katten çok uzo.'.< olan bu fara- , ____ _ 

lstanbul 4 üncü lcra memurJu. 
ğundan.: 

Tamamına (3000) lira kıymet tak 
dir edilen kapande kik'te kasap D< 
mirhan mahallesinin Fil yokuşun
da atik 13: cedit 23,25 No. lu iki bar 
hanenin 18 hisse itibarile 9 hisse•i· 
le deruninc cari niıSıf masura mai· 
lezinin altı hisse itibarile üç hisse
si açık artırmiya vaZ<><lilmiş olup 
20-9-931 tarihinde şartnamesi di· 
vanhaneye talik edilerek 12-10-931 
tarihine müsadif pazartesi g\i'nL 

'saat 14 ten 16 ya kadar açık arttır· 
ma suretile satılacaktır. 
Arttımıa iklneidir. Birinci ati 

tırmasında en ziyade bin liraya ta· 
liıp çıkmıştır. Bu kerre en ziyadE 
artıranın üzerinde birakılacaktır 

Artırmiya iştirak için yüzde yedı 

t·eminat akçesi alınır. Müterakill' 
verği, belediye, vakıf icares.i müş

teriye aittir. Hakları Tapu sicille 
! rik sabit olmıyan iıı>otıckli alacaklı· 
/ ıar ile diğer &lakadaranm ve i1'ti· 
1 fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife daİI 
1 olan iddialarını ilan tarihinden iti

baren yirmi .gün içinde evrakı müs· 
,bitelerile bitdinmleri Lizımdır. Ak· 
si hakle hakları Tapu sicilleri.le sa
bit olmiyanlar satış bedelinin pay· 
laşma:sından hariç kalırlar. Alaka· 
darların icra ve iflilıı kanununun 
119 uncu maddesi hükmüne göre 
te'l"fiki hareket etmeleri ve daha 
fazla mal(lmat almak isteyenlerin 
931/ 25 Dosya Numaruile mcmu
riyetimizc müracaatları ilan olunur. 

Fatih icra memurluğundan: 
Bir deynin temini ;.ınınında mahcuı 
bir adet otomobil mahıhalin 24 Ün· 
cü perşembe günü saat 10 da Sama· 
tya poJ.is merkezi yanında satılaca· 
ğı ilan olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuf. 
mahlremesinden: 

Galatada Havyar hanında 1-2 nu
marada sakin iken Şi.şlide Fıransız 

; La paix hastanesinde 26 haziran 
1930 tarihinde vefat eden İstıcfan 
veledi Mi.na efendinin terekesine 
mahk""1ece vaziyet edikliğinden t• 
rihi ilandan <tibaren uhabı matlup 
ve a13.kadaranın bir ay ve mira&et
ların üç ay zarfında Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk mahkemesine mü 
racaatları lüzumu ııHin olunur 

Zı.yeye eskiden beri arap ve · -·-------• G L O R Y A 
!:~n:a~~~t~:lar"1'b:fe ~~":m~!~ - Bu hafta: Büyük mizansenli ibk Fıransızça sözlü film. i 
tJ. Çocukluğumuzda iş2ttiği- M A R K 1 Z D Ö P OM P A D U R 
miz darbı meseller el'an kulak 
lanmızdadır. 

Türk tarihi encümeninin yük 
sek mesaisi, bütün hakikatleri 
meydana çıkardı. Ellerinde 
mevcut olan vesikdnr, En bed
bin olanları bile susturacak de 
recede kuvvetlidir. 

Artık bundan sonra eski ve 
.fakat; yeni keşfedilen hakikat 
leri öğrenen Türk genci, dün
ya medeniyetinin kuran büyük 
ve eski ırkları damadarmda 
her milletten ziyade Türk ka
nı olduğunu öğrenecektir. Dal
galara hakim İngiltereyi, her 

ber kalktılar. Mathuruı bir da 
ha dönmemek üzere çiftliği bı 
rakmıştı. 

başında Mebruke Numan Ha
nım, tombul vücudunun bü
tün yumuşaklıklarmı hissetti
recek kadar yakındı. Gözleri
nin çocuk balışına b~nzer 
ışıklı akisleri gözleri iç'..ne ba
kıyor, sarı bukleleri yuzune 
dokunuyordu. Otomobil Hür
riyet tepesi yolu üzerinde ge
cenin tenha serinliği içinde ko 
şu yordu. 

Birden bire otomobil hızla 
yana döndü. Karşıdan başka 
bir otomobilin fenerleri ateş 
saçan iki ejder gibi görün
müştü. Bu dönüşün verdiği 
sarsıntı Ahmet Nebille Meb
ruke Numan Hanımı bir vü
cut gibi birbirine sarmış, du
daklarını da kilitlemişti. 

Mebruke Numan Hanım, şo 
före evinin adresini verdi. İki 
genç, artık teklifsiz teklifsiz 
konuşuyorlardı. Mebruke Nu
man Hanım, sevdiğine dil dö. 
ken biı· erkek gibi : 

e . ı 

Andre Bauge ve Marcelle Denya 
tarafından temsil edilen harikulade bir operettir. 

" OSWALD " ın canlı bir resmi. 

Hayat Kaza ve 
. 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SIGORT ASINA yapbrınız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr· 

T e!efon: Beyoğlu 2002 

Diyor, Ahmet Nebil de 
;!k sevdasına mağlup olmuş 
bir kız gibi kızarıyordu. 

Otomobil kapının önünde 
durdu. Mebruke Numan Ha
mın kolundaki saate baktı: 

- Saat beş.. Süheyla Ha
nımın evinde artık kimse kal
mamıştır. Bu saatte nereye gi 
deceksin? Hadi gel.! 

Ahmet Nebil hala tereddüt 
içinde idi. Mebruke Numan 
Hanım onu kolundan tutarak 
indirdi. Birlikte, kol kola mer 
divenleri çıktılar. Karanlık 
merdivenlerde bir yere çarp· 
mamak için Ahmet Nebilin 
kolunu Mebruke Numan Ha
nrm tutuyordu . 

Sıcacık apartımanın ıçıne 
girdiler. İkisi de üşümüştü. 
Mebruke Numan Hanım, he
men elbisesini üzerinden attı. 

- Bak, kuş kafesi gibi, de 
ğil mi? Bizim kafesimiz! 

Diye yatak odasını göster
di • 

. - . 

kan çanağı gibiydi. Nihat ti. 
hami Bey aktamdan olan sar
hoşluğu üzerine, pokerde yu
tulduğu iki yüz liranın da acı
sı çökmüş, adeta sayıklıyor

du. Mukbil Nedim yüz seksen 
lira kazandığı için çok keyifliy 
di. Kadınların aleyhindeki nu 
tuklarıru bile kesmitti. Y10zıcı 
Zade almış lira almıştı. Şey
da Kamil Beyin otuz, Kemal 
Reha Beyin de on lira zararlan 
vardı . 

Cevat Bey, Ahmet Nebili 
soruyordu. Süheyla Hanım an 
lattı: 

- Mebruke Numan Hanı
mın sancısı vardı. Onu evine 
götürmek için çıktı. Daha gel 
medi. 

- Acaba gelir mi bundan 
sonra? 

Reşit Bey söze karıştı : 
- Yok canrm, artık gel

mez. Belki de eve bile gitmit 
tir artık . 

• 

• 
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e·rinci sahifeden geçen yazı!ar Mektep ihtiyacı karşısında 

Çin-Japon mu- 1 Atina, başveki- !Gayri mü~adille-
Mi//iııef . Ç~cu~ .Ye~.ilerinin. bu 

"3 • muşkulunu halledıyor 
• 

Taksimde esrarengız harebesi mi? Jimizi kabule re bono tevzii 
(Bsşı 1 inci sahifede) hazırlanıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
!erine bir kaç güne kadar tevziata 

Kandilli Lisesi 
bir ölüm vak' ası 

dan tahribine kalkıtılmıt olma 
ıı üzerine dün aktam Çin ve 
Japon askerleri araaında bir 
çarpıtma olmuttur. Japonlar 
Peita - Y ang'teki Çinli muha· 
fız askerleri tevkif etmişlerdir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
met Pat• Hz. nin Atinaya ya· 
pacaklan seyahatlerinde, refa· 
katlerinde bulunacak Türk ga
zetecileri terefine Yunan T~· 
rizm tetekkülü tarafından bır 
tenezzüh seyahati tertip edile
cektir. Bu tenezzüh do!ayısile 
Atina civarqıda olan Sumyon 
sayfiyeaine gidilecektir. M. ":' e 
nizelos'un ismet Pt. dan Atına 
seyahatlerinin OlimJ?i!atla~ 
zamanına teaadüf ettınlmesı 
teklifinde bulunduğu teeyyüt 

etmittir. , . 

devam edeceği bildirilmittir. Kandilli lisesi, bu sene Jiae 
Son gelen liıtelerle lzmirde müza haline ifrağ edilmit olduğu 

yedeye çıkarılacak Yunan emlaki için sınıfların adedini tezyit 

rif Bey Ulumu tabiiye, Necati 
Bey Kimya, Ali Osman Bey 
Fram12ca, Şükfıfe Nihal Ha· 
nım da Türkçe derslerine ta
yin edilmitlerdir. Sabık bir serkomser karyolada 

yaralı bulundu, hastanede öldü .. Çinktaoga Japon kauı:et
leri çıkarıldı 

ÇINKT AO, 19 A.A. - Bu 
sabah Çinktao'ya Japon aıker • 
!eri çıkarılmıttır. 

mikdarı 1265 parçaya baliğ olmut- etmif, 8 sınıf tubelerile on 
tur. Bunlarnı ekserisi İzmir mülba- üçe iblağ edilmittir. 
katındadır. T . alebenin mevcudu 400 

Gayrımübadillerin mühim bir kıs du·· r B t kı d _ . . u sene or a ımın an 
mı buemlaki yakından görmek ve mü 41 H 1 

anım mezun o muttur 
zayedelere daha isabetli surette İftİ- Bu Hannn!a d ed 1 ' 

Mektepte talebe arasında 
bir muavenet heyeti meycut· 
tur . 

Mecruh ölmezden evvel kaza olduğunu söyledi. 
Fakat hadise şüpheli görünüyor 

k 
. • . . . r an arzu en er 

ra edebilmek ıçın lzmıre gıtmeği mektebın' b 1 li .. .. . .. 

1 

u sene açı an ıe 
muvafık g.ormuılerdır. Bu muzaye- kısmına kaydedilecekler ve tah 

Ba,ka bir de haysiyet di
vanı teıkil edilmittir. 

Talebe için jimnastik salo· 
nu, Voleybol ve Tenis sahaları 
vardır. Bu cuma ıecesi saat iki buçukta ı olcluium& meydana ç~aracaRldırf ·B . • _ 1 , _,. H-LL. Remzı ve au ey 

Taksimde bir evde esrarengız bir bi '"""' ......, d 
diıe cereyan etmiı, sabdı: bir -ko- imin misafir olduklan ev en gece 

Mahalli Çin hükıimet me
murları sükun ve asayiti mu
hafaza için bazı tetbirler almak 
tadırlar. Eğlence yerlerinin ka 
patılroası da bu tetbirler meya
nında bulunmaktadır • 

deler lzmırde yapılacak, Fakat ıeh- sillerine devam d •11 d" 
rimizdeki gayrimübadiller de Ziraat 1 Mektepten şimdiy: ;:d::r ~ 
banka11 vasıtaaile mahalline gibnek Hanım mezun olmuştur. Mektebin Orta kısmının 

--' d saat iki buçuktan sonra çıkıp gitme-
miıer o evde bir karyola Üzerın e 
ölüm halinde yaralı olarak bulun- )eri fÜpheli görülmü! ve bu zevat 

M. V enizelos, Cenevre de 1-
ken Tevfik Rüştü B. ye, bu tek 
lifi bildirerek, lamel Pş. nın 
Olimpiyatlarda hazır bulunma
sından çok memnun olacağını 
söylemişti. Tevfik Rüştü B. ~~ 
teklifi ismet Ps . ya arzedeceg1 
cevabını vermittir. . 

sizin müzayedelerden istifade edebi-
leceklerdir. Mektebin 22 mevcut hoca-

Tevzi edilen bono mikdarı üç mil- 1 51 vardır. Bu sene lise olması 

birinci sınıfına girmek iatiyen 
ler, ilk mektep şehadetname
ıi, aşı kağıdı sıhhat raporu 
ve üç fotoğrafla, iatida ile mi.i 
racaat edebilirler . 

zabıtaca zan albna alınarak müddei 
mu,tur. Hadisenin cereyan ettiği ev 
Takıimde Sıraservilerde Madam Des umumiliğe teılim olunmuılardır. 

Büyük harp çıkmadan evvel 
Almanya'nın elinde bulunan 
Çinktao harbin batlangıcında 
Japon ve İngiliz kuvvetleri ta
rafından Almanlardan istirdat 
edilmiş ve birkaç sene evvel Ja 
ponya tarafından Çin'e iade e
dilmiştir. 

yonu mütecavizdir. \ hasebile kı.droya 10 muallim 
Gayrimübadiller cemiyeti, mütead daha ilave c:dilmiştir. Yeni 

pinanın 139 numaralı evidir. Bir kar Sokakta kanlı bir 
yola üzerinde yaralı olarak bulunan kavga 

dit defalar alakadarları ihtiyatla ha- ı tayinlerden Kamiye Abidin 
reke~e ~ave~ ettiği halde hala ~irçok Ha'lım Edebiyat, Adile ve Bel 

Mektebin l!se l:ısmına Or
ta mektep mezunları ve mek
tebin sekizinci sınıf mezunlı
n kaydedilmektedir. 

adam da sabık komiserlerden ve rıh 
larmd Evvelki gün Galatada tramvay 

bm •irketi istihbarat memur . an al ' caddesinde 334 kitinin yar anma-

gayrımübadıl kadınların ellerındelci k H 1 1 ·ı· M ·· t bo ıs anım ar ngı ızce , uş e 
noları kıymetinin yüzde yirmi be· b y k r:· . 

§İne kadar dü!kün fiatlerle bir ta- a ve a up Beyler ,. ızık, A-
Niyazi Beydir. Bu evde ~ansıyoner ., ile neticelenen kanlı bir kavga ol
olarak oturan Niyazi Beyın nasıl ya-

Bu suretle Atina seyahatı 
teebhura uğrana, M. Venize· 
los Makedonyaya bir seyahat 
icra edecek ve sonra Atinaya 
dönerek İsmet Pt. yı bekliye
cektir. 

kım muhtekirlere kaptırdıkları tes- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ralandığını anlamak kabil olam~ıt 
. -~apan, Taksım 

tır. Polıs raponına n-
merkezine Niyazi Beyin kasığından 

• c1a· bir ihbar viki ol 
yara1andıgına ır 

muı, derhal polisl.,.. maballi vak'aya. 
koımuılar ve Niyazi Beyi bir karyo
la üzerinde yaralı olıırak buhnuıiaı'· 
dır. Polisler Niyazi Beye nasıl vu
rulduğunu oonnuılar, 0 ela: 

_ Kazaen vuruldum, demİf ve. 

baıka bir l"Y oöylememiftir. 
- · derhal Niyazi Bey bunun uzenne . . 

Alman hastahanesine nakledılmıı, 
fakat bir az sonra yefat etmittir. 
Ceset Zabıta doktoru tarafmdan m~ 
ayene edildiği zaman yaranın, vazı· 
yeti fenni ıüphelM' uyandınnıt:. ~-e
ıedin Morga nakline lüzum gorul-

müıtür. . 
Cesede diin Morgla otopll yap~I· 

ku ne ıekilde atıldıgı, 
mıı, rıunun ek 
cerbanın nasıl olduğu, kurıunun 1 

1. • t b"t edilmitlİr·· Raporun 
ıseyneaı .. 

b .. .. dd ·uınumiliie verılmesı 
ugun mu el • 

muhtemeldir. Zabıta yak'a hıahallin· 
de yaptığı tetkikatta karyolanın al
tında bir toplu tabanca bulmuı ...., 

b L-<-- altına almııtır. Gene unu muıuu~ • 
vak'a mahallinde yapılan tabkıka.tta 
evde vak'a esna11nda Mm. Despına 
nın diğer misafirleri bulun~uiu ve 

b . __ ,. 1 • ha-dise akabınde ev· u mı..-ır enn 
d ık "ttiklerİ anlatılmıf, mioaen ç ıp ıı , 
firlerin de İsmail Hakkı. Rauf, Rem 

. . . d .. kı"..; oldukları teobit 
zı ıımın e uç r 
edilnıittir. Polis bir taraftan hazırlık 
tahkikatını yaparken, diier taraftan 
ela müddeiumumiliti hadiseden ha· 
berclar etmit vak'anm tahkikma müd 
deiumuım"lik vaz'ıyet etmiıtir. 

Niyazi Beyin mecruhiyeti Ye ölii· 
mü bir kaza, yoksa bir cinayet ese
ri midir? Bu netice müddeiumumili· 
ğin tahkikatı neticesinde anlaıdacak 

tır. 

Gene bu tahkikat karyola altında 
bulunan toplu tabancanın kime ait 

Tlirkocakları 
va borçları 
Bu borçlar nasıl 

verilecek? 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

katibi umumiliği tarafından 
tebliğ olunmuttur: 

Kurultay kararile kendi ken 

dini feahetmiş olan Türk Ocak 

!arından Cümhuriyet Halk Fır 
kasma intikal eden Hak ve ve· 

cibeler araıında birçok da borç 
vardır. Alacaklı şahıslar ve mü 
~;seıeler Fırkaya müracaat et· 
mektedirler Fırka Ocaklar ku· 
rultayının kabul ettiği ve Fır· 
ka kongresinin da Tasvip eyle 
diği intikal kararında yazılı e
saslar dahilinde Ocaklardan 
devrolunan borçlan vermek ka 
rarındadır. Bunun için her a
lacaklının alacağı miktarı ve 
bunun sebebini gösteren ve ka· 
nuni, hukuki kıymeti haiz olan 
vesikaları hamil olması ve bun
ları Ocaklar muamelelerini tas 
fiye için tetkil edilmiş olan ve 
Ankarada Fırka binasında ça-
1.ışmakta bulunan encümene ib 
raz eylemsi lüzumu teıbit edil 
miştir. 

Haber aldığımıza göre O· 
caklardan intikal eden borçla· 
rın peyderpey tesbit edilmekte 
olan miktarı fazla bir yekıin 

muıtur. / l dl' Kavga meyhanede baılamıf, so- Her tara işga e İ ıgor 
kakla neticelenmittir• Kavgacıların TOKYO, 19 A.A. - Japon 
hepsi kunduracıdır. Kavganın sebe- askerleri Mukten etrafındaki 
bi de sarhotluktur. Galatada kundu- aurları ve meydanları itgal et· 
racılık eden Hayrullah ile Ahmet, mitlerdir. Şimdi talim meyda
Abdullah bir maıada, Betiktatta nma ve deppoylara taarruz et • 
kunduracılık eden Ahmet, Mustafa mektedirler. Japon kuvvetleri 
ve Ali Rıza ela diğer bir masada o- aktam olmadan evvel mühim 
turuP içki içrelerken baflayan kav- mevkilerin hepsini ele geçire
ı•Y• polisler yetiıinceye kadar, Be- ceklerini ümit etmektedirler. 
ıiktaılı Ahmeıle Mustafa bir olup Muktende hemen, hemen 
Hayrullahı, Galatalı Ahmet le, Ab-1 hiç bir muharebe olmadığı ve 
dullah ile Ali Rızayi yaralamqlar· nıüfu~ ehemmiyetli zayiat vu 
dır. Kavgacılar y•kalonroıı, mecruh • ku bulmadığı zannolunmakta-
lar hastahaneye kaldınlmıılardır. dır, 

Abanozda cinayet Japon kabinesinin yaptığı 
Evvelki gece Abanozda bir cina- b~r İçtimadan sonra Muktende 

A · · de b" E kı Japon Ceneral konsolosuna 
y~t ~-l~uı, ~op. ısdmınH kkır . ~e- ·ı ihtilafın mevzii bir tekilde kal-
nı Tutun amaesın en a ı ısının- . _._ hAd" 

. • ara! , muını tem1n etma< ve a ıse-

be 1 
nın uyumesıne manı 01ma l· de bir ıencı ağır surette Y amıt- ı· . b"" .. . • . _ı k • 

tır. Vak'aya kıskançlık ıe p o muf . 1. "ld""" h be 1 
Hakk A b Aba dak

. çın ta ımat verı ıg1 a r a ın 
tur: ı go un noz ı 

. A mıttır. 
metresine tecavüz ebn•f, gop ta TlEN • TSlN, 19 A.A. -
bundan muğber olarak Hakkıyı ya- Alınan bir habere göre Japon· 
ralamııtır Hakkı tedavi altına alın- , lar Mukten ve New-Chanıı te-
mıf, Agop kaçmıttır. d 

Otobüsün sarsınhsı 
Sultan hamamındaoturan Fatma 

Hanım dlln toför lbrahimin idare
sindeki otobüıle Eminönüne ııider
ken, yolda sarsıntının tesiri ile oto- 1 

bülten düpnüf, ağır surette muhte
lif yerlerinden yaralanııuf, Haseki 
hastahanesine yatırılmııtır. Şolör ya 
kalanmıf, hakkında kanuni muame-

leye batlanılmııtır. . 

MeDJJlU silah taşıyanlar 

birlerini itgal etmisler ir. 

Makten nasıl işgal edildi? 
PEKİN, 18 A.A. - Dün ak 

tam Japonların Muktene ansı • 
zın bücum etmeleri neticesinde 
yetımit yahut sekıen •kadar Çin 
li aıker telef olmuttur. Japon 
kuvvetleri saat 22 de Mukteoi 
bombardıman etmeğe bqlamıt 
!ardır. Çinliler mukabelede bu
lunmamıtlardır. Bununla bera
ber tebre her on dakikada bir 
mermi dütmekte devam etmit· 
tir. 

Hariciye nezaretinde ismet 
P,. nın seyahat proaramı etra· 
fında müdaveleyi efkarda bulu 

nulmuıtur. 

Derslere dün 
sabah başlandı 

(Başı 1 inci sahiied~) . 
lacağı şimdiden belli değıldır. 

bit edilmittir. 
Rüıtü Bey Ankarada bu mesele S. Ziya Gökalp No: 12 hane V. K. 

3333,33 lira M. IC. 1500 S. 1. 48 lira üç 
ile metaul olarak bono ihtikarının oda ve mutfak. 
önüne geçmek üzere bonoların bor- S. Şebamet No: 12 natanıan h.ane V. 
.aya kabulü için Maliye veki.Jeti nez K. 4500 lira M. K. 800 tem~ller m••
dinde teıebbüsatta bulunacaktır. Ce cuttur. 
mi yet bu spekülasyonu bütün ırayri S. Yen; Türk;y• No: 9 hane v. K. 

""bad"ll • dd tmek 11166,67 löra M., K. 4000 S. 1. 305 ı;ra al-mu ı enn zararına a e le· . . 
• b oda aandık odası ve mutfak. Karın· 

dır. ı •ir tamire mutaçtir, 
Bu vaziyet bir çok gayrimiibadil- S. Haraı No: l bana V. K 12500 lira 

leri telil.ta düşürmüı ve tikayetleri j M. K 7500 S, 1, 500 alb oda sandok n 

mucip olmuftur, Alikadarların bat- la.izmetçi oda.ları nıutfalr: ,... büfe lı:irıir 

hca temennileri şunlardır: ı n 5iyiHdiri. N . ayal o: 14 hane V. K. /2500 li-
Bonolar müatacelen borsaya ka- ra M K. 6000 S. 1. 350 lira alb oda aan-

bul edilmelidir. dık •e hizmet~i odaları mutfak•• büfe 
Buna imkan olmadığı takdirde iıe tamire muhtaçbr 

bonolar hamilinin namına muharrer S. Hayat No: 16 hane V. K, 12500 lir.t 

1 
•
1 

M, K, 7000 S, 1, 680 lira altı oda aandık 
o mak suretı e gayrimübadillerin e- ve biıı:mclçi odaları mutfak •e büfe lı:i.r
linde kalması temin edilmeli ve mü· 
:zaycdelere yalnız gayı-i mübadiller 

cir ve iyidir. 
S . Hayat No: 23 bane V. K. 10000 lira 

M. K. 70000 $ . t. 285 lira bet oda sandık iıtirak edebilmelidir. 
Aksi takdirde ıimdiki vaziyet yok •e hizmetçi odaları ve mutfak . Karclr 

•e iyidir. 
bahaaına bonoları toplamakta olan S. Tu•lu N: 24 '1 _ 2412 hanen dük-
mubtekirlerin ekınt!ğine yağ sürmek I kion v. K. 10500 lira M. K. 7000 S. 1. 
len batka bir ıeye yaramayacak, a- 600 lira alh oda tara~ mutfak •e tahta .. 
sd İstihkak sahipleri sefaletten kur- 1 ni ü~ oda bir dükkan. Karıir n uilam. 
tulamayacaklardrr.ı Bu huıuıta hü- 1 S. Binbatı Ş.rafettin No: 12 dükkan 

Müracaat eden hiç bir ço
cuk açıkta kalmamak üzere, bü 
tün tedabir ittihaz edilmittir • 
Daha şimdiden Galatasaray li
sesinin ilk kıamı 15 şube olarak 
kayıt ve kabule başlanmıttır. 
ilk mektep kadrolarını Ankara 
ya götüren maarif müdürü 
Haydar B. salı günü avdet ede 
cektir. Haydar 8. vekaletle bü
tün lıtanbul ilk tedrisat tetki· 
litı hakkında tem.la edecektir. 

Maarif vekileti bütün mek- kômete müracaat olunmuıtur.. lira iki söı:dür Arlcaıunda iyi bir ar•••• 

teplere hangi kitapların bu se- Gayrimübadillerin en ke .. if bulun var terefli bi .. me.kidir. 

V. K. 333.33 Hra M. K. 2500 $. 1. 300 

ne okutulabileceği , hakkında dukları mıntakalar fstanbul, Jzmir, S. B;nbaı; Şerafett;n No ' 13 dükkiln 

b~rer cetvel aöndermiştir. Dev· Samıun, Ankara, Konya ve Trabzon v. K . 7500 ı;ra M. K, 4000 s . ı. 400 löra 
' " "d' karıir •• ••ilam. 

let matb.uında nefis bir suret viliiyetlerı ır. 
f M 1 

S. Binbatı Ş~ra(ettin No: 15 hana V . 

te tabedl
" lrnekte olan tarih .. nğ- Diğer tara tan ubte it mübadele ~- K. 16666,66 M. K. 10000 S. 1 .. 610 ;ı,; 

rafya yurt bilgiai kitaplan ile komisyonu, lO haziran 930 tarihli salon dört oda h;xmotçi n sandök odala· 
fen d~rsleri kitaplan tedriaata mukaveleden sonra Gayrimübadil ol n büfe muıfak n bahçe • Hrıör Ye ;,;. 

batl.n
madan evvel ikmal edile- dukları anlaıılanlan hükümetimize dör. _ 

rek nıekteplere tevzi edilmekte bildirmittir. S. Bönhaı• Ş.rafoıı;n Noo 68 ı.ane v. 
Bunlar iatihkaklarmın bir milyon K. 10000 M. K. 5000 S. 1. 530 heı oda 

dir • ~ f bil . lirayı mütecaviz oldufunu söylemek bir hh:metçi oda•• auıtfalıc •• a•lu.. Kir 
Tarih, cogra ya, yurt gı· ı;r n ;,idör . 

s' kitaplan yepyeni bir mahi· tedir. S. B;nbati Ş.rafottin No: 80 hane V. 
1 -"t- ..ı.:r Tarih encü lzmirdeki Yunan emlakinden bir Evvelki ıece Eminönü mıntaka

smdaki içkili yerlerde aturanlıır üze 
rinde siWı taharrisi yapılmıf, Ali· 

yet araetıtl- "'" • IC. 12500 lira M. K. 6000 S. 1. 800 ı;ra 
Mareıal Chang Hauech Li· inin yticude getirdiği bu kısmına ait listeleri neıretnıİJtik. dört odo oandok odaoı mutfak n h6fe, 

ang Japon taarruzunu haber ve ~eı. kitaplarından başka hiç BugÜn de mütebakisini netrediyo- ki.rıör n ıriizeldör. 

eddi Hilmi, Hamza, Ahmet ismin
n il&h 

deki ahıslar üzerinde memnu • 
f · d d"I . ve bıçak çıkmıt, miısa ere e ı mıı-

tir. 

Spor 
Davet 

ren telgrafı alır almaz Çin kı- ı:" t rih kitabı okutturulmama ruz: S. Halk No: 13 hane v . K. 6666,67 ı;. 
taatına ailahlarını deppoylara 1 1~ .a vekalet bütün mekteple- Em/akın ihzslsrında geçen ra M. K. 3000 5· 1. 255 lira üç oda san· 

uk bel
-"'- 11 ıçın d . • cWt oda., mutfak •• ulu 

bırakmalarını ve m a eue t mim gön erm1tbr. ba.zı işaretlerin manası cöy/e-
bulunmaktan çekinmelerini em re Ba sene Yurt bilgisi dersle- dır: " c . Burnon cad. No. 120 dükan V. K .. 

V l
• bu U l" I 8333 33 lira M . K, 4004 S . 1. 301 lir• 

retmittir. Mançuri a lai lu- ri iıe ilk ,orta ve ıse erin bütün V. K. (Varidatına göre kıy- Hrıir ye ;,;dör. 
nan Mareşal Chang Hauech fi nnda okutturulacaktır. meti demektir). M. K. (Mu- S. M .. 'udôr• No: 79 dikkan 1666,67 

bu 1 ft b • sını• d . ed" Liang'a gelen te gra a ır Mektepler e. Y';'ll sene t rı hsmmen kıymeti demektir ).S. ı;ra M. K. 1500 S. 1" 365 ı;ra kar 1;r ye 
Japon müfrezesinin mühimmat satı büyük bir ıntızam ve faa- 1. (Senelik icsresi demektir). ; irid;r. 

M. Birincikordon S. Birincikordo.1 
No: 62 Borsa binaaı V. K. 99999.99 lı 

ra M. K. 70000 Yuna.o milli banlr:aaı idi 
K&rsir ve ••ilam, Ü•tunde yedi oda bir 
aalon bir kaaa odası albnda bir aalon ve 
t.htapeı·delarle milfrez on ilü yazıhano, 

posta ve telırafhanedir. Jcara merbut 
deiildir. 

M . Birincilı:ordon 
No: 64 üç dükkan. 

S. Birincilı:ordon 

M. Birine:ikol"clon S. Borsa No: 1·3-1 
ltir maiau •• üstünde 1Uıh.anelar V. 
K. 40000 lira M. K. 30000 üatünde dört 
oda bir mutfak bir aralık odası albnd• 
ambar Ye lurlA•İye depoau ve kontrol 
odaaı, •• l••:a:İat odası, postanedlr icara 
merbut deiildir, 

M, lkincikordon S, lk.incikoriton No: 
67. 

M. Birinci.kordon S. Birincilcordon 
106-108 eski Anadolu bankatı binası V. 

K.10416,67 lira 16000 5. 1. 6ZS lira ah-
t•P kımaı yanm•thr. 
dır. 

M. Birincikordon S. Birinci.kordo11 
l50 hane V K 58333,33 lira M. IC, 30000 
S, l 2200 lira bina k&rcir ve u.ilamdır, 

M. Birine:ikordon S. Biriftcikordo• 
352 sinema V, K, J07SOO lira M, K, 
55000 S. 1. 6050 ki.rıir ve saSlamclrr bir 
makin,. dairesi opera dairni büfe, ki•e 
•e aaboe. 

M, Jl-:in i:.İkordon S, lkincikordon Nt•: 
349 hane V, K. 107500 hra M. K. 5500\) 
S. 1. 510 lira a1tı oda iki l\iı:metçİ oda•• 
mutfak ve aa!r mü4temilitı. 

M. Birincikordon S. Birincikordon 
386 hane V. K. 2666,67 lira M. K. 20000 
S. 1. 1250 altı oda iki aalon hiunetçi 
•• sandık od•ları mutf,.k, büfe, banyo, 
küçük bahçe. 

M. Ka.rantina S. lake1e ce.d. No: 
72 hane V. K. 12000 lira M. K. 1500 S.I 
300 üç oda bir mutfak bir dönüm bahçe, 
karıinlir. 

M. Karantlna S. lakele cad. No: 
108 ba.ne V. K. 3000 lira M. K. 750 S. 1. 
120 llra üç oda arka du•arı yıkıkbr, 

M, Karantina S, Aziziye No: 3 t.a.ne 
M, K, 5000 S, 1, 400 7edi oda bir mutfak 
lliıir ve ••ilamdır, 

M, Karantina S, Mimar Kasım No: 
13 V. K. 3000 lira M . K. 1000 S. 1. SO od'.1 
hir mutfak, muhtacı tamirdir. 

M. Karantinıı $ . Mi11rlı ud. No: 261 

lıane M. K. 2000 S. l. 240 lira yedi oda 
muhtacı tamirdir, 

M. Karantina S. P..1rsı1'h cad. Ne: 417 
la.ane M. K. 500 S. 1. 80 Üç oda bir mut• 
fak, muhtacı tamlrdir. 

M. Karantina S. Kok.ini No: 3 han• 
V. K. 3000 lira M . K, 500 S,J. 40 lira iki 

T. 1. C. 1. İstanbul mmtaka· 

11 riyasetinden: Nizamnamemi 
zin 223 ncü maddesi mucibin
ce ittifak emrindeki ıtadlara 
meccanen girmek hakkını haiz 
bulunan zevatnı mevsim için 
yeni çıkarılmış ikişer adet ve· 
ıika fotograflarile birlikte her 
hafta pazar günleri saat 14,30 
tan 17 buçuğa kadar mıntaka 
merkezi muvazzaf katipliğine 
bizzat müracaat eylemeleri teb 

liğ olunur. 

h dep te 1 CaktlT M. (Mevki. demektı"r.) 1 S. Meo'udir• No: 83 dükkan v. K. 
ve cep ane osuna a ş aç· liyetle baş aya. • 

J ı Muk 
- M Al k 5 l . 6666,67 lira M . K. 2500 S. J. 355 lir:ı 

mit Oldug"u ve apon arın - . oanca . xmorbabçeled No•. ' b f • ki.r1rir ve iyidir. oda İr mut .aJ.., muhta(:ı tamirdir. 

d h 
· · k "h t D ··ıh dayı provalara 1· 1 Dükkan v. K. 3333·33 ı;.a ..,_ K.3000 ı M K s en ,e rını ve ararga ını opa aru e s l 60 lirA s . Mea'udiye No: as dü&c&r.an v. K . • arantina • Nevzat 8. No: 6 h lO 

tut
ma"a ba•ladıklan ilave e- başladı M Al k 5 1 2500 Hra M. K. 1000 S. l. 120 ı;ra kir- M. K. 2000 S. 1. 125 Hra üç oda b;r mut· 

5 s · sanca · amirbahçeleri No: f " 
d

"J • • sir •e iyidir. a..:. 
l mıttır. "d 1 64 dükkan V. K. 1333,33 Hra M, K. 500 M c-

fiki Te nn
• 

1
·ev"el iptı a arında bu ıe- I S. Mes'udi.re No: 106 dükk&n arsası \ · oatepe S. Ş•hin No: 25 hane M. 

Pekin' de haaıl olan l r ve f s. . 65 ı;ra Haraptôr. 
eki rogram

a dahil ilk temıilini ve- V. K. 3333,33 lira M. K. 3000 S. 1. 40 K. 1500 S. 1. 120 üç oda b:r mutfak İJİ 

k t ·· Japon asken• ma p M. Alsancak S. lı:mirbahçelero" No.· anaa e gore - n ··ıbed . • kA lira İJİ •e terefli bir m••kidir. dir. 

J k
• h b" · k 1 n Daru ayı san at ar- 66 dükkan V. K. 625 Hra M. JC. 300 S.I. kamatı apon er anı ar ıyesı- rece o 8 S. Meı'udiye No: 99 dükkan arsaaı V M. Gö21tepe S. Küçükdalyan No: 20 

1 d
.. provalara başlamıılardır. 24 lira haraptır. K 5000 1 I • 1 ı • d 

ne m
ensup bulunan ve geçen arı un I . ;ra M. K. 2500 S. . 150 löra nane M. K. 1500 S. . 180 ;ra v•t o • 

M. Alaancak S. amirbabçe1eri No: "a-rı•"r -e ,·,,·.ı,·r. 

d M k d k 
• CI• k 1 & ... bir mutfak, i1idir. 

Haziran a u ten or uıuna Ira ın ra 1 68 dükkiln V. K. 666,67 löra M. K. 250 l af:awl 1 S. Ma•'udi.re No: 10 düklcln arsası V. M. Retadiye S. Perdikidi No : 
dahil Çinli asker er tar an inci kralı namile maruf Iraklı Şe- S. · 21 Bra haraptor. K. 6866,67 löra M. K. 3500 S. 1. 412 ı;ra 27/ 29 hane V. K. 10000 löra M. K. 4000 

öldürüldüğü zannolunan yüzba rif Mehınet Ali Rıza evvelki cün Av M. Daraiacı s. Tram•ay cad. No: karcir •e İJİdir s. 1. 250 lira dokuı: oda bir mutfak, bi.r-

,1 Nakamuranın katili dol. ayı· b · . l · bu ela 111 Fonn V. K. l7S lira M K 1000 S,I, V. K. 2166,67 lira M. K. 1000 S. 1. 100 buçuk dönüm bahçe. kilrr;r. 

h 1 
rupadan ıe nmı:ıe ce mıı ve ra 135 lira Karcidir iridir 

Si
.le ortaya çıkan meaelenıD .• kk fta J-•-- lc&r.-ir ve iyidir. M. Ratadiye S. Perdikidi No : 

b·ır wiinlük teva u n •onra HLaA M. Daraiacı S. Tram•ar cacl. No·. 5 M • d v 4000 ı· M K 3000 S 1 __ L t ek •- eı u ,·,e No• l•• ı. y K •.rvvı. 25 "•ne . K. ıra · · · 
it.ne Çı"nlı"leri mecour e rn 1 • • ti o · · ~ an• · · l~ hareket etrmt r. 43 epo V. K. 666,67 lira M . K. 3000 S. lira M . K. JOOOO S.t . 600 lira alb oda hi.z- 125 lira bet oda bir mutfak bir buçut. 

F k b
• 1 çin bu suretle ansızın harekete Mı"lyonerl ... r g"ıttı"ler l. 250 lira kArıirdir iyidir. metçi •• aaadık odalan tf~L L-f 1 3nüm bahçe muhtacı tamir. 

!ardan ır aya geçen ına ar- d ,.., M o i 5 T "'u ~. •u •· , ~·"·d· N 

1 
geçnıiıler ir. . . . ara acı . ram•ay ud. No: hah~e, ıarajı •ardır, kirıir •• aaflam- M. Re4adiye ~· Pen::ııı•• ı o 1 

dan bir çoğunun satı maaına Japon hükumetının protes • Geçenlerde limanımıza ıelerı Ame 1111 Kahvehane V. K. 2918,67 löra M. K. dır. iri b;r ndör. g hane V. K. 2000 lora M. K. 550 S. l. ~O 
ka

rar verilmi&tİr. Bunlar satıl.. ç· . evap vermekte n"kalı 6 milyonerin bulundu:ı;u So- 2000 s. 1. 201 lira kar.irdir i,.idlr. s M 'ud lira iki oda bir mutfak, muhtacı tamir· • k tolarına lDIP c A h f. .. . es İye No: 126 hane ve d6kk•~· 
dıkca bedelleri toplanara yu· geçı"kmesi Japon askerı m!' ~ ı yanura yatı dün Akderıize hareket M. Daraiac• S. Tramny oad. No: V. K. 8333,33 füa M. K. 5000 S. 1. 220 dir. 

d ıd • h"I J k dd f 1 71 Fınn V. K. 1750 llra M. K. 1000 S. lira dört oda mutfak •e alt d M. Retadiy• S. Perdikidi No . 
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esaeselere peyderpey tediyat C nupfa[arfa Şimalliler • • S. HHinel; No: 9 aroa baraka V. K. 11583,33 l;ra S. 1. 122 lira Uç oda mutfak .. ıu. 
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. · • t"h e • • f "{ sergJSI 250 1· M K 1000 5 1 M. Re,adiye Halimaia ta1'1ası No: 442 yııpı aca tır. U t ıyenın IS 1 mu-zakerege gırıŞ 1 er ora · · · · 25 lira. S. Meı'ud;,. No' 148/ 1 hane V. K. 

b
• • d AA C Her memlekette cari tasarruf ve S. Hazineli No: 11 araa baraka V.K. 11583,33 S. 1. 100 lira iki oda •e mut.. hane V. K. 

120000 
lira M. K. 5000 S. L 

kak sahiplerine ır prensıp a- CANTON, 18 . . - e- 250 1 1 300 Hra yedi oda b;r mutlak dört dönüm 
• • O k N k" ku temellük usullerini göstermek ve ta ;ra M. K. 1000 S. . 25 Hra. fak. 
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Z
ar olunan muharebe olmıya- Amerikada bir sergi açılması takar- • S. Dillr:ü4a No: 12 hane V. K. 4583.33 S. Karakol No: 2 hane V. K 11583 33 

2
000 lıra M. K . 550 S. l. 120 lira üç od• 

dan esaslar konacaktır. d rür etmiş, ıergiye bizim de tapu ıioi- lira M. K. 3000 S. 1. 300 lira dört oda lira S . 1. 150 lira Üç oda bir mutfak. bir mutfak' muhtacı tamirdir. 

Fırka Umum
i idare heyeti cak gibidir. Çü_nk~ cenup or. ~ f da n "'utfak ir;d;r S. Karakol No: 4 hono V. K. 11583,33 1 M. Retad;ye S. Nerr;, No: 3 hane M. 
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f ed k K T ung ve !erinin gön e me11 t ep edilmit· b d k tevki ere uang ... 50 1ira M. K. 400 S. J. 16 lira. me•kileri iyidir çok muhtacı tamirdir. a.raptır. 

görülmesini temin e ece mil· Hunan hududuna çekilmiıtir. tir. Sergiye sicil ve senet nümunele- s. ilkbahar No: 5 arsa baraka v. K. s. Meo'ud;ye No: 140 ban• v. K. M. Cö., .... s. ş ... f Pı. cad. No. 6 

fassal bir talimatname yapmıt Vukuatın böyle bir tiyatro &ah rİ gönderilecektir. 1000 Hra M. K. 500 ! 1. 60 ı;ra 13333,33 lira M. K. 15000 s . 1. 825 lir• hane M. K. 5000 s. 1. <25 lira beı od• 

Ve bu 
talimatname Fırka riya· n-inde vukua gelen tahavvül s. v .. ntıııün No: 22hane V. K. 8333,33 altı oda sandık odaaı mutfak, büfe ve bir mutfak krıir a:ıj'lamdır. 

d 
- b k b" . f fından Chang-Kai-Chek'e mü- ı;ra M. K. 400 os. 1. 340 ı;ra dört oda taraça. Karıııyakadaki mcbani 

Set divanının tasdikın an geç• kabilinden bam aş a ır IS ı- b 1 k mutfak ve bahçe. Klrcirdir •e •ailam· S. Mea'udire No: 142 hane V. K. S . Kemal P,. cad. No: 102 ' l16 dii&ı: 
d . k d zakeratta u unma üzere bir 

___ _,tutmaktadır. B .. ~ların ödenme t"ıkten sonra bütün Fırka teaki· kamet alması, tim ıye a ar d d;r. 11666,68 lira M.K. 15000 s. ı. 700 b., kiln v. K. 1650 ı;ra M K. ıooo kôrri• 
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aldı ıilstlü •• lam. v lı:ar irdir. ___ _ 
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Muhabir mektuplar1, 

Demiryolu Malatya ya 
umran taşıyor · 

Yeni muntazam binaları, düzgün 
yolları ve tabii güzelliği 

ile Malatya şirin bir memlekettir. 
MALATYA lki ae

•e nvel medeni bir ten
rir teei1atmı muvaffakıyet
le başaran güsel Malatya, bir 
kaç aydanberi iktıaadi Taziyeti 

1 ni zenginleştiren tren yolu gi
bi yeni bir vasıtaya malik bu
lunuyor. Bu itibula ticari ve 
iktısadi vaziyeti günden güne 
inkişaf etmektedir. Malatya 
yakın bir atide vasatta mühim 
bir ticaret merkezi olacaktır. 
Malatya gerek trene bağlan
ması ve ııerekse bir ticaret 
merkezi ve yol uğrağı olması 
münasebetile iki, üç sene zar
fında çok terakki ve umrana 
mazhar olmuttur. Yeni binala
n, muntazam, düzgün yolları 
ve tabii güzelliğiyle hakikaten 
şirin bir memlekettir. Çalışkan 
bir halk kitlesi memlekete ay
nca faal bir manzara vermekte 
ve kıymetini artırmaktadır. 

Eski Malatya 

Mühim bir tarihi kucağında 
ıaklıyan eski Malatya bugün 
\1alatya - Eliziz yolu üzerinde 
ıek güzel bir istasyondur. De
nir yolu kayıeı bahçelerinin ke 
ıanndan uzamaktadır. Eski 
\talatya, surları, muhtet-' 
nabet harabeleri ve tarihi 
nanzaraıiyle yolcuları çok 
netgul etmektedir. Uzun yıllar 
rürk .tlerinin yaptığı bu mu
.zzam abideleri yıkamamıttır. 
)olar asırlardanberi Türk var 
ığırun birer canlı eseri halinde 
aşamaktadırlar. 

1 - Mahsul vaziyeti: Bu 
ene Malatyada mahsul vaziye 
ı köylünün yüzünü güldüre
ek kadar boldur. Geçen aene
!rİn kuraklığı yerine bu sene 
avaların -hububat için- pek 
waait olmasından bilhassa 
uğday çok bereketliolmuıtur. 
iraat bankasının, köylünün 
orcuna mukabil buğday alma 
, köylüleri ikinci bir buhran
an kurtarmıttır. 
İlkbaharda ki soğuklar, mey 

!ler üzerine fena tesir yapını~ 

Devrekte bir demir 
daman 

Devrekte maranııoz Ali Zi
' ef. namına bir zat, Devrek 
ısabasma bir buçuk saat me
fede Sofular köyünün Hinge 
mahallesinde bir demir ma
ıni keşfettiğinden ve Zongul
.kta bulunan İktısat Vekaleti 
myabanesinin tahlili netice
ıde o/0 42 nisbetinde humzu
.dit bulunduğuna dair rapor 
rildiğinden bahisle imtiyazı
almak üzre vilayete müraca
ebnittir. Maden idaresi mü 
ndislerinden Nuri B. Devre-
giderek kaza fen memuru 

ıhir B. le birlikte mahallinde 
:kikat İcra etmiştir. Nuri B. 
nüz raporunu vermediğin
n netice belli değildir. 

Bir hiçten cinayet 
Bartma tabi Beşköprü kö

nde Alibaşoğlu Sakirin evin 
köy kızları teamül veçhile 

ün diziyorlarmış. Bu sırada 
zılelma köyünden gelen Ay
ı oğlu Hüseyin, Hacı Kiram 
lu Mehmet ve Sarı Kadı oğ. 
Yaşar ve yanlarında 15ile 18 
! arasında üç delikanlı, kızla 
türkü söyleı:ıesini istemiş
Ev sahibi Şakir, türkü söy 

emiyeceğini bildirmiş : 
r!eyse sen aşağıya gel!" de
ler. Şakir aşağıya inince ne 

. diklerini sormu~; her halde 
kaç ta laf edilmiş olacak ki, 
tlın oğlu Hüseyin t<>bancası 
;ıkarıp ateş etmiş ve Şakiri · 
kapağından vurmuştur. Bu 
ıda köyden Ali Çavuş oğlu 
<ım koşarak gelmiş ve "ne 

?" d. b -·ıyorsunuz. ıye agırmış. 

seyin, "sen de mi istiyor
' al!" diyerek Kazı ı da il 

her sene bir buçuk milyon lira
bk kayaı sahtı yapılmakta i
ken, bu sene kayulardan hiç 
istifade edilememiştir. Meyve 
ve afyonlar diger senelere nis
petle pek az istihsal edilmittir. 
Afyon fiyetleri çok düşüktür. 
Geçen sene kilosu 25.30 lira 
eden afyon bu sene 10 lira üze
rinden satılmıştır. Bu hal köy
lünün iktısadi vaziyetini güç
leştinnittir. 

Her sene Malatyanm iktı
sadiyatını zenginleştiren afyon 
meyve ve kaysı İstihsal edilme 
miş ise de, buna mukabil pek 
bol hububat alınmıştır. 

Tütün: Malatya ve mülha
katında tütün istihsali geçen 
senelerin fevkinde bir bolluk 
arzetmektedir. Yapılan tetki
kat neticesi, bu seneki tütün 
istihsalinin bir buçuk milyon 
kilodan fazla olduğunu göster
miştir. İstihsal olunan tütünün 
bir miktarı Malatya tütün inhi 
san atelyesinde işlenecek, mü
him bir kısmı da ihraç oluna
caktır. 

2 - Malatya'nın tabii ser
vetinden b~lıcası nadir bulu
nan kıymetli ağaçlandır. Ma
latya hakiki ve zengin bir ke
reste memleketidir. Fakat bu
gün bu servetinin mühim bir 
kısmını kaybetmiş bulunuyor. 

Bir kaç sene evvel, memle
kette yol açmak maksadile ya
pılan bir plan üzerine, memle
ketin malik bulunduğu en kıy
metli ağaçlar yanlış düşünce 
ve endişeler yüzünden kestiril
miştir. Ağaçlar kesildikten son 
ra Malatya'da yağmurlar azal
mış ve havalar kuraklaşmıştır. 

Bugün Malatya'yı ziyaret e
denler, bir kaç sene evveline 
nazaran pek büyük fark bul
maktadırlar. Ağaçların birden 
ve mühim mikdarda k""ilmesi, 
memlekette kereste buhranma 
da sebep olmuştur. 

Ömer CEMAL 

ralamıştır. Mehmet ile Yaşar, 
Hüseyne yardrm etmi~lerdir. 

Şakir çok kan kaybettiği i
çin bir buçuk saat sonra ölmüş 
tür. Kazımın yarası ağrrdır. 

Katil ve yardımcıiı:rı yaka
lanmıştır. 

Bir asan atika 
amatör:i 

Konyada misafir bulunan 
serbest meslek erbabından bir 
zatın ruhsatsız asan atika top
lamakta olduğu haber alınmış, 
eserler Asan atika muhipleri 
cemiyeti U. Katibi M. Mes'ut 
Beyin takibatı üzeı;ne müsade
re edilmişti. 

Seksen parçadan ibaret olan 
mezkur eserler hakkında şu 
malumat verilmektedir: 

Müsadere edilen eserlerden 
bir kısmının etnoğrafya müze
sine ait olduğu anlaşılmıştır. 
Balarının mermer ve balgam! 
taşlar üzerine kabartmalar 
bronz heykellerle toprak sbtü'. 
!erden ve kadim Yunan ve Ro
ma gümüş meskukiltından ol
duğu tesbit edilmiştir . 

Mermer kabartmalardan bi
risinin üzerinde Roma impara. 
torlarmdan Mavriel'in heykeli 
diğer birisinde Kleopatra ve 
Antiüs'ün kabartmalan bulun
maktadır. Balgami taşlardan bi 
rinin yüzünde de Laodikya'nın 
resmi vardır. 

Bronz heykellerden birinin 
Hititlere veya Mısrilere ait bir 
mabut olduğu zannedilmekte
dir. 

Asar arasında seri halinde 
gümüş Kabadokya meslaikatı 
da mevcuttu.- .Bu paraların kıy 
metli olduğu söylenmektedir. 

İzmir-Ankara telefonu 

• 
MiLLiYET PAZAR 20 EYLOL 

1 lstanbu~ 6e3ediyesi ilanlara 1 

1931 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
.J. MERHUNATIN CiNS VF. ı .. 

- --·- --·-- == 
LLOYD TRİESTİNO'nun 

VlENNA 
Muhteıem ve lüks vapurile 

Atina'ya 
seyahat 

Birinci mevki 80, İkinci 60, İkin-

ni keonomik 40 lira . 
Galata rıhtımmdan hareket 24 

Eylfıl Perşembe saat 10 Pireden av 

Y edikule suır haricinde Sultanmehmet mahallesinde, deniz 
cihetinı:le boya fabrikası önünde Kirişhane sokağında 9327 
metro murabbaındaki metruk mezarlığa 4663 lira ıkıymet tak
dir olunarak kapalı zarfla müzayedeye lronmuştur. Talipler 
şartname almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Müzayedeye girmek için 350 liralık teminat ıazım
dır. Bu teminaya nakten ve depozito su;retile yahut hüıkumetçe 
ınüteber tanınmış ıbanıkaların •birinden getirilecek teminat 
mektubu ile olur. İşbu teminat maklbuz veya mektubu ile şart
name ve teklif mektubunu mühürlü zarla koyacak .ihale günü 
olan 12-10-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Encümeni 
daimiye vermelidir. (2631). 

.. 
a. NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ. t;. ~ 
• İL· .. ·- det 4 T>C§rmievvel. Fazla malu-
~ TEM ATI ~ :t Dl<!t almak isteyenler, Galata.da 

*** 
Edinıekapı, Beşiktaş ve Üsküdar süt ve meoktep çocukları 

bakım evi ve Viladiye polikilikliğine lüzumu olan eşyayi tıb
biye kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname 
almak için her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. 
Münakasaya girmek için 56 liralık teminat lazımdır. Bu teminat 
ya nakten ve depozit.o suretile yahut hükumetçe müteber ta
nınmış bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ile 
oll,r.İşbu teminat mektup veya makbuzu ile şartname ve mektu 
bunu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ves~kayı mü
hürlü zarfa koyarak ihale günü olan 12-10-931 pazartesi günü 
saat on beşe kadar Encümeni daimiye vermelidir. (2629). 

*** 
Karagümrükte Öksiiz Mehmetpaşa camii yanında üç oda

dan ibaret Öksüz Mehmetpaşa mektebi binası bir seneden üç 
seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuş

tur. Talipler şartnameyi görmeik için Levazım müdürlüğüne 

müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 7,5 liralık temi
nat lazımdı«'. Bu teminat ya naıkten ve ıdepozito suretile yahut 
hükumetçe müteber tanınmış bankaların birinden getirilecek 
temblt mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale 
günü olan 12-10-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Encü
meni daimiye müracaat edilmelidir. (2624). 

* * * 
Eminönü kaymakam ve belediye şube Müdiriyetinden: 

Başı ıboş olarak bulunup tahtı muhafazaya alınan bir meı:ıke
bin sahibi her kİilı ise bir hafta zarfında almadığı takdirde ale
lusul satılacağı ilan olumlr. (2627). 

Devlet Dmeiryollan iaares i i.anlar: 

Haydarpaşa eski istasyon civarında 182, 184, 186, ve 188 
numaralı dört dükkan ayrı ayrı kapalı zadla müzayedeye ko
nulmuştur. Müzayedeye iştirak edeceklerin istasyon Müdür
lü&ünden talep edecekleri hususi •kira şartnamelerine 15 kuruş 
luk pul yapıştırarak teklif edecekleri aylrk 1kira mikdarını sa
rahaten yamnak suretile tekliflerini ıhavi mektupların elli lira
lık teminat akçesile birl1kte nihayet Eylulün " otuzuncu günü 
saat dörde kadar Haydarpaşa İşletme Müfettişliğine irsali la
zımclır. Müddeti icar yalnız bir sene içindir. (2540) 

yapılacak olan telefon hattı te
sisatına baş!anmı!tır. Tesisat 
kış gelmed~n ilmıal edilecek
tir. İzmir telefon hattı ikmal e
dildikten sonra tüccarlarımızla 
arzu edenler icin Ankara üze
rinden lstanb~I ve Sofya ile 
muhabere etmek kabil olacak
tır . Tesisattan sonra Ankaraya 
sanayı yükseltmek için bir ma
kine konulacaktrr. Sofya tele
fon sadasını yükseltmek ıçın 
Edirneye bir makine konulmut 
tur. 

Küçük katiller 
Gemliğin Hanüdiye köyün

den 16 yaşında Ömer oğlu Ali, 
bir arkadaşı ile birlikte 17 ya
şında Ömer oğlu Hüseyni öl
dürmüşlerdir. Katiller yakalan 
mışlardır. 

Izmirde yakalanan 
komünistler 

Geçenlerde (İzmir vilayeti komü
nist te!kilatı) damgalı bazı beyanna 
meler posta vasıtasile lzmirde ve 
l.tanbulda bazı kimse!P.re gönderil
miıti. Aynı zamanda bir mikdan kü 
çük iki çocuk vasıtasile lzrnirde tev 
zi edilmek istenirken bunlar zabıta
ca elde edilmişti. 

lzmir gazetC!erinin verdiği malô
mata g-öre, İzmir polis n~ üdürü Fev 
zi B~ hu mesele ile ehen1n1İyetle işti
gal ederek kısa bir zamanda lzmir
de bu mesele ile aliikadnr olan§ebeke 
yi meydana çıkarmnğa muvaffak ol
muştur. Evvelki gün üç kişi yakalan 
mıı, polis kısmı adli riyasetind>;) is
ticvap edilmiştir. Tahkikata memur 
edilen müddei umumi başmuavini 

Cevdet Bey geç vakte kadar iatic
vapla me,gul olmuş ve bunlardan hi 
risi haldnnda geç vakit tevkif kara
n veri1crek hapishaneye naklediJmi;ı 
tir. Tahkikata devam ec!ilecektir. 
Alakadar zevat tahkikat safahatı 

hakkında çok ketum davranmakta
dır, 

• * * 

kat neticesinde vak'anın failleri tea
bit dilmiştir. Bunlllr Parsabekçile- 1 

rinden Kulalı Ahmet çavuş ile Bekir 
isminde iki ki;idir. ikisi de tevkif e
dilmi,tir. 

Yapılan tahkikata göre Panah ıo 
för Sait İsminde bir şahıs lzmiı·den 
Parsaya gİttr.İ! ve evvelce tamıtığı 
Bekirle Ahmet çavuşun evinde kal
ını§, aym ııece beyannameler abl
DH§ lır. Bu beyannamelerden birisi
nin Ahmet çavuıun attığı sırada ar 
kasından giden köylü Hüsnü Efendi 
görmüı ve almıştır. 

r' -ar halinde bulunan şoför Sa.it 
zabıtaca aranmaktadır. 

Yeni ne9riyat: 

Türkspor çıkh 
SofJ•a seyahatına gelecek olan 

muhtelif ekiplerin vazifelerini, Ke
mal • Bunya maçı aktüalitelerle zen 
gin surette çıkmıftır. Bu gü
zel apor mecmuasmı karilerimize 
tavsjye ederiz. 

Kısırlık 
Dr. Besim Ömer Pata çocuk yetiş 

tinneınek gibi bir çok anneleri ende
rin yei•lere st>vkeden kısırlık hakkın 
da ahiren tetkik ve ibtisaıatına iıti
naden bir kitap n"§retmi§tİr• Şimdi
ye kadar neşrettiği bir çok kitapla
nnda fenni tabir ve izahlarla, ancak 
doktorların anhyabileceği bir lioan 
kullarunakdansa, daima halkın anlı
yacağı bir yazış tarzını tercih eden 
Dr. Cıner Besim Paşa "Kıswlık., İs· 
mindeki bu kitabında da her kesin 
anlıyabileceği bir lisan kullanmıştır. 
Onun içindir ki, Besim Omeı· Pll§a· 
nın bütün kitaplan daima aile kü
tüphanelerinde yer almıştır. Doğu

mu arttmnak ve ölümü azaltmak bu
günkü tıbbın nasıl umdelerinden bi
ri ise, ana olmak için yaratılan kadı 
mn da bu umdenin içinde mühim 
mevkii vardır. Onun içindir ki muh 
terem doktorun veladiye kütüphane 
mize hediye ettiği bu kitabı bilhassa 
tavsiye ederiz. 

994 108 "'ey~ 'lund y h 11 · d C dd 'k b" R1htım ea.ddesinde No 27-29 da N. '° ~g a azıcı rna a esın e a er e ır so-
- . 1 A. Konstantinidis acentalığına mü· 

ıkagında eskı 635, 637, 639 ve yeni 639, 643, 641 _., b'l" 
1 racaat C'U.e ı ır er. , 

n~maralı yüz seksen arşın arsa üzerinde kagir da- ı Telefon: B.O. 3126, 

hilen ahşap beş katta biri ııfak olmak üzere onbir , P•••••••••••

108 

400 

7203 

• 

ıoda dört sofa bir mermer antre ·bİır mutfak bir 

kuyu bir sarnıç ıbir şahniş ve okll'k •bir arşın bahçe

yi havi altında iki dükkanı •havi bir hanenin sülüs 

hissesi. Nazmiye H. 

19602 Eyipte Dökmeciler mahalle ve cadtlesinde es-

ki 29 ve yeni 31 numaralı yüz otuz sekiz arşın ar

sa üzerinde aıhşap iki •buçuk katta dört oda üç 

sofa bir toprak avlu bir mutfak biır kömürlülk ve 

yüz on iki arşın bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu 

havi tamire muhtaç ibir ·hanenin tamamı (birinci 

ıkat kısmen dolmadır). Mehmet Cemal Ef. Fat-

ma ve Huriye Hanımlar 

;$908 Oıkçularbaşında Eminbey mahallesinde Okçular 

Başı sokağında eski 50 ve yeni 52 numaralı ve 

kırk iki arşın arsa üzerinde kısmen kagir ve kıs

men ahşap maabodmm iki ıbuçuk katta üstünde 

bir oda bir merdiven •başını havi ·bir dükkiirun ta-

mamı. dahili ahşaptır. 

812 Kasnnpaşada Haci Ferıhat 

Ali Burhanettin B. 

maıhallesinde Pirinçi 

sokağında eski 29,29 mükerrer ve yeni 45, 47 mı

maralı iki hane seksen altı arşın arsa üzerinde ve 
ibir çatı altında ahşap üçer ıkatta, birinci katlarm-

, da zeminleri malta birer taşlrk ve 45 numarada 
bir hala ve müşterek kuyu ve her ikisinde llömür 
ve odunluk ikinci katlarında birer oda birer ufak 
sofa 47 numarada bir hela fu;t katlarında birer 
oda birer ufak sofayı ve oniiki arşın arsa üzerinde 
iki mutfağı havi iki ha.nenin tamamı. Kevser 

H. Mustafa Mümtaz ve Arif Ali Beyler 

oZ55 Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde İmamzade Köyi
çi ve Demirciler sokağında eski, 2, 4, 30, 32, 8 ve 
s~kiz defa mükerrer 8 ve yeni 22, 24, 2, 28, 4, 6, 8, 
10, 14, 16, 18, 55 numaralı altı yüz arşın ama üze
rinde kagir on dört daireden ibaret olup birinci, 
ikinci daireler beşer ıoda v~ diğeı: dairelerde dör-
der oda birer sofa ıbirer mutfak ve bu odalardan 
başka bir hademe ıodası ve iki oda (bu iki oda 
çamaşırlığa tahvil edilmiştir. ve burada ikişer tek 
ne ve sabit kazan vardır), on dört kömüıJük bir 
çıkına, üstünde daraçayı ve ikwk arşın bahçeyi ve 
onbir dükkanr havi bir hanın tamamı. Hanife 

Cavide H. 

Yukanda cins ve nevile semti ve numaraları müharrer em

vali gayri menkülenin icra kılınan aleni müzayedeleri netice
sinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde 
takarrür etmiş ise de mezkur bedeller haddi 1ayııkında görül
mediginden te-krar (otuz ibir) •gün müddetle ilan edilmelerine 
karar verilmiş ve 31 T. Evel 931 tarihine müsadif Cümartesi 
günü kati kararlarının çekilme.ıi takarrür eylemiş olduğundanı 
yevmi mezkurde saat on dörtten <>n beşe buçuğa kadar Sandrk 
İdaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Mahkenıei asliye altıncı hukuk 1 BARTIN ı.~~s POST ASI 
dairesinden: sur at 

Saraçane başında Hüsam bey ma 
ha!Jesin<le Refah sokağında 3 N. 
lu hanede sakine Ayişe Feride Ha 
mm tarafından ınezkfir hanede ko-
cası Hatibi efendi Jleyhine ikame 
eylediği boşanma -davasının icra kı 
lınan tahkikat eS".ıasında mümai
J<oyhin halen ikametgahı meçhul 
olduğu mübaşirin verdiği meşru

battan anlaşılmakla mahkemeye 
ge.lmeıi için tanzim kılınan davet· 
name ilanen tebliğ edildiği hal.de 
gelmediğinden hakkında hukuku 
usul mahkemeleri kanununun 393 
cü maddesi mücihince giyaben ka
rar verilerek 25-10-931 pazar günü 
s~at 10 d~ dahi yevmi tahkikat ta- 1 

ym edlhnış olduğundan yevmi mez 
kCırde isbati vücut etmediği tak
dirde muhakeme giyaben icra ve in 
taç edileceği ve işbu ilannammin 
bir nüshasi muhakeme divanha
nesine talik edilmiş olmakla gazete 
ile de keyfiyyet iliin olunur. 

ZAYİ- 1021 sicil numaralı araba-" 
cı ehliyetnamemi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur. 
Eyüpte mükim : Ferit . 

ZAYİ - 996 sicil numerolu şoför 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. Şoför: 

Bartın Vapuru 
21 · p t - günli 

Eyllll ! '.·!.'· . azar esı saat 
19 da Sirlrec'i rıhtımından hareket
le, Ereyli, Zonguldak, Bartın, 

Amasra, Kurucaşile, Ci<le ialı:elele

rine azimet ve ayni tarikle İstan
bula avdet edecektfr. 

1 inci, 2 inci, 3 üncü sınıf kama
ralarla güverte yolcularına mahsus 

1 
mahfuz mahalleri varıdır. 

Müracaat malıalli: Eminönü Seb- I 
ze Sokak No. 8. 1 

Telefon: 23609 ve 23388 

SADİK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 
vapuru 

20 Eylı'.ll PlZIR 
günü akşamı 17 de Sirlceci 
rmtımmdan ha!l'eketle 

SEYRlSEF AIN 
Merkez accnta: Galata Köprü ba-

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür

dar zade han 2. 2740, 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

GÜLCEMAL 22 Eylfıl Sa
h 10 da Galata rıhtımın
dan kalkacaktır. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSJN) 22 EylUl Salı 
17 de Sirkeci Rıhtımın
dan. 

22 Eylill Salı Tırabzon 
postıası yapılmryacaktır. 

Havuzlar içinde lokanta 
mahalli Mudanya hattı kah 
ve ocağı İzmir ekspres hat
tı kah.ve ocağı bir sene se
kiz ay için ayn ayrı şartna
me ile kiraya verilecektir. 
Teminat maktuan 100 lira
dw. İhale 20-9-931 saat 
16,30. (2196) 

İdareye müstacelen lüzu
mu olan yedi kalem demir 
ıboru ve teferruatı kurşun 
boru, pirinç çubuk, bakır 
boru, lavha karbon, pres 
lastiık, cıvata 10 kalem elek 
trik malzemesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 
22-9-931 saat 16,30. (2604) 

G!llıriMc~ 
Liman.rmıza muvasalatı b eklenen 
ASİRİA vapuru 22 Eylul Sali 

(İtalya ve Yanan.istan) dan. 
KALDEA vapuru 24 EylCıl per

şembe (Rumımya ve Bulgaristan) 
dan, 
Yakında Limanmuzdan hareket 

edecek vapurlar 
VESTA vapuru 20 Eylill Pazar 

(İzmir, Midil1i, Kanoya, Kanya, 
Kalamata, Katakulo, Venedik, 
Trieste, Fiume, ve rie-t;te) ye. 
ASİRİA vapuru 23 Eyh11 Çar

şamba (Burgaz, Varna, Köstenee, 
Kalas ve İbra ile )ye. 

VİENNA vapuru 24 Eylill 
Perşembe sabahı tam 10 da 
(Lloyd Ekapres)olarak (Pire, Bren 
dizi, V>Cnedik ve Trieste)ye. 

(COSULİCH LlNE) kumpanya 
ıının lüks vapurlarına aktarma edi· 
lerek şimali ve cenubi Amerika li
manlarına gitmek için tenzirntlı 

doğru bilet verilir. 
Her D>Cvi tafsilat için Galatada 

Mumhane (Lloyd Triestino) ser 
acentooine Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galatasarayında sab1k Selanik 
bonmarşesi binasındaki yazıhanele

rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirkecide Kırzade hanındaki ya 
zıhanesiD>C müracaat edilmesi. Te
lefon İstanbul 235. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seıri Karadeniz 
Postası 

B ··ı VAPURU u ent 21 Eyıuı 
Pazartesi 

günü akşam saat 18 de 
Siııkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancrk, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Görele, Vak 
frkebir, Trabzon, Sürme
ne, Rize ve Mapavriye izi
met ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu iiçin Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
kar1psmda No. 61 acentasi
ne müracaat. Tel. 21037. 

ı-;;;;;~;;,;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jjj Ali Riza, 
Geçenlerde Kemalpaşa kazasının 1 -------------

Paraa köyünde bir gece komünist YÜREK ÇARPINTISINA ZAYİ - Seyrüseferden almış ol
duğum arabacI ehJiyetnaınemi zayi beyannameleri atılmıftı. Kemalpaıa N EVRQ l C EMA l 

müddei umumiliği ve jandarma ku- ettim. Yeni.sin' laca· unda .. . 

(Z<>nguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
rnsun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nyeye uğrayarak avdet 
edecektir. Fazla tafsilat 
için Sir<keci Meymenet ha
nı altında acenteliğine mü-



• 

-- -

Darül~cez~ müdürlü-
ğünden: . 

H·· • • _ _, bin beş yüz kılo kunı 
uıueııseseye bir sene için ıktıza eu-ell .. 30 E liil 931 

razakı ·· ·· ·· ·· 1 arf uı·ııe munakasası Y uzumunun kapa ı z us . · . ........ Taliplenn temı-
Çar~amba günü saat on dörtte icra edıle<:.,.._.ıır. 
nat akçelerile müesseseye müracaatları. (2321)· 

Çorum-Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 

Çorum Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü<lürl~ğü için ~ima~ 
cak 240 seri Nooealvar n iı.e on bir kilo kinın .. ko'."11pnmesı 

..... A_ bı"r ay müddetle mevku milnaltasay 
6-9-931 tarihinden ıtı.,.... en 
k T 1

. l_.;n .. artnameyi görmek ve bu hususta da 
onulmuştur. a rp ~ • " ı 1 s hh 

h 
. u· a1m k üzere Çorum ve stanlnı ı at ve 

a zıyade ta~ at aı .• 
ı . . Müdürlüklerine müracaatları ılan olunur. 
çtımaı Muavenet (2546) 

• 

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde 

Birinci mUkifat 

Sıhhatinizi muhafa:ıa ecliniz .. 

Asipin - Kenan 
Komprimeleri _ 

Baş, diı ağrılarının Ye soguk 
aljıalığının 

birinci ilicıdw •• 

Çekiliyor 

" 
" 
" 

nden: 

MiLLiYET PAZAR EYLUL 193! 

Yüksek Mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muamelesinin hitamı olan 24 Eylii.l 931 Per

şembe günü alqamma kadar mektebe kaydü kabul 

edilmiş bulunan talebe meyanından mektebin leyli 

kaılrosuna göre alınacak leyli talebe miktarım te· 

frilc için yapılacak olan müsabaka İmtihanı 28 Eyliil 
931 pazartesi günü sabah saat (9) da ıcra edileceği 
cihetle alakadararun mezkfu gün ve saatte Gümüşsu

yunda kain mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. (2534) 

Istanbul müddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye dairesi için möbayaa edilecek 450 c;eki 

odun münakasaya vazedildiğinden şartnameyi görmek istiyen 
lenn her ~iin Adliye Levazım dairesine ve münaıkaısaya iştirak 

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve 
Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi 
İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve teşebbütası 

Sınaiye Türk Anonim Şirketi hissedaranı 19 31 senesi 
Tcşrinievvelin 21 inci Çarşamba günü saat 16 da Bey
oğlunda Tünel meydanında Metro Hanındaki Şirke
tin merkezi idaresinde fevkalade heyeti umumiye içti
maına davet olunurlar. 

İşbu içtimada hazır bulunmağı arzu eden hissedar
ların içtimadan laekal 1 O gün evvel hisse senetlerini 
vadeleri hu\ul etmemiş olan kuponlar ile beraber: 

İstanbulda: Şirketin merkezi idaresinıt 
" : Osmanlı Bankasına 
,, : Selanik Bankasına 

ve Brükselde : "Societe Financiere de Transports et 
d'Entreprises İndustrielles" e tevdi et
meleri iktiza eder. 

Hisse senedatınm tevdiine ait bilcümle damğa res
mi ve sair rüsum tevdi edenlere aittir. 

Rüznamei Müzakerat: 

1) Nafia Vekaleti Celilesi ile Türk Anonim Elektrik 
Şirketi ve İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Te
şebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi arasında 
teati edilen 20 Nisan 1931 tarihli mukavelename-
nin tasdiki. 

J edeceklerin teminatı müvakkatlerile 1 Eeşrıinievvel 931 Per- j 
şenıbe günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil komisyona 
müracaat!arı. (2404). 2) İstanbul Belediye riyaseti ile İstanbulda Havagazı 

ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Eskişehirde Tayyareciliği Tem sil edecek 
• bir abidenin inşası hakkında 

1.- Bu abide 50 :60 ebadında bir bahçe içerisine rekzedile
cektir. 

2.- Abidenin heyeti umumiyosi yerli mermerden olup üze· · 
rine mermer veya tunçtan Tayyareciliği temsil edeeek bir 
heykPl konacaktır. 

3 - Kaide şu şekilde olacaktır: 
A - Şühedanın cenazesi için alt katta zeminde lbeş adet hazır 

mezar yapılacaktır. 

ŞirKeti arasında teati olunan 21 Nisan 19 31 tarihli 
mukavelenamenin tasdiki. 

3) 20 Nisan 1931 tarihli mukavelenamenin icrası için 
İstanbulda Havagazı ve Elek~ik ve Teşebbüsatı Sı
naiye Türk Anonim Şirketi ile Türk Anonim Elek
trik Şirketi arasındaki bir itilafın tasdiki. 

> 

Tesisatı 

İstanbul, Eylfil 1931 
Meclisi İdare · 

Elektrikiye Türk Anonim 
Şirketi 

B - Kaide: bir daire olacak ve dairenin dahili duvarları ke- - Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, hisseda
miklerin kona&ağı müteaddit hücrelerden teşekkül ede-- ranr 1931 senesi Teşrinievvelin 21 inci Çarşşmba günü 
cektir. Hücre kapakları mermerden olup üzerine her sa:ıt9ı. 5 te,Beyoğlunda Tünel meydanında Metro Ha
şelıidin künye ve avakibi yazılacaktır. nındaki Şirketin merkezi idaresinde fevkalade heyeti 

C - Kaide etrafı mermerden balusturaklarla çevrilecektir. umumiye içtimaına davet olunurlar. 
E - Kaide üzerine mermerden çıkılacak ikinci bir kaide yapı İşbu içtimada hazır bulunmağr arzu eden hissedar-

lacak ve bu kaidenin altı köşesine de tayyareciliğin ta- ların, ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan, 
• rihc;esi ve temsili, şühedanın künyeleri hakkedilecek bir içtimadan Iaekal bir hafta evvel hisse senetlerini 

tarzda yapılacaktır. vadeleri hulul etmemiş olan kuponlar ile beraber: 
4 - Bu ikinci kaide üzerine 6 :8 metre iırtifaıı<da bir süti.ın 

rekzed.lip bu sütiın üzerine de tayyareciliği temsil edebilecek 
bir heykel konacaktır. • 

(Bir tayyare ile kanatlı bir kadın ve saire olabilir). 
S - İşbu abidenin resmini yapan müessise veya zavata inti 
hap edildiği takdirde dört yüz lira nakdi mükafat verileoektir. 

6 - Abidenin ecanibe kar§ı bile bir hissi ihtiram telkin 
edecek mahiyette olması meşruttur. 

7 - Taliplerin daha fazla tafsilat taleplerinde bizzat Es
i ki~ehir Hava mektebi kınnandanhğma müracaatları ve tevcih 

edilen suallere cevap -0larak tavzihan ilan olunur. (2523). 

TÜCCAR ve BANKA -
..-şanı~!; ~~t~i~nlc~ ~a~tda~ 18 ! ~k~~ 18 - 20 ye 1 kat,riii unıf açılmıştır. Malümatı ticariye, ilmi hesabı ticari, usuliı 

defteri: Basite, muzaafa, pakradomar. Amerikan usulü ve bankacılık, 
4 ay zarfında kamilen tedria olunur. Son imtihanda muvaffak ol•n· 
!ara iş tedarikinde muav net edilir. 

• 

Dersler 3 tetrinievvel Cumartesi günü başlıyor. Programı mec
canen ı.lmak ve kaydolmak için Beyoğlunda Amerika S<farethanesi 
yanında No- 42. Amerikan liun ve ticaret dershanesi.ne müracaat. 

Hususi ders dahi kabul olunur. 

Agop Pakraduni •-ıi 

Çeltik - Pirinç Fabrikası 4-1111!! 

M Kacabekir ve Sürekaıı Komandit Sirketi 
• • FMer Balat Caddesi No 46. Telefon 20732. ~ --· 

Tef§raf adresi: lstanbul: KABAR. 

En .on siıtem olarak inşa ettirdiğimiz fabrika pirinç zürraı için 

pek büyük menfaatler temin eder. 

GÜNDE İMALATI 30,000 OKKADIR. 
Gayet yüksek randöman verir, ve fevkalade temiz pirinç çuı;arır. 

Zürraıı maddi yardıİnlıır yapılır. Çeltik satın alınır. Çuval teduik 
edilir. Pirinç satın alınır veyahut satılmajta tevassüt edilir. 

Fabrikada sureti daime.de bir çeltik ve pirinç mütehassısı bulun
duğundan zürradan arzu edenlere çeltiğin •ureti zcr'i ve yeti§tiril
mesi hakkında meccanen fenni ma!Omat verilir. • 

İtalya ve Bulgırci.atandan analize edilmiş bereketli ve havadan. 
sudan gelecek hastalıklara karşı mütehammil, teminatlı ve mücerrep 

tohumlar fabrikada bulundurulur. 
Fabrika depolarında muhtelif cinste Filibe tohumundan Edirne 

de yeti~tirilmiş pirinç her zaman mevcuttur. Nümune ve başka izahat 
isteyenler Fabrikaya müracaat ebnelidirler 

• 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari .,. 

iSTiKLAL LİSESi 
bk, orta ye Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün nnıflan mevcuttur. 

Tal ebe kaydına batlanmışhr. 
Kayıt için her pn müracaat olunabilir. 

l.toyenler tarifna1De ııiSnderilir. 

!stanbulda: Şirketin merkezi idaresine 
,, • : Selanik Bankasına 

tevdi etmeleri iktiza eder. 
• 

Hisse senedatının tevdiine ait bilcümle damğa res
nlİ> ve sair rüsum tevdi edenlere aittir. 

• Rüznamei Müzakerat: 

1) - 20 Senede başa baş itfa olunacak, yüzde beş faiz
e li 100,000 liralık tahvilat ihracı için Şirket mec

lisi idaresine mezuniyet verilmesi. 

2) - Mezkur tahvilatın, muvafık görülecek fiat, şerait 
ve teminatla satışını temin ve bu hususta lazım

gelen kanuni muameleleri ifa için l\ıleclisi İdııreye 
sai8.hiyet verilmesi. 

İstanbul, Eylıil 1931 
Meclisi idare 

Istanbul Ziraat mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebe kayıt için müracaat müddeti temdit edilmiştir. 

Şimdiye kadar müracaat edenl~rin ve hundan sonra müracaat 
edecekler~ Tetrini evvelin birinci günü mutlaka Yeş.ilköy ci
varındaki mektepte isbatı vücut etmeleri. (2611). 

· Türkiye Hilaliafımer 
Cemiyetinden: 

Cemiyetin İatanbul<la Yeni Postaoh~ civarında Aksaray
lılar hanının 3 nmnaralı Bürosunda mevcut nllmunesl veçhile 
(650) adet hamam peştemalı 28 EylOl 931 tarihine miiıladif 
pazartesi günü tam öğl-e vakti aleni münakasa suretile mübayaa 
edilecektir. Nümım&yi görmek için Büro Müdiriyetine müra
racaat edilmesi. (2600) 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörl~ğünden: 

Yüksek Orman mektebi birinci sınıf kadrosu ik
mal edilmiŞtir. Kayıt ve kabul muamelesi kapanmıştır, 
Müracaat kabul edilmiyecektir. (2619). 

;fARSUS AMER1CAN COLLEGE 
• 

AMERiKAN ERKEK LISESi 
T aın devreli 

Lısan, !'en, San'at, Ticaret. Leyli, 250 lira; Nehari, 50 lira 

i 

3 üncü M.o.ordu ı 
ilSın,arı 

Kolordu karargah bacaları 

münakasai aleniye suretile ta
mir ettirilecektir. İhalesi 29-
9-931 tarihinde sair günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Taliple
rin §3.rtnarnesini ve keşifname
sini görmek üzere l\er gün ilıa 
leye iştirak edeceklerin vakti 
muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (285) (2327) 

• • * 
Ezine ve civarındaki kıtaat 

için sığır eti !kapalı zarfla mi.ı· 
nakasaya konulmuştur. ihale
si 1 Teşrinievvel 931 de per
şembe günü saat 15 te Ezinede 
askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve münakasa
ya girmek üzere teminat ve te
klifnamelerile Ezinede mezkur 
satın alma komisyonuna mü
racaatları. (280). (2271) 

• 
Ezine ve r .. ayramiçteki kı

taat ihtiyacı için un kapalı zarf 
la münakasaya Konmuştur. İha 
lesi 28 EylUl 931 pazartesi gü· 
nü saat 16 buçukta Ezinede As 
keri SA. AL. KOM. nunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartname 
almak ve münakasaya girmek 
üzere teminat ve teklifnamele
rile Ezinede mezkur• SA. AL. 
KOM. nooa müracaatları(277) 

(2269). 

*** 
K. O. ve kıtaatı için satle 

yağı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 26-9-931 

~umartesi günü saat 16 da 

Fmdtklıda K. O. SA. AL. 
KOM. da yapılacaktır. Talip· 
!erin şartnamesini komisyon
da gönnelerini ve ihale saatin 
den evvel teminat teklif nam!· 
!erile birlrkte komisyonumuz; 
müracaatları. (250). 

J(. 1- :,. 

Konyadaki kıtaat ihti
yacı için kuru ot ayrı ayn 
şartnamelerle ve kapalı 

zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 8-10-931 
perşembe günü saat 15 te 
Konyada K. O. SA. AL. 
KOM. nunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname al
mak ve münakasaya gir
mek üzere teminat ve tek
lifnamelerile Konyada mez 
kur KOM. na müracaatla
rı. (299) (2451) 

' .. ~ 
Çorlu ve Tekirdağında bulu 

nan kıtaatın 17625 kilo gaz ih
tiyacı aleni münak~sa usulile 
alınacaktır. İhalesi 29-9-931 ta 
rfüinde salı günü saat 15 te ko 
misyonumuzda icra edilecek
tir. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gün münakasa
ya iştirak etmek üzere teminat 
larile birli'kte vakti muayyende 
komisyonumuza müracaatları. 

(284) (2326) 

• • * . 
Kol.ordu ve fwka için sade 

yağı 23-9-931 çarşamba günü 
saat 14 te; Fırka hayvanları 
için saman 23-9-931 çarşamba 
günü 988t 14,30 da Fındrkhda 
K. O. SA. AL. KOM. mında 
pazarlıkla alınacaktır. Talip 
lerin şartnamesini komisyon 
da görmeleri ve ihale saatin· 
den evvel teminatlarile komi· 
syonda hazır bulunmaları. 
(329) (2620) 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevkii 

için.pirinç. aleni münakasay;, 
konmuştur. İhalesi 17-10-931 
cınnartesi günü saat 14 buçuk· 

ta Fındıklı.da K. O. SA. AL. 

KOM. nunda yapılacaktır. Ta 

liplerin şartname ve nümune
sini komisyonda görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temİnAt· 
larile komisyonda hazır bulun 

• 
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8 . ' MİLLİYET PAZAR 

,-. Toptan Fiatına ~er:ke~de Satı, 41m' 
Galata 1 J(araköy 

Erkekler için 

lngiliz: 
Mutambaları 

Çevrilebilir 
. Mutambalar 

81/ Liradar 
2 itibarer 

Müflon ile gabar-221/ 
din PardesUler 2 " 

Trençkotlar 

İngiliz biçimi 
Kostümler 

Cihanşümul marka 

MlNDEtBERG 

EMPEHMElBitiZE 

Pardesüler 
271

12 Lira 

' 
4 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyetinden 

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

veçhi le imal ettireceği ( 100) adet bakır çaydan ile (2500) adet 
bakır tepsi münakasa suretilt sipariş edilecektir. Münakasa 
günü Eylfılün yirmi birinci pazartesi saat (14) tür. 

Talip olanların nümune ve şartnameyi görmek üzere me:~
kur tarihten evvel depo Müdi-riyetine müracaatları ilan olu
nur. (2374). 

Nafıa vekaletinden: 
2000 Ton katran yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuş

tl!r· Münakasa 9-11-931 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te An
kara<la Nafia Vekaleti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü- , 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 buçuğa kadar münaka
sa komisyonu Riyasetine vermeleri lazrmdır. Taliplerin Ticaret 
Odalarında mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa 
şartnamelerini bir lira mükabilinde Ankarada Nafia Vekaleti in 
şaat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa liman işleri Müdürlü
ğünden de tedarik edebilirler. 

Erzak münakasası 
Orman Ameliyat Mektebinden 

Cinsi Nevi münakasa: Tarihi Saati 

Koyun eti ) Kapalı zarf usulile 7-10-931 13,5 
Sade yağı ) Aleni usulile 7-10-931' 14 
Beyaz peynir, kaşar pey- ) 
-nir, zeytin sabun,pirinç) K~palı zarf usulile 7-10-931 14,5 
zeytin yağı, şekel' ) 

Un, Makama, Şehriye, ) 
Fasulya, Mercimek, ) 
patates, sovan, Kuru ) Kapalı zarf usulile 7-10-931 15 
bamya, bezelye, limon, ) 
nohut,soda,tuz,yumurta,) 
salça ) . 

Yaş sebze )Aleni usul.ile 7-10-931 16 
Orman Ameliyat mektebine 932 mayıs gayesine kadar ihti 

yacı olan balada cinsleri ve nevi ihaleleri muharrer erzak ve 
3aire yukarda gösterilen suretlerde münakaı;aya konulmuştur. 
Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve taliplerin de 
yevmi ihale olan 7 Teşrinievvel 931 tarihinde Fındıklıda Yük
sek mektepler muhasebeciliği dairesinde Yüksek ;Mektepler 
Miihayaat komisyonuna müracaatları. (2411) 

KARON Alman kitaphanesi 
Bovo2'1u Tünel meydanında 523 

, 
Hanımlar ' için 

Deri taklidi, mütenevvi 
renklerde 

Çevrilebilir 
Mupmbalar 12

1/ Liradaı 
2itibare• 

'vtüflon ile gabar 211 j 
din pardesüler 2 " 

İpekli 
Muşambalar 21

1
/2 " 

Çocuklar için 
fngiliz 41

/2 Mutam baları " 
Trençkotlar 81

/2 " 
Yünlü 81

/2 Paltolar " 
Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto-

lar, kostümler 

muşambalarla Ha-

nımefendilere mah-

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

Tahlisiye umum müdür
lüğünder1 

Tahlisiye mevkileri için mahfuz nümunesi veçhile 2300 adet 
maa kapsol roket fişeğinin imali kapalı zarf usulile münakasa
ya çıkarılmıştır. işbu fişek ve kapsolların Türkiyede imal edil
mesi şarttır. Bu fişekler ile kapsolları imale talip olanların şart 
nameyi almak üzere Tahlisiye Umum Müdiiclüğüne müracaat 
etmeleri ve zarflar 27 Eylfıl 931 tarihine müsadif pazar günü 
saat lf' e kadar kabul edilecek ve 28 Eylfıl 931 pazartesi günü 
saat 14 te açılacağından zadların 27 Eylfıl 931 pazar günü saat 
on sekize kadar Galata rıhtımında Maritim hanında Tahlisiye 
Um:.ım Müdürlüğüne teslim edamesi ve teklif sahiplerinin 28 
Eylfıl 931 pazartesi günü saat 14 te mezkur mahalde Mübayaa 
Komisyonunda hazl!I" bulunmaları ilan olunur. (2289). 

Sıvas belediytsinden: 
' ~deli mubammini 

Lira 
7200 

Sivas Belediyesi için (üç bin üç yüz) metre tuliinde ve on 
iki buçuk santimetre kutrunda şakuli dökülmüş su borusuna 
ihtiyaç vardır. İcabeden mahallere konulacak hava vantozla
rile diğer teferruatının eb'at ve i§kalile şeraiti fenniye ve te·· 
diyesi İstanbul Belediyesine gönderilmiştir. Buna ait evrak 
ve teferruatı orada tetkik edilebilir. İşbu boru ve teferruatının 
Darıca iskele6ine gümrüksüz ve Sivasa kadar sigortalı teslim 
edilmek şartile kapalı zarf usulile 28 EylQl 931 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat on beş buçukta ihale edileceğinden 
talip olanların şeraiti kabul ettiklerine daia evrak ve bedeli 
keşti olan (7200) liranın yüzde 7,50 kuruş teminatlarile teklif
lerinin ihale günü Sivas Belediyesinde mevcut bulunmaları 
ilan olunur. (2395). 

Bahriye sevkıyat müdürlüğünden: 
Tamire muhtaç Benz ve Mersedes marıkalı iki adet binek 

otomobili tamire muhtaç Dayimler marka bir adet kamyon: 
Yukarıda cins ve nevi gösterilen otomobiller 2 birinci teş

rin 193i Perşembe günü saat 10 da aleni müzayede ile satı
lacağından talip olanların depozito 2kçelerini müsteshiben Ka
srmpaşada Bahriye ııevkiyat Müdürlüğünde müteşekkil komi 
syona müracaat etmeleri ilan olunur. (2470). 

lstanbul 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
lfıl 931 pazartesi günü ihalesi icra edileceğinden taliplerin yev
mi mezkfırrla şartnamede yazılı pey akçelerile birlikte Ankara 
Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğüne mü;racaatları lüzumu 
ilan olunur. (2316). 

unuz!.. dıye bagırmıt· cfOllU müddei umumiliği ve JMdnrma ku: DAN 20 DAMLA ALMAK KAtlUIK nin hükmü 

ı 1 
"Roue Libre., sistemini ... 
"8,, silindirli şampiyor. 
·bir Studebaker otomobi
linde tecrübe ediniz. 

ıwıımııı11ınııımı~mımmı: 
ıaıııııımınu~mımıı~ 
mıı:illrnı~aıı1mııııııı:H 
1111J111mıımıııııKnnı1111ı. um 

ıMıııııı~~mmıını i 
ı mıııımı~~mrıijı 
1 ıııı 1~~~il'~llttffil 

~OUE LiBRE . otomobilcjye uçar eOr'at, r•f•h·. 
' ve konfar hususund.ı yınl vı unutulmaz Dir 

fevluılldolik ı.kdım eder. Sizin dı bu levkıllde
liği; Studeb•ker'in mı,hur 1181 ~ silindirli arab•I•"· 
nın birinde tecrDbe ve takdil" etmenizi arzu ıdiıoruz 
Dıln~ının en calibi dikkat otomobillerinden madtft 

1
. 111luıımlıwı11~ 1 

. ıııııııııı!nıı1ıı. 
'lııufflnan ••mpiyon fl're:ıoident, mıthur Commander 

ve parlayan Olctator. 

ı 1ı 1ı1ıım~ ~ 

ı~ırı~ı~ . , 
1 

" ROUE LiBRE .. uyes;ndo ; ayıOınııla akuleratOrOn 
.,edalinl ıalıve,.dıQıniz her defasında a!"abanın hızlt 

harekelıi ile aQrOlrlenmi' olarak seıaiz kıyacakıınıı. Ha· 
reketlniz, bQyOk bir kutun uçuıu gibi tatlı , ukin vı ıeıUı 
olacaktır. Faz1a olarak , mühim bir teıarruf d11 temin 

etmff olı1caksınız . Fllhaicıka ınotarOnDı 10 da 2 kflomıtre 
, iıtirahat edecek b~aenaleyh yaG ve ~enılnde •ı. 115 ifa ~q 
nispetinde bir tasarruf yapacakaınız. ikinci ile priz dir .. I 

, araıwıda ambreyaja tımaıı. etmedın hareketten sQkOnıte 111· 
f çebillrsinlz. 
1 Studebakır tarafından tekemmül ettirilen ve bügün en meıhur 
-.mırikın olomoblllerinde tatbik edilen "Roue libre .. sist~~lnJ 
ı.crübe ıdlnlı. 

f:_ I• ,... url SluMılı•kır ,.,,.,ı.ııS.rfttM fMl•I• tuta tıılttMMl.,,tslMt• 
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G. ve A. BAKER LTD 
Posta kutusu : İstanbul 4 6 8 
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STUDEBAKER 

F LIM·PLAI< · 11'· IECZA 

•••ı:ıı:t:ı• 
-Hl!R VICADıı: ARAYINIZ-

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi lııuıtalıklar te<lı° 

vilıanffi. Karaköy, büyük mahaJJ<:ııl 
ci yanında No 3• 

REIMI ILINLlR T~iı LIMTED SIRIETI 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder · ı 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 .................. 

Devairi Resmiye ve Hususiyeden Maaş Alan 
Memurin ve zabi- LJ V d l l Her türlü ihtiyaçlaruıı temine hadim çek ve
tana ve ailelerine ZUn a e er e rir. Terzihanesinde muktedir makastarlar ne· 
zaretinde en müşkülpesentleri bile memnun edecek bir tarzda en ucuz fiatlarla en mükeın 
mel malzeme kullanmak şartile l:ıer cins elbiseve paltolar imal eder. Her yeroen uy
gun ş&ait. Basit muamele. Kefalet için külfet yok. 

Sultan Hamam Dikranyan Han 21 Santıdeneral 

Leyli 
ve 

Nehari 

Kız 
ve 

Erkek 

Ana sınıfı - bk kısım - Uae aımfları 
Kayıt için her gün .aat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir, 19 Eylül cumartesi ıünü 

'başlamıştır. Talep edenlere mektep tarifenamesi gönderilir. Telefon: Bebek 210 

Saraçhanebaıında Münir Paşa konaldannda 

Kız L:y~~k~k Hayrı·ye Liseleri A::~~k 
ve Neharı llH 

Tekmil aınıfları mevcuttuc. Kayde başlanmıştır. Tedrisat türkçe, fransızca ve iagiliz:cedir. 
Talebe ".abah evlerinde:ı mektebin otomobillerile alınır ve akıam ayni vaaıta ile evlerine 

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

Unutmayınız ki: Yeni 

cihanşümul §Öhreti, 
semeresidir. 

Edirne 4 No. lu Jandarma mek
tebi müdürlüğünden: 

Asgari Azami 
Un Kilo Kilo 

80,000 130,000 
Edirne 4· No. 1ı Jandarma metkebi ihtiyacı için yukarıda mik 

tarı yazılı dakikin icra kılınan münakasasmda verilen bedelle
ri haddi layikta görülmemesinden 30 Eylfil 931 Çarşamba gü
nü saat ıs te kapalı zarfla tekrar münakasası icra kılınmak 

üze!·e 10 EylQl 931 den itibaren yirmi gün müddetle münaka
saya vazedilmiştir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere mektep 
müdüriyetine ve Edi.:-ne malmüdürlüğündeı ı müteşekkil ko
misyona müracaatları ilan olunur. (2372). 

'Jı Dr. Ihsan Sami ~mır"" 
Öksürük şurubu 
Ökıınrnk ve nefeı darlığı 

1 
için pek tesirli illçtır. Di
vanyolu Sultan Mahmut 
türbeıi No. 189 

· ._ Her eczanede bulunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ 

leden sonra saat (2,30 dan Se 
kadar İstanbul.da Divanyoluıı 

da 118 numaralı hususi dair 

sinde dahili hastalıkları mua 

yene ve tedavi eder. Telefoıı 
İstanbul 8923. 

Sıra numarasını beklememe 

isteyenler, kabineye müracaa 

la veya telefonla randevu al 

malıdırlar. ' 

MiLLiYET MATBAA.5 


