
PAZ K 
6 EYLOL 1951 ---6 ncı sene, No. 2001 

NUSHASI S KURUŞTUR 
·------ - ·-. 

. - - . 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı MüdürU 

ETEM İZZET 

- -- -~ 

Bulgar 
İürkleri 
Ve Biz 

ı ısmet Pş. Hz~ yakında Atina ve Peşteye gidiyor 

Bulgariatan'da iki ay kadar 
evveı yapılan intihabatta Zgo
tor denilen koalisyon'un mağ· 
itip olarak milli blokun kazandı 
iı ve bu bloka istinat eden Ma· 
linof hükUmetinin iktidara ııeç· 
tiği malumdur. İki ay evvel bu 
~i.diıeyi kaydederken, Bulııa· 
l'lstan'daki hükumet td>eddülü 
11iin, bu komşu devletle müna· 
•ebetimiz noktai nazanndan e
henımiyetsiz olduğunu, . Zgo· 
'l>or zamanında teessüs eden sa
lııiıni münasebatın yeni idare al 

eıı ~':Oda dahi inkişafına mini biç 
1 ~ sebep olmadığını izah et· 

llı.ıştik. Bu suretle Bulgaristan 
daki intihabatın neticesine kar 
t' Yalnız bitarafhğımızı değil, 
uelki de Iakaydimizi anlatnııt 
hulunuyorduk. 

Her memlekette intihabatta 
kaybeden fırkalar için nıücade 
leııin sonunda birer planço yap 
ııı.k teamüldür. MağlObiyetin 
•ebeplerini izah etmek, bazan 
d11 meı'uliyeti bir tarafa yü~
leınek lazımdır. Bu, mağlObı
Yeti bir nevi tevil mahiyetinde
dir. '"Biz çahttık amma, bırak 
lnadılar demek eski bir politi· 
1. .. 
lla an' anesidir. 

Şimdi de Bulgaristan'da 
Zııovor son mağlUbiyetinin 

2 böyle bir plinçosunu yapmak 
dl la meıguldür. Bu fırkanın 
~ llazeteleri etrafların• bakmıt· 

lar, ince elemitler, uzun do1?1· 
rB lııutlar ve nihayet Zgovor u~ 

IDağlubiyetini Bulgariıt~mdakı 
e4 'rürklerin kendi aleyhlerıne rey 
~ "ennelerinde görmüşler. İtiraf 
:q edelim ki biz, Bulgar Türkleri 
~ nin siyasi kanaatlerile alakada!' 

değiliz. Bulgar intihabatların· 
da ne şekilde rey verirler, şu ve 
Ya bu yolda rey vermelerinin 
•ebep ve amilleri nedir; bunları 
llek tetkik etmedik. Ve eğer 
Zgovor gaıeteleri bu mevhum 

1 IDes'ulyetin hududunu bu 
noktada bırakıp tevsi ememİ§ 
olsalardı, Bulgaristanın dahili 
llınurile ali.kadar bir ite karıt· 
inak aklımızdan geçmeıı:di. An· 
Cak bunda bizim de dahlimiz ol 
duğunu ve Bulgar Türklerinin 
.\ıikaranın telkinatı altında ha 
~ket ettiklerini söylemeleri, iti 

ulgar politikasından çıkara· 
lak Beynelmilel sabaya intikal 
j~iriyor. Hele bir gazetenin, 
ı/.rkiyede muhalif bir fırka tef 
ılı İçin yapılan teıebbüslerin 

~tice vermediği Türklerin da
~~a hükumetçi ~lduklarını id-
11• etmesi ve bundan da Türk· 
ı?in milli seciyeleri hakkında 
ır takım gülünç abk&ın çıkar 
:ağa kalkıtmaaı, bize, bu ka· 
lr zaman Bulgaristana hakim 

: 111n bir bükfunetin efklrı, ne 
erece gayrı mes'ul ellerin ida· 

~e e~tiği gazeteler taraf~~-? 
~ıç edildiğini göstermeaı ılı· 
-. rıle dikkate ,ayandır. Zgo· 
~r'u~ son intibabattaki mağlu 
~etınin bir amili de bu derece 
~f it düıünütlü ve her türlü va 
~e \>e mes'uliyet hissinden te
t rüt etmiı kalemlerde olmak 

11~ektir. Türkün milli seciyesi 
~ 1 anlamak bu muharrirlerin 
~llrayış kabiliyetlerinin fevkin 

11
• olsa da Türk Cümhuriyeti· 

ti ltı_ Pek açık olan harici siyase
t 111 Öğrenmek kolay olmak li· 
~llıdır. Türk Cüınhuriyeti ya. 
it ncıları kendi dahili umuruna 
, llrı~tırmamakta ne derece bas 
~~ ıse, başka devletlerin dahi· 
d l>olitikalarına kanımamakta 
~~ o kadar itina göatermekte
ıı il', Bu, bizim için sarsılmaz bir 
rensiptir . 

l .Zgovor'un mağlubiyetine 
"ılıııl olan sebepleri izah et· 
~ek bize dütmez. Fafat her 
d &.ide yalnız Türklerin reyile 
) e es_~ 'hükUmetin sukut etane
d ~egı itikirdır. Çünkü geçen 
k~"rede bu zümre sobranyada· 
~72 meb'usun 175 ine sahip i 
~ bu defa ancak 78 meb'us 
~~ltlrabilmitlerdir. Yani üçte i
~re Yakın bir nispette kaybet: 
~ •tler demektir. Görülüyor kı 

tovor aleyhine yalnız Türkler 

Balkan birliği Türkiye -;dur ıubesi diin '<ü içtimaında 

Balkan Birliği k!Jnf e
r ansına hazırlık •• 

Konferansın ilk celsesinde Başvekil 
İsmet Pş. mühim bir nutuk irad edecek 

Sıhhi tetkiliıt ve içtimai siyaset 
11 teırfnievvelde ~ top 

!anacak olan Balkan kaaferansınm 
programı üzerinde göriitmelı: üsse 
Balkan birliii Türkiye milli ıubNi 
dün öjleden sonra Darillfünunda 
milli ıube reisi Trabzon meb'uıu 
Haaaa Beyin riyuetlncle bir içtima 
aktdmiıtir. içtimada tefrik edilen 
J&omisyon1arm mesaİ•İ, raporlar, ve 
faaliyetleri tetkik edilmİftİr. Komiı 
yonlar 11 teırinievvele kadar ihzari 
faaliyetlerine devam edeceklerdir. 
Cemiyetin Ankara ınerlı.ea bfüoıu 
birkaç güne kadar lıtanbula nakle
derek burada faaliyetine denm ede-
celıtir. 

Komisgonlar 
Tefrik edilen komisyon azası 1u 

zevatbr: 
Fikri yaklatma komisyonu: 

zil Ahmet, İbrahim Aliıııttin, 

kup Kadri Beyler. 

Fa-
ya-

Kanunları birl01tirme komisyonu: 
Mitat, Nazım, Vasfi Ra9İt Bey

ler. 
lkbaat komisyonu: 
lbrahim Fazıl, Muvaffalı Mitat, 

Rll!lt Saffet, Süreyya Beyler. 
Münakale ve seyrüsefer komis-

yonu: 
Ali Rana, Cevdet, Sabri Beyl~r. 
Siyasi komisyon: 
Mahmut, Muaaffer, Necmettin 

f Zeki Mesut Sadık, Ruşen E9re ' 
Beyler. 

komİIJOnUI 

Akli Muhtar, Tahir, Velııpi Bey
ler. . . 

ilk aelıe 
Balkan lwnhranılannm ilk cel

ıeti 11 lefrİnievvelde Dolmababçe 
sarayında Hasan Beyin riyasetinde 
açılacak, Baıvekll ismet Pı. mÜ· 

him bir nutuk iradedecektir. Yuna
niotan, Bulgariıtan, Yagoılavya, 

Romanya ve Arnavutluktan selecek 
m.....ı.ı... heyetler ytiz kadar zat. 
tan milrekkeptir. Murahhulara ~ 
bir, camiler, müzeler ı•cllrilecek

tir. Boiaz i~de bir gezinti yapıla· 
cak, Ticaret ocla11 Yat klüpte bir zİ· 
yafet verecektir. Darülfünun emaae 
ti bir çay tertip edecek, belediye 
tehir namına bir akıam yemeği ve
recek ve Dolmabahçede gene beledi
ye tarafındftn muazzam bir balo ~e
rilecektir. 

Konferanslann ıon cel ... i Büyük 
Millet Mecliıinde aktedilecektir. 
Murahhaslar ıerefine hariciye veki
leti bir öfle ziyafeti 'Ven!Cek, Relıl· 
cümhur Hz. heyetleri kabul buyura
caklardır. 

Riyaseticümhur orkestrası eski 
Türk Ocaği binasında munlahaolar 
lar ıerefine bir konser verecektir. 

Balkan konferanılan ayın 19 un· 
de bitecelıtir. 

Esnafa ehliyetname 
verilmesi kararlaştı 

Esnaf cemiyetlerinde birer yardım 
sandığı açılması da takarrür etti 

Sofya ile 
Konuştuk 

Muhabirimiz, Atina 
hattının da 

açılacağını söylüyor 
Ankara • İstanbul . Sofya 

hattı nihayet dün sabah umu· 
ma açılmıştır. 

Dün sabal1 saat sekizde Sof· 
ya hattının İstanbul santralın
da bulunan matmazel Sofya'· 
dan ilk işareti almış ve şu sual
le karşılaşmıştır: 

- Allo; İstanbul.. .. 
Matmazel buna derhal cevap 

vermit ve bundan sonra Sofya 
ile İstanbul arasında mükale
meler batlamıştır. lıtanbulun 
8!_ükilemelerinden sonra An· 

kara ile mük&leıneler baflamı .. 
tır . 

Allo, allo, So/ga mı? 
Biz de Sofya elçimiz Tevfik 

Kamil Bey ile görütmek üzere 
randevu istedik. Ve sıramızı 
bekledik ... 

Gece saat dokuz buçuk ... Te
lefonun zili şiddetle çaldı, mu· 
habere memuresi seslendi: 

- Allo, Sofya karşınızda, gö 
rütünüz .. 

- Allo, aJlo, Sofya mı efen-
dim .. 

- Evet, buyurun .. Türkiye 
sefarethanesi .. 

- Tevfik Kimi! Bf. ile ıö
rüşmek istiyoruı:. Burası, latan 
bul, MlLLlYET ıazeteai .. 

See gayt pürüzsüz bir ıuret
te itidiliyordu. Muhatabımızın 
sesinde bariz bir heyecan ve 
sevinç duyar gibi olduk. T eba. 
lukle cevap verdi: 

- Orası İstanbul mu? Oh 
ne iyi. Ben sefarethane müıtah 
deminindenim, Sefir Bey dı
şarı yemeğe çıktılar. Mutlaka 
görii!nıek ister misiniz? 

- Mümkünse .. 
- Bir dakika müsaade edin. 

r.:. • • 

. ti ri mümessilleri takım ehliyet.iz ve acemilerin ~al11· - A.llo, Allo ... 
Esnaf cemıye e d "ki ' 1 clir ldcll B" ' · d L'k 1 k · ' .. kaba bürosu- mailn an şı yet etmıt er . a tr ıkı &.at a ı ıntızar es• 

CI .• cemiyetltt mura . . •. .. ' S un . .. . Ticaret odası sa- edıldıgıne nazaran bu yuzden bazı nasında kar§c.fııza ofya tele. 
n clavetı uzerıne • · bel · d · kt d" f k · k F nu . . . mıtlardır. Bu san at SU en te ennı etme e ır. on mer ezı çı tı. ransızca ses 

1 
ela bır ıçtıma yap . k L • • • onun eb' farı Hayrul- Netıcede esnafa ., ı •»r .rl·•ldP l lendıler: 

• tiınaa htanblıl m uı • ·ı ' luırarl 1 1 b S f ıç . edd" B ler de iıtirak ehliyetname ven mesı aştın • - Al o, ul'.1.sı o ya, orasr 
lah ;e Z17• ın ey ı mıştır. Bundan ~vr., rı <.:1: ı _ .... , .... h.!r...: (,.: Jstanbul mu; ne istiyorsunu7 

etmıflerdır. . k ühim bir yardım sandıklarının lüzumundan efendim? 
lçtiınada bilhassa ço m ed'I · d dıkl T" k' f" · B 1 ,. ed'l i tir: Ehliyet· babı ı mış ve yar ım san arı - ur ıye se ırı ey e gö-

nıeıeleye tema• 1_;" ! teşkili için sür'atle faaliyete geçilme (Devamı 6 mcı sahifede) 
iz eınaf ıneseaeaı. nam"" .. ·ııerı· bilhas· si takarrür etmiştir. 

C . yeti er mumcsıı ' . emı k kunduracılık gibi Bu içtimalar her ayın ılk cumar-
18 

marangozlu ' . .. .. 1 kt 
ll
'k d san'atlarda bir teaı gunu yapı aca ır. 

ehliyete taa u e en 

d 
, ·ı Bulgarlar da rey vermış· 

egı • d b .. 
1 d. Bu netice kartısın a u 
er ır. h' 

tün Türkler Zgovor le ıne rey 
. !salardı Zgovor gene 

vel"IIllŞ o ' 
mağlubiyetten kurtulamay~-

kt Vaziyet bu merkezde ı· 
ca ı. . 1 1 
kenı bir takım cirkin ıma a~ a 

mağlubiyetin sebeplerini haı·ici 
tesirlere atfetmek, ve bunu An
kara'ya kadar uzatmak mağlu
biyetin ye'sile husule gelmiş 
bir sersemlikten başka bir şey 
değildir . 

Ahmet SÜKRÜ 

Muallimler ara
sında tebeddülat 

Yeni tayin listesini 
alhncı sahifemizde o
kuyunuz. 

Başvekilin 1 

Seyahati 
Heyeti Vekile 

bugün toplanıyor 

ismet Pş. ayın 20 sinde 
Atinaya gidiyor 

ANKARA, 5 (Telefon) 
Batvekil İsmet Paşa bu sabah
ki k011vanaiyonel trenile tebri
mize gelmiştir. İstasyonda ic
ra Vekilleri, meb'uslar ve Ve
kaletler Erkanı tarafından kar
şılanmıştır. 

Hey'eti vekile yarm öğleden 
sonra toplanacaktır. İımet Pa
şanın ayın yirmisinden sonra 
Atina ve Pe§te seyahatlerine 
çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Hariciye vekili Bey de on 
güne kadar Ankaraya dönecek
tir. 

Yusuf Kemal Bey de bu sa
bah şehrimize gelmittir. 

Darülfünun 
Bütçesi 

Yalnız Edebiyat 
fakültesinde 

tadilat yapılabilecek 
Maarif velıaleti tarafmdan tek

rar tetldkine lüaum görüı.. Tıp ve 
Edebiyat fakülteleri biit9"1erile ..,_ 
zacı ve di,çi mekteplerinin bütçe!-' 
dün Darülfünun divanında tetkik 
eclllecekti. Fakat divan azasına ev
velce yalnız tifahi telıllıat yapddı
iı için, ekseriyet olamamıf ,.._ ~van 
toplanamamı!tır. 

Maamamt:h Tıp Falıülteıl 'fe -

zacı, ditçİ mektepleri mi!DMlsilleri 
sabahleyin Danilfünun emini Muam 
mer Ratit Beyin riyasetinde ihzari 

1 bir içtima yapmıtlardır. Bu lftlma· 
da Tıp Fakültesi ecıaacı 9'e difÇİ 
mektepleri bütçeleri tetkik eclilmit· 
tir. Bu bütçelerle alakadar müdor
riılerden itiraz edenlerin itiruları 
tetlsik eclilmiı, fakat 1ıwılar makul 
,örülemiyerek divanın evvelce tff· 

bit ettlfi tekilde ber üç bütçe de 
ayn• kabul edilmittir• 

Şimdi tekrar tetkiki l&znn gelen 

..., 
Dariilflinun Emini 

Muammer Raşit Beg 
yalnız Edebiyat fakültesi 
kalmaktadır. 

bütç ... i 

Divan bu sabah saat onda içtima 
ederek, Edebiyat fakültesi bütçesi
ni yeniden tetkik edecektir. Bütçede 
bazı deiitiklikler olman muhtemel
dir. 

Cenup 
Hududumuz 

Milliy•t J'•kında A. H. Berin 

)'eni bir makalesini neıredecektlr. 

Cenup hududumuz: bat1ıiı albndakl 

bu maka1ede Franu:ı:ların (Roma 

7olu) meıelesinde neden dolayı ••· 

rar etmiş oldukları ve Suri1edea 

Franıu: mandasının kalkacaiı ha· 

berlerine raimen naııl bir m8ıt•m

lekecillk aiyaıetinin lıtıkim oldufu 

i.zah edilmektedir. 

Hereke fabrikasının umumi görünüşü t1e yanan kısmı 

Hereke yangını ! 
Hereke fabrikasının en mühim 

kısmı nasıl yandı? 

Mahallinde tetkikat yapmak üzere 
sigorta eksperleri Herekeye gittiler 
Evvelki gece Herelıecle büyük Yangının .,..,1 sdıbfı tahkik ., 

bir yangın olmu§, fabrikanın Dai clilmektedir. Yangın etnfında aldı
kısmmda bulunan makine dair""i ğımız malümata nazaran, yangın 

tamamen yanmııtır. Y aaıın gece bilyillr bir ihtimalle elelrtrilı: telleri. 
saat iki buçukta ~ılonıt n ancak aa nin kazan dureıind"" çılonıttır. 

bah 1Ut 6 da söndürülebilmlftir. (Devamı 6 ınoı sahifede) 

lst11nbul Kız orta mektebi muallimlerinden bir grup 

Mektep ihtiyacı karşısında 

'/f 1.·ıı · f • Çocuk velilerinin bu 
lV.1. l zge • müşkülünü hallediyor 

Ist. Kız orta mektebi 
Bu sene mektebe 150 kız 

talebe alınacakhr .• 
lıtanbul kız orta mektebi henüz 

dördüncü senesini idrak eden bir 
irfan yuvamızdır. Evvela Fazlı Pı. 
konağında muhtelit olarak açılan 

mektep, bil&Jıare Gedikpaıaya ve 
timdi de Çiğaloilunclalı:i binaya nalı 
leımi, bulunuyor. Şimdiki bina mÜ· 

_sait olduğundan mektep buraya ta-

ıırunca yalnız kız orta mektebi o). 

muı ve kadrosu genitletilmlıtir. Bu 
binayı evvelce mektebi hukuk, aa· 

nayi mektebi, Vefa orta mektebi İf· 
ıııl ediyordu. 

Bina yeniden tamir edilınit gu:ıel 
bir hale konmuıtur. Mektebin ilk 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Topkapı müzesinde islam kitabeler: 

Müzeler lclar~oinln T oplıapı Sa
rayındaki, yilkaalı du..arlardan bir 
tan""ini eılıi iolim kitabelerine tah
ıiı ettiğini dilnkü nüshamızda yaz-

' '11ıtlık. 

Bundan hatka müze mildürlüğ;; 

tarahnclan .Şehzadebaşındaki met· 
ruk türbelerden birinde, mermer b;r 
küp bulunarak, müzeye naklolun
muıtur. 
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R GÜN 
lstanbul naszl işgal edildi? 

Aziz Hüdayi 

... -·· ! ) ........ ı LUl..J 

HA~üCl HA~lE~lb~R 
Kutuptaki tahtelbahir ne oldu? 

-~~~~~~~~~-o,-~~~~~~~~~~ 

Uzun zamandan beri haber alınmamakla beraber 
tahtelbahirin tehlikede olmadığı tahmin ediliyor 

Lonıski, Dempsey ile maç 
yapmak istemiyor 

Az sonra Tomson geldi ~~~~~~~~~~~~~~ 
TORLAND (Orcgon) 5, (A.A.) -Maruf ağır siki t Lo 

ki meşhur Dempsey ile bir boks maçı yapacak idi. Fakat 
şampiyon Dempseyin kendisile çarpışan iki rak;bini ilk r u 
yere serdiğini görünce Dempsey ile çarpışmağı kabul etmeı 
ve bu serefi kendisinden ba~kasına bırakdığını söylemistir. 

Süleyman Nazifin yazısını 
sansüre etti ? diye sordu 

kim 

Sansör arkadaşlarım anlattı 
laı-: 

"Seni tuttukları günden bir 
gün evvel bahriye zabiti ve 
a ~i zamanda h'homme libre 
g

0

azetesi in muhabiri olan bin 
hası Loreveran daireye geldi; 

"- Aziz Hüdai geldi m? Di
ye sordu . 

Bugün istirahattedir. 
Gelmiyecek, dedik. 

O gün galib .. Büyükdereye 
otomobil ı:ıönde··ip seni aldırma 
ğa çalışrrıışlar; karlar yolları 
kapadığı içİ:l otomobil geri 
dönmüs .. Ertesi günü erken
den bir. F t'lm'!z yazıcı neferi 
geleli; yine seni sordu; 

- Bugün nöbetçidir, gele
cek, dedik. Nihayet sen gel
din ve tutup götürdüler. 

Biraz sonra İngiliz sansöı· 
şefi Tomson geldi. Hüsrev 
Beyle görüştü. 

- Süleyman Nazifin yazı
sını kim san sör etti? Diye soı· 
du. 

- Aziz Hüdai, dedik . 
- Bu yazı Fransızları çok 

müteessir etmiş, dedi, o zabi
tin mutlaka ceza görmesini 
İstiyorlar. 

Hüsrev Bey protesto etti, 
ayni zamanda harbiye nezare
tine ve matbuat müdüriyetine 
mı.iracaat ederek senin için te
şebbüste bulunmasını temine 
çalıştı. Fakat hiç bir netice çık 
madı; s<:n bir tedbir olmak Ü· 

zere sadarete gitti; meselenin 
veh.ımet ve tehlikesini anlat
tı; yine müspet bir netice ala
madı . O gün geç vakit daireye 
döndü. Odada toplanmış ken· 
disini bekliyen arkadaşlara hi 
taben: 

- Bu şerait altında bir 
Türk sansör heyetinin çalış· 
masına imkan yoktur; çıka. 
lım ! Dedi; dosyalarımızı ala
rak odadan çıktık. T omson, 
Loreveran, Lavalet ve Kapiten 
Senet salonda idiler • Kapıda 
asılı duran (Matbuat kontrol 
heyeti) li.vhasmı indirdik; 
itilaf zabitlerinin gözü önünde 
parça parça ederek salonun or 
tasına fırlattık. Hiç biri bir 
şey söylemiyor, hayretle bakı
yorlardı. Merdivenlerden inip 
gittik. Ertesi günü harbiye ne 
zaretinde toplandık . Vaziyeti 
anlattık. Birkaç gün vazifeye 
gitmemekliğimizi ve dışarıya 
çıkmamaklığımızı emrettiler. 
Senin evine de bir tezkere ya
zarak "merak etmeyin, Aziz 
Bey bir vazife ile birkaç gün 
için uzak bir yere gönderildi,, 
dedik. Fa!tat i!:i gün sonra ev
den i~i anlamışlardı. Refikan 
seni görmek için iki defa sefa
rete müracaat etti, bırakma
dıla•·.,, 

Y aşadığın11zı, duydu
ğumuzu haykıralım 

Süleyman 
dim: 

Naziften dinle-

"Rumların o günkü çılgın
lığı beni çıldırttı. Matbaaya 
gelir gelmez "Kara bir gün,, 
kitab~sini yazdım. Siyah bir 
çerçeve içine aldım. Arkadaş
lara: Buna sansör müsaade et 
miyccektir. Fakat siz bir defa 
gönderin; belki .. Dedim. 

Nöbetçi muharrire bırak-
tım. O ne alay, o ne yaygara 
idi? Kimin cenazesi kalkıyor, 
kimin düğünü yapılıyordu? Bu 
ördeklere ölmediğimizi, duydu 
ğumuzu ve unutmıyacağımızı 

bağıracak bir ses lazımdı. Ya. 
ni bütün milletin bir ağızdan 
cıkan sesi .. Fakat bu sesle san 
;ör de muhakkak boğulacaktı. 
Sabahleyin "Kara bir gün., 
ıün basılmıs olduğunu görün
~e hayret ettim, fakat çok da 
sevindim. ,, 

Onu idam ettireceğim 
Eslci sefirlerimizden 

"T . Kemal Bey anın .. 
Galip 

sinde hatıralarını yazarken an 
latmıttı: 

" .. Ceneralin tıpkı bir tiyat 
ro sahnesini andırır bir şekilde 
tertip ettirdiği alay münasebe
tile Anasırı Hınstiyar.iye ve 
betahsis Rumlar tarafndan 
aleyhimize birçok nümayişler 

vuku bulmuştu. İzzeti nefsi 
m:Uimize pek ağı~ gelen bu 
taşkınlıklardan müteessir olan 
muharrirlerimizden birisi lisa· 
nından ertesi günü on beş sa
tırlık ateşin bir fıkra intişar et
ti . 

Mütarekeden sonra itilaf 
devletleri sureta menafii siyasi 

ye ve askeriyeleri aleyhinde bir 
şey yazılmasını ve esasında 

ise Beyoğlunda Türkçenin 
gayri elsinede çıkan gazeteleri 

istedikeri gibi aleyhimize neş
riyatta bulunmakta serbest ve 
bizimkileri dilsiz bir halde bı· 

rakmak maksadile muhtelit 
bir sansör teşkil etmişlerdi. 

Bu heyette erkanı harp binba
şılarından Hüsrev Bey refaka
tinde lüzumu kadar zabitan 
ciddiyetle çalışıyorlardı. 

Ancak itilaf sansör heyet
leri yanında bize tamamen düt 

man ve işleri daima tezvirat 
icadından ibaret bulunan bir 
takım Rum ve Ermeni genç

leri tercüman sıfatile ifayı vazi 
fei hiyanet ediyorlardı. 

Bunlardan biri bu fıkrayı 
görünce mal bulmuş mugribi 

gibi hemen Cenarale koşmuş, 
ve, F ranaız devlet ve milleti 
nİ tahkir sadedile bir Türk 
gazetesinde bakınız nasıl bir 

makale intitar etmiştir diye
rek ortaığı velveleye vermiştir. 
Derecei kudret ve satvetini ls 

tanbul halkına karşı parlak 
bir surette ispat fırsatını bek

liyen Cenral ise o gece san
sörde ifai vazife etmi~ olan 
Türk zabitini tevkif.ile Fran· 
sız divanı harbine 
tir • 

Ayni zamanda Babıali ye 
zehirnak bir protestoname gön 
dertmiştir • 

Arkadaşının böyle bigayri 
hak ve ecnebi kuvvetler tara
fından tevkif ve divanı harbe 
sevkinden müteessir olan Hüs 
rev Bey diğer rüfekasile birlik 
te memuriyetten istifa eyle

mit ve fimabait hiç bir Türk 
zabitinin muhtelit sansör ida

resinde çalışmarnasını arkadaş
larına kabul ettirmiştir. 

Hariçte dönen rivayetler 
masum zabitimizin ibreten lis
saire .• Maazallah - kur,una 
dizileceği zemininde olmakla 
hariciye nazırı Mustafa Retit 
Paşa bizzat Franıe Oepereyi 
görerek bu iddianın ne derece 
vahi ve vazifesinde zenece te 
kisülü görülmemit olan bir 
Türk zabitinin ecnebi bir diva 
nı harpte muhakeme edilmesi 
memlekette ne kadar sui teai- 1 

ratı ve teşvişi ezhan dahi o
lacağını ispate çalışmıt ise de 
Fransız Baıkınnandanı bizzat 
müşarünileyhe (bu zabit Fran
sız milletini tahkir eden bir ma 
kalenin neşrine iğmaz etmek 
suretile vazifesini suiistimal 
etmiştir. Onu idam ettirece
ğim) demişti . 

Derhal kurşuna diziniz 
O zamanlar İstanbul mer

kez kumandanı olan muhterem 
Ahmet Feyzi Paşa, beni kucak 
fayıp alnımdan öperken demiş
ti ki ; 

(Devamı var) 

Cenevre 
Müzakereleri 

1 Nautilus 
Ne oldu? 
Hiç haber alınmadığı 

için tayyareler 
taharriyata hazırlanıyor 

Gümrük 
Birliği 

D~mpsey bu yakınlard; ölen erkek kardeşi Barneii kay 
miş olmaktan dolayı çok mülP.essir bulunmakla beraber ga. 
kuvvetli bir surette çarpışma1<tadır. 

İktısadi tensik komis
yonu mesaisini bitirdi 

La Heye adalet divanı 
kararını verdi 

Barselonda kargaşalık .. ölenler 
CENEVRE, 4 A. A. - Avrupa 

birliği tetkik komisyonu tarafından 
teşkil edilmif olan iktısadi tensik 
komisyonu mesaisini bitirmittir. 

Son içtimada, taJ1rir komitesi tara

fından l.;aleme alınan mazbata okun 
mustur. lktı~adi bir ademi tecavüz 

mi.;,kı akdi hakkındaki Rus projesi ı 
bahsinde komite r-1. Grandi'nin tek 
liflerini CAa'li itibarile kabul etmiştir. 

M. Grandi'nin bu t ' klifleri Rus pro 
jc.·;nin hü tiııı teferruatile tetkik e
dilmesi esasına müteallik bulunmak
tadır. Komite tarafından kaleme alı 

nan son kısmında umumi siyasete 

emniyet ve itimat hissinin indesi hu

susunun Avrupanın iktısadi sahada 
yeniden canlanması için sarfedilen 
gayretlere esas tutulması li.zımgel

diği beyan olunmaktadır. 

OSLO, 4 A.A. - Brandenbour· 
gevise kumpanyasın1n iki tayyaresi 

Bergen'den şin1aie doğru uçmuşlar- ı 
dir. Bu tayyareler Nautilus'e mua

venet c~mek için hareket eden Nan 
sen'in Fridtjof tPlyyaresine refakat 

edeceklerdir. Yüzb:.ıı.~ı Larstn bu tay 
y:-.re1erden b; İne ';Lı::;ıanda etmekte · 

dır. 

LA HA YE, 5. A.A.- Beynelmi
lel daimi adalet divanı vücude ge

tirilmesi düıünülen Avusturya, Al

man gümrük birliğinin Cenevre pro 
tokolu ile telifi mü:nkün olmadığı. 

na yedi muhalif reye karşı sekiz 
reyle hükmetmiştir. Bu kararın le
hinde rey veren stkiz hakimden ye

disi gün-rük birliğinin Sa.int·Ger
nuıin muahedesinin 88 zinci maJ .. 

desi ahkamile de telif edilmiyeceği
ni beyan etmişlerdir. 

BARSELON, 5 A.A. - Dü n akşam üzeri zabıta ile gr 
ciler arasında teati eden tüfek atesi neticesinde üç ki~i öl 
beş kişi de ağır surette yarnlanmıŞtır. Mevkuflardan altı kiti 
gaş.ılıktan istifade eder'!k kaçmışlardır , 

tasarruf Yugoslavyada 
kanunu 

• ve yenı 
,., 

esası 

BELGRAD, 5 (A.A.) - Bütçede tasarı-uf yapmağa me 
kabine encümeni mesaisıni bitirmiştir. Encümen bütçenin m 
telif fasJlarında 214,865.000 dinarlık bir tasarruf yapmıştır. 

BERGEN, 4 A. A. - Nautilus 
tahtelba.lıirinj a_.amak icap ettiğ"i 

takdirde hareket• geçm<k için bahri 
ye tayyare lin1an~nda y-ü7.ha!?ı l,ar~ j 

sen'in kumandasında ha.1ırl1kl~t· ya

pılmaktadır. La.rs •n, her türl~i ihti. 1 
male kar~ı tayyarelerin haztr tutul· 

masını emretmiştir. 

Bu kararın aleyhinde rey veren 
\'e aralarında lngiliz Hakimi Hurst 

ile Amerik~n hakimi Kellogda bu
lunan yedi iza mü,terek bir beyan
name in:..zalam:~lar ve bu beyyanna· 
mede Alman- Avusturya Gümrük 
birliği projesini hem Cenevre Pro

tokolu ile hem de Saint·G~nnain 
mu hedesinin 88 inci maddesile te-

BEL<..RAD, 5 {A.A.) - Yeni kanunu esasinin ilanı bü 
memlekete fevkalade tezahüratla karşılanmıştır. Bilhassa Z 
rep'te bu tezahürat çok hararetli olmuştur. Hasarı Bekuh'u;ı k 
neye alınmas Bosna - Hetsekte büyük bir sevinç uyandırmıştı 

CENEVRE, 4 A. A. - Avrupa 
birliği tetkik komisyonunun içtima
ında M. Schober, tali iktısadiyat ko
mitesi tarafından kaleme alınan ra· 

porun gümrlık birlikleri meselesine 
ait müzakerede bir terakki husulüne 

deli.Jet etmesinden dolayı Avustur

ya • Alman gümrük irliği projesin 
den vazgeçmit olduğunu söylemiş· 

tir. M. Schober, rüçhan esasına müs 

tenit u•ulleı· hakkında bir takım 

tenkitlerde bulunmuş ve karJılıklı 

bir ~erbc"t mübadele usulü tesiıini 
teklif etmi~tir. M. Schober, gümrük 
birliklerine •İt e•aı :;artları tetkik 
etmek üzere tali bir komite teşkili 
tavsiyesinde bulunarak sözüne niha 

yet vermiştir. 

M. Curtius, tali komisyonlar tara 

fından kaleme alınmış olan 3 rapo· 
ru tas\-İp etmiş fakat maliye müte
hasııslarının M. Francqui tarafın

dan teklif edilen projenin vakitsiz 
ve mevsimsjz olduguna dair olan fi. 
kir ve mütaleasından dolayı teessür 
ve teessüf duyduğunu söylemiıtir. 

M. Flandin, M. Schobe• ile M. 
Curtius'un Avusturya - Alman güm 
rük birliği projesinden vazt!eçtikle

rine dair o~an bey~natlarının ehem· 

miyetine dikkati celbedcrek bu fera
gat keyfiyetini senet ittihaz etmiş, 

Avusturya - Alman gümrük birliği 
projesinin uyandırmış olduğu endi
şelerin dağılacağı ve Avrupa hükU. 
metlet"inin birarada çahımalarının 

kuvvet bulmasına daha müsait ~e

rait hus1,.;.1e geleceği ümidinde bu

lunduğunu söylemiştir. 

M. Grandi ile M. Krofta da A· 
vusturya ile Almanya'nın gümrük 
birliği projesinden vazgeçmelerini 

memnuniyetle ltaydetmişlerdir. 

CENEVRE, 4 A.A. - lktısadi 
tensik komisyonu M. Litvinof tara· 
fından verilen izahatı dinlemiştir.M. 

Litvinoff, bu iuhatında Cenevre'dc 

ki komioyonlar tarafından yapılan 

tavsiyelerin iktııadi meseleltte teal
lilk edenlerinin ve bilhassa rüçhanlı 
tarifelere dair olan kısımlarınm Rus 

ya'yı mağdur ettiğini söylemiıtir. 

M. Frandin M. Litvinof'u Rusya' 
ya karşı gizli tertibat alındığı hak
kındaki dü1üncelerinin yerinde ol. 

madığmı ikna çalışarak Rus harici
ye vekilinin izahatını bir takım de
lillerle cerhetmittir. 

·---------
Irak madenleri 

lngiltere hangi şartlarla 
feragat edecek? 

CENEVRE, 5. A.A. - Lord 

Bir buzkıran vapuru 
OLSO, 4 A.A. - B~~veli, halen 

Herıtad limanında bulur.an ve bil· 
hassa kutup seferleri için hazırlan

mış olan bir vapurun Nautituı tah
telbahit·ini aı·i'.\mağa i~tit·ak etmek 

üzere ilk tşarette harekete müheyya 

bulunmağa emir almıi olduğunu 

&öylemi~tir. fv1~zkUr vapuran tahar· 

riyal yapmak i17.:ere haı-ekl!t için bu .. 
gün emir alacağı l'annedilmektedir. 

Endişeye mahal görıilmüyor 
LONG.JEAR-CITY 4 A. A. -

Burada Nautilus hakkımla endişeye 
mahal görülmiyor. Kok balığı avla 
mağa mahsus Veiding vapuru King 

sbay'a gitmek iı""tere yoldadır. Bu 
gemi yalnız b!r telsiz tel;-raf ahi~e
sini hamildir. Kişgsbay'd .. bir de 
mürsele aletini a1acaktır. Mezkür 
gemi hemen B~ngizler mıntakasına 

hareket etmek niyetindedir. 
OSLO, 5 A. \. - Nautilus'ün 

tehlikede ol1T11'dığı hakkındaki ha
berler resmen t•yit edilmiştir. 

ispanya 
Karzşzklzğz 
Bir şehirde sükunet 
tesis edilmeden, başka 

bir şehir karışıyor! 
CORDOUE, 4 A.A. - Müfritler 

7 eylulde umunıi grev yapmağı ka
rarlaıtırınıtlardır. Hükumet makam 
lan her türlü hadisata mani olmak 
üzere tetbirler almaktaılır. 

CIUDAD • REAL, 4 A.A. -
Yakın köylerden birinde, bir takım 

ziraat ameleleri kaıabayı sararak ha 

sat işlerile me:;gul olan aıkadaşları
_nı itten menetmişler ve köye gire

rek dükkanların camekiinlanru yağ
ma etıniılerdir. Sivil muhafızları sü 
kunu kolaylıkla iadeye muvaffak 
olmuılardır. Fakat grev umumile,
mittir. 

Müfritler Barcelon' da 
kaybettiler 

MADRIT, 5 A.A. - Meb'uıan 

meclisinde M. Maura, Barcelone hü 
'kumet makamatınm sendikaliotler 
grubunun tam bir muvaffakiyetsiz
likle bittiğine k,.ni bulunduğunu ga 
zetecilere ~öy]emiş v~ müfritler 

son kozlarını oynadılar ve kaybet
tiler demiştir. Maamafih sükunet 
henüz t-.mamen iade edilmemiştir. 

1. Saraf(ossc'da sükunet 
SARAGOSSE, 5 A. A. - Dün 

Yunan· Bulgar 
ihtilatı 
Cemiyeti akuam meseleyi 

tetkik ediyor 
ı;ri mümkün olduğu mütalaasında Cenevre ,4 .A. A. - Cemi-
bulundıJdannı bildirmişlerdir. yeti Akvam meclisi mandalar· 

LONDRA, 5 A.A. _ Daily Te- dan feragat hususun~n. tabi ol· 

1 

ması lazım gelen seraıt hakkın
l~graph ga.zetes'.n~ göre, _La . Ha:"e da müzakerede b~lunmuştur. 
dıvanı h:ıkımlerının el..:senyetı Saına Bu müzakere e&na&ında Me 
Gennin ve Veroailles muahedeleri Flandın Fransa Hükumetinin 
ahkiımile taarruz etmemekle bera- Sark memleketlerini mandadan 
her Almanya ve Avu•turya gümrük kurtulma yoluna koyacak SU· 

ittihadı projesinin Avusturya'nın rette siyasetcn techiz için man-
1922 teşrinievvelinde yapmış oldu- ! dalar komisyonunun teklifle
ğu istikrazla taahhüt ettiği şa•·tları ı-inden mülhem olmağa hazır 
nakzeylediği kanaatinde bulunduk- bulunduğunu söylemi,tir. 
tarını söylemişlerdir. Bu meselenin tetkikinden ev-

vel Hoover Moratoryomunun Şu itibarla Avu$turya'n1n bu pro 
alakadar diğer devletler hak-

jeyi kabule karar verehiianesi için 
kındıı. olduğu gibi Yunanistana 

istikrazın hitamı taı·ilıi obn 1943 da taibiki yüzünden çıkan Yu-
senesine kadar beklemesi liızım gel- nan, Bulgar ihtilafı hakkında 

mektediı·. bir münakaşa açılmı~tır. Ma
lum olduğu üzre Hoover Moro-

Anlaşmağa mani :rebep toryomn Yunanistanın Bulga-
ortadan kalktı rista•ıa karşı olan tcahhü1lerini 

LONDRA, 4 A. A. - Matbuat j yerine getirmesine imkan bı
Almanya ve Avusturya'nın gümrük •·akmamıstır. 
ittihadı projeainden sarfı nazar et- ı Cemiy~ti Akvam meclisi Yu. 
melet"ind n dolayı memnuniyet rö•- ı>anistan ile Bulgarbtan arasır.. 
t~rmektedir. G~zeteler, Avrupa'nm da ihtilaf çıkmasına sebep olan 
inkişafı için çok lazı:n olan Fransa bu mesele hakkında M. Flan
ve Almanya mukarenetine mani a- din'in raporu üzerine Cemiyeti 
nasırın bu teıebbüsle izale edildiği- Akvam Maliye kongresinin fi. 
ni ve bu suretle yakınlaşmanın çok kir ve mutalaasını sormağa ka
kolaylaşbğı kanaatini izhar etmekte ra< vermiştir • 
dirler. 

Neus Chroni.cle gazetesi, bu ,.a1·

fı nazarın Avrupa gümrük ittihadı-

na do~ru daha muvaffakiyetli bir 

istikamet göstermekte olduK tJnu 

yazmaktadır. 

Ti1ncs gazatesi La Haye di•ıant· 

nın kararını beklemeksizin ahnan 

bu teşebbüsün Alm.anya ve Fransa 

rnukarcnetine yegi.ne ın3ni o1an a

nasırı izale etmiş bulunduğunu kay

deylemekte ve M. Lava! ile M. Bri
and'ın Berlin seyahatlerinin bu mu· 

kareneti daha fazla tacil edeceğini 

ilıive etmektediı·. Gümrük ittihadı

na dair telmihatta bulunan Daily 
Telegraph gazetesi, muharebeden 

beri hjçbiı· siyaai faaliyetin bu itila
fı intaç eden son gizli rrüzakereler 

kadar muvaffakiyctli neticeler ver
mediğini yazmakta ve rümrük İtti-

badı projesi ölmÜJtÜr, Akvam ce-
miyeti tarafından tavsiye edilmiş o

lan tahkim usulü, düşünülen itila-
fın neticelerini sükUnetle tetkik et-

Zeppelin yolunda 
PARIS, 4. A.A.- Cenubi Ameri

ka kabo kumpanyası Graf Zeppelin' 
in mahalli saatle saat 9.25 de Fer-
nando-do-Noronha üzerind~n 

muş oldu~unu bildirmektedir. 

UÇ• 

Büyük deniz merhalesiz 
geçilecek 

TOKIO, 5 A. A. - Amerikalı 

tayyareciler Ailen ve Moyle, bu
ıün cıerhalesiz olarak büyük denizi 
geçmek üzere hareket edeceklerdir. 

Yugoslavyada tasarruf 
BELGRAT, 5, A.A. - Tasar

ruf yapmağa memur nazırlar komi
tesi mesaisini bitirmiıtir.Devlet mas 
ı·aflarının tenzili bütçenin muhtelif 

kısımlarında 714.865.000 dinarlık 

tasarruf husule .ıetinnittir. 

Romanya kralı 
evlenmiyor 

akşam takarrur ettiği ve<:hile, sendi- mek için lazım ~elen zamanı bırak
kalar amelesi tekrar iıe baılamışlar- mamaktadır. Demektedir. 

PARIS, 4. A. A. - Romanya se· 
fareli, kral Karol'un tekrar evlene· 
ceği hakkında işae edilen haberlerin 
her türlü halrikatten uzak ve asli .. 

sız olduğunu beyan etmektedir. 

Cesilin talebi üzerine Akvam 
dır. Hükumet, sendikalistlerin mer- Diğer taraftım Neus Chronide 

ce. kezlerinin açılmasına müsaade et- gazetesi de, Almanya ve Avusturya 
miyetinin rele<:ek kinunusan.İ içti- d. 1 d 

Eski bir sefir taksi 
şoförü oldu mittir. Ve son hi ıse er esnasın a tarafından c-ümrük ittihadı projesin mamda mandalar komisyonu, lngil-

tevkif edilmiş olanları tahliye eyle- den sarfı nazar edilmesi Fransa terenin Iraktaki mandasına hangi 
miştir. Sivil muhafız kıt'alarının SO• mali nüfuz dairesinin genişlediğini şartlarla nihayet verebileceği hak· - hi 
kaklarda gezmesine ragınen te r ve bu nufuz dairesi haricinde yapıla kındaki kararınt verecektir. 
tabii halini almı~tır. cak her itilafın gayl'İmümkün olaca-Uyu1turucu maddeler hakkında 

Cordoue' de kanlı ğını iıbat eylediğini tahmin etmek-lıonfel'ansın me~'ut neticelerine ait 
bul karışık / ıklar tedir. Mezkur gazete Avrupa güm-mÜnasebetlere d~İr beyaı>alta U· 

k · CORDOUE, 5 A.A. - Amele, rük ittihadı icin Fransız noktai na-nan M. Flandin, Fransa hü umetı-

nin mezk~r mukaveleyi pek yakın· 
da bet' iki meclisin tasvibine arzede

ceğiıı.i söylemiştlr. lran murahhası 

çalışma varakaları tevzi edilmekte zarın:n tahakkuk etmek Üzere bu-
olan bir meyhaneye iltica etmit olan lunduğunu ve Avrupa iktısadi vazİ· 

müfritleı·den bir grup ameleyi hİtna- yetinin bu kadar çabuk ve bukadar 
1 · ·ı haf k t' beklenilmez bir zamanda inki1afı • da ınukavelenin neticelenınesinden ye etmekte o an sıvt mu ız ı a· . .. . . . 

dol3.YJ tebrike müstahak olduğunu 1 ları üzerine k~sif bir ateş açmıştır. ras1nda lngıltere mumessılle~ını~ 
ve hükUmetini;ı çok yakında muka- Tüfek ale!i. bir saat devam etmiş- Cenevre'de b~~unmamala~.·~~o şım.dı 
,·eleyi imzalryaaı;-ını b~yan ebıl.İ$- ı tir. Olü ve yaralıların adedi malU:m { ki kadar tees3ufe ~ayan gorulrnemıı 
tir ' deiirüdir. olduğunu da ilave eylemektedir. 

SAINT-SEBASTIEN, 4. A.A.
lspanyanın La Hayeda sabık sefiri 
olan kont Daniel Carball-Y -Prate 
Cradere, işsiz vakitJerini geçlrmek 
için Pariıte taksi şoförlüğü yap
maktadır. Mümaileyh, dostlarına de 
miştir ki: satın aldığım bir taksi ile 
onbeş gündenberi Pariıte çalıtmak
tayım. Bu yeni hayattan memnu

num. Mesaime saat 10 da baflıyo· 
rum. Öğleyin arabamla kulübüme gi 
dip yemeğimi yiyorum ve saat 13 
den 19 a kadar tekrar iıe baflıyo

nım. Akıam yemeğinden sonra da 

tiyatroya cidiyorum. 

Beynelmilel parlame 
tolar kon~esi 

ANKARA, 5 ( Telefonla ) 
Beynelmilel siyasi parlament 
kongresinde Büyük Millet Mcc 
ni Necip Ali ve Re~it s~ffet Be 
temsil edeceklerdir. 

Madritte bir tevkif 
MADRIT, 4. A.A.- Primo 

Rivera'n1n sabık harbiye nazırı 

Arnada, bu gece tevkif edilmi,ti , 

Hopal vapuru kazay 
uğradı 

LONDRA, 4. A.A.- Galas 
limanına mensup Galasgov vap 
dalgalı bir denizde Land•end bu 
açığında üç mil mesafede lehli 
bir vaziyette görülmüştür. Vapu 
tayfasile birlikte batmıt olmasın 
korkulmaktadır. 

Geminin ka:zaya uğradığı yere 

tahlisiye sandalı gönderilmiştir. 
LONDRA, 4. A.A.- Ka 

uğrayan Hopal vapuru beı yüz y 
miş üç tonluk bir gemi idi. Ve 
fası on iki ki,iden fazla değildi. 
minin mücehhizi tayfadan doku 

nun Peuzance'ta karaya çıkarıl 

olduğunu söylemittir. Geminin 
varisi ile Başmakinisti boğulmuş 
dn·. Bir ki§İ kaybolmuıtur. Bir ç 
vapurlar bu gemiye yardım için 
reket etmişlerdir. 

Yeni bir demir made 
damarı 

BI LBAO, 5.A.A.- Cortes so 

ğınm tesviyeainde çalıtmakta ol 
ameleler zengin bir demir mad 

daman keıfetmitlerdir. Sokağın 
niden tanzimi masraflarını derub 
etmek şartile bu demir madeni 
marmın itlenilmesinin yakında 
den kuyuları bulunan bir tirketa 
lesi takarrür etmiştir. 

Bir Alman vapuru 
karaya oturdu 

SEOUL, 4. A.A. - Tsing 
dan Japonya'da Nagoya'ya gitnıel 
te iken Kora sahili açıklarında f 
kus adası civarında karaya otu...,' 
olan Alman Bandralı Birge11!1 
posta vapuru su almağa baJladığt' 
dan al-! kiıiden ibaret olan ~: 
fasile yinni bet yolcusu denize "". 
dal indirerek vapuru terk etııı•f 

• j 
mecbur kalmışlardır. Suumaru 

• mindeki Japon vapuru huni•" 
yardımına aitmektedir. 

• 
Faşist avangardistlef. 

yola çıktılar 
NAPOLI, 4 A.A. - Cesare JJI 

tisti vapuru Akdenizde bir cev.,lı 
yapmakta olan avangardistleri 
mil olduğu halde Napoli'ya geirı'İ' 
tir. Avangardistler vavurda hiil' 
met erkanı tarafından selimlan""'. 
!ardır. Bu gençler karaya çıkar ç' 

mu Faıistliği meteden şarkılar " 
lemi1ler ve halk tarafından all<ı,1• 
mıtlardır. Ondan sonra ıehrin t11~ 
telif yerlerini gezmi1lerdlr. ltalf' 

d. ti• 
nın cenup eyaletleri avangar ıt ., 

rinden 300 kiti ile bedeni ter~'· 
akademisi mensuplarından 10 ; 
de bu vapurla hareket edecekler· ' 

Santiago'da örfi idııt' 
SANTIAGO (Şili), 4 A.1'· . 

Nakliyat amelesinin grev Y•P,..ı 
üzerine örfi idare ilin eodilmittİr· 
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Vergi vermiyenler yollara sevkediliyor •• 
Ekonomi 

Barideki panayır 
bugün açılıyor 

Türk pavyonunda teşhir edilecek 
eşya dün Bariye vardı 

B 
. . . . k 1 dar t,680,891 kilo ıatıı yapılmıştır. 

an Şark sergıııne ıııtıne. • ki en sene bu müddet zar· 
~e olan heyetten dün gelen bır Halbu ~!~000 kil .. .. tılmı• ·• '--~ 4 """' o uzum 18 , . 
telgrafa nazaran, heyet ve nuua ' ' . • 1'" k . d h" d'le tır Satıılardaki durgunlugun sebe-ur pavıyonun a te§ ır e ı · · 1 · · ı •ak d" b h B · • bi umumi buhran ve ngıltere ı e 
~ eşya un sa a arıye va- . ııl im t Almanya arasındaki lıanııklıktır. 

o u~ ur. l d d 
B . . . b .. İtalyan Mumafih fiatler •mir' e e ııe· 

an sergısı ugun .. d ıs-25 
Veliahtı tarafından açılacaktır. çen ıeneye nazara~ ,Y'l_.2 

e . n. . yüksektir. ilk parti üzum ihracatı· 
oır haftalık ıhracabmız mızın 179 tonu Almanya ve ıimalı 

İhracat ofisinin yaptıilı haf- Avrupa'ya, 79 tonu lgiltere'ye ve 
talık ihracat istatistiğine naza· 65 tonu Jtalya yapılmııtır. 
ran geçen hafta zarfında muh- b 'k l k 
telif ihraç mıntakalarından fU Uıak fa n aıı ge ece 
ınikdar ihracat yapılmıttır: . hafta işliyor 

Samsun mmtakasında~ıı tiri U ak ıelıer fabrikaoı gdecek haf 
Yüz otuz dört bin dört yilz on tadan' itibaren faaliyete bafhyacalı· 
dokuz kilo tütün, 879 Hndık br. Upk teker fabrika•• tlrketinin 
:tumurta. . .. . tıullye edilmekte bulunuıu ı~etia 

Adana mıntakasından. uç ellt • sekte vermiyecektir. 
Yiiz doksan üç bin kilo arpa ve muaın ın 
1,077,972 kilo pamuk. Fındık piyasası 

İzmir mıntakasından: altı lhracat ofisinin istihbaratına na· 
Yiiz dokuz hin yüz on bet kilo zaran, fındık istihsal ve ihraç mın
arpa 1412 kilo afyon,1 ,230,000 taksındalıi satıılar hararetle devam 
kilo bakla 100 000 kilo faıulya ' k' etmektedirler. 
100 000 kilo deri, 279,100 ı-
lo keten tohumu, 16,120 kilo Sanayi erbabı tekrar 
nıiyan kökü, 214,440 kilo pala toplanacak 
nıut ve 259,618 kakilo üzdüm. lk' Sanayi umum müdUdrü Şerif 

İstanbul mınt asın an: 1 

156 ndık Bey Çartamba aUnü saat 16 da 
Yüz bin kilo arpa, sa Ytımuta ihraç edilmittir. ticaret odasında sanayi erbabı 

• • aı tekrar bir içtimaa daYet et-
F ransa ile ticaretımız mittir. Bu içtimada da mesleı.t 
Fı-ansa ile aramızda 24 Aiuı ihtiyaçlar etrafında görütüle

tos"ta aktedilen Ticaret muahe cektir. 
ieıi eylul bidayetinden itiba· ... -.-.-.u .. nııı ____ .......... ..,.,.,9111-.. 

en mevkii tatbike girmiftir • 
Yeni muahede her iki mem

ket arasındaki ticart münaıe
... ılı takviye edecek mahiyette
dir . 

Üzüm fiatleri iyi 
ihracat ofisinin yaptılı tetklka· 

ta nazaran bu sene üzüm fiatlerl 
' ll~en seneye nazaran yukselıtir. 

Hamburg borsaeında geçen •-
33 florine satılan lzmir ıultanlyeleri 
bu •ene 51 florine satılmaktadır. 

Bu tereffü un ıebebi bu ıene Ü· 

züm mahsulünün hemen her tarfta 
lııttan müteeuir olması ve 112 malıı
ıul olacaiı tahminlerinin tahaldıulı 
etmesidir. 

Memleketimizde de kıt baflarda 
tahribat yapmııtır. Bu seneki rekol
temiz geçen seneye nazaran yüzde 

15 noksandrr. ilk mahsul lzmir bor· 
.. ıına 15 ağuıtoı cumarteıi günü 
gelmit ve 31 ağustos alqanuna ka
h 

Kambiyo Borsası 
# 
lltuUa loso, Kuron 111,98, 

boıar 0,47 ,22, Ştıını 8,35,90 
' 12,0§,110 Pezeta ıı,U,50 Fraak 

Ur et 9,0.:ı,23 R. mllrl< t,99,80 

FraakB. s,ss,oo Zloti ,,20, 

t>rahıııl ııe,ss,oo Peıııtt 2,71,40 

Frank 1. 2,42,00 Ley 711,~8. 

(ıva 85, 15, Dinar 26,SO, 

Flo~ln lıl7,10 ~ervonei 108§ 

Jlorsa 
harici { 

AlhD 
Mecidiye 
Banknot 

915,00 
62,llO 

266, 

Esham ve Tahvilatın nMi 
92,50 
68, 

3,50 

Üç Musevi kızı denize 
döküldüler ... 

Etraftan yetişenler sandalcıyı ve 
kızları boğulmaktan kurtardı)~~ .. 

ceji yerde, biçalda polııın uae· 
Eleni, Vaue ve İlena iımin· 

de üç kız dün sabah Balattan 
Saidin sandalına binerek köp· 
!'Üye giderlwken, yanlanndau 
bir motör geçmit, sandal bu 
ltıotörün dalgalarına dayanamı 
Yarak devrilmif, kızlar da san· 
dalcı da denize dökülmüılerdir. 
Jcaza etraftan görülmüf, yeti
tilmit, kazazedelerin cümlesi 
kurtanlm!tır. 

Sarhoş 
Kasrmpaşada Mehmet çavu· 

!uu kahvesinde oturan Yusuf 
İsminde bir adam evvelki gece 
ıon derece sarhoş olduğu ha~de 
C.alatada Karamürsel otehne 
!!İtmiş, fakat otele kabul edil· 
tnemiştir . . 

Yusuf kabul edilmemesıne 
tağme:n içeriye zorla girmek iı 
temiş, gürültü etmi~tir. Gürül· 
lüye yetişen polis memuru Yu· 
•ufu sükünete davet etmiş, Yu 
'tıf cm ·ine itaat ede-

. h" um edıp' parma&ından nne uc 
yaralarn!tır. 

Maaınafih polis sarho§U ya· 

kalamıştır · 
Metrese dayak 

G !atada Badem sokağında 
otur:n marangoz Hali~ m.~t
resi Abdullah kızı Meleğı dov· 

... ve batından yaralamıttır. 
ınu, . H 
Meleğin ,ikiyeti üzerıne a-
lim hakkında takibata batlanıl 
mıştır . 

Bu nasıl arkadaşlık? 
Beyoğlunda bir birah~ede 

oturup içmekte olan Samı, R~-
t Hulusi Basri, Kemal, Hu-

şa ' ' k d 1 b" 
Y

in ismindeki ar a aş ar ır 
se 1 · ') k alık yekdiğer en ı e avgaya 
ar · ·1· k 1 başlamışlar, yetı§ı ıp te ya a a-
nılınca ya kadar içlerinden Sa
mi isimli arkadaşlarını dövmü~ 
)erdir. Polis biribirlerile kavga 
eden bu arkadaşlar hakkında 

vııa11~tt• 

Fidanlık 
Mütehassısı 

iki mütehassıs 11 
eylulde geliyorlar 

Vilayet yeni tesiı edilecek 
olan fidanlık ve meyvacılık enı 
titüıüne ltalya'dan iki rnütehas 
ıııı celbi için muhaberede idi. i
tilaf hasıl olan iki mütehauıs 
11 eylulde geleceklerdir. 

Ziraat müdürü 
Viliyet Ziraat rnüdürü Tah

sin Bey Bari'ye gitmittir. Ora· 
da açılan sergide tetkikatta bu 
)unacaktır. 

Eminönü kaymakamlığı 
Eminönü Kaymakamı Ha

luk Beyin Belediye mektupçu
luğuna tayin edildiaini yazmıt· 
tık. Emin Bey, 7000 kurutma
atı alli alacaktır. Eıki maatı 
aslist 4500 idi . 

Eminönü kaymakamlığına 
da Konya melttupçu.u Raif B. 
in tayin edlleceiii söylenmekte 
dir . 

Ziraat odasında yeni 
heyeti idare 

Vilayet Ziraat odur yeni 
hey'eti idaresini intihap etmiş
tir.Yeni idareye Zahire BMHll 
kimyakeri Nureddin Münti ve 
zürradan Ziya Beyler yeniden 
ve diğerleri ipkaen intihap o
lunmutlardır . 

Sabık reis Salih Zeki ve dave. 
vekili Ihsan Beyler yeai hey'etl 
idareye dahil değildirler. 

Ziraat odasının yeni h~'etl 
idaresi bugün toplanarak reiı 
İntihap edecektir • 

Vilayet yoHan 
:Nafia yol lnıaatma hara1'tle 
devam etmektedir. Şileden T e
keye kadar olan lı:ıımın inıaatı 
ikmal edilmif, Tekeden Aııva
ya kadar olan qmın intaaı da 
dün 6000 liraya ihale olunmuş
tur. 

kanuni muameleye tevessül et
mittlr • 

Harfendazlık edenler 
lranlı Kazım isminde biri 

Y aıar Hanını iıminde bir kadı
na zevcinin yanında söm atmak 
iıtemiı, hem Yatar Hanımın 
zevcinden d•yak 7emit, hem 
de poliH teslim edih.ıi,tir. 

Kegpn< isminde bir emı~i 
de bir Türk Harumma ıöz atw
ğı için yakalan:nııt, hakkında 
kanuni takibata ba,lanılmıtlır. 

Bomba ile balık 
avlayanlar 

Ayasofyada Can kurtaran 
mahallesinde oturan Ekrem 
ile Muhtar evvelki gün deniz
de bomba ile balık avlarlarken 
görülmüıler ve yakalanmıılar
dır. Haklannda kanuni muame 
le yapılmıştır. 

Esrar satanlar 
Karagümrükte Karaba§ ma

hallesinde Hanife Hanımın e
vinde ve Nesiltah mahallesin
de Bursalı Hakkının kahvesin
de esrar içirildiği haber alın
ınıt, iki yerde de taharriyat ya 
pılmııtır. Hanife Hanımın evin 
de btr kabak, iki lüle, 29 dir
hem esrar, bir terazi, Hakkının 
üzerinde de bir mikdar esrar 
zuhur etmittir . 

İkisi hakkında da kanuni 
takibat yapılmaktadır. 

Öldürecekti 
Galatada kaHplar sokağında 

ıabıkalılardan Arap Abdülka
dir ile kahveci Kürt Ali arasın
da kavııa çıkmış, Ali Abdülka
dirin üzerine 5 el ıilih atmıı, 
fakat hiç birini isabet ettireme 
mittir. Ali yakalanmıt, silahı 
müsadere edilmi§tir. 

Karmanyola 
Evvelki gece Göztepede bir 

karmanyolacılık vak'ası olmuş, 
deri tüccarı İsmail Beyin bahçı 
vanı Kadir orta sokaktan ge
çerken önüne iki meçhul şahıs 
çıkarak saatini ve parasını al
mak istemişlerdir. Kadir mü
manaat edince adamcağızı ba
şından yaralayıp kaçmışlardır .. 
Zabıta karmanyolacılan takip 
etmektedir • 

Matbuat davaları 
Akşam muharriri Va - Nii Beyin 

tahliye talebi reddedildi 

B1ldırcın, Papağan, Resimli Şark, Cumhuriyet 
gazeteleri aleyhindeki davalar 

Bıldırcın aleyhindeki dava
nı~ d_Un de rüyetine devam 
edıldı ve Darülfünun Emini 
Mu~~mer Raşit Bey, müdafaa 
şahıdı olarak dinlenildi. Muam 
m er Raıit Bey Bıldrcın mesul 
müdürünü nezih bir genç ola
rak tanıdığını müstehcen hiç
bir halini gör~ediğini beraber . ' 
ııazetecilık ettiklerini, bu esna-
da kendisinin 'her türlU feda
karlığı ihtiyar ederde vatanper 
verane me.aide bulunduğunu, 
matbaacılık hayatında ise da
rülfünun netriyatı dolayııile 
maarifimize hizmeti dokundu
ğunu ıöyleyerek tezkiyede bu
lundu. 

Müteakıben maznun vekili 
müdafaasını yaptı. Mahkeme, 
Bıldırcın müdürünün ayrıca 
2 inci azada bir mahkümiyeti 
olup olmadığının tespiti için 
muhakemeyi 14 eylille bıraktı. 

Va· Nu Beyin tahliye 
talebi reddedildi 

Mevkuf bulunan Akşam mu 
harrirlerinden Vii-Nu Beyin 
t,hliyesi için dün ye.miden isti
da ile bir müracaat yapılmı§ ve 
2 inci ceza mahkemesi bu mü
racaati tetkik ettikten sonra 
reddine karar vermiştir • 

Resimli Şark 
Resimli ay matbaası tarafın

dan netredilen hikayeler ko
leksiyonunda müstehçen görü
len hiklyenin Rüttü imzasile 

münteıir bir hikaye olduğu tea 
pit edilmiştir. 

Müddeiumumilikçe toplattı • 
nlan Resimli Şark mecmuası 
aleyhinde açılan dava ile hika
ye koleksiyonundaki hikaye
den mütevellit davanın eylulun 
14 üncü ııünü ceza mahkemesin 
de göriilmesine baılanr.caktır. 

Vekil tutulacak 
Geçen tubatta neıriyatını ta 

til etmit olan Papağan gazete
sinde "sözde kızların iç çama
ıırlannda tekamül,, ismi altın
da çıkan resim münasebetile 
mezkür gazete aleyhine açılan 
davaya dün 1 inci cezada bat
lanmıt ve mes'ul müdürünün 
vekil tutması için muhakeme 
12 eylule kalmıştır • 

Beraet etti 
Yarın gazetesi aleyhine Li

man şirketi tarafından açılan 
hakaret davası dün neticelen
miş ve "günahtır günah,. ser
levhalı yazıda hakaret kasdi ·ol 
madı ğından mes'ul müdürünün 
beraatine karar verilmi~tir . 

Bir lira ceza 
Matbuat kanununun Resmi ce 

ridede çıkmazdan evvel neşı·et 
tiğinden dolay Cumhuriyet ga
zetesi aleyhine açılan dava dün 
2 inci cezada neticelendirilmiş 
ve Cumhuriyetin dava açıldığı 
sralarda mes'ul müdürü bulu
nan Agah B. bir lira hafif pa
ra cezaıına mahkum olmuştur. 

Bir itfaiye müzesi 
vücude getirildi 

İstanbul İtfaiye müdürlüıiii 
binasında güzel bir itfaiye mü
zesi tetkil edilmiftir. Müzede 
T ürkiyede itfaiye teıkilatının 
1136 ıenesinden itibaren bugü 
ne kadar geçirdiği tekamülü 
gö.terihnektedir. 

Ta Y enİçet"iler ~vrinden iti
baren yanınlar, itfaiye kıyafet
leri; köşklüler, yansın tulumba 
\a.,, tulumbacı kıyafetleri 
yangın kuleleri, didonlar v; 

sair bütün tekimül safahatı 
canlandırılmıt bir şekilde görü 
lebilmektedir . 

Müze üç senelik bir si1iıı 

mahsulüdür. Şimdiye kadar \ıir 
çok yanııın afeti geçiren, her ta 
rafı yanan, uk aık yansın teh
likelerine maruz kalan latanlıu 
lun itfaiye teykilitını göıter
ıi itibariyle bu müze çok kıy
metlidir. 

B•ledi11edt! 

Bütçede 
Tenkihat 
Masarifin daha nere
lerden kısılabileceği 

tetkik ediliyor 
Nafia baş mühendisi Avni 

Sıhhiye müdürü Ali Riza Ma: 
arif müdürü Haydar Beyler 
dün Belediye daimt encümene 
davet edilmitlerdir. 

Encümen Belediye bütçesi
~i~ tevzini ile me§gul olduğu 
ıçın bu sene kendilerine ait biit 
çelerin masraf kısmını hangi 
kısımlarını tenkis edebilecekle
ri sorulmuş, kendilerinden İza
hat alınmıştır • 

Yol parası vermiyenler 
Yol paraaı mükellefiyetini 

nakden ifa etmeyip, bilfiil çalı
farak ödemek iıtiyeolerin mü
racaatları ve iıimleri tesbit e
dilmektedir. 

Bu şekilde ifayı mükellefiyet 
etmek istiyenlerden yakında 
kafileler tetkil edilecek ve bu 
kafileler nafia yollarında çalıı
maya götürülecektir . 

Her kafile 6 gün çalııacak
tır • 

Film depolan 
talimatnamesi 

Filmler ve film depoları için 
belediyece bir talimatname ih
zar edilmişti . 

Bu talimatnamenin daimi 
encümende tetkiki ikmal edil
miş ve talimatnlme tatbiktn.e 
ııeçilmeıi için heyeti fenniye 
ye tevdi olunmuıtur • 

Mübadele 

Bono 
Tevziatı 

Şimdiye kadar lki 
buçuk milyonluk 

bono tevzi edildi 
Gayri mübediJlere bono tevzi.a

tına devam edilmektedir. Şimdt7e 

kadar tevzi edilen bonoların miktarı 
iki buçulı milyon liraya yaklatmlf· 
tır. Maliye vd<iletinden küçük bo· 
nolarla tebdili iıtenilen bllyük bono
lann tepdil muamelesi henüz intaç 
olunmamıttır. Maamaflh temat 
fazla ilerlememit olduğundan, tim
dilik elde mevcut bonolar ihtiyaca 
kiti gelmekte ve her hangi bir mlit· 
killt görülmemektedir. Gayrimüı... 
dillerden muhtaç vaziyette bulunan 
bazılarının bonolarını mllra~hacı

lara lıırdırınakta oldukları malum
dur. Bunların bu ıekilde kendi -
vetl rini ifna etmelerine diğer ıı•Y· 
rlmübadiller hayret etmektedir!.-. 

On dört ıenedir birçok mlitkill
ta tahamül ederek olduk~a fena 
stinler ıeçiren gayri müı..dillerin 
timdi hilkiimet tarafından kat"filiiı 

temin edilmiş haklarını böyle mura
babacı1ara kaptırmalarının önüne 
ıeçilmek üzre, ıayri mübadiller bl:r 
an evvel em1ik listeıinin netrini 
temenni etmektedirler. 

Muhtelit Mübadeleden 
on memur çıkanldı 
Muhtelit mübadele heyeti Tiirlı: 

murahbashiı ı.ürolannclaa ba ay 
iptidasından müteber ohnalı üzere 
on memurun hiunetine nihayet 

rilmiıtir. 

/11lt.isarlar 

ve-

Behçet Beyin teftişleri 
Tütün in!Uaan uın11mi müdirii 

Behçet Beyle 'birinci ıube mildirü 
Nazmi Bey cliln öğleden sonra ls
tanbulcla mevcut inhİMra ait miies

ıesatı teftit ebniılerclir . 

Müskirat umum 
müdürü geldi 

Müskirat inhisarı umumi 
müdürü Asım Bey Diyarbekir 
de inta edilmekte olan müıkl
rat fabrikasını tetkik için on 
beş gün evvel Diyarbekire ııit
mitti .. 
Asım Bey avdet etmi,tir. Al

dığımız malumata göre Asım 
B. Diyerbekirde beş gün kalmış 
tır . Oradan Mardin, Adana ve 
Mersin'e giderek müskirat mü 
es•eselerini teftiş etmiştir. 

Acaba? 
Eytam, eramil ve müte 

kaidinin üç aylrk maaşları
nın itasına devam edilmek
tedir. Dün Samatya maaş 
şpbesi ile diğer bazı şube
lere tehacüm vaki olmuş
tur. Maaş sahiplerinden bir 
kişi yerine bir kaç kişi ge
lenler, sıraları gelmeden 
maaşlarını isteyenler teha
cüme sebep olmaktadırlar. 
Bunlar arasında numarala
rının günlerinde gelmiyen
ler de vardır. 
- BWJ/a; müfettiş ;e ~' 
müdürlerinin maaş yerin
de aldıkları tertibat saye 
sinde dağılmışlar ve şuhe
ler eski haline avdet ede
rek esbabı mesalih kolay
lıkla maaşlarım alabilmiş
lerdir. M aaı; alanların ekse 
risi ihtiyar ve malul kadın 
/ar oldufundan bunların 
maaş yerlerinde istiralıatle 
ri de temin edilmektedir. 

Saniyen bu gibi ihtiyar 

ve malfJI aileler maaşlarını 
aldıktan sonra ıfibelerdl' 
zabrta tertibatı olmadığın
dan, paralarını bazı merha
metsiz yankesicilere kaptı r 
maktadırlar. Mesel§ per . 
şembe günU Sultan Ahmer 
ijUbesinden maaşım alan 
bir kadının bütlin paralaT1 
aşırılmıştır. Acaba zabıta 
maaş yerl11rlnde, yankesici 
/erin faaliyetine mani ola
cak tedbirler alamar mı? . 

Maarifi• -Ahmet Tevfik Bey 
Şelırimizde bulunmakta olan 

talim ve terbiye azasından Ah
met Tevfik Bey dUn Ankaraya 
gibnlttir. 

ilk tedrisat müfettişleri 
dün toplandılar 

latanbul ilk tedrisat müfettit 
!eri dün maarif müdürü Hay
dar Beyin riyasetinde bir İçt;. 
ma aktetmiılerdir. Bu içtimaa 
21 milfettiı ve maarif müdür 
?1~avini ~ıfzırahman Bey de 
ııttrak etmııtir . 

İçtimada ders planlarının 
tetkiki alfabe tedriHtı, mual
lim ve inzibat mecı!lılerinin 
faaliyeti, ebeveyn birlikleri ııi
bi .. esleki baaı meseleler aörii
tülerek mukarrerat ittihaz edil 
mittir • ,. 

Üsküdar erkek 
orta mektebi 

Üıküdar ... kek orta mektebi 
Üıküdarda h"'uıi bütçenin ye
ni yaptırdıtı ilk mektep bina11-
na tatınmııtır. lki aene müddet 
le buradaki ilk mektep te ortı 
mektebin eski binasında bulı; 
nacaktır. , 

Kadıköy erkek 
orta mektebi 

Kadıköy erkek orta mektebi 
bu seneden itibaren tam dene
li lfıe olmu9tur. lki11ci devreye 
talebe kaydına batlannııttır. 

Orta tedrisat müdürii 
bugün geliyor 

Orta tedriaat unnım müdö, 
rü Faik Bey buıilD .A.llkaradan 
tehriaıise at:ı....ktlr • 

Faik Bey bugün Darülfünun 
da yapılacak orta mektep mu· 
allimliti imtihanında hazır bu· 
lunacaktır. 

M11Ml•lutttf 

Zonguldakta feci 
bir ölüm 

Zonguld&ktan bildirildiğine gö
re, Ozülma: denilen kömür ocakları 
mıntakasında feci bir kaza olmu, .. 
tur. Gec;e servisi yapan bjr lokomo

tif, manevra yaparken İ•c;İlerden 

Mehmet ef. trenİft altına yuvarla.n

mıt ve tekerlekler bir bacağını di,in 
den koparmıttır. 

Betbahtın feryadını duyan ma• 

kinist, taşkınlıkla makin.,yi geriye 
yürütmüştür. Lokomotif bu defa da 
2avalhn1n diğer bacağı ile kolunu 
kesmiştir. Mehmet ef. ancak bir 
müddet ya~amıı ve bu müddet zar· 
frnda ifadesini de almö\k nJümkün 

olnıuttur. 
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ABONE ÜCRETLERi 
G 
aylıiı 

.. .. 

Türkiye için Harig iç\a 
400 kurut 800 kul'U! 
7llO " 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri veril,._, 
Müddeti ıeçen a.ehalar 10 kQNf 

ır. Cwıete ve matbaaya ait itler 

1 İn C'lÜıiirİyete müracaat edilir. 

ı' 

Guetemis illnlann mee'uliyetini 
•bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28 , 

asgari 17 derece idL Bu
gün ru:ı:gAr mlUebavril 
baya açıkbr. 

l : fsır~ 
)okakların sahibi 

Ben bir taknn adamlardan 
ok korkarım. Bunların hep
ini burada sayıp dökmek güç 
.ir.. Fakat bir ikisini ya:ı:a-

' i d 
d ım: Evvela Türkçe dilini yal 

ız kendi malı zannedip hat
alarına söz söyletmiyenler. 
:unlarla çarpıtmak muhakkak 
ır. Ben de ona taraftar deği
m.. Ufak tefek münakaşadan 
Dnra gevşetirim, salladıkları 
.uru sıkılar boşuna gider ... 

;y 
:n 
ly 

bi 
1 çı 

•E 
İkinci korktuğum adam da 

bı okaklarda, yollarda hepimiz 
K' ,eçit yerinde baş başa vurup 

ı h örüşenlerdir. Bu adamlara 
:le la çatmamak lazımdır, fayda 
k< ıdır. Lakin her zaman yol 
ıın lolaşıp geçecek kadar, geniş 
m ılmaz, hazan dikkatiniz de 

. tı- lar olur. Bu adamlara çarpar 
iy ' .ınız... Çarpar çarpmaz sakın 
da ırkanıza dönmeyin, hatta ku 
m ağınızı arkaya vermeyin! .. 
ıı Değil sizin, hatta kimsenin 
-gi ıo,una gitmiyecek tavırlar ve 
at ;özlere şahit olursunuz. 
rna lıte bahsetmek istediğim 
yü >u (sokakların sahibi) dir. Bi
~u ıim memlekette sağdan gitme 
El ıısulü, diye bir uaul hatta ara 
;u i>alarıı, bile henüz tatbik edile 
Sa ıne:liği için evvela yollarımız 
'il< arap saçı gibi birbirine gir
Ceı mit kar,ılıklı işliyen piyadeler 
cm le doludur. Buna bir de yol 
pu üstünde durup görüşenler, çi
de çek, karpuz, üzüm satanlar 
ba inzimam edince yürümenin 
Ya imkinı kalmıyor ve maalesef 
lırı bu adamların adedi git gide ar 
ı>e: hyor .. Bizim belki alı,mııız da 
Ha aldırdığımız yok ama, bir me
pıa deni beldenin en çirkin man
lt :ı:arası bu yolsuz yolculuk oldu 
~ılı ğunu bilmeliyiz. Birkaç sene 
leş evvel kısa bir zaman bulundu
ya ğum Amsterdam'da bir gün bir 
}Ö} caddenin karsı cihetindeki ma 
aı ğazalarm vit;inlerini görmek 

ırır için yirmi adım kadar aksi is-
tikamete yürümüşüm. Bir po

af lia geldi, ve bana ne taraftan 
m gideceğimi ihtar etti. Sonra 
a farkına vardım. Benim bu 

Bundan evvelki makalede 
dil sadeleımeei ve dil yonileı
meei meseleı.rinio biribirinden 
ayrı olduğunu izah etmekle, 
bir müddet evvel muhterek E
dirne meb'uau Mehmet Şet-el 
Beyefendiden aldğ11n bir mek
tubun mevzuuoa temas etmif 
oldum. Bu mektubun t~dlye 
kadar geçiktircliğimdeo dolayı 
eYVeli itizara kendimi borçlu 
bilirim. 

Hatırda oılaa gerektir ki Sad 
ri Ma~udi Beyefendinin 
(Tlirk dili için) atlı kitabı bir 
aralık gazetelerde bir çok mü
nakaıayı mucip olmuttu. En 
ziy&Ale münakqa edilOQ mese
le de, müellifin bu eserde ya
rının türkçeai hakkında ileriye 
ıürdüğil bir düıüµiif tarsı idi. 

Sadri Maluudt Bay türkçe 
denilen genİf lehçeler kayıaağı
nı tek bir liaani birlik gibi al
ımıtı. Bunun için de ta büyük 
Okyanustan Akdeniz uçlarına 
kadar, her nerede Türkler top
lu bir halde yqıyorsa hepsin
de kullanılacak bir tek türkçe 
yapmayı dütünüyor, dilimisln 
bütün değiıik lehçelerinden ke 
limeler alarak cümlesinden top 
yeklin bir (ortaklama türkçe) 
vücude getirmek fikrini ileriye 
sürüyordu. 

Buna karıı, dilleri tarihi ve 
içtimai gidiılerin doğurduğu 
birer "vakıa., gibi görenler, ta
rih içinde aynlıklara uğramış 

muhtelif lehçelerden toplana
cak bir dilin "yapma., bir şey 

olacağını iddia ediyorlardı. 
Bunlarm fikrince bir dilin için
de, aslı nereden gelirse gelsin, 
canlı canlı kullanılan her keli
me o dile mal edilmit demek
ti . 

Ba bahsin içinde bir misal 
olarak geçen (su) kelimesinin 
aalı çince olduğu hakkında Vi
la Nurettin Bey arkadaıımızın 
ileriye sürdüğü bir iddia üze-

ters giditim zaten halkın naza 
rı dikkatini celbetmit alem ba
na bakıyordu. Mahcup oldum 
ve yolumu düzlettim. Acaba 
bizde buna çare bulunamaz 
mı? Şu sokakların sahiplerini 
azaltmak imkinı yok mv? 

Zavallı Polaneğri! 
Otel Emperyal, Varıovalı 

kadın, daha bir sürü güzel film 
!erini alaka ile seyrettiğimiz 
Polonyalı aktris Polanegrinin 
öldüğünü Hollyvoot'tan gelen 
telgraflar bize bildiriyor. Bu 
kadın Avrupadan Amerikaya 
ya gidip Avrupa sahne kudre
tini Amerikaya tanıtan ve tas 
dik ettiren kadın artistlerden 
biriydi. Bize ekranda, sinema
nın dilsiz zamanında çehresile 
his ve fikirleri en beliğ suret 
le ifade etmit bir kadın olan 
Polanegri'ye dünyar.ın ince 
zevk ve hisleri hesabına esef 
etmemek elden gelmez .. 

FELEK 
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n BAŞI DÖNÜKLER 
1 lbrahim Necmi 

Bazan kendini Neriman du. Bu sefer de kendini Muh-
Cemıit Hanımm yanında bulu tetem Nihat Hanımefendinin 

A yordu. Onun göz kapakları aparhmanında buluyordu. Gün 
kirpiklerinin ağırlığına tabanı- düzki sevgi ve ihtiras sahnele
mül edemiyormut gibi süzüle- rinin birini ya,arken Retit 
rek kaoanırken, yumuk yu- B. in gözleri dönmüş içeri giri
muk eli Ahmet Nebilin eli için yor, kendisini yakalıyordu. 
de erirken, birden bire Muhte- Arkasından Nihat lihami, Şey 

ı ıem Nihat Hanımefendi gözle- da Kamil, daha bir takım adam 
ri hırçın hırçın bakarak bir kö- lar koıuyorlar . 
ıeden çıkıyor. Ahmet Nebili - At şunu pencereden afa-
çekip götürürken, Neriman ğı! 

Cemıit Hanımın eli de sanki Diye bağırıyorlardı. Reşit 
kolundan koparak Ahmet Ne- Beyin kuvvetli kolları arasın
bilin eli içinde uzaklaııyor. da Ahmet Nebilin vücudu pen 
Kopan bileğin yerinden kan- cereden sarkarken aşağıda 

!!; lar sızarak, Ahmet Nebilin Mebruke Numan mavi gözleri. 
yüzüne doğru kıp kırmızı bir: nin çocuk bakışile, sarı bukle-

- Vefasız! Ieri yüzüne dağılmış eteğini açı 
Kelimesi yazıyordu. 

Sill<inerek uyanan delikan
lı, üstüne çöken bu kab:ısa gü
lerclc tcbJr =:özlerini kaoıvor· 

yor: 

- Gel, gel, sen benim ço
c:ıkluk arkadaşımsın! 

Diyordu 

rine yazdığım bir makalede 
(•) bu iki cereyanın münaka
tasmı ileriye bıralamıtım. 

itte Mehmet Şeref Beyefen
dinin kıymetli hitaplarına bu 
Yeaile ile nail oldum. Mektup
lal'Oll ıuraya aynan naklediyo
nnıa: 

, ''(Milliyet) te Villi Nurettin Be-
r.ı..diye fazdıtı- razının batın
da clfUmj.. iki akqındaa söz açı
yonuaus. T iiriı; dilinin kendi kölı:

ı.n...ı. ııöz alarak battan ı.a.., du
rulmasını iıtiyenlede, alınmıt alın

mtfbr ıliyerelı; dlllmls. cirmit ya
lıanc:ı ııöderi artık bizim ıanarılann 
cltlıüncolerine ı'Sylece bir dokuna
rak ıre9İYOrtlUlUS. Daha afaiıda 

(su) ııözünün vioceden alınmadığı
nı aıılatıyor111nuz. (Su) ııözü için 
ollyliyecek bir sözüm yoktur. Siz 
onun çok ıeait bir yolda dilimizin 
bir ııözil oldufuııu ıösterdiniz. 

"Ben, ıöyle ufak bir dokunuıla 

ıeçtiğiniz Türk dilinin kanıyan 

yaruına pannafınızı bastığınız yer
de durmak istiyorum ~e biraz da ,;_ 
zi söyletmek iıtef,indtyim. 

"Türk diliyle uğra,ırıanın buııün 
kırkıncı yıl döaümündeyim, 

"Bugünedek topladıfmı (Dilimiz 
-Türkçe) ain (temel, yapı türeıi, 
oöz derlemesi) yazılarım şimdi bi
rer birer Türk gençlerinin gözü ö
nüne yokmak üzere '(Maarif vekil
liği) ne gönderiyorum. 

uy azının bana çok eıki ve tatlı 

ge"'J ı;ünlerimi andırdı. İyi gören, 
iyi duyan ve Türkçenin ak kayna
ğından akan sözlea·i pürüzsüz söy

liyen yüksek değerli babanızla ge
çirdifim günleri bir daha yaıadım. 

O baılangıçla timdi Tayfurun sev
ı;ili ve ıııklı oğluyla karıı karııya 

kaldığım 1u son kucaklaıırken gön
lümde başka duygular uyandı. 

"Türk dili batlı batını\, bir baıka 
dilin yardımına boyun eğmeden ge
nitleyip yürüyebilen bir dildir. O
nun bin yıldan beri yaban elerde 
tutoaklığı kendi oağlam yap111na, 
değipniyen köküne bir eıkilik ge· 
tirmiı değildir. Bu bin yıllık tutsak
lığın ondan kopanp aldığı saym bi
linmiyen IÖzler timdi ıeçmitin en
gin ve derin çukurlarında gömülü 
kalnıq, acımıyan Arap ve Acem yü .. 

röyütünden kendini kurtarabilen 
.özler de bize kadeır eriımiı tir. 

"Türk büyük dütönücülerinden 
Y ueuf Akçora Beyin dediği gibi 
"Türkler de batkaları için çalıta ça
lıta en ıon usanarak timdi kendile· 
rine dönmütlerdir . ., 

"Söz derleme derneğinin ne yap
tığını bilmiyorum. Ancak sizin ya
zdarıruzdan anlıyorum ki siz de ikin 
ci diziye giren, "aJıomıı İyi alınmış .. 

tır., dyenlerin ara11nda bulunuyor· 
SUDUZ~ 

"işte kocalnu, amcamzla bu dü
ıüncede ayrılıyorsunuz. 

''Teldi diller için oöyliyecek sö
züm yoktur. Ancak sizi bu düıünce
ye götüren bükümlü dillerden bi· 
zim biUşikli Türkçemize giren söz
ler olacaktır. Bu alınan, daha doğ
ruıu yeri yok iken üıü9en sözler 
atılırsa dili.miz pek kurak ve arık 

(*)Bu makale 17/ 4 l J9Jl tarihli 

( Milliyt:t) te çıkmıştır. 

Ahmet Nebil uyanık tahay
yüllerin uyku kabuslarından 

üstün old11ğunu ilk bu gece 
öğreniyordu. Of! Gece ne u
zundu. Bitmek bilmiyordu. 
Gözlerinden uyku akıyordu. 
Fakat uyumak için gözlerini 
kapadıkça yeni bir kibuaa tu
tuluyordu. Bazen Sübeyli Ha 
nımla kocasını görüyordu. Bu 
koca Amhet Nebil vahime
sinde pek uzun boylu, pek iri 
vücutlu, korkunç bakıtlı, dev 
gibi bir adam oluyor, ellerin
de tabancalarla hem karısını, 
hem de Ahmet .Nebili vurmak 
istiyordu • 

Bazan Semiha Nazmi Ha
nımt kocasının kolları arasın
da kıvrak vücudu parçalanmıt 
görüyor. Sonra yine Muhte
'em Nihatlar, Neriman Cem
şitler, Süheylilar, Mebruke 
Numanlar arasında ıatkın şaş 
kın dolaşıyordu. 

Her kabustan sonra uyan
dıkça kalkıyor, bir cigara ya
karak dolatıyor, pencereye 
yaklaşarak ufka bakıyordu. 
Sabaha daha cok vardı. Yor-

İfrat muzırdır 
-Franıızçadan -

M. Petit Baden'e bir gün sa- Kunduralarını parlattı. Ken-
dık hizmetçiıi Jean ve vefakar di kahve altısını kendi yatağına 
atçıaı Virginie ııeldiler • bizzat getirdi. Halılarını pençe 

Erkek hizmetçi dedi ki: reden kendisi silkti.Fakat tasar 
- Efendim, aylıklarımızın ruf yoluııda da bu noktada dur

artık ihtiyacımıza yetmiyecek madı. Bir kaç gün sonra eski 
halde kaldığını arzetmeğe gel- berberine giderken, duvardaki 
dik. tarifede fU rakamı gördü: "Sa-

M. Pelit Baden ıatırdı: kal 2 frank 50 santim,. 
- Fakat aylıklannızı daha _Niçin iki buçuk frank? Di 

geçen ay artırmadım mı? ye sordu: Daha evvelki gün iki 
- Evet efendim, geçen ay- frank vermiştim . 

dan ben. · lngillz lirası yine yük- E t .. 1 d. ef d. F 
ld. B' d f 'ğl . - ve 'oy ey ı en tm. a 

ıe ı. ız e tasarru ettı mız k t 1 f b f' ti · ı · .. 
1 . . 1. ld _ a maa ese u ıa a ıt en yu-

paralarla ngılız ırası a ıgı- l "t · ğ. ç·-nk" f . · d ru emıyece ız. u u maara ı-
mız ıçın, aıılaramı:ıı: ya, arttır ı- k f d' M seli sabun 
ğmı:ıı: mikdardan bir tey anla- mlız ço he en ım. e B' f 

d k B ebep V . . , a tın pa asına çıktı. ır ırça 
ma ı . u a ten ırgıne ye I k . ·k"h 
h b d b k ed. a ma ıstesen, anasının m a ı-

er ay şara IJ1 an &f a Y ı · f ecek 
frank, bana da yuvarlak hesap nı 11 ıy · 
bin frank vermenizi istiyoruz. M. Petit Baden: ·· ·ı r :. · 

M. Petit Baden bu cüretka- _ Pek lli, dedi, mademki 
rane talebe cevap verecek yer- öyledir ben de kendi kendime 
de sadı~ hizmetçilerini kapı dı- traş ol~rum . 
şan ettı. . _. . . 

Ertesi sabahtan itibaren ken Dedıgı gıbı de yaptı. Tasar-
di itini kendi görmeğe karar ruf ettiği paraları g~zel bir 
vermişti. kumkumaya doldurmaga başla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 d ı. ' 
kalacağına İnanıyorsunuz. Bir çok .. 

larmın düıündüğü gibi iılenmiı, 

İncelqmiı, yer bulmuş bu dilin or

taya koyduğu oayısız güzel yazılar· 
dan bu dili yetirgin etmenin doğru 

olamıyacağına kanıyorsunuz. itin 
ti. içine girmeden, sizin bu yoldaki 
ıağlam ve değişmez bil-1i inancını

zı öğrenmeden söz söylemek pek 
bürümeden bir atılganlık olur. Çok 
iyi anlarsınız ki dil bilıilerinde de 
her bilgide olduğu gibi ''bana göre,, 
lere yer yoktur. Her düşünce bir 

bilgi türesine bağlanmadıkça önün
de boyun iğilmez. 

"Şimdi ıizden soracağım: Türk 

dilinin bir ses düzeni vardcr. Onun 
ne olduğunu benden çok iyi bilir
siniz. Bin yıldır ocaiımıza ağırhk 

veren ııraıız arelmiJ bir konuk gibi 
ıokulmu, bu yabancı .sözler eelir

ken ardından ken~ilerinin boyun 
iğdiği yapı türe;lerini de beraber 
getirmişlerdir. Daha ltôtüıü bunlar 
bükümlü soyundM olduğu için 
türkçe söylemektp bizim ses düze
nim.ize uyacaklartp.a tersine olarak 
bizim seılerimizi kendi seslerine uy

durarak ortaya tu karmakarııık ııöy 
(enen, yazılan dili çıkannışlardır. 

•4Şimdi siz "al.nan artık iyi alın

mııtrr,, dediğiniz bu Arap ve Acem 
sözlerini bizim ses düzenimize mi 
uydurmak istiyorsunuz:; yokıa bu

ıün olduğu ı;ibi onlan kendi doku
nulmıyan beyliklerinde, bizimkileri 
de bu karmakarı,ık söyleniıte bı

rakarak yürüyüp gitmek isteğinde 
... ? 

mısınız.,, 

Hizmetçilerin aylığı ve traş 
parasından sonra iti ilerletti. 
Şapkasını, elbisesini, kundura
larını kendisi yapmağa başladı. 

Bir müddet sonra diılerini 
dişçiye de baktırmaz oldu. Ken 
disi düzeltti. Kuraklıktan ve ya 
hut fazla yağmurlardan sebze 
fiatlan da arttığı için bu nokta
da kararını verdi: 

- Kendi sebzelerimi kendim 
yaparım. 

Komşuları bir gün M. Petit 
Baden'in bahçesindeki güzelim 
gülleri, begonyaları, karanfille
ri söktüğünü gördüler. Karısı 
bunlara ne büyük ihtimamla ba 
kardı. Bu süsten ibaret otların 
yerine faydalı olanlarını dikti. 
Patates dikti, şalgam dikti, ha
vuç dikti, daha neler dikmedi. 

Bu noktaya kadar diyecek 
bir şey yok! Hayat pahalılıği 
ile mücadele bahsinde herkes 
İstediği gibi hareket edebilir de 
ğil mi? 

Fakat M. Petit Baden bu kü
çük zanaatini maalesef çok ile
riye götürdü. Günün birinde ce 
bindeki kağıt paraları da bizzat 
imal etmeğe kalkmaz mı? Bu 
yüzden de hapishaneyi boyladı. 
Şimdi orada hiç bir para sarfet
meden yaşıyor. 

İRTİHAL 
"Bana bu yoldaki düşüncelerini- Sabık Nafia Müdürü umumi mua 

zi (Milliyet) te bildirirseniz ıne vini Nafiz Ziya. Osmanlı Bankası 1 
Türk dilinin tutsaklığı ba,langıcı o- 1 memurların.dan Emin Ziya. Zingal İ 
lan yedi yüzüncü lsa :·~·~dan beri Orman Şirketi satış müdür mu.avi- J 

bin iki yüz yıllık ı;eçmıf'."'• neler a- ni Sedat Ziya ve Hulcıuk t. alebele- ı· 
lıp neler verdiğini, bangı zorlanma- rinde11 Nafi Ziya Beylerin pederle
larla bu düıkünlüie tutuld~ğunu ri Selanik eşrafından Mehmet Ziya 

1

! 
böyle içinde bir tek yabancı •oz bu- Bey uzun bir rahatsızlıkdan sonra 
lunmıyan ak yüzlü tatlı dilimizle dün öğleden sonra vefat etmiştir. , 

1 
yazarım.,, 

Mehmet Şeref 
Sevgili amcama hürmetli 

cevabımı bundan sonraki ma
kalede vereceğim. 

İbrahim Necmi 

gun kafasını dinlendirecek ı·ü
yasız, deliksiz bir uykuya ne 
kadar ihtiyacı vardı . 

Bu uyku Ahınet Nebile 
ancak tan yeri ağarırken nasip 
oldu. Gündüzün bütün yorgun 
luğu, gecenin bütün kabusları 
artık bu genç vücudu yere 
sermitti • ' 

• • 

Ahmet Nebil gözünü açtı
ğı vakit günet adeta göğün or 
tasma yaklaımııtı Saate bak 
tı: On bire çeyrek vardı. Ey
vah! Muhteşem Nihat Hanım 
efendiye onda gelmeyi vadet
mişti. Şimdi ne yapmaliydi? 

Acele acele yıkanıp giyinir 
ken delikanlının kafasında iki 
fikir çarpışıyordu. Henüz Ne
riman Cemşit Hanıma da ma
zeretini bildirmemişti. Acaba 
geç kaldığı için Muhteşem Ni 
hat Hanımefendiye telefonla 
itizar edip Neriman c'emşit 
Hanıma mı gitmeliydi? Muhte 
tem Nihat Hanımefendiye geç 
kalarak da gitse affedileceğin
den 'üphesi yoktu. Fakat ora
ya giderse Neriman Cemıit Ha 

Cenazesi bugün 6-9-931 pazar gü· 
nü öğleden evci saat 10 l / Z ta Os- 1 
manbeyde Afitap sokai(ında 20 nu 
merolu hanesinden kaldırılarak Tcş 1 
vikiye aillı kabr i stanına dcfnedile- ı 

tektir. 

nıma nasıl mazeret bildirecek
ti. Ne telefon numarasını, nede 
kocasının adını biliyordu. Böy
le habersizce gitmemek, onları 
bütün gün bekletmek çok ayıp 
olacaktı.Gitmek, bütün bir gü
nü tiirden, edebiyatatn, tiyatro 
dan bahsederek, bol kirpikli, sü 
zük bakışlı, karagözlü, genç ha
nımın yanında geçirmek hoş 
birşey olacaktı. Fakat o halde 
Muhteşem Nihat Hanımefen
di buna ne diyecekti? Gözlerin
deen yatlar akarak bütün ömrü 
nün hayalini kendinde buldu
ğunu söyliyen bu çok kibar, çok 
içli Hanımefendiye de yazıktı. 

Otomobile atlıyarak: 

-Şişliye! 

' Emrini verdiği vakit, Alı
met Nebilin zihninde henüz mu 
ama halledilmemişti. Otomo
bilde giderken cebindeki ufak 
paralarla "yazı mı, tura mı?" 
oynar gibi oynıyor. 

- Rakam tarafı çıkana 
Muhteşem Nihat Hanıma, o
bir taraf çıkarsa Neriman Cem 
tit Hanıma .•. 

diye niyet tutuyordu. İnadı-

Mizah 

.-
• 1 
- il 

ı• •. 
/ 

• 

Bir ucube: Kısa etekli kadın. 

Tasarruf 
lzak, postaneden memnun 

ve mütebessim çıkarken, Levi 
ye rast geldi. Lm sordu: 

- Eh, eh .• lzak! Yine bir 
yerden para gönderdiler gali
ba! 
· lzak: 

- Yok canım, dedi, dolma 
kalemime mürekkep doldur-
dum da .• 

Tecrübe 
Hastanın biri kendtai doktora 

baktırdı, bronıitten mııztarip. Dok
tor bir takım ıualler sordu, hastayı 
muayene etti ve derhal tethlslai 
koymuf gibi·maoaya oturdu ve bir 
reçete yazdL 

Hasta dedi ki: 
- Doktor bey, bu hastalıkta bü

yük bir tecrübe ve ihtiıasınız var 
zannederim. 

- Evet, çünkü , on beıı •enedir 
ben de bronşit çekerim. 

. ::.ı T dl 
~,,· 

- Nasıl, tablomu beğendi
niz mi? 

- Pek canlı! 

Hile 
Y ahudinin biri bakkala girdi ve 

bir düzine ıiyah tavuk yumıırtım 

istedi. 
Bakkal tatırılı: 

- O kadar yumurtayı Myu tavu~ 
mu, siyah tavuk mu yumurtladı, 

ben ne bileyim? lıt• J1U11urtalar ı> 
rada, siz ıeçln.. 

Yahudi hiç seıılai çıkarmadı ve 
ywnurtalann en irilerinden eegti. O 
zaman hilenin farkına varan. bak· 
kal: 

- Azizim, dedi, ıimdi ben de ke 
ra tavuk yumurtıutn1 seçmesini Öf· 
rendim. 

Telefon 
Patron, hizmetine aldığı ço· 

cuğa telefonla nasıl konu9ula
cağını tarif ediyor : 

- Bir elinle alıseyi alırım, 
öteki ile konuşursun. 

9 Eyini Çarşamba aktamı 

MELEK •inema•IDID 

yeniden küpdına 

haıırlamnı:ı: 

MARCELLE CHANTAL 

PARA 
ve 

AŞK 
filmini temsil edecektir 

ELHAMRA SİNEMASI 
GEORGES BANKROFT 
tarafından teımil edilen 

FIRTINA 
filmi ve Paramount'un ali
kababt MAGAZIN'i ile bu 
hafta bliyilk muvaffakıyet 
kazanıyor. Buıfin saat 11 

de tenzilAtlı matine 

OSKODAR,HUeSmem~ 
aında KAMÇILI MEDENi -
YET Duhuliye 10 kuruıtur. 

Hayat Kaza ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kiiu 

ÜNYON SİGORTASINA yapbrınız. 

Tlirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 

ni da çok defa paralar kendisi- ı biline atladı. Şoföre Neriman 
ni süzgün karagözlü Neriman Cemıit Hanımın evi.ıUP -lı:eai
Cemşit Hanıma doğru aevkedi- ni verdi. 
yordu. 

Beyoğlu caddesinden geçer
ken Ahmet Nebil ıoföre: 

- Telefon edilebilecek bir 
yerin önünde bir dakika dur. 

Emrini verdi. Biraz sonra 
oto.mobil bir pastacı dükkinı
nın önünde durdu. Ahmet Ne 
bil telefona sarıldı: 

- Beyoğlu 5911.. ~ 
. . . . • • 

- Evet, Matmazel 
- . • 
- Alo •• 

ler mi 1 
Hanımefendi evde 

- .. • • 
- Yoklar m? Nereye !(İt

tiler? - . . . . . • 
- Ya! Öyle mi? 
- .. 
- Ben, Ahmet Nebil.. Geç 

kaldığımı söyliyecek, özür di
lyecektim. Lutfen aradığımı 
söylerseniz. Şimdi Ahmet Ne 
bil, yüreğinden ağır bi yük 
kalıkmış olarak, tekrar otomo 

-5-

1KINC1 MACERA 

Dört kat apartımanm dik 
merdivenlerini bir hamlede 
çıkan Ahmet Nebil kapının ö-
nüne vardığı zaman solukları 

kesllmitti. Sık aık nefes alıyor 
du. Zilin aeai İçerde akaeder 
etmez kapı hemen, sanki ark• 
srnda bir bekliyen varmıı gi
bi, açıldı. Neriman Cem9it 
Hanım kapıyı bizzat açmııtı: 

- Bonjur, efendim, ne ka-
dar geciktiniz. Adeta merak 
etmeğe batlamııtık. 

- Bonjur, Hanımefendi. 
Affınızı rica ederim. Gece hiç 
uyuyamadım da sabah pek gec; 
kalktım . 

- Vah, vah! Böyle gece 
uykularınızı acaba hangi tai
rane hülyalar kaçınyor. Helt 
saloµa buyurunuz da ... 

'(Devamı var) 



d~Jini gösteriyor. Malum~ 
kı kedi, . saadete alamettır 
A.tağı yukarı yer yüzünde ke
diden mes'ut bir hayvan olma
dığı İçin... Bir mendil kenarın 
da olduğu kadar, bir bloner 
kenarında bu şekilde bir ın~ 
!!"ranı sahibinin orijinalitesı
lli gösterir Fakat herkes oriji
lla.liteden . hoşlanmaz. Ağır 
başlı görünmek ister. Onlar da 
2 numaralı şekildeki nümune
:Ye göre monogramlarını yap
lırııbilirler. Son günlerde mo· 
ııogramlarda daha ziyade sade 
lik teT.cıh edilmektedir · 

Bizde hemen bütün müeue
seler, çalıttırdığı kadını kayt
lara tabi tutmazlar· Kadın. ~v 
lenebilir • kadın ana olabılır • 
b ··t·· bunlar kadının hayatın 

u un ' d" ki .. da azim tahavvüller ır ' mu 
esseseler bu tahavvüllerin ta
bii vukularını bilmekle beraber, 
bunlara karşı hiç bir şey yap
mamışlardır. 

Kadın erkeğe nazaran, daha 
az mütehammil ve sıhhati iti
barile daha narindir. Fakat 
kadın yine birçok müeıu se
lerde az para ile çok iş gören, 
hiç olmazsa vazifesine son de-

• • • 

"' .. 

l 
rece mukayyet bir unsurdur. 

İspanyada büyük kumpan- Yukarda: Büyük devletlerden lngilterenin "Ne/son,, dretnotunda ön !kara/ to3p5la0r0ı0ııı . 
· yalar çalııtırdığı kızların ev- ı Cebeliittarıka tevcih edilmiş vaziyette alınan resmi, aşağıda Am~r.ı anın ' 
1 lenmelerine müsaade etmiyor- gardaga mermi atan muazzam ıs•hil toplarından bırı 
!armış. Şayet kız evleoıneğe nazardan taınanıen- heba e- (yüzde 3), Almanya (yüzde 
karar verirse iıinden oluyor- 1 -"Nevgork Times,, den- dilmiş bir servet deiildir. Çün 2,9), Arjantin (yüzde 2,2) dir. 

mut • • • • Amerikalılar, tealihata tah- kü ordunun ya1mt topll, tü- Kara ve hava teslihatı nok 
1 d - sis edilmit bütçelerine nazaran feğe değil, elbiseye, kundura- tasmdan henüz hiç bir itilaf 

Her müessese ça ıt~ır. ıgı tasnife tabi tutulan 60 millet ya, yiyecefe de ihtiyacı vu- yapılmamııtır. Gelecek sene 
' beklkız ve kOadında.n. d~zak~'b. ıfkızfet İçinde, 707,425,000 dolarla dır .. Sulh zamanında yapılan şubatında umumi terki teali-

er. nun ıçın ır ı ır ba ld"kl . . _ . I k 1 ·ç· 1 k B 
' I t - ·· d belki fta ge ı ennı ögrenır erse, as erı manevra ar ı ın manev- hat konferansı top anaca . u ı ça lf ıgı mueaaese e, e- belki h d ki d" B f" ki · · uhtelif mevad (( 

vinden ziyade iffetine dikkat _ ayret e ece er ır. ~ ra ııe erını, ın . . . konferansın bütün nıuva a-
k b · et"ındedı"r Şu yekun sadece kara ve denız dı müştealeyi ve saıreyı ımal kiyeti ve akameti devletler a-etme mec urıy · k 1 · fed"I b "k 1 da mı"lyonlar k d h .. -·ese mu···- uvvet erıne sar ı en para- eden fa rı a ar • d 

1 1 
· t" 

, -··· nota an er mu~H , d T h. I h b 1 I I or Yani harp rasında, eegenn çıma-• - hd k d kızın iffe- ır. a aısat ar, arp orç a- ca ame e ça ıflY · I decek . 
,,.. ..t.. n veya I"' ·· ·· 

1
ndao evve cereyan e mi.ı "-·--·•···--- t~ ~ da ı - karı bir rı ve gayeleri askeri sivil teı- hazırlığı sanayi, mese a tutun Cöiuı kııııu beyaz krepdeıinden tı baham e! a!a!fı .. Y_~ kilit İçin sarfedilen paralar, sanayii gibi bir şey olmuştur. zakerelerin alacağı İstikamete l.t..-11111ı, heyeti umumiyesi mavi sigorta vaz~eaı:ı ~onır · bu yekuna debil değildir . hakikat halde sigara. da, mer- tabidir. 

krepdetinden zarif bir bluz 140 000 k" Tk h · t mi de duman olup gıden şey - Şimdi bir de devletlerin 
Bütün bunlara rağmen, ne- ' 

1
'

1 1 
e emmıye • ı d" frank hesabile te.lihat masraf-M d b. de şu hayat pahalı- ıiz ordumuz ve bir muahede er ır · ayo

nez ense ız • .1 hd" d"l · ..:ı B - k - vaziyet ı b" ·· d. ı· l - d para kıtlığında ı e ta ıt e ı mıt yonanma- ugun u arına ır goz gez ıre ım: ç k 1 de ıgın a ve 1 1 k . . . rh Ilı o kimse er mayonez hem karının, hem kocanın ça- mız a,fmem e eb~ımızın 
1
teks ı at

1 
Son on üç sene zarfında mil 

1.ıvaffak olmak güç olduğunu lıtarak, mütterek yuvaya aza- md a!ra ı ~n baz d ır m~u; e et <> Jetlerin beynelmilel . gaze.tele~Ylerler. Halbuki yumurta sa- mi refahı vermeğe gayret e- ugu kz.e a .ın a k ud unub~uz. rinden hasıl olan netı~elerı ya-tı arına damla damla yağ koy- "f 1 d Acaba ne- Halbu ı netıce ne a ar ır a kından tetkik etmek ıc"p eder Ilı d k - t ze den çı t er az ır. . .. ~il an, bir kahve afıgı a d ., kıstır . se, şu hulisalara varılır: 
•rdal ilave edilirse, mayonez en · Samime Recai Amerikadan sonra Rusga 

1 
_ Bu""tün dünya bugün tes 

..... r;;; i:d~=ı:;; da çarşafı attı 000 7.:~-:::.;:·;:.!'.!'....,· !~.::.~:.~1':"'''"000 .. ~. 
·ı ___, Rusyadan sonra 466,960, 2 _ İki büyük devletler gru 

000 dolarla F ran3a, onu taki- pu arasında, askeri masrafları 
ben 465,255,000 dolarla İngil- tenzil için son on üç •ene zar -

t 
tere gelir. Fakat Dominyonlar fında iki itilaf aktedilmiştir. 
da hesaba katılırsa, İngiltere- 1921-1922 Vaşington muahe 
nin müdafaa bütçesi 726,731, desi 1930 Londra muahedei 

l 

k · ·n giyinirken €ski lran kadını sokaja çı 'cma ıçı 

065 doliara çıka< ki, bu mik - bahriyesi. 
tar Amerikanın sarfiyatını bir 3 _ Birirci muahede lngil-
miktar tecavüz eder. tere, Japonya, Amerika, F ran-

Beşinci ve altıncı gelen mil sa ve İtalyanın harp filolarını 
!etler 248,946,500 dolarla. İ- 1936 ya kadar tahdit etmiitir. 
talya ve 236,861,500 dolarla Kruvazör yarışını menet
Japonyadır. Bu altı milletin miş ve ayni tip eski genıiler, 
harp vasıtaları. uğruna yaptık muahede mucibnee, tarhip edil 
lan murafların yekunu miştir. 
2 704,391,000 dolird!r ki, bü- h d 
tÜn dünya milletlerinin harp 4 - İkinci mua e e İngil-
masraflarının üçte iki:;idir. Ge tere, }tıponya ve Amerikanın 

d" 58 ·ıı d kruvazör, muhrip ve tahtelba- 1 
riye kalan ığer .. mı e~ . e. birlerin mikdartıu, keza 936 
umumi yekunun uçte hırım 

rl ya kadar tahdit etmiştir. sarfediyo ar. 

Arjantin 1,258,282,275 
Almanya 4,289,076,000 
Avuıturalya 460,492,550 
Avusturya 362,683,000 
Belçika 832,580,000 
Bolivya 87,030,000 
Brezilya 1,375,148,000 
Bulgaristan 190,225,000 
Kanad:ı 526,730,000 
Şili 723,000,000 
Çin 2,357,291,250 
Kolombiya 161,300,000 
Kosta Rı k:ı 17,200,000 ı 
Küba 31JO, 775,000 

1 
Danimarka 305, 750,000 J 

İsı:ıanya 2,814,582,000 
İrlanda 177,012,500 

Ekvator 45, 355.500 
Mısır 261,782,950 
Estonya 138,000,000 
Finlandiy:ı 411,437,500 
Fransa 1 l,674,000,000 
İngiltere 11,631,375,000 
Yunanistan 533,520,000 
Guatnıalıı 52,500,000 
Hayti 28,848,000 
Honduras 24,338,100 

Elhamra Sİi\ .nası bu hafta Geor-ı 
ge Banckroft'ın "Fırtına,, isimli 
Fransızca sözlü yeni filmlerinden 
birini göstermektedir. Bu filmin hu
lasası ıudur: Bahri muhitte se
ferle metgul iki ayn yük vapurun
da ikinci kaptanlardan birine rakip 
ve aynı zamanda hasmı biaman o
lan Ramoro ile Geıdeı Havanad,ı 
bir barda çalıf3n şantöz Helen'e 
ayni :zamanda ittir: oluyorlar. Bun

lardan Ramori ıev&'İlisini Gesdes' 
don kaçınnak gayesile kendisini 
gizli olarak bulunda~u vapura ka· 

çırmağa karar veriyorsa da tam o 
esnada o zamana kadar gayei ha. 

yeli olan vapur ıüvarifiğine tayini 
ve emrine giren vapur ınüretteba. 
tında da Ceadea'i ikincilikle tayin 
ettiri~or. 

Fakat bundan ıopra !renç kadını 
gizli olarak alabilmesi imkim ol
mamıttn-, çünkü olbaptaki talimata 
nazaran yük vapurlarına kadınların 
kabulü kat'İyyen memnudur. Ramo

n"'nin bu bapta kadına verdiği söz. 

den hani< olmak mecburiyetinde 
kaldığını na.,fsa haber alan G<>des, 
Ramori'den berayı İntikam kadını 
&'İzli olarak gemiye alıyor. Yolculuk 
eınaırnda Kroı Vind vapuru ta.ın• 

kesif bir sis tabakası sahasında bu. 
lunurkenRarnori hizmetkarından va 

purda bir kadının saklı olduğunu ha 
ber ve ıneseleyi tahkik için aşağıya 
indiği zaman vapur diğer bir vapur· 

la müsademe ediyor. Müsademeden 
ucuz kurtulan gemide yapılan tah
kikat ve bu tahkikat eınasında Ges
desle Helen'in .öyledikleri yalan 
Ramuriyi mevkiinden iıkat ve onun 
yerine Cadea'i geçirince Ramori ba. 
zı avamil tahtında gemiyi terkedi
yor. Artık bundan ıonra Kroı Vi ... 

nd'in suvarisi Gesdes dir, ve kum~ 

panyanın müsaadei mahıuıaıile 

Helen'i Riyo' ya götürmektedir. An· 
cak fenalığın dünyada hiç bir suret
le cezası z kalmıyacağı bu sefer de 

/ tecelli ediyor. Kros Vind fırtınalar 
içinde pervanesini kaybede. 

rek istimdat ederken Oraınbo' da 
Ramori'nin dahil olduğu bir gemi 
Kroo Vind'i muhakkak bir felaket
ten ve kumpanyayı da mühim bir 
ziyandan kurtarıyor ve bu tahlis 
keyfiyeti vaktile Ramori'nin mevki. 
nin kaybolmaıına saik olan meıele. 
nin de hakikatini meydana çıkan 

mağa vesile teşkil ederek Ramori 
hakkı olan mevkile ulüvvü cenabı· 

Jön premİ!Jelerden ı 
Geo Forster 

Parisin meşlıur zenci ar· 
tistlerinden ve Mıizikhol 

sahiplerinden 
Habib Benılia 

Lorelta Young ve 
Witters 

-

Grant 

Jön premigelerden: 
Roland Tautain nın kendisine meftun bıraklliı aev. 

gilisile birleşirken hainliii kendiıi

ne şiar eden Gosdeı de haibühaıir 
mukadderatına teıliminefı ediyor. 

film çevinneğe karar vermesi 
ilk defa vaki oluyor . 

Sinema haberleri 
• Şarlo dört film çevirmek 

için yakında F ransadan Holly 
.-ood'a dönecektir. Son filmini 
iki senede ancak bitirebilen 
Şarlonun böyle birden dört 

• Terbiyevi filmler kongre 
ıi Eylul nihayetinde Pariste 
toplanacaktır. Kongrede ilk 
ve orta mekteplerde filmle ted 
risat ve diğer mesleki filmler 
konusulacaktır . 

:,: .Amerikada kısa 
daha ziyade rağbet 
mektedir . 

filmlere 
gösteril-

Namcy Caroll de boşanıyor 

Nancy Garoll v~ kocası ve 1igindikten so;rakaba örtüden ebedi, 
~· lrao tahı Rıza Hanı Pehle- sınız. k u" mızı tarihi bir hare· 
,' ll.ıırlardanberi İran kadını- yen ~ ~g at etmek için, bah· 
~da sım sıkı örten ÇArtafı ketle b .~ ~~f bir çukur kazdır· 
~ldırnıağa karar vermit bulu çeye Ş~yud. hepiniz çarıafları· 
~ :Yar. Pariste çıkan "Miner- dım. ım :tacakaınız ve beıı 
' . . d k" k d nızı oraya - Y·ı 1 " llnıın e ı a ın mecmua- kapattıracagım. • 'ılı 1 - b k 1 1 bu mezarı . d ,, il an attıgına a ı ıraa, - d "t"baren hepinız mo erıı 
~~ tabı bu husurta orijinal rm a::e~inizle dolaşacakaı-

fey yapmıttır • kıy 

~ Şah, Tahran kadınlarından nsz.Kadınlar tahıo emrini bü
,/ Yüz kitiyi saraya davet et iik bir sevinçle kartılamıılar 
~,~ı ~e kendilerine artıkk z1~ma- !e çartaflarını çukura atmıf· 
t~ı .ı~~plarına uyma azım I Bu mezara dikilen tatın 
~ dıgıni anla tıklan sonra şu .~~Üne de şu yazı yazılmış: 

leri söylemiıtir: . us "Burada asırlarca kadın 
~'' ..._ Güzelliğinize bir !1evı t" . timsali olan çarıaf 
ı. "'•ret tetkil eden. b11 aıyab esare ının 
"l k metfundur.,. %1 çartaflardan sıyrılaca -

Umumi harpten evvel'<:i ıe- 5 - Bu ikinc~ muahedeyi 
nelerle bir mukayese yapmak akteden üç devltden her biri, 

k. Fransa ve İtalyanın inşaatı icap ederse, harpten so· •. • 1 ı 
plra piyasalarındaki tahavvül bahriyesindeki tezayüt karşı. 
den dolayı kat'i bir hesap yap sında, menafiinin haLldar ol
mak her ne kadar mümkün duğl!nu görürse, muahedenin 
değilae de, muhakkak. ol~n tayin ettiği hudutları tecavüz 
ıey, bugünkü müdafaay~ mıl- edebilir. 
!iye masraflarının umumı harp 6 - Londra muahedesile 
ten evvelki masraflardan daha bağlanan üç devlet;n bahri kuv 
çok fazla olduğudur. vetleri ,bütün dün~a lonajtn·" 

Cemiyeti Akvamın istatis- yüzde 64 ünü t~şkıl etmekte. 
tiklerine göre, son senenin dir. Eğer bu rnuahed~ F~ ~:ısa 
teslihat masrafları yüz milyon ve İtdy~ya d:ı t~~.I edılsey. 
dolar fazladır . di, bu l!ltkıhr yu-,:J~ 79,3 e 

T eslihat için sarfedilen bu j çıkardı. Bunlardan sonra e"' bu 
· eku"n ilttısadi noktai yük b3.lni devletler Rusya •zım y , • 

Macaristan 505,500,000 
Hir.distan 5,289,690,550 
İtalya 6,2:?3,662,500 
Japonya 5,921,537,500 

( Litvanya 142,000,000 
Meksika 1,158.187,500 
Norveç 288,000,000 
İı-an 247,400,000 
Lehistan 2,301,825,000 
Rcmanya 1,341,180,000 
Çekoslovakya 

1,279,725,000 
Ti:-rkiye 434,289,100 
R sya 14,473,567,675 
ineç 491,500,000 
lsviçre 491,500,000 
Amerika 17,6SS,625,000 
Yugo3livya 1,261,450.000 

Nancy Caroll, atlı bir sine / lığa ba,Iıyordu. Bir "s~nema 
ma yıldızının kocasından ziya yıldızı,:nın kocası olmagı lca
de san'ate bağlı kalması li- bul ettıkten sonra, yavaş ya. 
zım geldiğini söyliyen artiıt - V&f. vaziyetin! değiftİrmeğe ~e 
lerdendir. Onun için izdivaç benım evdekı gaybubetlen
bir nevi sirketten başka bir ıey mi çok ve uzun görmeğe ha,. 
değildir: Kocası Amerikanın ladı. . . .. 
maruf senaristlerinden ,Jack Evlendıkten sonra belki ıob 
Kirkland stüdyolardan bir ti!r retim daha ziyade arttığı için, 
lü çıkmayan karısından uzak stüdyoda nıevcudiyetim daha 
yaşamaktan bıkmıf olmalı ki, lüzumlu bir hale girmişti. Fa 
nihayet talile talebinde bulun- kat kocam bunu böyle iatemi
mustur. Ve Nancy Caroll de yordu. Israrları üzerine ben 
kan-;.atlerinden feda etmemek de talikı kabul ettim. O da 
için, o kadar sever göründü- hürriyetine sahôp olsun, ben 
ğünü kocasının teklifini kabul de.. Mamaafih bu ayrılık, bi
etmiştir. Nancy diyor ki : zim dost kalmamıza mani de-

Kocam gittikçe haksız- ğildir. 

\ 
l 
1 



6 

1
: m 1 Muhabir mektupları ( 

Bursada yapılan 
1 

binalar • 
yenı 

1 Jludağda vaktile çadır kurulan 
ferde ıimdi muhteşem bir otel var 

1 

Türkigenin daima en ucuz 

' BURSA: Buuayı kııın bı-
4ktığım gibi bulmadım. O za 
ian kalabalık gibi gördüğüm 
ıkaklar şimdi izdiham halini 
lmıı, Çekirge taraflar insan
ırla dobnuıtur." Bursa şehri 
,iirei arz üzerinde emsaline 

d :sadüf edilmiyen feyyaz ve 
d ennet ı iaa bir yerdir! Fıtrat 
y urada bütün cömertliğini gös 
n mnittir: Litif bir hava, her 
y Jrafta fani şarıl akan temiz 
b e ıeker gibi ıular, zümrüt gi
çı i Yetil harelı ovalar, sıcak ve 
E ıfalı çelik ve kükürtlü kaplıca 

"• ipek kumaşlar, tüylü hav 
b; ılar, güzel kokulu iri ve sulu 
K eftaliler ve her çeıit meyvalar 
h efis karpuzlar, mebzul sebeze 
le Fr hep bu mübarek vilayete 

i ,ıabaustur .• 

n 1 Her gün bir •ser 

r ı ilkbaharda temellerinin a
. ,ıldığını bildirdiğim tayyare 
< ıemiyetlnin muazzam sinema 
. ·İnaaı bir abide gibi yükaelmit 
~ e kanatlannı açan bir kartal 
1

, ·:ibi civarını gölgelendirmeğe 
' '•atlamıttır. Belediye dairesi

; ,ıin muattal ve metruk bahçe-
İi gliıı:el bir park haline ifrai 

1 flunarak orkestra ve ince saz
lar koruDUftur. Daha öte ta
•afta Hamdi Emin Bey tara-

1mdan isticar olunan eski İk
;ısat müdüriyeti bina11 tevsi 

te tan:ı.im edilerek sinema §ek 
,ine konmakta ve latif bahçe
i,inde varyete ve sinema oyna 
iılmaktadır. 
1 

Bunların hepsinin fevkında 

Bursaya şeref veren bir dağ o
teli İnşa edilmittir ki cennet 
Borsanın tabii güzellikleri be 
şerin bu kıymettar abideıile 

ikmal olunmuştur! 
Vakti ve hali müsait olup 

ta bu otelde on bet gün kadar 
'akit geçirmiyenler bayatta 

büyük bir fırsatı kaybetmit o -
lurlar ! Vaktile Bursalılar alay 

ıılay bu yaylaya giderler 
n beş günlük yiyeceklerini de 

ı:;ötürerek çadırlar kurarlar ve 

oğuk su batlarrnda ilemler 
aparak bet on kiloluk bir afi
tt hamuleaile avdet ederler-

Bars11i11 ucu:ıluk 
Buradaki ucuzluk iptizal 

alini amı!tır. 100 patlıcan 

n kuru~a, karpuzun okka11 
ırk paraya, bamya yüz para
a, ~eftali 10 - 30 kuruşa, 
omates kırk paraya, soğan 
üz paraya satılmaktadır. 

lstanbul halkı okusun! 
Bursa şehri, kavun, karpuz 

eftali, sebze, meyva ile baş
an lıa ~a dolmuştur. Karpuz 
rlalarına arabasını yanaştı-
nlar, bir lira mukabilinde 
arpiız ve kavun yükletip gel
cktedirler. Her gün yüzler
' arnb lnrla karpuz ve sebze 
elir. Ve budar Yoğurtçu ha 
ında yok pahasına satılır. O 
nım büyük karpuz!ann ara
.sı iki liraya satılır. !atan
lda yirmi beş kuruş a salı

n kal"puzlar turada beş kıwu 
verilnı,.J.t~d : r. Şeftalinin a-

şehirlerinden Yeşil Bursa 

laıı 30 kuruşadır ki bunlar ls
tanbulda elliye satılmaktadır. 
Sebze ise fisebilullahtır para 
ile değildir. 

Bursanın iıçileri 
Sebze ve karpuz bu derece

lerde ucuz olduğu halde Bursa 
lokantalannda bir tabak sebze 
on beş kuruta ve bir porsuyon 
karpuz da on kuruşa verilmek 
tedir. Biraz insaf li!.:ıım değil 
mi? 

/stanbul kabzımalları 
okusunlar 

Bana anlattıklarına göre 
lstanbula dört mavna karpuz 
geldi mi kabzımal efendiler 
kaçışıyorlarmıt ! Mal sahipleri 
de karpuzları nakliye ücretine 
mukabil terkederek avdet edi
yorlarmış! Ondan sonra da 
karpuzlar pek ucuza alınarak 

lstanbul halkına pahalıya sa
tılmakta imiş! 

Muhterem lstanbul hal-
kının fU bol zamanlarda 
doya doya karpuz ve meyva 
yemelerine meydan ver
miyen bu insafsız esnafların 

biraz kulaklanndan çekmek 
çok münasip olur zannederim. 

lstanbul Belediyesinin 
nazarı dikkatine 

Bursalılar çok zarardadır

lar! latanbul esnafı buradan 
naklettikleri mahsulitı pahalı
ya sattıklarından dolayı sarfi
yat pek az oluyor ve buradan 

baıka mal çekemiyorlar. Eğer 
ki onlar kırk para ticarete ra
zı olsalar mallar çok devrolu
nup buralarda çürüyüp sokak-

lara atılmaz .Ve dışarlardan 
ıevkiyat yapılarak esnaf ve 
zürraın yüzleri gülmüş olur. 
Binaenaleyh htanbul belediye 
sinin bu mühim noktayı göz 
önüne alarak Bursa ve Tekir
dağı ve civar vilayetlere endi 
rektman yardım eylerse mil
yonlarca halkın şükranını cel
beylemit olur. 

Ragıp Kemal 

Anneler birliğinde 
Himayei Etfal cemiyetine 

merbut anneler birliii pazarte
si günü bir içtima aktedecektir. 

Hiç yüzünden cerh 
Dün Haydarpafa geçidinde 

hir cerh vakaaı olmuı, Oıman 
isminde bir bekçi Talat oğlu 
Cevat iıminde bir hamalı ba§ın 
dan demirle ağır surette yara
lamı,tır. Kavganın aebebi ha
mal Cevadın ,bekçinin geçitte 
durmamaaı icin vaki olan sözü
nü dinlememiş olmasıdır. 

Talebe birliğinin 
taziyesi 

Milli Türk talebe birliği reis
liğinden: 

Çok genç aramızdan ayrılan 
aziz kardeşimiz Şerifin üfulü e
bedisi yüreklerimizde en derin 
acı ve teessürleri uyandırdı. 

Birlik Riza Şerifin kederdide 
ailesine ve aı·kadaşlarına en lıaı
ve samimi taziyetlerini Mmar. 

M. T. Talebe Birl;ği ıei-.i 
namııın: Şükrü SAIP 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 
• - > ... < - O ": • > ' ": o ~ < < ... M • • • • 

Sofya ile 
Konuştuk 

(Başı 1 inci sahifede) 
rüşmek İştiyorduk. Kendileri
ni bulamadılar mı? 

- Lutfen biraz bekleyiniz 

1 
hat açıktır .• 

"' * * 
- Allo, Allo, latanbul Mil-

liyet gazeteıi mi? 
- Evet, efendim, buyurun .• 
- Beyefendi, aefir Beyefen-

diyi bulmak kabil olamadı .. 
- Kitip Beylerden kimse 

yok mu? 
- Hayır efendim, bu saat 

kimse bulunmaz. 
Her iki taraf sanki garip bir 

cazibeye tutulmuftu. Muhata
bımız bir türlü telefonu kapat
mak iıtemiyordu: 

- Ne iyi oldu, ne iyi oldu .• 
Burda herkes memnun. Sabah 
Ankara ile de görüştük. Ses o
radan da gayet açık geliyordu. 
Biz çok sevindik. 

Müteakıben Sofya muhabiri 
mizle görliıtük: 

- Nasılsınız? Ses iyi celi
yor mu? 

- Çok iyi.. Telefonun açd
maaı burada çok memnuniyetle 
karşılandı. Bilhasaa bu hat ti
cari mehafilde çok büyük ala
ka uyandırdı. 

iki seneden beri Bükret ile 
görüşüyorduk ve bittabi çok 
faydalar görüyorduk. Size en 
taze bir haber vereyim: Atina 
ile de telefon hattının tesisine 
yakında başlanacaktır. Bu ü
~üncü telefon hattı için esasen 
Bulgar araziıindeki mevcut hat 
tın bazı nokaanlannın ikmali u 
zun sürmiyecektir. Ancak Yu
nanlıların hattı hududa kadar 
temdit etmeleri lizmı gelmek-
tedir. ' 

Mükilememiz burada bitmi§ 
tir. 

Hatta arıza 
Mükalemeler dünsaat üçekadar 
devam etmiştir. Bundan sonra 
hatta yeniden bir anza olmuş 
ve bu arıza akşam geç vakit 
bertaraf edilmiştir . 

Spor 

Hariçte bisiklet 
müsabakaları 

PARIS, 4 A. A, - Fransrz - 1-
talyan piıiklet yanfı ( Omnium) 
Buffalo piıiklet meydanında yapıl

mııtır. 

Beı bin metrelik ferdi yanta ait 
birinci müsabakada Benda 20 pu- l 
vanla birinci, Blanchounnet 20 pu
vanla ikinci, Guerra üçüncü, Ledro

ze dördüncü ıelmiılerdir. ltalyan 
ekibi birinci ve FranılZ ek.ipi ikinci 

olmu§tur. 

75 mil metrelik ikinci müsabı.ka
da ltalyan ekipi birinci gelmiıtir. 

25 kilometrelik Tandemli üçün
cü müsabakada 50 dakika 1 2,5 sa
niye ile Benda birinci gelrnittiı-. 

Guerra ikinci, Dam&henet üçüncü, 
Ladroze dördüncü olmutlardır. Bu 
ıuretle İtalyan ekipi Fransız ekipini 
yenmittir. 

Houston kupası 
LONDRA, 4 (A.A.)- Ledi 

"Houaton kupaıı" namile yeni bir 

kupa koyacaiını ve bu kupayı ka
zanmak için yap<lacak yMııa her 
memleketin deniz tayyarelerinin i,. 
tirak edebileceğini bildirmiıtir. Bu 
yeni müsabakayı kazanacak olanaay 
nca bin İngiliz liraıı verilecektir. 

Şnayder müsabakaları 
LONDRA, 4 A.A. - lngiliz Ae

ro ldübü, Frana12 ve ltalyan Aero 
klüplerine birer tezkere göndererek 
Şnayder kupası müsabakalanna ait 
nizamnamenin bu müsabakanın te· 
biri için kendisine salahiyet verme
mekte olduğunu bildirmittir. 

Bu müsabakaya lngiliz'lerin yal
nız deniz tayyareleri itti .. Rk edecek 
ve yeni bir rekor tesisine ça.lrtacak
tır. 

LONDRA, 4 A.A. - Fransa ve 
ltalya Aero klüpleri lnıiliz aero 
klübünün cevabını aldıktan sonra 
Şinayder kupası müsabakasına işti

rak edecek pilotlannın isimlerini 
gece yarısı telgrafla bildirmi,ler
dir. Bu tebliğ, hava işleri mahafilin 
ce Fransa ile ltalya'nın Şinayder 

müsabak&sJnn İ~tirak meselesini he· 
yeti umumiyesile yeniden tetkik e-

Hereke 
Yangını 

(Başı 1 inci sahifede) 
Maamafih bu cihet pek kat'i değil
dir. Ak""'1 aaat 5,6 ta fabrikanın 

dağ üzerindeki yünlü mensucat kıs 
mına biti§ik bulunan islim lmzanla
rı dairesinde kazancılar her zaman
ki ıibi ateıi söndürerek çekilmi,ler-

• clir. 
Bundan ıonra ne olduğu malüm 

değildir. Yalnız fabrikanın gece bek 
çisi kazan dairesinden çıkan alevle
ri görünce, derhal civarda yatan a
, neleyi kaldırmıştır. Fakat bütün 
gayretlere ve 6000 liraya yeni alı

nan söndürme makinesine rağmen, 
ateııin önüne geçilememiş ve ateı 

fabrikaya sirayet etmi,tir. 
Ateıin ııit ~ikçe büyümekte olma

sı ve etrafı tehdit eden bir şekil al
mı§ bulunması alakadarları teliita 
dütürmüş, ıerek lzmitten, gerek 
lıtanbuldan yardım istenilmiştir. 

Y ardnn telgrafları gece saat 
4,ı5 te alınır alınmaz, buradan Ka
dıköy itfaiye grupu ile Üsküdar 
ırupundan bir kısmı saat 6 da bir 
katarla Herekeye gönderilmiş, bu 
grup bir buçuk saat sonra Hereke
ye vasıl olmuştur. lzmitten kalkan 
grup makineleri yolda arızaya uğra
dığından Herekeye bir saat teahhur 
la gidebilmi,lerdir. Aynca lıtinye 

deniz ırupu da yanım yerine git
miştir. lstanbul itfaiyesi yangın ye
rine gittiği zaman, ateşi basılmıı bir 
vaziyette bulmuf, derhal liızım ge
len tedbirler alınarak mevcut ateşin 
de söndürülmesine başlanılmııtır. 

1 tfaiyenin gayreti sayesinde bu 
kmm dn söndürlllmüş, depolada 
fabrikanın diğer aksamı kurtanlmı•, 

yalnız makine dairesi yandığı\ halde 
ateş söndürülmüştür. lzmit jandar
ma kumandanlığı da yangının sebep 
)erini tahkik etmektedir. 

Bu yangında Hereke fab<ikası-

Mektep ihtiyacı 
Karşısında 

(Başı 1 ioci sahifede) 
müdürü Sait B. olmut, mumaileyhi 
Sadiye hanım ve ıimdiki müdür 
Zeki B. takip etmiıtir. Zeki B. JCa. 
bataı, Üsküdar liselerinde bulun• 
muı kıymetli ve teıkilatçı bir maa
rifçimizclir. lıtanbul Kız orta mek
tebi Zeki Beyin zamanında sür'atle 
tekimül fırsatını bulmuıtur. Mek
tepte ciddi bir tahsil ve terbiye ve
rilmektedir. Kapıdan daha girerken 
mektepte umumi bir intizam ve te
mizlik nazarı dikkati celbetmekte
dir. 

/(.aç sınıf var? 
3 sınıflı olıın bu oı-tamektep 7 fU

be de ilivesile 10 sınıfa ibliığ edil
mittir. 10 .:.ırfta 500 \alebe oku
maktadır ki liselerden sonra en faz 
la talebesi olan bir mekteptir. 

Tal im heyeti 
500 hanım kızımıza 27 ki1ilik 

kıymetli bir talim heyeti ders ver
mektedir. 

Kaç mezun? 
Mektep bu sene 50 mezun hanım 

ııermiştir. Oç seneden beri verdiği 
mezun adedi 120 kadardır. 

27 muallimin 4 ü erkek ve diğer 
leri tamamen hanımdır. Hatiçe Ha
nım, V ehpi ve Şemsi Beyler ııibi 

çok kıymetli ve tecrübeli hocalar 
vardır. 

Ta/ebs teşekkülleri 
Zeki B. mektebin batma geçince 

talebe teşekküllerine bilhassa ehem 
miyet verilmittir. Talebeden müte
şekkül temizlik, yardım, tesanüt he
yetleri faaliyete eeçmiı çok mühim 
neticeler elde edilmiıtir. Mektep as
ri manasile tamamile bir terbiye ve 
tedris merkezi olmuıaa bunda mü
dür Zeki Beyin büyük say hissesi 
vardır. 

Bu sene mektebe 150 kadar ye
niden talebe alınabilecektir. Kayıt 

nın yeni tesis ve ihya edilen yün muameleıi beılamııtır. Ayın 15 ine 
mensucat kısmından mühim bir kıs kadar devam edecektir. ikmal im
mı yanmıştır. Bu kısımda yalnız ku- tihanları, son sınıf bakaloryası da 
rutma ve çuha daireleri kurtulmuş keza 1 eyliilde batlamıftır. imtihan 
ve perdah, varli(el, tar"k daireleri lar 15 eyliilde bitecektir. 
kilmilen yanıruıtır. Tedrioata 19 eyliilde batlanacak 

Hereke fabrika.ı kiımilen 520,000 tır. Eski talebenin kayıtlarının yeni 
liraya Anadolu sigorta şirketine ıi- lenmesine de devam edilmektedir. 
gortalıdır. Yanan kıınn - ki fabrika- Mektebe bu sene müthiş bir teha
mn en mühim ve en yeni kısmıdır - cüm vardır. lıtanbul kız orta mek-
300,000 liraya sisıortalr idi. tebi büyük bir ihtiyaca tekabül e-

yanımdan mütevellit zarann den memleketin ııüziıle bir talim be 
200,000 lirayı mütecaviz olduğu yeti ile ciddi tedrisatta bulunan kıy 
zann~dilmektedir. Tabii bu yüzden metli bir ilim müe11esemizclir. 
fabrikanın yünlü mensucat kıımın
da fali.yet tamamen dunnuştur. 

Mahallinde tetkikat yapmak ü
zere sigorta ek&perleri de dün ak
samki trenle Herekeye gitmişlerdir. ___ ,. , .... ............ -

Portoriko'da bir 
nehir taşh 

NEVYORK, 4 A. A. - Portori
ko'da San-Juan'dan eelen bir habe
re göre Aponce ırmağının ıuları bir .. 
denbire kabarmıt ve taımıttrr. Yer
li ehaliye ait birçok küçük evlerle 
klübelcri sular alıp götürmüttür. 
Şimdiye kadar 10 ceset çıkanlmıı

tır. 

Berlin borsası tekrar 
açıldı 

BERLIN, 4 A.A. - Berlin bor
sası, tekrar açılmııtır .. Toptan hir
çok Sfttı,ıar yapılmasr yüzünden li
atlerde büyük bir tenezzül huıule 

gelmiştir. 

Otomobilli •eyyahlar 
Pariıten otomobil ile şehri

mize M. Lachaiae ile M. Del
•. ,- isminde iki seyyah gelmit 
ve buradan Bı,ıraa'ya gitmiıler 
di. 
Şehrimize dönen bu seyyah

lar dün vapurla Fransa'ya ha· 
reket etmişlerdir • 

Türk-lngiliz mahkemesi 
işe başladı 

T ürk-lngiliz muhtelit ha
kem mahkemesinin mezuniyet 
müddeti bitmiş, mahkeme dün 
den itibaren işe başlamıştır .• 

Kalender yurdundan 
çıkan çocuklar 

Himayei Etfal cemiyeti hey
eti merkeziyesi dün birinci re
is Sivas meb'usu Şemsettin Be 
yin riyueti altında toplanarak 
bu sene kalender yurdundan 
mezun olan çocukların meslek 

!!!l!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I• i yatı mekteplerine kaydedilmeei 
deceklerine alamet suretinde telak
ki edilmektedir. 

Fransa ve ltalya, bu müsabaka. 
run tehirini dün iıtemit olmakla ı... 
raber oöylencliiine ııöre müsabaka
dan çekileceklerini kat''i l:ıir au...,tte 
beyan etmemitlerdir. 

LONDRA, 4. A.A.- Schneider 

kupan müsabakaH hakkında Fran
sa ve ltalya hava itleri nezaretleri
nin resıni cevaplan bugün Londra' 
ya gelmiştir. Bu cevaptan anlatıldı
ğına göre Fransa ve ltalya bu mü
sabakaya ittirak etmiyeceklerdir. 

meıeleıini görütmütlerdir . 

lzmirde üzüm sabıı 
IZMIR, 5 (A.A.) - Bugün 

34 kuruftan 57 kuruta kadar 
2778 çuval üzüm ve 14 kurut
tan 32 kuruta kadar 1472 çuval 
incir satılmıttr -

ltalyada bir tayyare 
düştü 

ROMA, 4 A.A. - Ferrara'da 
tayyareler tarafından bir ıı:eçit res
mi yapıldıiı sırada bir tayyare se
yircilerin araıına dütmüttür. Bu ka
za neticeainde 3 ki,i ölmüı, 11 kiti 

11 saat 15 dakikada de yaralanmıttır. 

Atlas'tan büyük denize Çinde insanlar açlıktan 
NEVYORK, 5. A.A. - 1925 se- ölüyor 

nesinde Schneider yarışı kupa.mı ŞANGHAY, 4 A.A. - Nankin 
kazanını.ı olan l:.inbaşı Doolittov, hükUmeti Çin'de feyezana uğrıyan
Atlas ;ahilinden büyük deniz sahi- lara yardım için 450 bin ton Ameri
line kadar olan kara mesafesini 11 kan Buğdayı satın alınmasına ait 
ıat 15 dakikada katetmek suretile ~artları tasvip etmiıtir. Feyezan sa
tayyare Havks tarahndan 12 saat basındaki ehalidcn binlerce kimse 
25 dek;ka <>Arak t~sis edilen rekoru j kıtlık ve lıast•lık yüziintlen kırılıp 
kırmıştır ölmektedir 

Muallimler arasında 
son tebeddülat 

Bu sene mektep müdürleri ve 
muallimleri arasında 

mühim tebeddüller olmuştur 
ANKARA, 5 ( Telefonla ) - allimi Necip Bey Menifona, Eskit 

Muallimler arasmdaki son tebeddü· hir liıeai edebiyat muallimi Muhli 
lib bildiriyorum: Bey Konya liıeaine, Antalya türkç 

Sivaı erkek muallim mektebi 
muallimi Salih Bey Mersin ora 

Türkçe hocası Necati Bey Trabzon 
muallim mektebi Türkçe muallimli- mektebine, türkçe muallimi Bahri 
ğine, tedris usulü hocası Şazi Bey Bey Adana lisesine, orta mektep 
Denizli tedı·is usulü hocalığına, ta- müdürü Taliıt Bey Isparta orta 
biiye hoca11 Hürrem FahriB. Aydın mektep müdürlüğüne, riyaziye mu. 
orta mektebi tahiiye muallimliğine, allimi Ihsan Bey Y ozgada, tabiiye 
Sivas kız muallim mektebi terbiye . 

muallımi Zekai Bey Bordura, fran
ve ruhiyat muallimi Kazım Bey 
Niğde terbiye ve ruhiyat muallimli- •ızça muallimi Kemal Bey Mersine, 

müdür muavini Haydar Bey Gazi 

Ayintap orta m~ktep muallimliğine 
Ankara musiki mualHm mektebi 

türkçe muallimi Münif Bey Kütah
yaya, riyaziye muallimi ismet Ha-

nım Kaatamoniye, Diki~ muallimi 

Latife H. Kaıtamoni kız orta mele-
tebine, heden terbiye muallimi Mu-

alli. Hanım Erenköy kız lisesine 

Ankara beden terbiyesi muallimi 

Senai Bey Gazi Osman Paşa mekte 
bine, Kayseri kö:ı; muallim mektebi 

riyaziye muallimi Durmut Bey Ço-

rum orta mektep. müdürlüğüne, 

Bordur orta mektebi tabiiye mualli 
mi Melahat Hanım orta kız mektebi 
ae, Yalvaç orta mektebi muallimi 
Nebahat Tevfik Hanım Kütahyaya, 
sabık Erenköy felsefe hoca•• Musta 
fa Namık Bey lstanbul erkek felse
fe hocalığına tayin edilmişlerdir. -

·---··········· ... ··· ~ ···························· - ·· 

Çapras kelimeler 
ı a 4 5 e 1 a v ıo ıı 

1 
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~=~ıf ~~!iilıi 
•RE• A Bi• I• • L lE 

01 s A M •"' rL l.;_• i ı_~ls 
• K t-ıs..~ı K l_lli_L 1 ~ 1 LI E 

1 K 1 L •T •ISIAKIA R 
Dilnkii şeklin halli 

1 2 1 4 1 8 1 8 9 '" il 

tanbul kız orta mektebi fransızç..ç 1 - Yu,·a ( 6) Para konacak 
muallimi Nimet H. Tarsuı ort" yer ( 4). 

mektebi fran11zça hocalığına, tayin 

edilmitlerdir. 
Trabzon erkek lisesi türkçe mual

limi Cemal Bey Balıkesir muallim 

mektebi türkçe hocalıjına, tarih ho 
ca11 Süreyya Bey Samsun lisesine, 
Trabzon liıeoi tabiiye muallimi Le
l:ıip MuıJU.üddin Bey Samıua liıeıi 

.e, Kimya hoca11 lnet Bey Ankara 
liıesi kimya hocalıj.-_ Tramon er

kek muallim mektebi türl&çe noualli 

mi Muıtala Ha,...i Bey Çanakkale 

türkçe muallimli;ine, taı.iiye •oca11 

Celaleddin Bey Tokadıt, Afyen K•

rahisar lioesi müdür muavini Cemal 
Bey Karı maarif müdürlüğü .. , Af

yon lisesi türkçe muallimi c-det 
Bey Kastamoni lisesine, Diyarbelcir 

marif emini Celil B. Eliıziz muallim 

,.ektebi riyaziye muallimliğine, Kü

tahya orta mektep müdürü Hamdi 

Bey Utak mektep müdürlüğüne, 

Kütahya türkçe hocası Rifki Bey 
Aktehire, tabii.ye muallimi Nec:ıli 

Bey Sivas muallim Mektebine, fran 

sızça muallimi Kamil Bey Boluya, 
musiki muallimi Bedri Bey Adana 
erkek muallim mektebi müdürlüi.'-ii-
ne, Corum tarih ve coF•·afya 1ıoce'\sı 

2 - ilave (3) Sıklık (7) 

3 - Derinlikler (4) Haıtalıl 

(6) 
4 - Kepazelik ( 7) 

5 - Ceniıhıt (2) Nota (2) 

6 - Bir nevi ot (4) Emnİyo< 

edilen feY (1) 

7 - Renk (4) Gök yiizü (4) 

8 - Son derece zelı.i (4) !~>ret 

(6) 

9 - Kaldınnaık (5) 

10 - Bir nevi tuz (3) Agaç 

(4) 
11 - Yun (2) Çatı (3). Deva,. 

ıihhat (4) 

Yul«ırdan aşajı 
ı - Büyüklük, ııurur (6) Er· 

kek deiil ( 4) 
2 - Aktam (3) Büyümek (4) 

Zaman (2) 
3 - Mamur lı.ılmak ( 4) Pap•t 
(5) 
4 - Sebze (7) 
5 - Beyaz (2) Kör (3) 
6 - Yiyecek (6) Bayrak (4) 
7 - Mua~erct icabı (5) Ceset 
(3) 
8 - Murabba ( 4) Baston ( 3) 

Çiftin biri (2). • 
9 - Bela (4) Rutubet (3) 
10 - Zehir (3) Bele takılan 

Nazi{ Bey Kırşehire, riyaziye mual (5) 

!imi Feride H. Bolu k,2 muallim 11 - Beygir (2) L<:z.:et (3) 
mektebi muallirt1liğine1 fı·ansızça ınu 1 Nota (2) 



•Muallim Mubahat Bey ·tarafından• 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

( erberl N. Gasson) un 
İDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERİ 

BULMAK SAN'ATI 
. b" kild intişar etmiştir. Eserlerı gayet r üzel ır şe e . 

B••t•• İ d mlarına tavsiye ederız 
uun şaa İ İYET 

Tevzi mahalli: : A LTLB A A s ı 

Tıp Fakültesi Reisliğinden 

Cemiyeti Menfaatin'~ 

s 
Konya da 

n ba 
koşul 

a 
rı 

25 Eyliil 931 cuma günü saat 14,30 da 
Konya valisi İzzet Beyefendinin himayesi altında 

Konyanın Çayır mevkiinde yapılacak 
at yarışları programı 

Birinci koşv Üçüncü koşu 

KARADENİZ POSTASI 

Samsun v.ıpuru 

9 Eylül 

ÇARŞA~ABA 
günü akşam l Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zon 
gulcak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, G;ı'esun, 
Trabzon,Siırm~,e ve Rize)ye 
azimet ve avclet ececektir. 

7 

1 Defterdarın~ •ianları ' Kiralık dükkan No 417,427, Tophane Mthtepaltı, senelr 
kirası 9G lira, kiralamak açık arttım.a .O Eylfıl 931 perseınl:ı 
glır.ii saat !5 te Defterdarlıkta. (M-124). 

lstanbul Ticaret Borsasından: 

Borsamız •ııübayaac1larmda'1 olup ahiren a!fıkası katctl le 
Fai;- ,:ade Remzi Beyin Borsadaki muamelatmdan dolayı bi 
ilıt ·ıarı olanların on gün zarfında Borsaya mü•acaatlan. 

1 lstanou~ il:lelediyes; ilanlar1 1 
..,., .. . . . . . !'diye asistanlığı mün-' ıp Fakultesı serırıyatr nısaıye ve ve a .• 

Üç y~, 'lda ve hiç kol" ka
zanmamı~ erkek ve dişi, yerli 
v<C Ar.:ıp taylara mahsu ur. 

Mesafesi 1000 metredir 
Ta~ıyacağı siklet ; 56 kılo 
Duhulive 5 liradır. 

Dort ve d 1 yuklrı yaştaki 

yerli ve Arap ut ve kısrak~arı

no mahzu~•ur. <Handikap) . 
Me afesi. J500 m:tr di•. 

F az'a fa r<;•!i\t iç:n Sir· 
!ccci Yelkenci h.ının<laki 

centeliğine ır.üracaat. 

B ' ı. ' · 3 ro ı · cae ı .:es; ı • ıra 9<J kuruş olan Haseki lıastanesindek 
b ı ı .. tları lu"zumu ılan olunur. .a ' 1r. Taliplerın Fakülteye muracaa 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~ 

iSTiKLAL LİSESi 
t L k • muhtevidir lk, orta ve 'se ısımıarım 

Bütün 51nıfları mevcuttur. 

Tal ebe kaydına başlanmıştır. 
Cı martesi, pazartesi, perşembe günle'.i. 12 cen 

kadar müracaat o.unabılır. 
Ş!hzaciebaşı - Telefon 22534 

17ye 

İkramiyeler 
Biriııcıye 225 İkinc1yc 50 Iİ· 

rad.r 

İkind koşu 
D'.irt ve daha yukarı 

ve hiç koşu kazanmarnI~ y.!rh 
ve Arap at ve krsraklarına mah

sustur 
Mesatıesi: 2. 00 metr~dır. 
Taşıyacağı sık le•: 60 kilo· 

dur. 
Duhul ye: 4 'iradır 

Sık' t: 60 ' lo hır. 
lle: k:ı;tardr~ı !<OŞU ıçi'l1 tali .. 

rn1t nıahsL' muc b~n<:ı:- 'kl~t 
ilJ.\'e eJı ir 

Duhıılıy 6 'ir . ·r. 

İl·ramiyeı_r 
.rınciye 250 İl, ııtiye 5) li-

rad!r Bı... !O ıı 

binmiyeceı:i gı• 

1ŞI) n by 1 o 

edem- z 

ec 

ecnebi Kanı 

•u tı ... a.a:: 

Tc!. 21515 
t.m::ı-. ............ -11 
BA f 1 ! "~· POST ASI'! .. r at 

Bartın Vapuru 
" ' 

~v ti 
Pa:r., rlesi ~unü 

pa' ıyonun ameliyathane k, ,•nmm tavan sıvası ve duvarla;rınıı 

tamb açık münakasaya konmuştur. Taliplerin sartnameyi v 

keşif eHakını gömıek icin her gün Levazım Müdürlügüne mü 

ııakan'-!kasaya girmek için 27 lira teminat a·kçelerile beırahe 
ihale günü olan 7-9-931 pazartesi giinü saat on beşe ıkadar En 
ciımcni Daim iye I!1Üracaatları. 

lQ ia Sirkeci nhtımL Jn hre·- t I'a.:.arlrl'./a !:ağıt, mürekkep 
k Erey i. Zo ıgu\dak. Bartm, I 
A •• rı. K\ırııcd.ılc, c.1 i•lcclel - Beledire matbaası icin lüzumu olan 37,5 top zamklı kiigit 

ın arn:»t • yni t ri < • hta - ı 250 ton 57 82 eb'adında ikinci hamur :kiigıt ve 25 kilo renk! 
uJ.a avdet cdec ktır. · kk 1 k T ' 
1 · . , . . 3 ı1 .. f k 1 ımıre ·ep Eatın a ına~a trr. alıp olanlar her gün matbaaclak 

ıncı.. ~ ıı:ıcı. ncu sıc.::. ama-

Sişli - Osrııanbey R 

, Urkiye ifieitenı 
İkramiye 

Birinciye 200 !ki ciye 50 lı
radır. Bu iki koşuya ecnebi ka
nı taşıyan hayvanlar iştirak e

demiy.cegi gibi ecnebi jokeler 
dahi binemez. Kazanılan birin· 
cilik ioe Yarış ve Islah Encu
meninin tertip ettiği kosularda 
yine birincilik kazanmıs adde 
dilemez. 

Kayit müddeti 
Kay t miıddetı ld .Eyliıl 931 

.alarb güverte volcu ar 3 =~su, niinıuneleri görebılirler. Pazarlığa girmek için de 7 Eylül 931 

mahfuz mwlleri vardı pazartesi günü saat on be e ·kadar bankadan alacakları 136 lira 

Yuva • ilk· Orta 
ve İngiFzce lisanları kur halinde 

ve itina ile teC:ri~ edili~, 
Kayıt devam etmektadır - İlk kısımları havi 

MEKTEBi 

BU AKŞAM 

RiJ!~ETi C~MH~R ~Rl~~TR!ll 
Fener bahçe' de BEL V Ü Oteli 

Bahçesinde 
-~':ıt 21-2:1 e kadar en güzel parçaları icrayı terennüm 

edec·ğini muhterem müşterilerine tebşir eyleriz. 

(jillette 
. \fakinelerine tatbik ve fogil· 

tere' de imal edilen 

MEM IE t~XE 
yeni Tıraş Bıçaklarını 

kullanınız. 

LOKANTAMIZ 
Babçekapı Yalı Köşkü cad
desinde 5 Eylül cumartesi 

günü 

Hüdadat lokantası 
namile açılm•ştır. 

Aşçı Yusuf Handan 

~ En iyi cinsten her nevi 

Kristal ve Porselen 
takımları perakende olarak 
ta fabrikaları fiatıoa sipa· 
ri, olunur. Kataloğ ve nü· 
ınuneleri nı>!vcuttur. 
Galata Üayon Han 58 

11111 Telefon B!yoğ~u 2227 

Kadıköy 
Erkek Lisesi Müdiirlüifün· 

t,.n: 

lVIektebımizde tam devreli 
lise teııkilatı yapılmış ve 
1·9-931 tarihinden itibaren ka
"ıt ı 

10 adetlik paketi 100 kuruş 
~ adetlik paketi 50 kuruş 

SEYRlSEF AIN 
Mcrteı 4cenra: 

B. !362. Şube A. 
zade han 2. S740 

Galata J:öpru başı 
Sirkeci l\luhiJrdar 

PİRE-İSKEDERİYE 
POSTASI 

EGE 8 EyHH Salı 10 da 
Galata Rıhtımından kal
kacaktır. 

TRABZON POST ASI 
MAHMUTŞEVKET PA
ŞA vapuru 8. Eylfil Salı 
17 de Sirkecı Rıhtrmın· 
dan hareketle Zonguldak 
İnebolu, Ayancrk, Sam 
sun, Ünye, Fatsa, Or.du, 
Gkeson, Trab~on, R~ze, 
Mapavri'ye gıdecektır. 
Dönüşte Zonguldak J'..ok· 

Of Sürmene, Gore· tur. • 
leye de uğrayacaktır. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

MERSiN 8 EylUI Salı 17 
de Sirkeci rrhtnnrndan. 

Is tan-
· muamelesine başlanmış o -

•luğu ilan olunur. (2242). ı · Türkiy~ Jş Bankası 
bul Şubesınden: 

İHTİRA İLANI 
.. Müteaddit bükülü kablo" hak-

tnoa istih~al olunan .;o Teşrıni
lclni 1929 ta; 'ı V'! , 37 numaralı ihti
t:. ıJ-..rz.,r b: lL "ı :ncvkii fiile:: kon
~ll!, · · J .. f veyJ j, · uzıe aıı.ro:: cvru erag 
~ar edilccc~:.1d.11 talip olanlorın 

:.J ll.ıd~t Ciui 1 1 Rıht(ıll Hanın LI:ı 

Muhittin bey namına mu· 

harrer 149758. 149762 N.luMül 

İtibari Milli Bankasının his ga . . 
se senedi zayi edilmiştir. Ikın· 

ci nushasr ita 

aslının hükmü 

kılınacağından 

olmadıı!ı ilan 
llab • . 'I' ~rt I, .... rnİirJcJ.ıt!Jrc ı an 
>tl,~ttr ... l olunur. 

tarih -ıd.. 1ı ı k .:2 !!.yIU: 
93 l tarıhı 11i'1ay .. bu'1:ak-

tır Bu muddec z ·fın :la mü· 
racaat e-tm.ıycnlcrın hayvanları 

ko~uya kabul olun ııyacakur. 
Kayıt muamele" 'cin vilayet 
ba}·tar :nüdur uı;un. ::ncracıat 

eiilme•ld r 

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kur Si 
1 T eşrinievvelde Cekilivor 

1V'.liirii1: ~t mahalli Etr. nüniı Se 
e Sokak N o. 8. 

1'e!efo:- · 23609 ve ~33~ 

ALEMDAR ZADE ME -
MET VAPURLARI 

Lü':s ve seri Karadeniz 
postası 

B ··ı t VAPURU u en 1 Eylül 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de 
s:rkeci rıhtımından hlreket
:e (Zonguldak, İnebotu, A
yancık, Samsun, Ünye, Or
du, Gireson, Trabzon, Ri
ze Mapavri ve Hopaya ) 
azimet ve avdette Sürme· 
ne Vakfıkebir ve Göreleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sir
kec.de V czir iskelesi sokok 
karşısında No. 61 acenta· 
s'.ıı: müracaat. Tel. 21037 -

1 1: teminat makbuzile 

etmelidirler. 
eraher Daimi Encümenine müracaat 

* 'i~ * 
Zabıtai Belediye talimatnamesine. fıkrai atiye tezyil edil-

miştir: (Madde - 525 3 Nisan 930 tarihli 1580 numaralı Bele

diye kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına tevfikan 

İ Lokanta, Kıraatha.ıe, birahane, meyhane, han, otel, hamam, 

ı sinema, tiyatro, bar, dansinglerle emsali aşçr dükkanı gibi yer

ler eshabı bilumum mekulat ve meşrubat fiatlarile kira, hizme·t 

ı
l dul~uliye \'.e bilet mukabili alman meblağı gösterir üçer nüsha. 

tarıf .! tanzım ederek bunları Belediye İktisat müdiriyetine tem

hir ve tasdik ettirdikten sonra birini müesseselerinde büyiıl; 

harflerle ve herl<esin ·kolayca göreıbileceği bir yere talik etme· 

ğe ve diğerini mahalli belediye şubesine vemıeğe mecburdur

lar. Musaddak tarifeleri bulunmıyan ve görünen yerlere kov

rnıyan .nüesseseler eshabı Belediyece tecziye edilecektir. 

*** 
Bedeli ke§fİ 518 lira 17 kuruş olan Kemerburgaz nahiyesine 

tabi Çiftalan Köy mektebinin tamiri 'kapalı zarfla münakasaya 

1 

konmuştur. Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakını görmek 

için her gün Levazım müdürlüğüne müracaatları münakasay.ı 

girmek iı;in bankadan alacakları 39 liralık teminat makbuzile 

n,ii!.t11~ ~ ·M. ~ sıırtname ve teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıtlı oldu 
'5EJIL{:l :f [ ~ guna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 

uman•mr•a muvaso' tı bckteo ·ı f 28-9 -931 pazartesi giinü saat 15 e kadar Enr»ıneni Daimi ye •er 

1 DIANA vapurL ~Eylül Cumarte- 1 meleri . 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 
10 ki,iy (yüzer liradan) 
10 kişiye (ellişer liradan) 

750 lira 

250 " 
1000 " 
500 " 

Türkiye f ş Bankası 

.si Batum ve Samsun) d::ın. 

VİENNA vaııu u 6 Eylfıl pa7.ar 
(!ta!}'ll \'C Yunanistan) dan. 

Yakın.da Limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

D!ANA vapuru 6 Eylul Pa.: r 

(İzıni•, M.dıl!i, Kandia. Hanya,Ka 
Jamata, Kıtoku!o, Venedık, Trieste 
ve F"iu~ ve Tricstc)yc 

KALDEA vapuru 9 Eylül Çar
şamba (Burgaz. Yama. Köstence, 
Sulina. Kalas ve İbrailc)ye. 

V!ENNA vap.ıru 10 Eyliıl per
sembe sabah tam 10 da (Lloyd eks
pres) olarak (Pire. Brendizı, Veııe
dik ve Trieste) ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 
:sının lüks vapurl.:ırına aktarma edi
lerek şimali ve cenubi Amerika li
manlarına gitmek için tenzilatlı 

doğru bilet verilir. 
Her nevi tafsilit için Galatada. 

Mumhane (Lloyd Triestino) ser 
acentesine Telefon Jkyoğlu 2127 
veya Galatasaray "'da salıık Se::ınik 
bonmarşesi bina:undaki yazrhancle
rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve yo
hut Sirkecick Kırzade hanındaki ya 
zıhancsine müracaat edilmesi. Te-

j lefon İstanbul 235. 

E f MÜZAYEDE İLE SATIŞ lstanbul vka mu••• 1931Eyllılün7 inci pazartesi gti-
~ · nü sabah saat 10 d.ı Galatada J{a. 

d Ü r 1 Ü ğ Ünden: .. - ~:~::.~:a~ae~:t ı::::~nan:y::i~ 
E kaftan maaş ve vazife almakta olan hademei ha ! eşyalar terki ticaret münasebctile 

v yaratın .. d il kt H · 1 • h b · · · muzaye e suret e satılaca u. a-
Eyliıl yoklamaları ıcra o unacagmdan es a ı v~nıenın mahal- k'k ' A .k L... kr" 

. . . .. . .. . ı ı merı an yazınaııelcr, ııta1-
lerinden ıstıhsal edeceklerı fotograflr ılmuhaberle bızzat Mü- 1r mMıistr yazthaneLcr, klasörler 
diri yet Vazife kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. sa.ndalyalar, 3 parçadan mürekkep 

hakiki vaşct takrmı, yazıhane, kol
tukları , rrı;raalar, kütüphaneler, do-

Ma. den Meslek mektebı· ~~,:·~ö::~7u;;...~=~~r:~:r.:~ ı 
camlı bölmeler, kolonlar, portman- 1 • • d • • • d tolar, elektrik avizeler, yazıhane ta- / mu· ırıyetın en ktmları hayli yazı kağıtları ve sair 
eşyalar. 519 numaralı kapalı mü- ı 

• · d · · d 'b kemmel FİAT otamobili miUcr ınar Leyli ve meccanı ve tahsıl müd etı ikı sene en ı aret olan 
· b"l" · "h b. k O k kalr Y"ni halde para kasası Smith 

mektebimıze ı a ımtı an •r ac rta me tep mezunu daha cı L-ı k' la . . . .~ . ve ıner mar .. ı yazı ma ınıa rı 

alınacağından talıplerın 1 Teşrınıevvele kadar vesıkalannı Zon- 1 İzmir halrsr, pey a!lrenlel'dcn 100 
gıılılakta Mekt"P Müdiriyetine ,l!'iindermeleri ilan olunur. de 25 teminat ahnu, 

* * *' 
Eyi.ipte Cezri Kasrın mahallesinin Zal Mehmet Paşa cadde

sindi" eski 95 yeni 13,15 No. lu maili inhidam hanenin mutasar

rıfı Mustafa Salahattin Efendinin ikametgah adresi anlaşıla
mamasına mebni kendisine ihbarname tebliğ edilememiştir. 

Ehniye ı,anununun 48 inci maddesi ahkamına tevfikan mezkur 

hanenin hedmi muktazi bulunduğwıdan 
kaim olınak üzere ilan olunur. 

tebligat makamına 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden 

Merkezimil' itlafıfar ameliyatında :kullanılmak üzere 

kalem tephir levazımı aleni münakasa suretile mübayaa 
lecektir. 

beş 

edi-

Yevmi münakasa 24 EylUl 931 perşembe günü saat on dört

te tesbit edilmiş olduğundan taliplerin mezkQr Levaztma ait 

şartııameyı görmek üzere her gün Galata Kara Mustafa Paşa 

sokağında merkezimiz Levazım Dairesine ve münakasaya işti
rak etmek üzere dahi aynı günde menkezimizde müteşekı.iı 
mübayaa komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

Sıhhat . . " ve ıçtımaı muavenet 
vekaletinden: 

Vekalet için yüz ton kok köİİıürü alınacaktır. itaya talip 
olanların şartnamesini gö.nnek üzre Ankarada Sıhhat ve İçtı 
mai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğü 
ne ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünt 
müracaat eylemeleri. 

Mill iyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Herncvi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahsusa 
• Telefon 243111213 
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LUMIERE 
tiursa Ziraat mektebi 1 

Kayıt ve kabul şeraiti 
ı - Mektebe ortıa mektep mezunlacı alınır. TaliıpJıer mekte

be alınacak miktarı tecavüz ottili takdirde müsabllkay.a tabi 
tutıahar. 

2 - Mektep leyli w nı.ccımkliF. Birinci maddedeki eveaf
tan bqka m )lrtebe aimıek ietiyen efeodi.lerin aşağıdaki tut• 
rı haia olmaBI lhmtdır. 
A: Türkiye tabasından olmaiı. 
B: Vttcddd maat işlerine mütahammil oinwılr 
C': ,Y8fl 19 dan yuıkan olmamak. 
ı: Sari haetabklardan salim olduğunu tabip r14>orlle tevsik et

mek. 
Be Atı şahadetnamesini. ve höııniihal mubataaını haiz olma.il. 

3 - Bizzat ziraatle iftigal eden çiftçi ve arazi sahlbi evl6dr 
olduğunu tevııik edeııkır terclh edilılrler. 

4 - Kayıt ve iaıbul zamem Tqrinievvel bidayetine kadar
dır. Taliplerin ya doğruca veya. mahalli ziraat mti<ınr ve m.
murluklan veya Mülkiye memurlukları ve.sıtaalle mekt.cp mü
diriyetine üç lat'a fotofnıf ve veeaiklıc de ı!stlda ile milnıcaat et 
meleıi lazımdır. 

5 - Talipler tahlil ---1a n~bebl tıeritetmiyeoeklcrine 
daiır Noterlikçe museddak bh kefaletnmne verecoeklerdir. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

ı - Talibin yaşı on sekizden aptı ve ot\lz bqteo yukarı 
olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep me
zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtüuıııau, iki 
sene mahkeme başkitabetinde ye beş sene zabıt kitabednde bıı 
lunanlar, malfunatı hukukiye, kitabet, hesaptan, ifbu oenitf 
haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malilmatı medeniye 
ve iktisadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihana tabidir. 

3 - Taliplerin 30 EylUI tarihl:M kadm' Aıde gösterilen vo
saiit ile mektep idaresine veya bulundukları yf/f: müddeiumu
miliklerine müracaat etmeleri lhrmdır. 
A - Mektep ıtahadetnameıri. veya tudillnıanıelli. memuriyette 

ise beraeti zimmet maı:bataaı. 
B - Sıhhat raponı, 

C - Hüviyet cüzdanı, Hüanühal varakur,' 
D - Halen askerlikle aHikaaı olmadığına dair veel&, · 
E - Üç adet 9 X 12 eb'admda fotoğraf, 

4 - Tedrisata baıtlandıktan ıronra kayıt ve kabul mumneleıd 
yapılrnıracağmdan taliplerin müııacaatlarını tacil e1me1eri 
icab!der. 

lstanbul Adliye Levazım müdür
lüğünden: 

93 i senesinde intişar edecek olan Adliye ceridesinin tab'ı 
İç 11 temdiden icra kılınan münakasatla son verilen bedeli tab 
dahi haddi layıkta görülmediği cihetle müzayede ve münakıuıa 
kanununun 17 inci maddesi mucibince 23-8-931 den 7-9-931 ta
rihine kadar pazarlıkla tabiyatın yaptrrılmaıına karar veril-
mişt»'. 

1 
İstanbul ve Vekalet Levamn dairelerinde bulunıan olbapta

ld ~mesinde muharrer §Craiti ve evsafı haiz olmak üzere 
tab'a talip olanların bedeli muhamınenenin yüzde 'Yedi buçuğu 
nisbetinde teminat akçe veya mektubu ile birHkte Ankarada 
Adliye Vekfileti Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 

Jotsek Deniz Ticaret Mekte~i Mn~orıo~on~en 
• Mektep iktisat Vekaletine merinıt leyli ve meccani bir 

müessesedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetittirmeıktir. Talebenin iaşe ve ilb86ı 
hükilmete aittir. Bikes talebeye aynca muavenet olunur. Taş
radan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 
tesviye edilir. Mezunlarına kaptan ve malkinistlik diploması 

verilir. Bir hizmeti mecburiyeııi yoktur. Kayıt ve kabul mua
ınelesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve usul ve 
ıümunesine muvafık ve Noterlikten musadd:ık bir taahhütna- J 

ıııe verdrkten sonra Jrespi katiyet eder. 
Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört sene- : 

dir. Ali birinci sınıfa münhasran lise mezunları almrr. Tali 
birinci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil 1 

gördüğünü Maarif memurluklarına tasdik ettirenler kabul olu 
nur. Taliplerin atide muharrer vesaiki istidalanna rapten 1 

Mektep Müdiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyedıı 
bazrr bulunmak üzere bir teşrinievvelde ıbizzat mektepte hazır 
bulunmaları lazımdır. Taşradan glocek talebenin, Yüksek De
niz Ticaret Mektebine ginnek üzere memleketlerinden ha~ 
reket ettiklerini nattk bir mazbatayı ve vesaiti nakliye sahip
lerinden alınmış ve rayice muvafı:k olduğu mahalli belediye
lerince tasdik edllmiş senetleri beraberlerinde getirmelri li
ımıdır. 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen
lere her türlü tafsilat ita edilir. İlk ve orta mektep mezunları
tını beyhude müracaat etmemeleri rica olUJJ.ur. 

İstidalara raptı lazım gelen ve
sikalar şunlardır. 

' 

Şirketinin 
Fiatları her 

film, plak ve kağıtlarının birinci neviden olmalarlna rağmen 
keseye elverişlidir. To tan sahş eri: İstanbul, __B.eji Han 

Saraçhanebapnda Münir Pap konaklannda 

KızL:yfıkek Hayriye Liseleri 
ve Nehari 

ana - ilk 
orta
n .. 

Tekmil •nıfları mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. 
Talebe ubab evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve aktam aynı vuıta ile evlerine 

gönderilir. Her gön 10 dan 18 e kadar m6racaat edilebilir. Telefon: 20530 

Leyli 
ve 

Nehari 

Arnavutlıay•ünde - Tramvay caddesinde 

FEYZİATI LiSELERİ Kız 
ve 

Erkek 

Ana 11mıh - ilk kıımn - Lbe 11mıflan 
gttn aaat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir, Talep 

tarifenamesi gönderilir . Telefon: Bebek 210 

BESMI ILlKLlR TIÔI LIMTED SİRKETI 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

ilan 
llııtio.adı Milli Neaareti iılıo hali 

tııafi,.ede bu.hımın Londnda "THE 
CONSOLİDATED OOMPANY 
LTD" flırketinln ı.>fiye ınemunı

nwı -vaffalııırtı mUcibince mc• 
kftr lrampan}Wllll bütün i!!ledııitı 

tHfi) · • ve tanıfımıa tevdi edi
len Nads:wt akçealnd111. her bk ııi

ptatrya ın.-tnc aiot mcblAğın teY. 

rilae llMllllW' edilditimlıi mezkQr 
kunııpoınyaıım bilaı- ııigortııı.11111-

mıa .,... etmek!. kceıpi şerd cyle
rla. 

Aliı..cıaz..ım evrakı müspitele
rile birlilııte G&latada, V oyvodada, 
Türkiye Milli hanındaki idarehane
mi>ıe münı...ıla:n: rica olıunur. 

THE CON80L1DATED aigo.r
ta lnıaıpın)'MDllfl tMfiye memıını 

LE PHEN1X DE VİENNE 
Tllırldye Şubai. 

Kiralık Çiflik 
H•~ mat"Uf ve a.l.Om oı.n 

Küçük Çekmecede Filcırya Çifllği 

kiraya verilecektir. Talipleri Gala
tada Haraççi sokağında Dar hanm
da 5 numarada Mustafa Beye ve Y•· 
but Voyvoda Nur banda 7 nuınan-
da o.nan Nuri beye mım.taat et-

nur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 

11 EYLCı.DEDİR 

BUyUk ikramiye 
35,000 Liradır 

Aynca: (ls.ooo. 12.000, 10.000. s.ooo) Urahk 

ikramiye ve: (25.000) Liralık bir MttkAfat. 

sinler. Dr. İHSAN SAMI JOtse~ MO~eudis Mekte~i 
Gonokok Aşısı Miibayaat komisyonundan: 
Belsoğukluğu ve ibtilit- Mektebin ıu liboratuvan i'in nı.uktari 20 adet 130 + 194 aan-

lanna karıı pek tcairli ve tlmetl'c ebadında ve 24-26 milJmetre kalınlıiında l&l'tnamctıin-
taze aşıdır. Divanyolu Sul- de müııaı:ırafı evsafı haiz cam levhaleır 27-8-931 tarlhlnden hi-

tan Ma1ımut turbesi baren kapalx ~ılrf U8u1Ue müna!kaaaya kcnulm.u§ ve 2 Tepiııi-
--.,. No. 189 ..--.. 1 

Doktor 

sani 93118rlhine miisadlf çar~amba günü saat 14 te ihalesinin 
- icrası milkarrer bulunınut olduğundan taliplerin bu baptaki 

teraiti öğrenmek üzere meikteıbe mtiracaatluı: ilan olunur. 

Taksim Zambak Sokak No. 41 e 
Nakledilmiıtir 

- ---· - - - . ... ---- ---

iktisat Vekftletindenl 
İktisat Vekfileti müessesatı ihtiyacı için 15 adet ağ 

taraktörü kapalı zarf usulile münaıka."Saya konulmuştur. 
Bedeli muhammeni 55000 liradır. İhalesi 5-11-931 ta 

müsadif perşembe günü saat 15 te icra olımacaktıır. 
Taliplerin şartname almak üzere her gıiin, ve ihale .. 

bedeli muhamrnenin % 7,5 ğu olan 4125 lira teminatı muv 
teleri ile usulü dairesinde İktisat V ekiileti Mübayaa K 
nuna müracaatları ilil.n olunur. 

3 üncü Kolordu ilanları 

" " 
" " Baba esle 

" Kırldareli 
" .. " 

" .. 

*** 
Aakeri ihtiyaç için Eslkişe

hil'de yapılııcak bedeli ketfi 
226.51 lira-dan füaret inpat ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İlhalesi 21 Eylfıl 931 
pazartesi ırünü saat 10,30 da 
Eıııkişehirde Kolordu satın al
ma !komisyonunda yapılacak

tır. Taliplerin evsaf ve şeraiti
ni anlamak ve şartnamedeki 

şurut ve ktıyut aıltında olarak 
münakasaya ginnelk üzere te
minat ve teılı:lifnamelerile mez 
kOr kıomisyona müracaatları. 
(265). 

* * * 

Pazar saat 1 

" " 
15 

pazartetıi saa 
salı 

sah 
çarşamba 

perşembe 

• * • 

" 
" 
" .. 

Ezine ve Bayramiçt 
taat ihtiyacı için un kapalı 
la münakasaya konmuştur. 
leai 28 Eylill 931 paaartıesi 
nii saat 16 buçukta Ezined 
kıeri SA. AL. KOM. nunda 

.pılacaktrr. Taliplerin ıartn 
almak ve miina0ka•aya 
üzere teminat ve teklifnam 
rile Ezinede mezkOr SA. 
KOM. nuna müracaatları( 

(22 

* • • 
Konyadaki kıta.at ihti 

için un kapalı zarfla mün 
saya konmuştur. İhalesi 27 
lill 931 pazar günü saat 15 
Konıyada Kıol ordu SA. A 
KOM. nunda yapılacaktır. 
!iplerin şartname almak ve 
nakaııaya girmek üzere t 
natlarile Konyada mezkOr 
AL. KOM. nuna müracaa 
rı. (281). (22 

• • * 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mutaha11sısı 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıtaatı için 1600 kilo tazıe fa
sulya 1600 kilo patlıcan 640 
kilo ıkınnızı domates pazarlık 

SUl'etile 7-9-931 pasartesi gtinü 
1------------------------------------------------ıihalesiicra kılınacaktır. Ta-

KARQN - Alman kitaphanesl !iplerin şartınameaini okumak 

Ezine ve civarındaki kıt 

için sığır eti ıkapalı zarfla 
nalı:asaya konulmU§tur. 1 
9Iİ 1 Teşrinievvel 931 del' 
şembe günü saat 1!1 tıe Eııin 
askeri satm alma komisyoıı 
da yapılacaktır. T&lipl 
şartname almak ve mlliıak 
ya girmek üzere temin.at ve 
klifnamelerile Ezinede me 
satın alma komisyonuna 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5 e) 
kadar İstanlıulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi d!We
sinde dahili hastalı'kları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 

Boyotlu Ttıııel meydanuıda 523 ve pazarlığa iştir«k etmek üze 

İstanbul 8923 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

!_saat: 14 - 18. 

Askeri Tıbbiye Mektebi Mil 
dürliiğünden: 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

Bir senelik levazımı kırtaaiye kapalı :Zari usUlile snUnaka-
saya vazedllmittir. 

Kağıt ve kalemlerin: 19-9-931 Cumlırteıı:l. 
El defterile Stlmen ve saiırenin; 21-9-931 Pazıareı.C 
Yazı makinesi ıperidi ve sair mlitcferrlk levazımı: kıitirmye

nin : 23-9-931 Çarıarntıa. 
günlerinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin me:ııkOr tarih
lerde saat ona kadu te'ICllfi ye teminat mektuplarnu memhur 
zarf derununda olııı'ak Galatada Mübayaat komisyonuna ver
mderi ve nürnuneleri gönneık ve şartnameyi a1mek özre de 
mez~r komisyona müracaatları. 

Mektebimize bu sene tam 1 • • k 
devrelilisemezunlarmdantale :!i" nşaat muna asası 
be kaydü kabul edilecektir. He 

kim, Eczacı ve kimyağer ol- ispirto Ve İspirtolu içkiler inhisan 
mak isti yenlerin şeraiti anla- •• d.. l .. .., .. d 
mak üzere mektep Müdiriyeti- Um Um mu Ur ugun en: 
ne müracaat eylemeleri ve li- ı - Paııabahçede kain İdarei İnhİsariyeyc ait rakı ve Soma 
selerin 9,10, 11 inci sınıfların- fabdkasında müceddeten, tadil ve isltih suretile yapılacak in
dan askeri Tıbbiye mektebinin 9aat kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
yukat"da yazılı şubelerinden bi- 2 - Zarflar 1931 senesi Eylftlüınün 19 uocu ctumartesi günü 
rine geçmek şartile talip olan- 1 saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 

re Kom. a müracaatları (271). 

3. K. O. kıtaat ve müessesa
tı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

saman kapalı zarf usulile satın 
alınacaktrr, Şartname ve ev11a
fmı gömııek istiyenlerin Ko
misyonumuza ve taliplerin de 
vakti muayyenindc 3. K. O. SA 
AL. KO. müracaatları. (199). 

278,000 kilo saman 10-9-931 
saırt 16 da 3. K. O. SA. AL. KO 

• * * 
3. K. O. kıtaat ve müessesa

tı ihtiyacı için aşağıda yazılı 

mekiilat kapalı zarf uııulile sa
tın alınacaktır. Şartname ve 
evsafını görmek iııtiyenlerin 3. 
K. O. SA. AL. KO. ve taliple
rin de vakti muayyeninde 3. 
K. O. SA. AL. KO. müracaat
ları (203) • 

390,147 kilo saman 13-9-931 
saat 17 de 3. K. O. SA. AL. KO 

recaatları. (280). (227 

* * * Aekerl IUıe ~ hastane ıtı 
yacı için koyun ve kum eti ) 
palı zarlla münaka aya Jı 
muştur. İhalesi SO EyH\l 9 
çarıamba günü saat 16 da 13 
aada Askeri 8'8tm alma k , 
1Jyonunda yapılacaktır. 'f~1 

lerin flrlname almak ve ~ 
kasaya gimıeık üzere tetJ1 
ve teklifnamelerlle BurS1

1 
mez:klk komisyona müraC~J 
lan. (278}. (Zı 

lstanbul S•kizlncJ icra mef1111
1 

tundan: ıç 
Bir deynln temini istif•91 il' 

tahtı hacze almAU1 paraya ~:~ 
-& mlikarrer olan ErenkoY t? 
Ethem efendi ı:addesinde 33 110 

ralı Kirkor efendinin Furıı11 ~11"' 
• * * msvcut ve Birinci neviden </ ~ 

S. K. O. ikıtaat vıe miiessesa- Çuval Un 8 RylQl 931 tarihi11' O' 
tı ihtiyacı için aşağıda yazılı •dil Salı gUnU sut Dokuzdaııııl' 

İkiye kadar ..ı~ı mUzaye<k 116 llıt 
saman kapalı zarf uaulile satın paraya çevrUeeeğinden t>ıllP_.,,, 

!arın askeri liseleri ikmal et- 1 S - Münakasaya ait evrak takım halinde klarei Mericıesiye 
(1) Nufus hüviyet cüzdanı. 

0

(2) Aşr_ şehadetnamesi. (3) I m~k ~ze.r:. şim~'.den liseler Muhasebesinden (15) ~ir~ya mükab'.~ ~~ip~e verile~ektir. 
Mektep şehadetname veya tasdıknamesı. (4) Polisçe rnusad- mufettışlıgıne rnuracaat evle- 4 - İzahat almak ıstıyenler Mudınyetı Umumıye Fen 

"lmacaktır. Sartnaıue ve evsa- mahalli mezk<\rda hazır bulu"'~ 
fını gömıck iatiyenlerin komi- rı ilan olunur efendim. 

syona ve taliplerinde vakti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il'~ 51 
dek hi;•..,i.ihal ilmühaberi. (5) Dört adet vesikalık fotoıhaf. 1 meleri ilfu! olunur. Heyeti Reisliğine müracaat edebfürleır. '--'- 3 K O SA AT MlLLlYET MATB;.} muayyenıuıu" . . . ...... 


