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Sahip ve Başmuharrjrj 

Siirt Meb1usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Ingiltere' de 
lıııiUz Avam kamaraoı, milli 

•lilrumettn tefkiline müncer olan 
'°" buhrandan _,.. busü ilk cle
ı,. olarak toplanıyor. Bu içti_. 
teıu hükumet meditten itimat ta· 
~p edecektir. lngilterenin parla· 
lll•ııto hayahnda buıünldl lçtlmanm 
h1ıausi bir ehemmiyeti vardır. Bu 
elıenunıyeti tebarüz ettirebilmek İ-

Bir ljazete dün yeni kanunla seddedildi 

Pıı •on lıt.hrarun mahiyetini izah 
otınek lazımdır. 

1 Amele F ırkaıına iıtinat eden 
loıı Mac Donald hükfunetİ latife et
tlii zanıan Avam kamaraunda fır
ı._ vaziyeti §Öyle idi: 

Aınele fırkası 290 
Muhafazakar 260 
liberal 58 
"1iiatakil 6 

614 
Y .ni Mac Donald bükilmetlnln 

l>ıutlak bir ekteriyeti yoktu ve llll• 

talı: Liberallerin müzabaretini te
bıin ebnek ıuretile idi ki ikbdarda 
.,.labillyordu. Bir Liberal Muhafa
tal.ar İttihadı, hükumeti her an de
~relıllirdi, Bu yüzden dalına Libe
l'ııllere kartı müaııadeklrlıkta bu-
11ıtunıık mecburiyetinde kalan Ma. 
l>onald'tan kendi fırkaaının Sol 
Cenah zümreıi memnun dellldl. 
\re küçük bir zümre nihayet beı aJ. 
il ay evel fırkadan aynldL Fakat bu· 
lla rağmen Mac Donald Liberııllerin 
)lll'dımile iktidarda devam etti. 

Buhranı doğuran ini sebep ge
lecek seneki bütçenin ıevazünü me
&elesidir. Harbi umumiden sonra 
lııg;Jiz hükiimetleri tedricen azalan 
'llridat ve tedricen yükselen m'."'a
"'' 1 dır Yarıda. ., karş111nda kalınıt ar ' . 
bn azalmasına sebep, milli senıetin 
~2Bbnasrdır. lngilterenin başlıca 

b. memleketler· 
•eı-vet menbar, ec:ne ı 

deki ser-yenin faizleri, .ti.~ 
lıah . . . varidatı ve barıcı tıca· 

nyeıının ..... 
••tinden ibarettir. Harıcı trcaret a-
~IDl!tır. Ticareti bahriyetİ hiçe 
inınittlr· Ecnebi memleketlerdeki 
ıermayeıinden de faiz alamıyor. 

Evvelce bir milyarı ıeçen bu va· 
ıidat kalemi, 1929 aeneainde 285 
ıııilyon lngiliz lira11na düımüttü. 
1930 senesinde 50 milyon drıba a· 
~dı. 1931 de daha ziyade azaldı
ğı tahmin ediliyor. 

Diğer taraftan maııarif gcial • 
l>ıııtır. 930 bütçeti 1929 bütçethıe, 
lla2ııru 45 milyon I.,.WZ llruı 
~ leli. En ağır maaarff itıizlse 
lılilr.ılmet tanfından yapılan yv
~dır. Amele hükiimeti 1929 ek 
~dara geçtiği _,. bu yolda 

' >lll'dım ıören qılzlerin miktarı 
1•112,000 idi. Buıüıı bu miktar iki 
l>ıiaUnı tecaviiz ederek 2,7l4,35& 
Olduiuna ıöre bu yardımın lngİ• 
liz b""t · . .' de-e aıJJ' r bir il çe11 ıçın ne • -

ti :tiiıt olduğu tahmin edilebilir. 
Eyi Bütçelerin açığı üç suretle kapa· 
/ llıt: 1 - Vergi tarhile. 2 - lstlk-

r '~la. 3 _Tasarrufla. Şimdiye~: 
dar lngiliz bükiimetleri, bütçelerini 
tev~iin ettirmek için ilk iki yolu 
1"_IOP etmiılerdi. Mac Donald h~
~ti gelecek seneki bütçe açıgı· 
il ak .. 1 kaııatmak çarelerini aram ıçın 
lı;. k • • Bu ko-oınisyon tayin etmıtb• 
llıiıyon uzun tetkikattan sonra ek· 
~Yetle tasarruf yapılmasını tav~i
•• •tıi. Y aprlacak tasarruf 120 mıl
:toıı lngiliz lirası olmalı idi. Bu· 
lııııı İçin de bütün maaılardan ve 
1tai>:lere yapılmakta olan yardun· 
":n Yüzde yirmi tenzilit yapdma11 

ı:İY~ ~ındı. 1 şte buhran bu yüzden çık· 
' :P llıııtn-. 
r. 1 Cerçe Mac Donald ve Maliye 
ınii ' Snowden, işsizlerden ancak 
sııl ;:_ ıo tenzilat yapmağı ileri ~ü'.""Üt· 

.J e de ba•lrca fakir sınıfı utibdaf 
'İ•l" ~- ' 

·'"'11 bn tasarruf projesi Mac Do-
yo~ '1d'a rağmen Amele fırkası tara
olt ~~ reddedildi. Diğer taı:aftan 
~ıı r fıt~•ıuva Muhafazakar ve Lıberal 
tiı111 lil kı.ıarr, teklifi tehalükle kabul et· 
uıe1 ı.:r· Esasen ötedenberi bu fırka· 
.le b • bu kalemler üzerinde tasarru~. 

~~~ılınasrna taraftardılar. Kendile
ztJ ilin taraftar oldqfdan bir tasarruf 

~0i~sinin Soıyaliıtler tar~dan. 
lııı. edilmesi işlerine elvenyordu. 
~ Mesai frrkasr,Soıyalizm pren 
'l>l~İne ihanet ettiklerini bahane 
l~~•ek kendi liderlerini terkedince, 
l)ıı.,,raller ve Muhafazakarlar Mac 

ıa9' ,.0llald'a yardım etmeğa karar ver· 
••l- d"" t Mu· ,tıt; ı.., ~. Dört Amele fırkası, or .. 

Je91 ~~akar ve iki Liberaden mute-
ttt.ı,-,ı 1 • h''k . t bunun 

·'ı ı: o an yenı u ume .... ' ~~· ' '"ile te ekkül etmi~tir. 

._,....,...-~.,. ~ 

-~j!~~~J.;,~~ l 
er ~eyin~f ev~inde Türkiy~ 

~.... _,,, __ -
Ömrü pek kısa bir 
gazete : Mücadele •. 

. . 
Dün sabah çıktı ve akşama yenı 
· kanunla kapahldı 
Dün sabah şehrimizde Mü

cadele !aminde bir gazete çık
mıtlır· Fakat bu ııuetenbı çık 
muı ile kapanması araaında aıı 
cak 12 saat geçmittir. 

Gazete Vilayetçe aedclolım· 
mut ve dün aktam polia vuıta· 
sile mezkur gaseteye aet karuı 
tebliğ olunmuttur. 

Bu hususta alakadaı- maha
filden muharririmizin aldığı 
03lQmata göre: 

Mücadele gazeteai vermit ol 

duğu beyannamt\ muhteviyab· 
na tevafuk etmediği aörüldü
ğünden ve muvazaa hiaaolun~ 
duğundan dolayı &eddedilmit· 
tir. 

Bundan batka da takibat ic
ruı müddeoi umumlliğe yazıl. 

mtlır· 
Y apbğlDllıı: huıuıi tahkikata 

nazaran da bu muvazaa tabak.
kuk etmektedir. 

Mücadele gazetesi ıekJ.en ol
duğu kadar yazılan itih.rile de 
yann gazetesini andıtıyordu. 

Harp akademisinde 
diplomalar verildi 

Bu sene Akademinin Erkanı Har .. 
biye kısmından 30, Levazım kıs
mından 25 zabitimiz diploma aldı 

....... ~~ 
~.·· ~ ~--~-'"'--- ' 

··.. Ha akadeınisinde tab 1 Ali Şurayı ?"keri az~sından c.,_ 
D~ıı, b' '!' b"tlerimize a vat Pata bır nutuk ırat ederek, 

silleıın.ı ıtıren dza 1
1 ğınm şe~f Büyük Erkanı Harbiye Reisi 

kademı kud'.8~ an j tevzi e- Mütir Fevzi Paşa Hazretleri
ıalonunda ıp oma an nin Ankaradaki meşguliyetleri 
dilmiştir. . . k" harbiye hasebile diploma tevzii terefi-
Akademının er an~ zabiti- nin kendilerine bahşettiklerini 

kısmından bu sene 1 tebin- söylemişler ve mezun zabitle
miz, yüksek lev~z~ mez<un ol- rin orduda alacaklan vazifenin 
den de 25 zabitımız me ehemmiyetinden bahsederek ye 
muşlardır. k • ni mezunlara muvaffakıyet te-

. Ali Şurayı as en . 1 d" 
Merasııne . t menni etmış er ır. 

zasından Cevat Pat•. nya.~~- Bundan sonra diplomaların 
:tmİ§ Sait, Bürhanedd~ı, ŞP • tevziine başlanmış, Akade~i 

.. N~ili Mürsel ve Şa an a kumandan vekili Bümaneddin 
m • l ı·ı de mera· h' 1 · · · !arla sair dev et 1 er d Paşa tarafından za ıt erın ısım· 
'~ın·de hazır bulunmut!•r.dır. leri okunmak suretile, Cevat 
sı '7 • . ı..: Beyın ı are- d d' 1 1 

Merasime ~· k Paşa tarafından a ıp oma ar 
· ··ınhur or es- k d · • deki Riyasetıcu İ ,,_ tevzi edilmiştir. Harp a a emı 

ıın d tınan stm· . . 
trası tarafın an ça sinden dıploma alan genç za-

ı·ı ınar§I ile başlanınıştırd. . . bitlerimiz şunlardır: · 
a H aka emııı ( · d'I Müteakıben arp h edd'n Yüzbaşı Sırrı, Yusu A ı,, 

kumandan vekili Bür ~n d' 1 Ahmet Şükrü, llyas, Celil, Ali 
Paşa irat etti~i nu~ :ti t~i Rıza, Ali Kemal, Kdari, ~eh-
i ına alan· zabıderle ey ıı:ıet , Rüştü, Mehmet Nıhat, 
o 'k t"kten sonra er . . İ ·ı H kkı ıniyeyi tebn el 1 b' t rih Mustafa F ethı, smaı a , 

k~n•harbiyemizin kııad ır age- Raif Rahmi, Ziya, Alieddin, 
... ~ dvre evre ' . Mh Şük'" N çeaini yapınıt, e. ded ek Fahreddm, e met ru, e 
• 'len tekamüllerı kay er ' cabeddin Necmeddin, Müli

!:::Zunlara muvaffakıyet teınen zim· KeU:aleddin, İbrahim Et-
"ııinde bulunmuştur.d a (Devamı 6 mcr sahifede) 

n h edd'ın Pa,a an ıonr 
Bür an 

- K 1. değildir. h ""kiimel bir oa rsyon 
u d d mevcut fırkala· .. kü mey ana 

Çun. . d ibi bir şey yoktur. A· 
nn ıttiha ı g d bil lan 

el fırkası, kabineye a o 
ın e d tamamen mu· 
d .. rt nazırdan roaa a ' 

0 
1 · kadar meb -

halefettedir. Be ki on 

zakir ve Liberal fırkalarının hükU • 

meti vardır. Ve bu hükumete de 

mesai fırkasından alakası kesilen 
Mac Donald riyaset etmektedir. Bu 
hükumetin kuvvet derecesi ancak 

·bugün mcf'.Iisin huzurunda geçirece

ği ilk imtihandan sonra anlaşılacak-
M 

Donald'a iştirak eder. fa· 
us ac .. 
kat fırka Koalisyona g'.rmemıştır. tır. 

. t ·udur- Bır Muhafa· 
Ahmet .ŞÜKRÜ 

Zl e ~ ' 

1 Kom ün is l ! -· •' 
Beyannamesi 1 

Bunları yapışbranlar 
tevkif edildi 

----..-. -
Vali muavJni beyanatta 

bulunuyor 
Son günlerde bazı komüniatlerin 

tevkif edildiği ve bunların l ağus

tosta öteye beriye beyanname •Ön• 
derdikleri ve ashlrları babet' atın. 
nıqtır. 

Dün bu meseleyi bir ınubarrlrl• 
mia Vali muavini Fazlı Beye ıor

muttur. 

Fazlı Bey ıu beyanatta lıulunmnı 
tur: 

"- Celal ve Halit ltminde lld 
plıaın poliaçe ına:muneoı clerdeste
dildiil ve eüribnlerinin taall(llm do
la~ ile muhakeme edilmek ilıı:rc 

lfali muavini Faılı Beg 

Askeri mahkemeye tevdi edildikleri 
ve dlrümde DMdbald• olmak ciir
mli ile Hasan Ali lsıninde diğer bi
rinin de derdest ..W.;;~ clofnıdnr. 

Haber alclığunıza söre H .... 
Ali, evvelce komllnilllik meıeleain
den mahkiim da olmu9tur. 

Bonolar 
Liste 

ve 

---
Gayrimübadiller cemi-

yetinde yarın bu 
mesele görüıülecek 

Y Gayrjmübadiler cemiyeti 
arın • 

heyeti idareoi toplanacalrtır. Bu iÇ• 

tlmada Maliye V ekiletlnden bono
ların Borsaya kabulü ve liaterun 
neıredilmeai baJckında Irk cevap 
gelmemiı olduku takdirde, teıebbii· 
satm tekidi için kongrenin lçtimaa 
daveti kararlaıtınlacaktır. 

Satılacak emlıik 

Burada bulunmakta olan Maliye 
emlaki milliye umumi müdürü Riit
tü Bey lzmire ıelmittlr. 

Orada satılacak emlü: ıneteleainl 
tetkik edecek ve bu tetkikat netice
sinde saldığa çıkarılacalr emlakiıı 
li&teai ilin olunacaktır. 

Şirket meselesi 
Gayrimübadillerin l!ntlak tlrketl 

tetkili fikri günden güne lruvntl
mektedir. Bankalarla müzakerata 
ıiriıilecek, teraitl tercih edilecek 
banka ile bir itilaf akdi için honola· 
ra karşılık olan emlak llıteslnin illn 
edilmesine intizar edilecektir. 

Vali B. Yalovaya gitti 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 

B. dün Yalovaya gitmiıtir. 

Fethi B. Y alovada 
Sabık Serbeıt fırka lideri Ali 

Fethi Bey di:in Y alovaya gİtnUt 
tir. 

Kayseri mıntakası ik
bsat kongresi açıldı 

KA YSERI, 7 A. A. - Mmtaka 
ikbsat kongresi, rüesayı memurin, 
tüccar ve mıntaka ticaret odaları 
murahhaslarının iıtirakile açılmıt· 
br. Kongre müzakeratına devam et· 
mektedir. 

• 

Faşist ve Türk izciler Cilmlıuriget abidesi önilnae gill'iiyiiş yaparlark• n 

-K-öy-Iiı-. b~ğd;y-- Faşist çocuklardan 
Vermiyor! Gazi evlatlarına selam 
Alakadarlara nazaran 

bunun iki 
mühim sebebi var ! 

Ankara telgraflannın da bil
dirdiği veçhile, Ziraat Bankası 

ı 
run köylüden bankaya olan bor 
cuna mukabil buğday almak 
huıuaundaki teşebbüsü maale
sef beklenen faideli neticeyi ta
mamen vermemiştir. 

Verilen malumata nazaran, 
bankanın bu iş için ibda& ettiği 
teşkilatın şimdiye kadar köylü 
den aldığı buğday, hiç denilebi 
lecek raddededir. 
Ali.kadarlar bunun sebeplerini 
muhtelif cephelerde görmekte
dirler. Bu zevata nazaran k6y
lü bu ft!kle alışmadığı için ye
tittirdiği buğdayı nakde tahvi
le çalıpnaktadır. Diğer taraf· 
taın bankanın gösterdiği depola 
ra kadar köylünün buğdayı gö
türüp teslim etmeık mecburiye
ti, köylünün yanatmak isteme
diği bir külfet telakki edilmek
tedir. 

Bunun tabii bir neticesi ola· 
rak, buğday fiatlannda da hiç 
bir fark histi olmamı9tır. lstanı 
bul ticaret borsasmda buğday 
f'iatleri, banka buğday işine bq 
lamadan evvel ne iae, şimdi de 
o, batta daha düşüktür. 

1 ••••••• 

Ay ve güneş 
Tutulacak! 
Ayın tutuluşu memlek•ti

mizden görülecek 

Bu ayın 23üncü cumartesi gü 
. ü g\ineftutulacak vebu badiae 
Kanada şimalinde Behrenk de
nizi ile Alaska yarım adasından 
görülecektir. Bu hadiseden üç 
gün sonra yani ayın 26 sına te
sadüf eden salı günü akşamı 
saat 7 de ay tutulacaktır. Bu ha 
dise de iki buçuk saat kadar sü 
recek ve memleketimizin her 
tarafından görülecektir. 

Recep B. Y alovadan 
geldi 

C. H. Fırkası umumi katibi Re
cep B. Y alovadan ıehrirnize gelmit· 
tir. Fırka umumi idare heyeti dün 
Recep Beyin riya&elİnde içtima ede 
~ek, bazı mesaili müzakere etmiıtir. 

Dün lstanbula 800 Italyan genci 
gelpi ve Cümhuriyet 

abidesine bir çc · nk koydular 

ltalyan sefirinin vapurda Türk ve ltalyan genç· 
liğine hitap eden çok şayanı dikkat bir nutku 

Faşişt gençliği flfl kumandanları Galatasaray lisesinde 
Cezara Batisti vapuru ile 

dün sabah şehrimize 800 Fa
tiıt izcisi gelmiıtir. 

Tam saat sekizde nhtıma ya 
naşan vapurda genç fatiıtlere 
İtalyan sefirinin şu hitabesi o
kunınuştur: 

- İtalyan izcileri! 1stanbula j 
muvasalatmız münasebetile si-
zi, milletimizin teceddüt kahra- , 
manları ve faıizm ile Kema· 
lizm bayrakları altında iki me- ! 
deniyetin en iyi sahifelerini kay 
detmekte olan iki millet arasın \ 
da samimi bir yaklaıma ümit ; 
ve zamanı olarak selamlarım. 

İzciler, burada çok kuvvetli ~ 
ihtisaslarla karşılll§acakamız. 
Burada inkişaf yolunda sizin gi 
bi cesaretle yüı·üyen Türk arka 
daşlarımzı göı <.ceksiniz. Türki- ' 
yedeki bütün İtalyanlar namı
na sizi selamlarrm.,. 

Saat dokuzda vapurdan çı
kan izciler muntazam bir şekil
de sıralandılar, en önde mih
mandar izciler, lstanbuldaki 
İtalyan mektebi talebesi ve fa
şist bayrağı gelmekte idi. Bunu 
fatiıtlerin kumandanı Ce.neral 
Cbioppı, kumandan Ltairles ve 
faıist gençleri gelmekte idi. 

Faıiıtler böyle muntazam 
yürüyütle Taksime aittiler ve 
Cümhuriyet abidesinin ekafrn
nı çevirdiler. Hazırlanan çelenk 
abfdenin Önüne konduktan llOn 
ra tiz bir borozan seai duyuldu 

Abideye konan çelenk 
ve 800 genç Türk-ltalyan dost· 
luğunu ve Ga:ıi Mustafa Kema· 
li ıelimladılar . 

Galatasaragı ziyaret 
İtalyan izcileri bundan son

ra aynı §ekilde avdet ederek G• 
latasaray lisesine geldiler ve 

(Devamı 6 rncr sahifede) 

Erkek Amell Hayat mektebi talebesinden bir grup 
tenezzüh esnasında 

'(Mektepler vazı•ı dördüncü 11ahifeınizdedir) 
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1 1 ARA BiR GUN 

l slanbul nasıl işgal edildi? 
Aziz Hiidagi 

1 i 
t. 
Tarihinizi karıştırdım 

1 j 

1 

Bizim gibi, sizin de geçmiş sene
leriniz muharebe ve facialarla dolu 

Nazifin yazdıtı ve benim imzaladığım yazı tudur: 

1 b 

''~ 

:ı 

d 
i d. 
; y '• 
1 D 1, 
1 y 'ı 
bı 

'1 
1 çı J' 

, E ı; 

bı 1 

IK 
1 

'.h 1 
·le 11 

ki . 1 
ı ,n ! 

ın 1 

tr 1 
ıy 1 
d- 1 

' 1 

Di!' ı 

vü ı 

;u ; 
El ı 
çu 
5a 1 

l])f : 

eı 

oiı ' 
pu' 
!le ' 
ba 
Y2 
lır 
ı>e· 

H< 1 
ını 1 

~t ' 
;ılı 

't:1 
ya 

!Ö) 

•a• 
lflr 

ı>ır 

ına 

rra 
)Uf -n 

( 
f 

Süleyman Nazif B. merhum 

Rica ederim, bir daha oku
yunwı, bir daha tahlil ediniz; 
burada Fransız milletini tah
kir eden tek bir kelime •ar mr? 
Burada hitap edilenler kimler
dir, hatta onlar için de haka
rete benzer bir tey goruyor 
muaunuz? O gün bu yazı size 

gelseydi imza etmez miydiniz? 
Ve size muhterem Mareşal 

Hazretleri, otuz sene Fransız 
edebiyatile beslenmit, seneler
ce Fransız lisan ve hürriyetini 
memleketinin gençlerine öğ
rebneğe çalıtmış, Fransayı 
sevmit ve sevdirmit bir Türk 
sıfatile sizden de rica ediyo
rum, ben eminim ki o zaman 
size bu yazının doğru tercüme 
sini vermediler ve harbin ger
diği sinirlerinizle bu küçük şey 
!eri tetkike vakit bulamadınız. 
Llitfen şunu bir daha okuyu
nuz. Süleyman Nazif bu fık
ranın müsveddesini bankadaki 
dolabında saklad1ğını ve orta
lık düzelince bunu, yazacağı bü 
yük bir kitaba aynen koyaca
ğını söylerdi; Allah rahmet ey 
lesin; o vazifeyi şimdi küçük 
mikyasta ben yapmış oluyo

I rum. Yazı merhumun kendi 
ı el yazısıdır. Bur:ıda ne zatı 
müşirileri için ve ne de çok 
hürmet ettiğimiz Fransız mil
leti için.. Matbuata en geniş 
bir hürriyet vermekle mümtaz 
büyük Fransa için hakaret de 
ğil, hürmetten başka bir şey 
var mı? Zatı devletleri hakkın 
da şu atta bile ihtiramdan baş
ka bir şey duymuyorum; fakat 
o makaleyi yanlış tercüme e
den casusları ve beni ölümden 

Bulgar 
Komünistleri 
Köylerde komünist· 

lerle musademeler oldu 
SOFY A, 6 A.A. - Bugün bütün 

memlekette umumiyet itibarile sü
kunetle gec;miıtir. Dikkate §ayan 
bir nokta vana o da komüniıtlerin 

şehirlerde tezahürata teıebbüs bile 
etmem.it olmalarıdır. Komünistler 
faaliyetlerini köylere inhisar ettir
miılerdir. Üt loöTde komünistlerle 
aıker ve zalıotlr, lııuvvetleı·i arasında 
müaademeler olmuıtur. Bir köyde 
iki kiti ölmüı ve üç kiti yaralanmıı 
tır. Diğer bir köyde de bir kiti öl
möıtiir. Bir çalı: tevkifat yapJmq
tır. 

beter itkenceler içinde intiba -
ra mecbur bırakanları; ne in
sanlıt<ma, ne üniformama, ne 
de mensup olduğum şerefli 
milletime hürmet etmiyenleri 
affetmiyorum.. Eğer bu yazı
larımda müvazenesiz bir heye
can sezerseniz bu ancak onlar 
~indir. Sizin hilkaten babacan 
hır asker olduğunuzu hapiste 
iken de, hapisten sonra da öğ
rendim .. Günah, zati kumanda 
nilerine yare.nmak için yalan 
aöyliyen ve şahsi kinler güden 
vicdansızlanndır. Ablülhamidi
de Kızılsultan yaparılar bunlar 
değil miydi? 

Bütün Fransızlara 
Tarihinizi kanıtırdm. Bizim 

gibi, sizin do geçmiş seneleri
ntz muharebe •e facialarla do
lu .. Fakat muharebe.iz yıllan
nttda aebepsiz tutulmuş ve iş
kence ile öldl.lrülmüt bir kimse 
göremedim .. Sebepli mahkum 
larmız arasında da kiyotine ve 
ya idam namlılarının kartıama 
gidlnciye kadar aç bırakılmıt 
v& dondurulmuş bir mahkUmü 
nüz yok. Biz en kanlı dü§man
larmızın kumandanlarına hür
met ettik, kılıçlarım bile belle
rinden almadık; biz sizin esir
lerinizi en aziz bir misafir gibi 
kabul ettik ve besledik.. Biz si
zi bir muallim, bir mektep, bir 
örnek gibi tanıdık ve sevdik; 
Almanlara hodbin dersiniz; 
nankör dersiniz .. Onlar sulhan 
girdikleri yerlerde veya misa
fir oldukları memleketlerde 
ev sahibinin çocuğunu kurşu
na dizmit, diri diri ııömmüt
müdürler? 1870 denberi bek
lediğiniz bir zafere kavuşmu9; 
baş önünüzde asılı duran ve 
kimbilir daha kaç sene sizi tit 
retecek olan kılıcın korku
lu rüyalarından kurtulmuttu
nuz.. Bu muvaffakıyetiniz par 
lak bir bale ile taçlanarak yer
de siyah bir taacüple k:ıpansay
d1 fedakarlıklarmıza acımaz 
mıydınız? 

Piyer Loti'ye 
Üstat, 
Diyorsunuz ki "siyasette 

alicanaphk, bu bizim sevgili 
Fransamızda bile yok! Hey
hat! Heyhat! zayıf sesim hiç 
bir şey yapamıyar. Kuvvetli 
ve müttefik bir Türkiyenin 
Fransa için lazım olduğunu an 
!atamıyor!., Ve bir Fransız za
biti yazıyor : 

" .. Türkler yaralılarımıza ve 
esirlerimize <;ok iyi muamele 
ediyorlardı; muharebe meyda
nında yaralılaruruzı kaldırma
ğa müsaade ediyor, bombar-
dımandan evvel hastalarımızı 

La Haye'in 
Kararı ----Almanya bundan da 
ders almalı ! ·Yyorlar 

) 

[J J 
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M. Curtius M. Schober 
PARIS, 7 A.A. - Jules Auwen, 

Cenevre'den Matin gazetesine yazı· 

yor: 

Koridorlarda La Haye kararı 

hakkında pek çok münakaşalar ol
du. Dava harici bırakılmış olan Al
manlann müteselli oldukları açıkça 

görülüyordu. Avusturyahlarda yal
nız birer ay ekıeriyctle mağlup ol
duklarını memnuniyetle müşahede 

etmitlerdir. Şimdi kararın meseleyi 
kapayıp kapamadığı ve böyle bir it
tihadın ıiyaıeti vezaifi cümlesinden 
olup olmadığı düıünülmektcdir. 

Gazelle de la Colognecla 
bir miitalea 

BERLIN, 7 A.A. - Gazette de 
la Cologne, Almanya ile Avusturya' 
nın gümrük birliği tasavvurundan 
feragat etmeleri ile tahaddüa eden 
siyasi vaziyet hakkında tefsiratta 
buunarak Almanya'nm bu siyasi 
muvaffakiyetaiziğinden nasıl bir 
ders almak lazım geleceği sualini 
irat etmektedir. 

Bu gazete, Almanya'nın mağlU

biyetinin batlıca siyaıi sebebi, Al
manya'nın kendisinden alacaklı dev 

letlere kar§• dün l>ir vaziyette bu
lunnıut olduğunu ve hasseten bu 
devletlerden Franoa'nın haiz olduğu 
mevlôin ona Avrupa ıiyaıeti üzerin
de kat'i bir tarzda tesir İcra etmek 
imkanını bah,eylediğini yazmakta

dır. 

MezkUr gazete diyor ki: Hayal
lerimizden vazgeçtikçe ve kendi kuv 
,·etlerimizle kendimiz kalkınmadık
ça bu, daima böyle olacaktır. 

Irakta kolera 
BASRA, 6 A.A. - lrak'ta Ko

lera yÜzünden yüzleı·ce kimse ölmek 

tedir. 

kaldırmak için habeı· gönderi
yorlardı .. ,. 

Yine bir bahriye mülazımı 
nız anlatıyor: 

"Çanakkalede gemimiz yan
dı. Yaralı olduğum halde yü
zerek karaya yaklatıyorum. 
Türkler, gemi efradına Alman 
lar gibi, mitralyöz ateşi aça
cak yerde, bize çıkacağımız 
yeri gösteriyor, ve sandalları 
olmadığından suya girerek bi
ze yardım ediyorlar. Karaya 
çıktık. Türk zabiti F ranıız 
gençlerini selamladı ve elle
rini sıktıktan ıor.ra soğuktan 
ve yorgunluktan bitap düf
müt olan askerlerimizi sıcak 
yerlere yerlettirdi, elbise verdi 
ve yaralarnı sardırdı." 

(Devamı var) 

1 
Haftalık Edebi Mu~ahabe 

Fikirler ve insanlar 

1 siz ka'an reçberi, kendi duvarları a-1 sait olduğundan, bana pek yerinde 1 
rasma gelmeğe ırtccbur ediyor. görünmedi; vakri "La nouveJle 
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i- Papin ve Rousseau 
lsn1ail Hakkı Bey, bu~ünün sa

nat'ı hak~·undllki düıünce ,.e teJ
hiTilerİni ihtiva eden "Dcmcl<rasi 
•·e San'at" i (1 ), fikir hayatının en 
!ınsalsa ltazançlarmdan biri say
d ~·m teveccı;hünüu nip.nesi ola
ral• bana "dCdier': ederken bu kita .. 
brnın ismini. ''Papin ve Rousseau" 
koymasını teklif ctmiı olduğumu 

hahrlabyor; f~kat bu ismin, bir ha-
1.<!nti göstermekle beraber bir de 
alay makSlld1 t:i?lediğini söylüyor. 
BoyJe za:.ı!'letmck!c çok yanılmıt; 

o i~ıni gayet ciddi olar~k teklif et

ın;~tim . 
Modern sa.n'3t bilharnı lsmail 

( l) K;ın3J.t l'Ltuphanc&l 

Hakı Beyi en ziyade alak3dar eden 

krsmı, yani mimarj, buhar kuvveti .. 

nin ve onu takip etmif olan mot:.>

rün doğ"ur:luğu bir 3.lemin mahıuEi
dür. Yeni zamanları eıkilerindcn 
ayıran ba~lıca va1rf, şehirlerin gü.1-
c!en ıı-ünc l.talabalıklaıınasıdır. Bel
çikalı bir şair, Emile Verbaeren, bir 
kitabının ismini ''Les villes ten .. 

tacuJaircs " koymuıtu ; bunu, 
kelimeden ziyade '8-İrİn fikrine !a
dak.."l.tie, ''sümüren şehirler" diye 

tercüme edebiliriz. Evet, büyük şe
hirler, kancalarını uzatmıı, köyleri, 

hatt.i küçük şehirleri boşaltıyor hol' 
taraftan adamları c~kip fabrikaları

na dolduruyor. Mzl<:nalarıru gönde. 
rip ziraat için o kadar çok kola ih
tiyaç olmadığını isbat ediyor ve iı-

Fabrika olmasa ,ehirler bu dere-- HeloisCt, muharririnin sazında bu 

c.e buyumiyccek ve ba~lıca gayesi, tel de mevcuttur, fakat kübizme im
bir karıı toprak üzerinde mümkün kan veren 0 değildir. lsmail Hakkı 
olduğu kadar çok İnsanı rahatça ba-
rındırmak olan modern mimariye ih 
tiyaç olmıyacaktı. Batı göğe değen 

binalar evveli Amerika'da görüldü, 

çünkü köyler evveli orada yer yü
zünden kalktı. Dünyanın almakta 
olduğu hiJden memnun iseniz Pa
pin'e diia edin; memnun değilseniz 
onu meı'u1 tutun. Meğer onun ten
ceresi iç.inde kaynıya?l, kapağı sar
san bir iki bardak su değil, yeni bir 
alemmiı! 

Modern san'atin zuhurunda Rous 

seau'nun rolü de, büyijk fizikçininki 
kadar &fikardır. 1 smail Hakkı Bey: 
"Rousşeau, gönül kuvvctile roman

tizm devrini açtı" diyor. itiraf ede
yim ki bu "ı:önül kuvveti,, tabiri, 
ıentimentalizme kaçıvermeie mü-

Bey "Kübizm'in ayırıcJarının baılı
calarından biri konvansiyonların il-
gası,, olduğunu söylüyor; itte bu, 
Rousaeau'nun eseridir. Rouıseau, 
insanlara Tarih'in esaretinden kurtu 
labieceklerini müjdeledi. Renaiuan
ce, Orta-Zamaıı'm din hakimiyetini 
yık.mıf, insanın saltanatını kurmuı .. 
tu; fakat tik - Zaman'ı kendine, e
riıilse bile bir türlü ıı;eçilemiyecek 

bir örnek diye alnnıtı. Vakıa buna 
karşı isyan, "Eskiler ve Yeniler kav 

ıı;ası, (La Querelle des Anciens et 
des Moderne-.) Rousseau' dan he
men hemen bir aaır evvel başladı; 

fakat Yenilerin de Eskilerin ki ka· 
dar güzel eserler vücude ıı;etirebile
ceklerini, onları ıı;eçeceklerini, hat
ti geçtiklerini söy1iyenler :zayıf a-

lngiliz 
Bütçesi 
M. Snowden büyük 

nutkunu hazırlıyor 
LONDRA, 7 A.A. - Tard - U

nion,ların 63 üncü konferansı, bu ... 
gün Bristol' da açılıyor. 

lnıı;iliz gazeteleri bu haberi bü
yük başlıklara ilan ederek bu kon
feransa atf olunan ehemmiyeti göı
termektedir. 

Daily Telegnph, dün şöyle ya

ziyordu: "Hükiimetin mukadderatı, 
Trad - Union'larm elindedir." Dün
kü ve bugünkü başlığında bu gaze
te §Öyle diyordu: "Trad - Union'la-
rın muhalefeti, kabineyi İslifaya 

mecbur edecek midir." 

Filvaki, Trad - Union'ların işsiz 

lere v~rilen tazminatın tenkisine 'her 

suretle muhalefeti, amele l1abinesin
de n oktai nazar ihtilafları zuhuruna 

sebebiyet vermiş ve kabine istifaya 
mecbur olmuıtur. Kuvvetli teşkila
tın esas ve menşeini araştırmak fai
deden hali değildir. 

Kongre, serbest meslekler müs

te•na olmak Üzere, 3,744,320 ame
leyi temsil edecektir. Fazla olarak, 
bin Trad - Union bu kongreye tabi 
bulunmaktadır. Kongrenin icra ko .. 
mitesi, Trad .. Unionlar umumi mec 

lisi namını taıonaktadır. 
286 amele meb'usdan IJO'u bu 

cemiyetlerde resmen azadır. Ve a
mele fırkasının intihabat mesarifi i
çin muhtaç olduğu mebal.iği, Trad -
Union azalannm taahhüdatı temin 
eylemektedir. 

Kongrenin içtimaı ile kabinenin 
parlimento huzuruna çıkrıasının 
ayni tarihe teıadüf etmesi ihtimali, 
kabineye kaqı olan muhalefeti ten
kis edecektir. Kongrenin karar ve 
temennileri amele fırkasının hükU

met planına karşı çıkaracağı progra
mın mevadmı te~kil edecektir. Kon
feransın bütçe muvazeneıini temine 

medar olacak bir ıı:ümrük tarifesi 
vücude getirilmeıi meseJesini müza
kere edeceği tahmin olunmaktadır. 

M. Henderson'un büyük bir nu· 
tuk söyljyeceği zannolunuyor. Mu .. 
rahbaılar, dünden beri gelmektedir 
ler. Gündüz, büyük bir nümayİ! ya
pacaklardır. 

M. Snovvden, büyük 
nutkunu lıazırlıgor 

LONDRA, 7 A.A. - M. Mac 
Donald, dün alqam Ch"'1uerı'den 

avdet etmiştir. M. Snowden, &'ece 
avdet edecektir. Mumaileyh, bütçe 
hakkmcla perf-be ırünü irat ed• 
ceği ve esaılı batlannı ikmal eyi.,. 
miı bulunduju nutkuna ait teknik 
teferruat dolayısile maliye nezareti 
erkanı ile sıkı bir temas halinde bu
lunmak arzuıundadır. Bu ak§amki 
kabine içtimamda M. Mac Donald 
ile arkadaıları, parlimentonun küıa 
dına ait son tertibatı alacaklardır. 

Cemiyeti 
Akvamda 
F a sız hariciye nazırı tla 

Cenevreye geldi 
CENEVRE, 6 A.A. - M. Bri

and saat 21,10 da Cenevre'ye ırel

miitir. M. Briand yArın Cemiyeti 
Akvam büyük meclisinin ilk içti
mama Fransız murahhas heyetinin 
bütün azasile birlikte iıtirak edecek 
tir. Mecliıin §İmdiki reiıi M. Ler
roux murahhas heyetlere beyani 
hoşamedi edecelı:tir. Ondan sonra 
Meclis yeni Reisini intihap eyliye
cektir. Büyük Mecliain bu içtima 
devreslnin üç hafta ıüreeeği zanno

lunmaktadır. 

.. fr.• ·- ~ 
~. ,, . . . 

Paris borsasında sene
nin en fena haf ası 

Bir çok esham, bir düşme rekoru 
tesis edecek surette sukut etmiştir 

PARlS, 7 (A.A.) - Temps Financier yazıyor: Bugün hitanı 
bulati hona haftası senenin en fena haftası olmuıtur. Birçok es
ham, bir düşme rekoru tesis edecek surette sukut etmi~tir. Heııı 
de bu esham, ehemmiyetsiz eshamdan değildir. Çünkü burılar 
arasında Fransa bankasının cs·hamı da vardır. 

Cihanşümul mahiyette bir fiat sukutu hareketi kartısında bu· 
lunuluyor. Bunun menşei hazinelerin maruz bulundukları müşkü 
latı tevlit eden ve bu müşkülatı vahimle~tiren bulı • .ınrn uzıı.y.p 
gitmesinden mülevellit para ihtiyacı yüzünden yapılan mecburi 
satışlar olduğu bedahat derecesinde aşikardır. 

Hazineler, şimdiki ahval ve terait altında, vaziyete ancak ma· 
lik oldukları eshamı mali piyasalarda paraya tahvil ile karıı ko
yabilmektedirler. Bütün mali piyasaların, federal bnnkalann ka
salarındaki ecnebi eshamm bir kısmını piyasaya atmak zaruretin 
de bulunmalarından az çok müteessir olmuş olduğu kabul edile
bifo-. Bıilün buna rnğmen muhitin neden dolayı son derece fet;c. 
olduğu bir türlü İzah edilememektedir. 

Kastamoni - lnebolu yolunda iki 
kamyonu soyanlar yakalandı 

KASTAMONU, 7 (A.A.) - Kastamonu - İnebolu yolu üze
rinde Uzundere mevkiinde iki yolcu kamyonu dört şerir tarafın
dan soyulmuştur. 

Yapılan şiddetli takibat neticesinde yirmi döı-t saat zarfında 
haydutlarn dördü yakalanmıttır. Diğeri de takip edilmektedir. 
Beş altı seneden beri vilayet dahilinde böyle bir vak'a ilk d::fa 
olmuştur. 

Barcelone 'da 
Sükunet 

Yuvarlak 
Masa 

LONORA, 6 A . .\. - Yunrlak 
masa konferansın1n İptidai mesaisi-

BARCELONE, 6 A.A. - Şehir 

her vakitki tabii manzarasını yeni
den almıttır. Tı·amvaylar ve taksiler 
muntazam su•·ette iıleınektedir. F ab 
rik:alar yarın tekrar açılacakbr. Mat 
buat, bilhassa muhafazakarların fi
kirlerini neşreden gazeteler Madrit 
valiıinin gösterdifi ıı;ayret ve meta
neti methetmektedir. 

ne yarın başhyacaktır. Bazı zevat, ~ 
ancak 12 eylulde burada bulunaca' 111 
lardır. ııı 

Komünistler nümayiş yapmak i
çin bir toplantı yapmıılardır. Zabıta 
nÜDNlyİfçileı·in üzerine bücüm et .. 
ıniştir. Bunun üzeri.ne nümayİfçİ

ler poliılere atet açmıtlardır. Komii 
nistlP.rden mürekkep bir kafile umu
mi hastahaneye sığmmıttır. Poliıler 
bu komüniıtleri hastaneden çıkar

mıılardır. 21 kiti tevkif edilmiıtir. 

Komünistlerin hu taraftan hücüm 1 

etmek iıtiyor &'İbi ıı;ôründükleri ha-
piıhane binası polisler tarafından 

muhafaza altnıa abnmıJbr. 

M. Zamoranın beyanatı 
MADRIT, 7 A.A. - Havas A

jansının bir muharriri, M. Zamora' 
dan umumiyetle parlimento müza .. 
kereleri ve hasseten kanunu esaıi 

projesine ait müzakerat hakkındaki 
intibalanru sormuştur. M. Zamorm, 
projesinin heyeti mecmuaıına ait 
müzakeratıo önümüzdeki salı günü 
hitama ereceğini ümit etmekte bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

Mumaileyh demi, tir ki: müzmke
rah sür'atle neticelendir mek fartİ
le her faahn euafile tetkikinde bir 
mahzur görmüyorum. Herhalde dik 
kat edilıni,tir. ilk celseler e snaaın
dalri müdaheleler, pek kısa olmuı

tur. Şimdiki müzakerata ben henüz 
müdahale etmedim. Müdahalt! etme 
iti arzu etti§'im zaman, bahıetmelı: 

iıtediğim üç nokta hakkında 5 ili 6 
dakika söyliyeceğiın. Her faılın b• 
yeti mecmuaımm birden müzakere
si muvafık olacaktır. Çünkü bunlar
dan birçoğunun ıür'atle taıvlp eclll
me•İ icap etmektedir. 

Münakataya zemin teşkil edecek 

Federasyonlar münasebatı kon 
tesi yarındi'ln itibaren Saint ~ Jamet 

sarayında toplanacak ve federasyocı 
projesini tanzim edecek ve biter bit 

mez konferans heyeti umumiyesinirı ·~ 
taıvibine arzedecektir. 

Mecusi prensleri arasında 1930 
senesinden beri bazı noktai nazar 

ihtllllları haaıl olmuş olduğu ,. · lı 

Müslüman heyetinin a)·rılmıt inti- tın 

hap daireleri prensipine müıtenit 

temıll esaaınm kabulünü talept• 
devam edeceii beyan ohınmaktadır. 
Mezkdr heyetin bilhas5a birer mü ... 
lüman eyaleti olan Bingale ile Pen· 
çap eyaletleri mürneuillerinin ekor 
riyeti müılümanların te1kil etme.f.l .. 

ni talep ve lisan ve killtüriin muha
fazası için bir takım t"mlnat veril
mesi husuıunda İ•rar edecefl de s· 
lenmektedir. 

Manisanın kurtuluş\1 
MANiSA, 7 (Hususi) - Yar,. 

Maniıanın kurtuluı bayramıdır. 

Bayramı tesit için alakadarlar içti· 
ma ederek bir proğı·~ tesblt etmii 
lerdir. Yann askeri kıtaat tarafın

dan merasim yapılacağı gibi, asker{ 
hastane önündeki ,ehitUfıe de çe
lenkleT konacakbr. Burada nutuk· 
lar söylenecektir. 

miilıim noktal&r vardır. Corteslerin 
önümüzdeki celselerinde müzakera
ta mevzu olacak olan zirai islihal 
projesinin ta,vibi huıusunu da unut 
mamalı. Şayet bıı celseler, miinbat1 

ran kanunu esasi müzakeratına tab· 
siı edilecelı< oluna, bir,eyler yal" 
mak tazım ıı;eleeek, bundan bütülf 
nazırlara bahsedeceğim. Fakat cel
selerin adedini ve müddetlerini teıo 

yit ebnek icap edecektir. 

damlardı; haıunları, belki eıerleri 1 dan evvelki ıan'at, Atina ve Roma' 1 
ile onların iddialarındaki hakikati iı nm kurduiu eotetik kanuruarına u
bat ediyor, fakat tenkitlel'i, hücum- yarak buıusiden, ferdiden kaçcyoc
lan ile onların bütün söylediklerini du. Belki yalnız Sbakespeare milı
çürütüyorlardı. Rouaaeau bu mailu tesna, Rouueau'dan evvel bütün 
biyetin intikamını aldı. Hem de na- Avrupa edebiyatmda teaac!Gf olunan 
•ıl bir zamanda! Bütün Avrupa fi- ihtiraı tablillet"i, her zaman ve her 
kir aleminin hükümdarlığı Voltaire' yer için doğru olmaaı arzu edilen e
in, yani Eıkilere bağlı zihniyetin en serlerdir. Marazi tiple.., ferdin ru -
kuvvetli mümeasilinin elinde iken! bunda ani tabavvülleri ıöateren sah 

caklardır. lsmail HAkkı Bey, mi-
marid.e ve resimde kübizmi meyda

na ıetiren içtimai seb~pleri anl&tı

yor; bu cereyanın atıa llatlar1ru göt 
teriyor. 

Yeni san' ati sevmiyenler, anP" 
mı yanlar bu kitapta, meıela bir Pi· 
caıso'nun., bir Griç:enko'nun eHt"İ .. 

nin minasını eösteren sayıfalar bd-' 
lamıyacaklardır; cünkü mııbarririn 
bakımı bir •an'at münekkindlnin~ 
veya bir koleksiyoıaı:ununlı:i deiil• 
clir. Sadece bir tarihçiain, bir içti· 
maiyatçmın bakımıdır. Fakat bunuıı 
la onun, hiç bir tarafı iltizam etnıl• 
yen bir müşa1'it olmağa kalkııt•İ'"' 
sanmayın; ilmin de ihtiraıı vardl1'• 
Bugünkü cemiyete ancak bu san'.,. 

tin uygun olduğunu, baıka yoUar• 
dan l'İtmenin ancak canıız escrlet' 

vücude getireceğini söylüyor. Zat•" 
anladığıma &'Öre, İsmail Haldır Be· 
yin indinde kübizm, modernliti8 

miitenfidir. Onu,, san'•b• M ta,.... 

Rouneaıı'dan sonra Yenilerin 
zaferi o kadar tam oldu ki bir daha 
kimse, yeni zamanların ihtiyaçlarına 

göre eski san'at §ekillerinden ayrı

labileceğini inkir edemedi. Yunan -
Roma medeniyetinin harikalarına 

en it.şık olanlar, bunların en "olym

pien,, i Goethe bile, kendilerine me

deniyetink_inden batka bir ideal ara
mak zaruretini kabul ettiler. 

Böylece Rousseau, modern insa
nın kurtuluşu, zaferi, kendi kendisi

lc karşılaıması demektir. Fakat san' 
atte yaptığı 1'•1nunla kalmadı. On- . 

neler, hep Rouueau' dan sonra çrk .. 
tı. Bugünkü romancıların pek sev

dikleri kendi kendilerini tahlil ve 
tam bir samimiyet anuılle kendile 
rindeki küçüklükleri ıı;öıterme ihti
yacı ise, doğrudan dofruya Jean -
Jacques'ın "Leı Confeııions,, un
dan gelit". 

itte lsmail Haldu Beye, kitabı 
için "Pap.İn ve Rouııeau,, iımin.i tek 
lif ederken bunları düıünmüıtüm. 

O kitabı okuyanlar içinde, yeni mi
mari ve resim hakkında. ca%İp oldu

iıı inkiı- edilemiyecel. fikirler bula-
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yenı lebeddüller oldu 
~ 

Belediyede 
'IJc . ;ı. •.ı 1 B~ledtgede 

onomı Muavin 

Trikotaj fabrikatörleri Şerif Bey 

d •• t landılar Gele~ tebliğe ı?r~, un op tekaude aevkedıldı 
Belediyede boun mlllıim t....ı.tül 

ler olmut, dahiliye veklletlnden düft 
hu huıuata vilayete teblia'at Y•Pıl
mıttır· Buna nazaran, belediye reiı 
muavinleriftden Şerif B. tekaüde 
sevkedilmiştir. Şenf Beyin yerine 
belediye muhasebe miidürii Nuri B. 
tayin edilmiı ve Nuri Beyin yerine 
d ,.çıkta bulunan .. ki huıuıl muh" 
.:be müdürü Cemal B. setirllmittir. 
Belediye mektupç11luğuna tayin e

dilen Eminönü ka,_Jnunı Haluk 
Beyin .ı., emir selmlı, Haluk B. bu
aün yeni vuifffine bqlamıftır. 

l'rikotajcılar bu sanabn inkişafı 
İçin ne gibi tedbirler istiyorlar? 

k Şehrimizdeki trikotaj fahri
' '!örleri Sanayi birliğinde bir 
~nıa Yaparak sanayi müdürü 
lı f Beye verecekleri raporu 
~rlarnışlardır. 

iJı Çok §ayanı dikkat mevaddr 
l .tiva eden bu rapora nazar an 
d':Jkotajlar şunları istemekte-
~~: Filoşla yün, ve pamukla 

Y.'.1'1 tnüşterek çile halinde ııüm 
~resmine tabi tutulınakt~dır 
.. a buki bunlar ayrı ayrı aum·· 
~k resmine '1bi değildir. Erba 

1 sanayi bunların müşterek hal 
~ede resme tabi tutulmaınasınr 
Iıtemektedirler. · .;r rikotajqlar Bulgariatan~a ol 
11 iiıı gibi kame usulünün ıhda 
ııı Yani hükumet tarafndan 

"erilecek karneler üzerinden i
llı.alat yapılmasını da iıteınek
lecfirler. Avrupadan yeni gelen 
tezgahlar için getirilen m~t~ 
lıaaaularm ihtiıaslarmdan ııtı· 
f~e iiçn konulan bir sene ınüd 
det az ııörüldüaünden bu müd 
detin temd;• edilmeıi erbabı sa 
hayice m ..... .;İp görülmktedir. 
Erbabı sanayi yüz kuru,tan 

'ı Yevmiye alan küçük ~~uk-
1,rın kazanç vergisinden ıstısna 
llıı da istemektedirler. 

ihracat Ofisinin 
bir tebliği 

IST ANBUL 7 (A.A.) - lh 
t~caat Ofisinden tebliğ olun-

llştur: 

İzmir ve havalisinde afyon fi 
tleri çok düşük olduğundan ve 
lıc bulunmadığından, bankala

- • 1n afyon üzerine muameleyi 
t estiklerine önümüzdeki sene 
• fyon mahs~lünün bol olduğu-

11 Ve dün şehrimize gelen ba~ı 
fyon tacirleı·inin kilosu bet h

.,. <ldan afyon satmağa imide ol 

" 

_'ıklarına dair SonPosta gazete 
1tıin 6 Eylôl 931 tr.rihli nüsha 
lltın ikinci sahifesinde bir fık
nıünderiçti r . 
Su fıkraya münderiç haber

er bitamamiha hilafı hakikat-

l<.ambiyo Borsası 
1•ttrıtn 1030 Kuron 15,93, 
~ =-=-__.;...~ 
~alır o 47 22 ,.Ş::.:11.:.:la:.::ı_S..;...S~!l~,9:::0 
(;'--... ' ' ' -
~k 12,03,50 Pe:ıeta !lı34•50 
liret 9 02 25 R. ıııark 1,99,30 
~ .::....::.:::.:::...~-:--
~ Zloti 4,20ı 

~ Pıocu :.ıı7t,40 
~Ley 79,28, 

~ 15,1~, Dinar 26,80, 

... Otfıı 1ı17,10 ~ervODli 1088, 

llorı,a f Altın 9l:S,00 
lıııli · Mecidiye :S2,!IO 

cı 1 Banlınot 216. 

---· 
la l:.ıılıam ve Tahviliitın nevı 
~lı,.zı dabffl 92,50 
ı. hau muvabblde 68, 
.:.:.ııııyell Demlryolları 3,60 

-~-------.· ..... 

tir. Afyon piyaaaırun bug~nkü 
vaziyeti son bir kaç aydakı va
ziyte nazaran en iyi. ve k~vvet
li ve fiatler yüksektır. Dün ok
kası t 2 liradan muamele gör
mü,tür. Nasıl iki aynı gazete
nin aynı ııiinkü nüah~m~a 

.. d-'ç ve l:ıunirden çekilmıt 
mun -· l . 
bir telgrafnameye söre amır: 
de afyon piyasası çok kuvvetlı 
olup fiatlerin on dört liraya ÇI· 

kacağr ümidi izhar edilmekte-

dir. 

İzmirde üzüm ve 
incir ıahşı 

JZMIR, 6 (A.A.) - Buııün 
lark kuruıtan 57 kuruta kadar 
1414 çuval üzüm ve 12 kurut· 
tan 35 kurut• kadar 1886 çu
val incir satılmıttır · 

Fındık yükseliyor 
Bu seneki fındık rekoltesinin 

hakiki ınikdarınm hariç piyasa
larda mahsus bir tereifü husul~ 
getirmittir. Geçen perşembe gu 
ııü Hamburg'ta 130 şilin olan 
fındık fiatleri tedricen yüksel
miş ve dün alınan telgraflara 
göre 140 ıiline çıkmıtlır. Avru 
pa piyasalarının bu vaziyeti der 
hal piyasamızda da tesirini gös 

termittir. 
Memleketimizde fındık fiat

leri derhal yükaelmeğe başla
m ştır. latan bul borsasında ge
çen hafta 776 kuruıtan mua
mele gören iç fındıklar, bu haf 
ta latanbul borsasında 86 ku
ruıtan muamele görmüş ve kül 
liyetli mal satılmıştır. 

Sırplar susam ve haş
haşa resim koydular 
Yugoslavyada susam ve ~aş_, 

haş tohumu şimdiye kadar ıhra 
cat resmine tabi tutulm~mııkta 
.d. yeni bir kararname ıle bu 
~k:· mddenin ıoo kilosuna 0,60 
dinar resim konulmuşt~r. • 

Mısır hükumctının 
Amerikaya teklifi 
Ofisin istihabar~tın~. naz~-

Mısır hükumetı muttehı-ran, .. ,. . 
d . Amerika hukômetıne en 
eı . b h 

çok pamuk yetiştıren eş mu • 
telif memleket mu_rahhııslarm
dan müteıekkil hır konfera~-

toplanmaaını ve mezkur 
sın f" 1 • • 
konferansta pa~uk ıat erının 
muhafaza ve iıtıhzan hu~.usla
rmın tanzimi hakkında ~t~a~e 
ratta bulunulmasmıA te .~ .~ -

· f Bu teklif rnerı a • 
mıt ır. h.. .. kabul aörmemiş-pek te U&nU t> 

tir Amerika iktaadi rnahaf~li po

muk istibıalatının h~su.sı ek~: 
perler tarafından tanzımme mu 

temayildir .• 
Bari sergisi açıldı 

Yi erba· T.. k ticaret ve sana 
bını:rda ittir•~ ettiği .1t•.~Y·~~~ 
ki Bari sergi•• evvelki gun g 

Eminönü kaymakamlıtma da 
Konya mektupçuıu Raif B. tayin e

dilmiştir. Belediye reis muavini Ha
mit Beyin bir vallliie tayin edile
rek, yerine tehir mecliıi azumdan 
Mehmet Ali Beyin setirileuji halı:
lrındal::i f8l(Ular teeyyüt etmemittir. 

Memurların 
hakkında 

harcırahı 

tamim 
Yeni harcirah kanununa naz.a 

ran, mMıı dört bin kuru,. kadar 
olan memurlar aerek ıehir haricin
de ve aerelı: ıahir dahilinde bir it 
ile tavzif edilerek seyahat ettikleri 
vakit, ancak ikinci ıınıf vasaiti na

kliyeden iıtifade edebileceklerdir. 
Son zamanlarda bu hususa riayet 
edilmediği ve birinci sınıfla seyahat 
edilerek, masrafların ona göre ya

zıldığı görülmüşür. Bu hususta be
lediye muhaoebe müdiirlüğli alaka-
darlara bir tamim ıröndermİftİr. 

BilhaKsa buna maarif idareıi itiraz 

ederek, bilfarz 30 • 35 lira maaş il
lan bir memurun ikinci sınıf tram

vayla veya vapurla seyahat etmesi 

muhilli haysiyet olduğunu iddia et· 
mittir. Fakat Muhasebe, kanunun 
aynen tatbiki zaruri olduğunu ta
mim etmi.tir. 

Dört bin kuruştan fazla maaıı 
olanlar birinci mevki vaıaiti nakliye 
ile seyahat edebileceklerdir. Hade
meler veıair müıtahdimin iıe üçün
cü sınıfla gideceklerdir. 

leden sonra açılmıştır. Sergiyi 
bizzat İtalyan veliahti Prens 
Umberta açımıştır. 

Sergide Türk pavyonuöü
yük bir muvaffakıyet ve rağbet 
kazanmı9tır. Sergiye iştirak e
den Türk tacirlerinden dün O
fise bir teşekkür telgrafı gel
miştir. 

Adananın pamuk 
rekoltesi 

28 8/ 931 tarihli nüshamızda bu 
sütunlaı·da Adana mıntakaaı iktııat 

müdürJüfünün bir raporuna istina
den Adananın bu aeneki pa.,uk r• 
kolteai Sekiz bin balya olarak gölte
rilmiştir.Müdiriyetin ihracat ofisine 
gönderdiği ra.porda Adananın bu se

neki pamuk rekolteai Sekiz bin bal
ya değil, Sekıen bin balya olarak 
gösterilmittir. Bundan batka bu ra
kam yalnız Adana Vilayeti relı:olt•
ıi miktarına dair olup, Menin, Tar
sus 'Ve Ceyhan vi.liyet ve kazalarını . . 
ihtiva eden nnntalıanın pamuk hın-
terlandı,... ait dejildir. 

Ti.:ari hesap •e tahminler üzerin 
de yanlıt inilri.olara meydan veril
memek için keyfiyeti tashih ederi~. 

11~6,C:~mil~r•e 
-- ---- - -- -- -- -- -L..:... __ , __ _ ___ _ 

Hapisaneye esrar 
sokan gardiyan ! 

Ağırceza mahkemesince 6 ay hapis 
ve 100 liraya mahkum oldu 

V~tand~lann esrar iıtimal et-ı 
ınelerı ve uzerleri.,de ta,nnolan kıı.
nunen memnudur. 

BilhoHa hapioane ve tevlcifane 
aibi yerlere sokulmıunaıma son de· 
rece itina olunan eırann hem de 

' bir prdiyan tarafmdan hapisaneya 
sokulurken yakalanma11 büsbütün 
f8yanı dikkattir. 

Dün ağırceza. mahkemesi; böyle 

Nadi B. yin vekili V Hfi Ratit 
Beyle Arif Aruç ve mes'ul müdürü 
Burhaneddin Ali B. !er mahkemeye 
airdiler. 

Y alnıa, Vaıfi Raşit B. vek&letna 
mesini getirmemiıti, Arif Oruç B. 
de vekil tutacağını söyledi. 

Bunun için muhakeme ayın 12 
ıi.ne öğleden sonraya bıraloldL 

bir zan aıtında bulunan ve m•vku· Galata postanesi me
fen muhakemeıi ynpılan bir gardi-
yan hakkında kararmı vermiıtir. murları beraat ettiler 

Bu gardiyan umumi hapiıane Poıta müfettiıleri, Galata posta 
gardiyanlarından Hurıit ef. dir. ınüdüdüğünde yaptıkları teftiıot 

Hurtit ef. nin bu cürmü hakkın- neticesinde, biri kadın omak üzre, 
da dinlenen taJıitler, bu gardiyanın 17 memuru, vazifede sui iıtimııl 
ıokaktan geldikten sonra, üzeinde cürmü i1e m R'Znuncn mahkemeye 

ansızın yapılan taharriyatta aöbeği sevketmi,, bununla beraber iiç tacir 
iizerindeki bir çıkının içinde 40 di- ve bir sarraf ta cürümlerde ittirak 
rem esrar çıktığını anlattılar. iddiasile haklarında tahkikat evrakı 

Muhakeme bitmiıti. tenzim olunmuttur. 

Müddeiumumi muavini B. bir hapi Hatice H; lhıan, Şükrü, Safder, 
sane memurunun böyle bir cürmü Nusret, Fikret, Cemal, Recai, İzzet, 
İtlemesinin iki cür üm ika elini~ sa- Osman. Danyel, Ömer, Ihsan Faik, 
yılacağını beyan ederek o suretle Hakkı, !.mail Hakkı !sak, lıte

tecziyesini İstedi. fan, Sokrat, Yani Ef.lerin muha-
Heyeti hi kime bir müddet ınii~a \ ltemt.leri dün ağırceza mahkemesin 

t~ereden sonra Hurıit'in 6 ay hapı&, de inta~ olunC:u. Müddei umumi, 

100 lir;ı c:ezayn mahktımiyetinc ka- del3li kanuniye olntadığından cüm-

rar vrrdi. lesinin bera c; tini istedi. 

Bir katil 12, 5 seneye 
mahkuın oldu 

Bundan bir müddet evvel Çen1-
beıli Tatta, Vezir hanında bir cina
yet olmuş \•e Abbaı iıminde biri, 
Agop ismindeki. ermeni arkada,ın1, 

rak ı nıcclisindc Oldünnüştü. 

Abbas, evvel ahar, Agop'u öldür
düğünü inkör ~tınekte idi. Fakat 
dinlenen bütün şahitlcr,Abbas'ın A
gop'u öldü1·düğünü anlatmakta idi
leı·. Nihayet Abbas'ın muhakemesi 
dün ağtrceza rnahkemes.inde bitti. 

Mahkeme. katili 15 seneye mnh -
küm etti. Fak at henüz 22 yaşını bi
lİl'n1ediği için bu cezadan 2 buçuk 
sene tenzil edilerek 12,S s~eye in-

dirildi. 

Gazetemiz aleyhindeki 
dava 

Erenköyde oturan Sadettin ef. 
tarafından, bir yazı dolayııile gazc

temİ:I' mes'ul ınüdürü Burhancttin 
B. aleyhine ac:;;ı1an dava dün ikinci 
ceza mahkerneıinde rüyet edildi. 

Neticede Burhanettin B. yin ya· 
ı:ı üzerinde tetkikatta bulunması i
çin muhakeme ayın 12 sine talik e

dildi. 

Cumhuriyet - Y ann 
davası 

Cumlluruyet gazeteıi ile tatili netri 
yat etmiı olan Y ann gazete-ti araıın 
daloi münalraf8, bet' iki tarafta yekdi 
ieri •leybine dava açmaıı ile neti& 

cel ... ınifti. 
Bu davalardan y.,.,., Nadi Bo

yin Arif O.uç B. aleyhine açtığı 

d•vaya dün ikinci ceza mahkeme
sinde batlaucalıtL 

Mahkeme de, hepsinin beraetine 

karar verdi. 

Va - Nfı Bey tekrar 
tahliyesini istedi 
Müt t~hçcn neşriyat cürmünden 

dolayı me ... -kuf bulunan Ak~am ınu
han·iri Villa N ııreddin B. ikinci de
fa olarak tahliye talebinde bulun
ınu§, ve bu tBlep ikinci ceza mahke 
mesince reddcdilmisti. VilA B. ret 
kararı ü2erine bir iıtidR ile ağrrceza 
mahkemesi riyasetine müracaRtla 

ret kararına itiraz etmiştir . 
Ağn·cezn, bu itiru Üzttinde tet

kikatta bulunarak kararını verecek

tir. 

Üsküdar malmüdürü
nün muhakemesi 

Eytam, eramil ve müteka· 
idinden yüz kuruta kadar rnaat 
alanlarn on aenelik rnaa,ları ve 
rilirkerı, malullere kanunen ve
rilmesi icap eden 1 O senelik rna 
aşlarını da vermek suretile va
zifelerinde ihmal ve terahi mad 
desinden suçlu olarak mahke
meye verilen Üıküdar malmü
dürü Sabri Beyin dün Üsküdar 
ceza mahkemesinde muhake
mesi yapılacaktı. Mal müdürü 
Sabri Bey, Davacılardan Oı
rnan ve Mehmet Efendilerle ha 
:ıine namına bir vekil mahke
meye gelrnitlerdi. Reis, mahke 
mece divanı muhuebata, mun
tazam borçlar müdiriyetine ve 
defterdarlığa yazılan müzekke 
relere cevap ıelmediği için, mu 
hakemenin 6 teırinievvel salı 
ııününe tehir edildiğini tebltğ 
etti. 

VilA11ette -
Hakkı 
Müktesep _.....,. ... __ _ 

Bu müddet arhk 
bitmittir 

Barem kanunu çılctıiı zaman, 
bazı memurlar o vakit aldıldan ma

attan dun m?.af almağa batlamıtlar 
ve bu fark iki sene müddetle tediye 
edilmek üzre haklu müktesep olank 
kabul edilmiıti. Eylıil bidayetinde 
iki •ene doldu(hı için artık hakkı 

müktesep kalmamı4tır. 

Malul gaziler cemiyeti 
Malul aaziler cemiyetinin oon he

yeti idare intihabından sonra, bazı 

meseleler çılı:mıt ve vaziyeti bulı:u

kiyelerinin teıbiti için evrak adliye 
ye verllmit ve mühiir de alınmıftı. 

Vaziyeti hulrukiyeleri teablt edil 
dijinden mühür iade edilmittir. 

Maarl/t• 

Darülfünun 
Divanı 
Edebiyat fakültesini 

yann görüşecek 
Darülfünun divanı yann içti,_ 

ederek Edebiyat fakültesi bütçesini 
tetkik edecektir. 

Ana sınıfları hocaları 
Ekalliyet ve ecnebi mekteplerde 

ana sınıfları hocahiı yapanlarm im
tihanları kız muallim mektebinde 
yapılacaktır. Bunun için veklletten 
emir beklenmektedir. 

Maarif umum 
müfettişliği 

Erenlı:öy liıesi tabii ilimler mu
allimi Refik B. maarif vekaleti umu 
mi müfettişliğine tayin edilmiştir. 

Yirmi senedir hoca olan Refik B. 
tah&İlini Fransada yapmış ve tabia
ta ait eserler telif etmittir. 

Eczacılar cemiyeti reisi 
Eczacı Hüseyin Beyden inhi 

lil eden cemiyet riyasetine ikin 
ci ı·eis Kadı oğlu Mehmet En
ver Bey intihap edilmiştir. 

Katil polis müstantik-
liğe verildi 

Maktul Nadir Ef. 
Çemb.rli ı~, dibindeki sazino· 

nun sahibi Nadir'i, bir kavga 
neticeıincle öldüren, Adalar poliı 

merlı.e:ıi mürettebatından Faik Ef. 
lıakkmda tanzim olunan t•hkikat 
evrakı 11ltıncı muıtantikliie nril
mit ve Faik Ef.; haklunda kesilen 
tevkif müzekkereoile tevkifaneye 
ıevkolunmuıtur. 

- -- - b n için yazıl•- ı 2 - Bir tavzih 
"- 1 dandır· unu f d 
li ••~beden sadece bedii temayülle- 1 insan ar • ' tıkın vuzııhu yok- Burhan Al8f, geçen h ta yu ı- 1 

ni fikirleri, yani Avrupa'd,.. aldık- 1 
!arımız> ifade e<leloileft bir türlı:çe 
yoktur; o halde serelı: fwt, seni< 

akıiyon hardcetidir; dilin inkiıafuu 1 mile yanılıyor. Cemiyetçi ferdin a- J 

durdunnaia meyi.der. Nitekim leyhinde değildir, on\I inlôr eder. 

·-

ılit d•til, zamanına olan muhabbeti- rında, sosuk m~~ tini anlamalı. i- iım nMlıtuba cevap verdi (Hikimi-
. tur. Onları~ be ag~ hazıdanmalı: li.· yeti Milliye, 4 eylUI 1931 ). Dante 

"o t.lilliyet halı:lıında sö•led.ikleri, çin biraz uaraşarahaıırhğı bitirdik- ve Lutber ile Llttre'yi bir arada 
'• ı ' d . fakat bu . . d 1 im d " çünlrii b...~tt san'ati yapacas"'ız diye bet6n :zon ır, 1 g"'ınız fılııır, ya- sa)1nanın o ru o a ıgını, 
: · 111 a kart• ataca • • · f k bi d 
\.. eye çini karıttrranların veya ıu ten sonr b"I kartııınd•lıri•• bunların araıındakı ar ın r eı·e-
~ ld • zaman 1 e · im d '"- lı:a ,~ 1 "'•niıi yazanlarm tekrar tekrar nı ıgt • • fikirlerdendir. ce farkından ıbaret o a 1••nı Y· 

1 
~..... f 1 d zenginleıtıren cıns "ki • detmemi "malümat füru.luk,, bulu-
,.-11 lizım gelen sayı a ar ır. 8 b ıene ı 11 

·1Hkkı ey u ' · k" ~ ıl Hakkı Beyin indinde bir ce- lama• • . . bii ül- yor ve dıyor ı: 
L. ~•t kuvvetli ise kendisini san'at- eskilerinin taahih edilm•t dv~ t ~tap "Dante ve Lutlıer sibi, lisanı yeni 
.._.. ki" 1 ak üzere or •- k d 
L. • "inıposer eder· zaten ıan'at- tülınÜI se ' o m • d "i baştan dökmek ve yaratma.. u re-
~_. d " ' . '4Urnumı pe agoJ ,. • • "'·ı 
"- .•• ınenaup olduiu cemiyet .de- dah• netretll: • . (2) tine malik yaratıcı dahilenn degı se 
'<t H • tedrıs usullerı,, ' . • "bi r 
" •ı11de kuvvetlidir. !atene milli- (2) • uıull b' e b"le hiç olmazsa Lıttre gı ısanı 
'"tt '- .• ' Rousıeau, ter ıy ı , . . 
' · • "'"'•mile haricinde eserler v.u· Jean " Jac•ues . rb" e" kendi ba§ına tasnıf ve tesbıt etmeğe 
"""~ • ) "Resım ye te •Y • ... • 

ık &'etirmefe, eenebileri ta.ki. ıde.. felsefesı (1 ve . 1 b kitap muktedir bir sarfçı ve lııancı dallı· 
f b"yeye art oan u . .. • 1 'ı!&ın; eseri yine millidir, çunku (t). Srr ter ı kit etmeme lınk3n nin çıkıp ge1mesıne guvenıyor ar 

l. ·_disi o milletin tenıaylillerinden )arı tahlil ve ten .. l"yeyim ki demek İ•tedim.'' 
._,.ı d Yal z •unu soy ı r b' D t . 
L

1
l "' çıkamaz. Bir san'at eserin e yoktur; nı • . . · 1 hü- Ben Buhran Asa ı, ır an e •· 

" • terbıye sııtemın · f k b"l ~ • ~l'anması icap eden millilik va•· Rouueau nun . b ·ı· kü- le bit· Littre arasındakı ar ı ı me-
·~ hl"I eden kıta '• ı ım . . . •, i~te lıiiyle bilinmeden konulan· lôsa ve ta ı d" t" . h·ç ol· mekle itham etmek ıstememıştım; 
~ • • mevcu Jye ını, ı . ~ b ki . 
"'' lııaziyi köı·ükörüne taklit ede- tüphanemızın I' · u sıl maksadım bir Lıttre e emcnın • kk ... eımekte o .,ugun a .. k . 

"'rileni değil. mazsa teşe u . mcv~imsiz olduğunu soyleme tı . 
. , . bal eden escrlerdendır. ..nkü evvela dil tc§ekkül eder, son 

heyet hilintle bir Littre çıkıp sele
mez. 

:\lı:ıam'da neırolunan '"Lügat 
meıelesi,, ve bu ıütun1arda netrolu
nan "Tercüme ~neselesi" isimli ya 
zılarımda söylediklerimi hü1isatan 

tekrar edeceğim: 

1 iter fert obun, ister heyet ol
sun, IUgatçı kelimeye mi.na veremez 
ecnebi dillordeki kelimelerin muka
lıllini bulamaz. Çünkü ınina statik 
değil, dinamiktir; kelime hareket 
halinde, yani cümle içinde bir mi.na 

iktisap eder. Lugatın yapacağı niha
yet, misaller göstererek, bu kelime 
şu veya bu manalarda kullanılmışllr 
demektir. Mina liigatta değil misal
lerdedir. Kelime i.tiyorsak lügat 
yapmıyaJnn, kitap tercüme edelim. 

Bunu ister ferde yaptırın, İstcrseniL 

heyde. 

Littri'ninki franıızcanın inki .afını 
aiırlatmııtır; tamaınilc duı·duramil

ch; cünkü ya11yan bir milletin dili, 
her türlü tedbire raimen, daimi bir 
tahavvül halindedir. Lillre lugatım 
neşrettii(i >aman (1872), fran11zca 
dörl asırdır inkılilp halind idi, çok 
gcni~Jemi,ti, artık inkitafının ağırla 

tılması lazımdı. Şimdilik türkçe i
çin bunun aksi l&zımdır, yani dur· 

durucu ltigata mani olup aeniıletici 
tedbirler almalı:. 

Kitap yazmak, tercüme etmek ... 
Kolay değil, fakat dilin te,elı:külü 

ancak bu ıayede olur. Bunun ıçın 

bence yeaine çare hakikaten avrupa 
lı1aşmal<, yani mekteplerimize yu -
nanca ile )itinceyi koynıaktır. Bir 

zamanlar bu husuıta Burhan ile bir 
fikirde idik bilmem 4imdi nasıl dü
tünüyor? 

Onun indinde büyük fert, mf cemi
yetin yetiıtirdiği n cemiyetin tema 
yüllerini herlı:eaten fazla aöıteren 

bir mablülı:tur. O: "Ben bir Dante'
nin, bir Luther'in selmeaini bekli
yemem,, değil, "Bu cemiyetin bir 
Luther, bir Dante yeti,tirecek ka· 
dar l.uvvetlenmeıini bcklcıncK:c mec 

huruz" der. 

Ben: "Jçimizde dört tane fikri 
olan kimse yok., demiştim. Burhan 
buna çok krzmıt; beni Osmanlı lm
peratorluiu münevverliği ile ithanı 
ediyor ve diyor ki: 14Eğer halimiz 
senin iddia ettiğin aibi olsaydı, ha
lıyı pırtıyı toplayıp bir baıka dünya 
ya göçmemiz lbımgelirdi,,. l,te asıl 
ferdiyetçi ve Oımanh zihniyet. Fer
diyetçi milletini, ona menıubiyet bir 
!eref olduğu için sever; i,te Mauı·i
cc Bıtrreı ve "Le culte du moi"; o
nu fena bil" haldl"' r.örünce- ka·m,ut:R 

Hereke 
Yangını 

Sigorta parasının sürat· 
le tazminine çalışılıyor 

Geçen perşembe Hereke fab
rikasında çıkan yangın tahkika 
tına devam edilmektedir. 

Y anııın sabaha kartı saat 3 
te dağ kısmındaki kazan daire
sinden çıktığı tahakkuk etmek 
tedir. Çatılan aht•P ve mutta
ııl oldukları için yanan kısım
lar, kazan, elek, hallaç, çelik 
tarak, bere dairelerile apre, 
çözgü ve ihzarat daireleridir. 
Boyahııne ve kuvvei muharri 

ke dairelerile ambarlar tamıımi 
le kurtanlmttır. Ancak doku
ma daimi •tetteıı müteeaair ol 
mamıt ise de sudan kısmen za. 
rara ujramıtlır. Fabrika Ana
dolu Siııorta Şirketine bet yüz 
yirmi bin Tilrk lira11na sigorta 
lı bulunduğu cihetle yangını is 
tihbar eden mezkUr !irket fen 
müşaviri Vefik Bey derhal He
rekeye ııitmit ve bu milli mües
sesenin uzun müddet faaliyet 
ten geri kalmamasını teminen 
icap eden tazminatı tediye ede
bilmek üzere bina, makine ve 
emtiai mamule ve gayri mamu 
le zararlarını teebit etmek için 
üç mühendis ve bir eksper ta
yin etmit ve bunlar derhal He
rekeye giderek 'tazifelerine bat 
lamıılardır. 

Otuz yaşı 
Geçmiycnler 

Çiçek aşısına tabı 
tutulacaklar 

Sıhhiye vekaleti Sıhhiye mü
dü..Iüiüne bir tamim göndere
rek, 30 Y•!m• kadar olan her 
kesin derhal çiçek aıısına tabi 
tutulmasını bildirmiştir. 

Sıhhiye müdürlüğü lıizım ge 
len teşkilatı alarak, derhal a,ı 
tatbikıoa başlamıştır. Bu husus 
ta mülh11kata da tamim grnde 
rilnıifti~. 

Eczacı mekteb'. 
mezunları 

Bu sene eczacı mektebinden 
biri hannn, dokuzu sivil ve sek 
si asker olmak üzere on sekiz 
talebe çıkmı,tır. Gençleri t eb
rik ve hayatta muvaffaluyetler 
temenni ederiz. 

Sivil mezunlar: Abide Ha
nım, Enver, Giyasettin, Sıilev
man Nadir, Müeyyet, Feridu~, 
Nutki, Nazım, Ihsan, Nured
din Beyler. 

Askeri mezunlar: Muhıin, 
Hayri, Saim, Sıtkı, Niyazi Meh 
met, Neş'ete, Naim, Niyazi B. 
ler .. _ _. __ 

Antalyada yeni bir 
nahiye 

Antalyada Bayat iımile yeni Wı 

nahiye tetkil edRdlii dahiliye veü 
Jetinden tıunim edilmiıtir. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ek.,,. 10 para tenai 

ile 7,30 olarak ve francala •bir k1t· 
ru4 atai't11 ile 12 olarak teeloit .,.ı;ı. 

mi' tir. Gelecek hafta ckınejin da hı 
dü~eceii ilmit edilmelıtedir. 

yumup iman etmesi l&zmıdır. 8'-P. 
Türkiye'de busiin, kelimenin tam 
milnaıı ile, Avrupah fikir adaıru gğ... 
remiyorum; kaçmıyorum. çünkü o
nu yeti,tirmek için, )>erkMle bera · 
ber ben de elimden seldiii kadaı 
çahşmak istiyoı-um. O&manJı müne• 
veri memleketin mayası kötü o]du · 
iuna kani idi ve dıfttrtdan ıe1en 
her ~eye hayrandı; ben öyle olm"d' 
jımı zannediyorum. 

"Malümatfürutluk,, bahsına aelio 
oe,onu da zannetmiyorum amma ~' 
ki. Ben çok bir ıey bildiğim iddia
sında delilim ki buna kalkışayım! 

Fakat buna rağmen yine ya~ılanm. 
da öyle bir koku varsa bu, ancak 
acen1iliğimin izidir. 

Burhan•ın, yine cevap verİl'ıC, bu 

sefer beni yin" Ooml'nlılıkla itham 
etmiyeceğini omanm; bunlaı· y•k•· 
,ık~ız ve dofruıu denıagojik •Ö •Je:r .. 
dir. Onun ya;,..ıl1trJnda ayku·ı tliitu-

• 

f 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

8 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

i No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 

1 
ıtanbul. 

ıl Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 •yhlz 400 kuruı 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 
ı~ .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 karat 

1 1 tur. Gazete ve matbaaya .it lfler 
t İçin müdiriyete müracaat edilir. 

• İı Gazetemiz ilinlaroı mes'uliyetini 
1 ubul etmez. 
1 ı ~~~~~~~~~~~--

Bugünkü Hava 

1 

1 
1 

Dün azami hararet 24, 
asgari 19 derece idi. Bu
gün ruzgar poyraz bava 
açıktır. 

Dil işleri ı 8 

İlim ıstılahları 
meselesi 

b'egnelmilel müıterelc 
medeniyetin ıstılahları 
da müşterek olmalıdır 

i d Dil işleri sırasmcla en çok 
1 Y 'ı ,öz götüren bir bahis te ıstrl.ft 
' n 1 ı !l r meselesidir. Bütün ilimle
' Y ı rin birçok 11tılahlan vardi!'. 
b ' ı) imin bir nevi imtiyaz oldufu 

1 çı 1 ı devirlerde bu ıstılahlar halk di 

rak bellemek önümüzdeki ne
silleri de eskiler gibi • maruf 
ti.biriyle - "iki cami arumda 
binamaz,, bırakmak olur. 

lsblahlar itinde - kısa y~ 
doğrudan doğruya müfterek 
olduğumuz medeniyet daire.i
nin ıstılahlarını - dilimizin ses 
ve yapı düzenlerine en uygun 
bir kılık altında • kendimize 
mal ebnek, yaoi garp ilim i.le 
minin ıstılahlarını benimseme 
mektir. Bu ıstılahları Arapça
dan uydurmak dilin tabii cere
yanınm aksine gitmektir. 
Türkçe köklerden uydurmağa 
alıtmak ta müşterek ınecklli
yet dünyasından kendimizi yi
ne ayırmak, etrafımıza bir 
"Çin seddi,, yapmak olur. Va
kıa en ideal olan ıey bir di
lin bütün umumi kelimelerile 
beraber, bütün ilim ve fea 11-

tılahlarmın da hep kendi kök
lerinden yapılmasıdır. Fakat 
bu hayal bugüne kadar hiç bir 
medeni lisanda tahakkuk etme 
mittir. Medeniyetin milletler 
arasında müıterek bir bal al
ması, her dilin batka dillerden 
birçok kelimeleri alıp benimse 
m-ı. bu tasavvurun imkansız
lığına delalet eder. Almanlar, 
dillerinin terkip kabiliyetin
den istifade ederek, bir takım 
ıstılahlara Almanca karşılıklar 
uydurmağa çahttıklan halde 
bile, beynelmilel mütterek ilim 
ısblahlanndan müstağni kalma 
mıtlar ve kalamıyacaklannı 
da anlamıtlardır. 

işte bu sebeplerden dolayı 
dilimize alınacak ıstılahlar i
çin ıu esaslara riayet etmemiz 
en münasip olur zannındayız: 

1 - Dilimizde yerletmiş ve 
büyücek bir ekseriyet tarafın
dan kullanılmasına alııılmış o
lan türkçe veya türkçele,mit 
ıstılahları muhafaza etmek. 

Zaten türkçe kelimeden ıs

MiLLiYET SALI 8 EYl,.ÜL 1931 

Müessif bir irtihal 
lzmir Düyunu umunıiye nann a· 

bıkı meı·hum Hacı Şefik Bey mlı· 

tumu ve Veli Pa,~ zade Refet By 
damadı ve Edirne eşrafından Dr-

Garip bir hastalık 

Mektep ihtiyacı karşısında 

11.•ll • f • Çocuk velilerinin bu 
lY~ l ıye • müşkülünü hallediyor 

Ameli hayat mektebi 
1 viş Beyin kayınbiraderi Kemal By 

duçar olduğu kalp bastalığmdıı 

kurtulamıyarak '-'efat etmiıtir. C1.o 

naze naınazı bugün öyleyln Beıil.. 

la ~ta Sinan Paşa camiinde eda edı 

lerek Maçkada ailesi ınakbere•İnc 

defnolunacaktır. 

Hoıı-ore Pousfric tanmmış 
it adamlarındandır. Bir gün 
kendini rahatsız hissetti ve ge
ne maruf doktorlardan T opi- ·. 
neg'ln muayenehanesine gitti. 

- Doktor, ben kendimi bir 
az iyi bulmuyorum • 

Doktor itleri iyi giden bir 
bakkal gibi ellerini oğuıtura
rak: 

- Nerenizden rahat11z11-
n111? Diye sordu • 

- Hita gitmiyen uzvi bir 
rahatsızlık.. Uykum yok, iıte
ham yok. Kuvvetim yok, net' -
em yok, hevesim yok •. 

Biraz da alayı seven dok
tor : 

- Galiba siz yokluk mikro
buna yakalanmışsınız, dedi, ma 
maafih bir muayene edelim. 

Alelusul muayene etti. Ar
kasını dinledi, göğsünü dinle-
di. Nihayet bilitereddüt: 

- Mideniz bozuk! dedi. 
Çünkü dokto,. Topinez ci

hazı hazmiye mii.tehasaısı idi. 
Hastasına bu suretle teşhis 
koyduktan sonra, bir reçete 
yazdı. 

l>oktorun reçetesini birinci 
sımf eczacılardan biri derhal 
hazırladı. Fakat bu ilaç i' ada 
mma ki.r etmemiıti. 

Reçete mucibince yemekten 
. evvel ve sonra yuttuğu hapla
ra rağmen, rahatsızlığı devam 
ediyordu. 

Honore Pousfric bir fayda 
huıl olmadığını görünce, bu 
defa doktor T rochanter' e mü
racaat etti . 

--F ransızc:adan-

- Doktor, rahatsızım .. Uy-
kum yok, itteham yok .. 

- Sizin gibi dinç adamlar 
hasta olur mu? Gelin, bir mu
ayene edelim bakalım .. 

O da muayene etti. Nefesi
ni dinledi, kalbini dinledi: 

Mektepte değişiklikler var, yeni
den 50 talebe alınacak .. .. -- Y ann akşam ---

ELHAMRA SİNEMASI 

- Anladım, dedi, sizde 
muannit bronşit var. 

Çünkti bu doktor da nefes 
borulan mütehassısı idi . 

O da bir reçete yazdı. Ho
nore bu reçete muhteviyatma 
ııöre de hareket etti. Nafi le! 
Rarataızlık geçmiyor. 

Bu defa doktor Panais'e mü 
racaat etti. Doktor Panaİ• asa 
biye mütelıauısı idi. Muayene 
den sonra dedi ki : 

- Azizim, sizin sinirleriniz 
bozuk! Bc:p timdi bir reçete 
yazarım. Bir teycikleriniz kal-
maz. 

Erkek ameli bayat mektebi 1924 
de lstanbul viliyeti tarafından tesis 
edilmiştir. Bu 7 sene zarfında mek
tep çok büyük bir ihtiyaca cevap 
verıniıtir. Mektebin bütün masarifi 
vilayet hususi bütçesi tarafından 

temin edilmekte, yalnız bet· çocuk
tan senede üç taksitte olmak üzere 
50 lira alınmaktadır_ Ancak talebe
nin yüzde onu meccani kabul edil
mekte ve bunda da zeki ve fakir 
olanlar tercih edilmektedir. 

Yeni teşkilat 
Mektep bu seneye kadar dört 

sınıflı idi. Bu sene maarif veki.leti-
nin müsaadesile 5 sınıfa ibliğ edil. 

Onun da reçetesi karetme- mit ve tabsil iki devreye ayrılmı!lır. 
di. Honore Pausfric sıra ile Birinci devre üç ve ikinci dene iki 
cildiye mütehasstsı doktor sınıftır. Bu teşkilat tetrinievvelden 
Maspassin'e, bevliye nıütehas- itibaren tatbika baıanacaktır. Yeni 
sısı doktor Pardol'a daha beş teşkilatta lisan dersleri fran .. zca ve 
on doktora müracaat etti. Hep İngilizceye inbııar ettirilerek alman 
sinde de ayni muvaffakıyetsiz- ca kaldırılmıştn-. Melctep orta huku 
lik .. Hiç birinn reçetesi darde ku haiz küçük ihtisas !"hadetname
deva olamamt§lI. ıi vermektedir. Mezunlar muhasip, 

En nihayet kalp hastalıkla- 1 komisyoncu ve saire olmaktadır. 
rı mUtehaaaıaı doktor Kalo- Kabul şartları 
mel'i buldu. Bu doktor da mu Mektebin birinci devre birinci 
ayeneden sonra: sınıfına ilk mektep mezunları imti-

- Aınladım, ôedi . hansız ve bu derecede tahsil gören-
Bütün diğer doktorların e- \er imtihanla alınmaktadır. ikinci 

linde geçirdiği tecrübelerden devreye de orta mektep mezunlan 
sonra Honore Pousfric bu de- imtihansız alınmaktadır. Bu devre
fa kendini tutamadı: ye ilk ticaret mektebi mezunları da 

imtihansız kabul edilmektedir. ikin
ci devre muhtelittir. Kız ameli ha.
:,tat mektebi birinci devresini ikmal 

1 
edenler yahut hariçten kabul ıartla
rını haiz bulunanlar alınmaktadır. 

Birinci devreye girmek için aza~ 
mi 17 yaşında olmak lizımdır. Mek
tepte tedrioet akıama kadardır. 

Kaç talebe flar? 
Mektebin mecmu talebesi 200 

dür.Bu defa yeniden 50 talebe alma 
caktır. Şimdiye kadarki mezun ade
di 200 dür. Ve bepıi de memleketin 

MARGUERİTE MO-
RENO'nun temsli ve 
mamen Fransızca sözlü 

ta-

Yerle Gök Arasında 
filmini takdim edi vor. 

İt3.veten: · 
LA SONATE 

AU KLAİR DE LUNE 
(canlı resimlerle) ve 
meşhur muganniye 

JEANNE BRAZİNE'in 
temsili GÖZLERİN 

filmi. 

Yarın akşam --• 
muhtelif yerlerinde iıte bulunmak- .

1 
tadırlar. Ameli hayat>mektebi bihak --
kin pratik beyat adamı yetiştinnek

MlBCEttE CHlNTJt te ve müsabaka imtihanlarında her 1 

tarafta kazanmaktdrrlar. Bu sene 
mektep 30 mezun vermiştir. Mual
lim adedi 20 dir. 

Spor teşkilatı 
Mektepte bir de spor ldübli var

dır. Talebe hariç klüplere gitmemek 
te mektepte her nevi apor fUbeıi ı 
olan ldüpte meıgul olmaktadır. 

• 
Ders teşrinievvelde 

Bugiinden itibaren yeni talebe 'i 
kaydına batlanacak ve teırinievvel 

haftasına kadar devam edile«ktir. 

PARA 
ve 

AŞK 
{~ytanın dostu) 

Fransrzça sözlü müessir 
ve gayet şık filmi ile 

Melek Sinemasının 
kıt mevalmini küşat ediyor 

ikmal imtibanlanna 19 eyliilde bat· O:.••---------· 
!anacaktır. 24 eyliilde bitecektir. 
Tedrisata teşrinievvel 
ba§lanacaktR". 

haftasında 

E ' j linin haricinde kalan bir kay-
1 naktan alınmak istenilmi9ti. 
b: ı Bövle Şarkta ıstılahlar Arap 

:K '•ve Yunan, Garpta da Yunmı 
1 h ı ve Latin asıllarından alı111111ı
ıte 'tır. Araplar Yunande.n aldık
k, 1 ları ıstılahları bile (Elcoinff-

1ın ' ya, Elestronomiya, Ji.lfelsefe •• 
m v. s. ) gibi Arapçalathnıııt
tr tır. Müslüme.nhk medeniyet 
İy 1 dairesine giren Ttirk, lranlı, 
d, ' Kürt, Çeri.es.. ilh. gibi ınillet
m ler de Arapçada olao ıstılalıla
Şi rıalmıılar, yeni ı,;tılah ihtlya
gi .:ı göründükçe yine Ar,.nra kek 
9, ' !erinden kelimeler uyd;mıllf
n;:ı :ardır . 

tılah mevcutsa bunu ~mata j l!!!l!!!l!!!!!!!!!!B!!!!!!!!l!l!!!!ll!!!!ll!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!I 

hiç bir sebep yoktur. Meseli 
hukukta "evlenme, boşanma, 
kan, koca, alacak, borç ... ,, gibi 
ısblahlan değiştirıneğe hacet 
görülmez. Türkçele,miş ve u
mumun diline dütmüt olan "mi 
ras, dava, mülk, sermaye ... ,, gi
bi ıablahlara da herkes alıtmıt· 
tır. Binaenaleyh bunlan olduğu 

- Doktorcığım, ben de an
ladım, dedi. Bende kalp var di 
yeceksiniz, değil mi? 

ZAYİ - 153 numaralı Mus
tafa namına mahkO.k tatbik 
mührümü zayi ettim, kimseye 
seneden borcum yoktur ve hük 
mü yoktur. 

gibi muhafaza edl!t'iz. 

v~ 

;u 
El ı 

Garpta da bir müddet din 
ve ilim dili olarak Latin lisanı 
kullanıl mı§, ıstılahlar da Y u
aan ve Latin köklermclenı uy
durularak böylece tekarrür et
miştir. Türkler Garp medeni
yeti dairesine geçtikten sonra, 
bir yandan Arapçadan alınmıt 
Yeya Arap köklerinden uydu
rulmut ıstılahları, diğer yan
dan Yunan ve Latin ıstılahla
nndan Fransızcaya geçmif ıs
tılabarı alarak, yine iki taraf
lı bir dil siyaseti kovalamıılar
dır . 

2 - Türkçenin ses ve yapı 
aüzenine uymıyan ve umumun 
diline düşıniyen arapça veya 
arapçadan uydurulmuş bütün 
ıstılah!l.arı atmak. 
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Yeni dil hareketleri bu 11tı
lahlar İfini de kesip atmağa 
ınecburdur. Böyle bir yüzü 
Şarklı, öbür yüzü Garplı bir 
ıstı lah sistemi işe yarar bir a
let değildir. Türk çocuğuna 
bir taraftan (Cezri mükiğğap, 
Menşur mütevazi-1- müstatilit 
müvefüd-ül-hı.-muza. ilh) ıs
tılahlarını öğretmek, öte ta
r ftan da (Anesthesie locale, 
Operation, principe, Doctrine .. 
v s.) kelimelerini ıstılah ola-

Bunlar dilimizin benliğini Ye 
batuıa buyrukluğunu bozan en 
mtihim unsurlardır. Yeni sia
temcle türkçe öğrenen Türk 
çocuğu bu kelimelerin ne yapı
amı, ne de birletiş yolunu anlı
yamıyacaktır. Bunun için bun
ların üzeinden bir sünger geçi
rerek yok saymak en kısa yol
dur .. 

3 - Beynelmilel medeniyete 
ait olan ilim ve fenlerin mede
ni milletler arasmda müşterek 
olan ıstılahlarını dilimizin ses 
ve yapı düzenine en uyg un ge
len şekil altında Yunan veya 
Latin asıllarından almak . 

Bilhassa Fizik, Kimya, Ta· 
bii ilimler, Tıp ... ilh ıstılahları 
gayet tabii bir surette beynel
milelleşmektedir. Bunlara tü'k 
çeden karşılık uydursak, uydu 
racağımız kelimelerin mi.nası
nı anlamak için gene o ilmi t:ıh 

Milliyet'in Edebi Romanı: 16 

• • •• 

BAŞIDONUKLE 
lbralıim Necmi 

Neriman Cem,it Hanım, 
aöylediği~e pişman olınuı gi
lti bir tavır aldı. Gözlerini in
clirerek bir iki saniye durakla. 
•• . Sonra sözü değiıtirmek is 
tedi: 

- Ey bakalım, hani şiirle
riniz? Hani piyesiniz? 

Ahmet Nebil birden bire 
kıp kırmızı oldu. Evden çıkar 
ken, 'henöz ne tarafa gideceği 
oi bilmediği için, ne şiir defte
rini. ne de tiyatro müsevedde 
!erini almak aklına gelmemit
ti. Halbuki buı·aya sözde tilr
lerini , tiyatrosunu okumak 
için davet edilmişti • 

- Ne o? Yoksa getirmedi
niz mi ? 

- O! Oldu mu ya? 
- Hakikaten çok mahcup 

oldum, Hanımefendi. Emre
derseniz gidip alayım • 

- Nerede oturuyorsunuz? 
- Şahzade başnıda ... 
- Bu vakit ta oraya kaılar 

gidilir mi, Nebil Bey? 

- Ne yapayım, Hanımefen 
di, kabahat benim. 

- İyi ama, allahın bu gün 
den başka günü yok mu? Ne 
yapayım, eserlerinizi bir baş
ka gün okuruz .• Bu kabahatı
nızı unutturmak için sizin ye
rinize ben bazı eserlerimi oku-
rum. 

- Liitfedersiniz, Hanıme
fendi. 

- Ah, affınızı rica ede- Kapı bir daha, yava~. adeta 
rinı, Hanımefendi. Sabah geç ihtiyatlı bir elle açldı. Kapıyı 
kaldım diye o kadar acele edi- açan, içeridekilere icap ederse 

_yordum l<i.. • : vaziyetrerini dei;,iştirmeP,e mey 

sil elemek lazım olacaktır. 

Bu gibi kelimelerin halk di
linde mukabilleri varsa onlar 
da "ıstılahın amiyane şekli., o
larak bittabi muhafaza edilir. 

Meseli "Anatomie., kelime
sini anlamak için Türk çocuğu 
na bunu tarif ebneğe mecbu
ruz. Fakat "Teşrih., dersek ge.. 
ne tarif ihtiyacından kurtulama 
yız. Türkçe köklerden bir kar
tılık uydurarak koysak onu da 
tarife mühtacız. Mademki nasıl 
olaa bir tarif ile anlatacağız; en 
kısası beynelmilel olan kelime 
yi almak ve onu tarif etmektir. 

4 - Mim harsa ait olan ilim 
ısttlahlannı mümkün olduğu 
kadar türkçe veya türkleşmiş 
kelimelerden bulmak. 

Dil bilgisi, EdebiJat, ltçima 
iyat gibi bir milletin kendi ben
liğini gösteren bilgiler beynel
milel mütterek medeniyet da
iresinin haricinde kalan milli 
varlıklardır. Bunun İçin bunla
rın ıstılahlarını mümkün oldu
ğu kadar Türk köklerinden seç 
meli, Türk kökünden az çok 
bilinir karşılık olmıyan yerler
de türkçeleşmiş kelimeleri al
malı, o da yoksa Türk köklerin 
den tertip veya iştirak yoluyla 
uydurmalıdır. 

Bu esaslara riayet edilirse 
az çok mütecanis bir ıstılah sis 
temi vücude getirilmiş olur ka
naatindeyiz. 

lbrahim Necmi 

dan vermek istiyormuş gibi, 
girmekte bir kaç saniye gecik
ti. Nimet Hanım, elinde sof
ra örtüsü ve peçitelerle girdi. 

- Kızım, Nebil Beye bir 
az kütüphaneni göstersen de, 
ben de aofnı.yı hazırlaaam .• 

- İster misiniz, Nebil 
Bey? 

- Lôtfederainiz, Hanıme
fendi .. 

- Gösterilecek bir şey de
ğil, pek fakir, pek mütevazı 
bir kütüphane ama ... 

- Estafurullah, efendim, 
mahaus söylüyorsunuz. 

İç tarafta, da'ha dar olan 
kısma girmek için Neriman 
Cemşit Hanım, vücudunun en 
kıvrak hareketlerile, yol göste· 
riyordu. Bir alaturka sedirin 
bir tarafına küçük bir yazıha
ne, öte tarafına da yarısı camlı 
bir dolap konmuştu. Camlı kıs 
mın raflarnıda pek azı ciltli ki 
taplar dizilmişti. 

- Görüyorau'luz ya: Hiç 
bir şey değil. Benim hayalim
deki kitap odasmm burada bin 
_d~ biri. :>n binde biri bile yok. 

- Hakikaten sizde bir nevi 
kalp hastalığı var. Ayol, siz 
i.tıksınız da farkında değilsi-

1 
ni:ı. Uykunuz onun için bo
zuk, ittebanız onun için bo
zuk. . 

- A,ık ttııyım? 
- Muhakkak . . 
Honore Pousfric şöyle bir 1 

dü,ündü. 1 

- Acaba kime aşık olabili ' 

İttihadı. A-1ilI1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat iizerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları balk için müsait seraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Onyon Hanında 

Acentarı l ulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Rüsumat muhafaza memur
j tuğundan mütekait Mustafa 

1 
LOKANTAMIZ 
Bahçekapı Yalı Köşkü cad
desinde S Eylül cumartesi 

glinü 

Hüdadat lokanta111 
namile açdmııtır. 

rim ? •••••••••- Yarın akşam 
- Kime aşık olduğunuzu 1 

. 
-Aşçı Yusuf Handan. 

1 . 

bilmem. Hele şöyle etrafınız- . OPERA Sineması 
daki kadınları, kızlan bir göz 

Doktor 

! Hafız Cemal 
den geçirin. . İ 

O zaman Pousfric elini an-
1 

1 

ima götürdü: 
- Anladnn, dedi, bizim ı 

daktilograf Matmazel Odette! 
Diğerlerinin hili.fma doktor 1 

Kalomel reçete yazmadı. Sade- 1 

ce dedi ki: 
- Bu nevi hastalıkların de 

vası da kendi,.den gelir. Ben 
ötesine karışmam .. 

Pousfric muayenehaneden 
çıktıktan sonra daireaine gel
di. Yalan değil! Daktilosuna 
itık olmuştu da, haberi yok
tu. Fakat ne yapsın? Maiye
tinde çalışan bir kadına kar~ı 
küçük mü düşsün? 

Sonra bu itiraf edilmiyen 
aşka katlanmağa tahammül 
ederse, uykusu,. iştehası yeri
ne gelmiyecek. 

Nihayet kararı ile beraber 
bir gün daktilosunun işine ni-

- Fakat en seçme eserleri 
toplamışamız, Hanımefendi. 

- Mümkün olduğu kadar 
seçmeğe çalııtım, ama._ 

- A! Burada Fransızcadan 
başka lngilizce, ve Almanca 
kitaplar da var • 

- Evet. Kocamın kitapla
rı .. Siz lngilizce, Almanca bi
lir misiniz, Nebil Bey? 

- Hayır efendim. Biraz 
Fransızca biliyonım. Bir par
ça da İtalyanc:ı. öğrenmiştim. 

- Ben de Fransızcadan 
batka ecnebi dili bilmem. Hal
buki hiç olmazsa lngilizce ve 
Almancadan birini olsun öğren 
mek isterdim . 

- Biraz çalışsanız öğrenir
siniz. 

- Bilmem ki vakit bulabi
lir miyim? 

- Madem ki zevceniz bili
yor. 

- O! Atıftan bir şey öğ
renmek mümkün değil. Çok 
sinirlidir. Hiç ~abu yoktur. 

- Amoa size sinirlenmez el 
bette .. 

- 8anp mı? Bilik<s. 

Yeni menim tcmıillerine başlıyor 
İlah\ ve dilber NORMA TALMADGE 
sahne arkadaşı GİLBERT ROLAND 

ile beraber temsil ve rolünde temayüz ettiği 

NEW - YORK GECELERi 
filminde sizleri gaşyedecektir 

\ 
~~~~-.-~~...!-~--~~~~~-~~~~--~~ 

-Tohumluk Buğday-

Dahiliye haatahldan 
mutahassıaı 

Cumadan maada hergiln öğ
leden sonra saat (Z,30 dan 5 e) 
kadar lııtaınbulda Divanyolun
da 118 numaralı husust daire
sinde dahili hastalıklarr mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 8923 

-
Çiftliklerimizde fenni bir surette yetiştirilen en iyi evsafta to- ı llıu••;;;;;;;ı••••••l!!l!!m!!2!:;;:!1 

humluk buğday vardır. Talip olanların Lüleburg.az"da Tazas Şirketi İ ; 6 Doktor 1 

•C•ı.· f.tl•il•de•t•m•iı•'1i•r•iy•e•ti•n•e •m•u•ra•caa•t•ıa•r•'·•••••••-•••• .. 1 ~ Rusçuklu Hakkı 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

!!!!!!!!! ı1 ıı Bey.oğlu , t s t ı klal cad- • 

1 
desi Büyü'k Parmak ka

bayet verdi. Daktilo ;şinden yordu . 1 pu, Afrika hanma bitişik 
çkınca, atık onun maiyetin- Mani zail olur:ca, sabık dak Apartıman No 21.- Tel: 
de çalışıyor değildi ya! Binaen tilosunu kendisine metres yap- 1 Beyoğlu 2797. 
aleyh en ziyade kendisini üzen tı. O zamandanberi uykusu ı 111 Saat: 14. 18. 
nokta bertaraf edılmış bulunu- da yerinde, İştehaaı da. • 1 

- Acayip! 
Neriman Cem§it Hanım bir 

den bire bu sözü değittirmek 
istemişcesine eline bir kitap a
larak : 

- Bakın, dedi, Bourget'in 
Cruelle enigmei .. Ben bunu 
tercüme ile uğratıyorum . 

- O! Kimbilir ne mükem
mel bir tercüme olacak . 

- Tabii olmasına çalıtıyo
rum, ama bilmem muvaffak 
olabilir miyim? 

- Şüphe mi var? Sizin ka
leminiz ... 

- Bourget ile Anatole 
Fı·ance'a bayılınm. Diyebili
rim ki en sevditim muharrir -
ler bunlardır . 

- Hakkınız var, efendim, 
ikisi de iki büyük üstat .. 

- Sizin tiyatronuz telif mi, 
yoksa adapte mi? 

- Telif olmasına çalııttm, 
efen<lim. 

- Aman, mutlaka bir gün 
getirin de okuyalım. 

Dışarda tabak, çatal ses
leri duyuluyMdu • Nimet Ha
nım • kısa bacakları üzerind .... 

güçlükle taşıdığı titmanca vü
cudile gidiyor, geliyor, sofra
yı hazırlıyordu. Hafifçe hıtıl
dılan göğsünden çıkan biraz 
pürüzlü bir sesle: 

- Buyurun, efendim! 
Dedi. Döndüler. Beyaz bir 

sofra örtüsünün üzerinde üç 
takım parlıyordu. iki kadın, 
A:bmet Nebili aralarına aldı
lar . 

Yemeğin devamı müddetin 
ce ana, kız, durmayıp edebi
yattan bahsediyorlardı. Ah
met Nebil, Nimet Hanıma a
deta kızının bir akai sadaaı gi 
bi ayni fikirleri tekrarladığına, 
Neriman Cemşit Hanımın da 
esaslı bir tetebbudan ziyade 
bir takım kapma, toplama dü 
şünceler olduğuna dikkat et
ti. Her yemek geldikçe ana 
da, kız da: 

- Kuzum, biraz daha alı
nız. Pek az aldınız • 

Gibi ısrarlarda bulunuyor
lardı. Ahmet Nebil itizar edi
yor, kızarıyor, çok yemediği
ni, zaten geç kalktığı için a
c:ddnadıjUm •iivlüynrdu. 

Yemeklerin türlüsü çok de
ğildi. Sofra hizmeti için a-, 
kız ara sıra kalkıp yine oturu
yorlardı. Ahmet Nebil evde 
ne ahçı, ne de hizmetçi olma· 
dığına dikkat etti. Hazan Ni
met Hanım bir yemekten bah· 
sederken damadını anıyor, İ•· 
minin ilk aadalı harfini kısa <l'" 

kuyarak: 
- Atıf bunu çok sever. 

Diyordu. Bu isim anddık· 
ça Neriman Cemtit Hanıınıo 
süzgün gözlerinden adeta güce 
nik bir ıtık akar gibi oluyor, 
yüzünü biraz dargın gibi çevı· 
riyordu • 

Yemekten sonra, Nerim~ll 
Cemşit Hanımla annesi çarç<J
buk sofrayı kaldırdılar. Niın<!l 
Hanım kahve pişirmek için 
dışarıya çıkınca Neriman Cen• 
şit Hanım, Ahmet Nebile d<.•ı:ı· 
dü : 

- Muhtes ~m Nihat Haııırıı 
efendinin salonundan ve sofr<' 
sından sonra bu s~lon ve bıJ 
sofra size kimbilir ne kadıır 
hakir görünmüştür. 

(Devamı vat l 
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KADIN 

M.iza.h Çocuğun 

ı~ 
odası 

1 Norma Shearer 1 20 yaşından aşağı yıldızlar 
Hizmetçi 

d·. Hanım hizmetçisine darıl-.. 
1. - Kız, bu mobilyaların ha- ı• 

ı n ' Ü e · stiinde altı aylık toz 
var. 

liizmetçi istifini bozmadı: 
b --:- E 'hanımefendi, kabahat 
d etıırn mi? Ben evinize gireli 
aha biı· ay olmadı . 

Denizde 

11 
Azizim, ben bir yüzü~ü ta

t 'Yorum ki, bir çeyrek su al
ında kalabiliyor. 

1ı:ı· - O da bir !e/ mi? Aziz is 
))~·ilde bir tanıdığım vardı. 
tl.0 rt ay evvel suyun altına gir 

1
• Hata çıkmadı • 

Ka:ıa 

he Bir dost Latife Hanıına ha-
r vermeğe gitti : 

l f - Hanımefendi, kocaıuz 
L ~ an Bey hususi otomobili ile 
oır d • t ıvara çarptı ve agır sure -
le Yaralandı . 

Latife Hnaım: 
- Eyvahlar olsun, dedi, 

)'e yeni otomobildi • 

Fark 
Levi yolda 

teldi: 
Samoille rast 

- Bonjur Samoil, ne var, 
tıe Yok? 

- Bu eylulde evleniyo
turn. 

- Çok iyi, tebrik ederim. 
8arj niıanlın güzel mi? 

- Kat'iyen ömründe bun
d~n daha çirkin kadın görme
ltlıtsindir. 

- Öyle ise ddi mi oldun? 
~ir çirkinle e~leneceğine, pek. 
~la güzel bir kızla da evlenebı 
lırsin . 

- Sebebi var. Eğer güzel 
bir kadın hastalanırsa, hemen 
doktor mütehassıs hekim ça
iiırrnak tazım.. Pahalı ilaçlar 
llınak Iizrm. Nekahatini ge- 1 
Çirrnek için hava11 mutedil yer 1 
lere göndermek lazım .. Hilliaa 
lazım. lazım, lazım .. Bütün 
bunlar ne masraftır yahu! 

- Allah allah ! Çirkin bir 
k~..ıın da hastalanmaz mı san
k"1 1. 

- Evet ama, ölebilir. 

' Feraset ve intikal 

• 

Yavrucak artık büyüyüp L 

beşikten çıktıktan ve yürüme
ğe ba~ladıktan sonra. ona da 
bir odacık hazırlattıak lizım. 
Fakat bu oda evin veya apar· 
tımanın en aydınlık odaların-

ok a 
Ben onunla catı alt111da bile dan biri olmak lazımdll". An-

- Ne yapayım, parası Y .s • • • b" d f 

l 
•:e ır e a odayı intihap et-

oturucum. tıkten sonra, süsleınesini de 
_ Kızım, sen bu kadar alçaldrn mı ? 

M·ı b- sözü büyük bir zevkle üzerine ala-
Nefes 1 tonun ır caktır. Bir çocuğun odasını 

Tramvay gayet kalabalık.. Milt~?·~ksormuılbia.r: . süslemek ne basit §eydir. Fa-

ş. b" Bey ayakta yer bu- - Kuçu yaıta r preosın 

l 
ıtmdan_ 1.r . b" kenarda ııkı• 

1 

tahtına çıkıp icrayi saltanat et- kat bu süsü sadeliğinden çıkar 
ama ıgı ıçın ır • . .. d ed" ı d sa muz 1 H be 

O d d 
.. nünde bir mesıne muaaa e ıyor ar a, • ır o ur. er şey yaz, 

mış.. sıra a a o 1 ı · t · d d 
k d d 

Tramvay 18 yaşından evve ev enmesı- emız, sa e.. Çocuğun 0 asını 
gen~ a ın uruyor. .. d . 1 N f 1 
d k 

. • d k a yolcu- ne musaa e etmıyor ar. e- az a ve lüzumsuz .... ya ile dol 
ura yenne ugra ı ç ., -• 

lar d!lha ziyade sıkı,ıyorlar • den. . durmamalıdır. O küçük yaşta-
Bir aralık genç kadın, arka Milton cevap vermıt: ki kafası ve düşüncelerile ala 
"d"' k t 5 rt •iıman - Bunda anlaşılmıyacak k 

Y
a onere aer e • .11 . 'd ası olmıyan bı"plo, ıa-vha ve 

b kt h"ddetle dedi ki· ne var? Bir mı etı ı are et-
zata a ı ve ı • . d "d s i b od · _ Beyefendi ne diye dürtü mek, bır ka ını ı are etmek- a re u aya gıremez. 

., Ben tanıdıg"rnız ka- ten daha kolay da ondan.. Küçüg'ün uyandıktan sonra 
yorsunuz. K b h k• . dınlardan değilim. a a at ımın neşesini artırmak, aym zaman-

Şipnan zat kızardı ve dedi - Dün senden aldığım ba- da dıvara bir protej koymak 
ki: lıklar taze değildi. için, üzerine renkli ve çocuğa 

- Hanımefendi, ben dürt- - Ne yapayım Beyefendi? göre resimler çizilmiş bezler 
müyorum. Nefes alıyorum. Her akşam siz buradan geçer- gerilir. Meseli modelde ye-

ı•ı { (. I ı k b" h ft d b ( IQ ", en, ır a a ır ağırıyorum mek yiyen köpekler gibi .. Bu-
' , ~ gelip almadınız .. Kabahat be-nim mi? nun yerine uçan kutlar .. Bir 

Nasıl tanışhlar? kır manzarası ve yahut renga-
renk çiçekler ve kelebekler ve 

Darülbedayiden bir zat an-
' !attı. Kadın artistlerden biri, saire de yapılabilir. Çocuk böy 

son derece ısraı· ettikleri için, le bir odaya sahip olunca, 
oturduğu apartıman kapıcısı dünyalara sahip olmut gibi se
ile karısına tiyatroda bedava vinir ve küçük yaşta bedii zev 
iki koltuk temin etmiş. kinin tenmiyesine hizmet edil 

Kapıcı ile kar111 0 akşam miş olur • 

tem.ıile gelmiıler. Oyun başla Bilmek lazım: 

Hollyvod semasında parla· 
yan yıldızlar içinde Norma She 
arer kadar sevileni ve hakkında 
az dedi kodu yapılanı yoktur. 
Onu sinemanın diğer büyük 
şöhretlerinden ayıran ıey ne
dir? O da diğereri ııibi genç 
bir kadındır, onda da fevkallde 
denecek bir ıey göze çarpma
yor. O da filmlerinde sevilen 
kadın rolü oynayor. Fakat on
da da kendine mahsus olan bir 
hal var. Kibar tavurları ve on 
derece şık giyinmesi.. Norma 
tabiatin kendisine verdiği ııü
zellikleri zekisile iııkitaf ettir
miş bir kadındır. Bir defa ken
disi Hollyvoodun en iyi giyi
nen kadını olarak gösterilir. 
Normanın gayet zengin bir 

elbise kollekıiyonu vardır. Mo
dayı yakından takip etmekle 
beraber, kendisine bende
der. Yani Norma modaya de
ğil, moda Normaya esirdir. 

Norma sadece güzel bir ar
tist değil, ayni zamanda akıllı 
ve zekidir. Hiç biı· zaman mu
vaffakıyetlerile mest olmuı de
ğildir. Der ki: 

- Bir kadının hayatında mu 
vaffakıyet nedir? Atçı kadın iyi 
bir yemek yapmakla iftihar e
debilir. Bir memur vazifesini 
yapmak ve etrafında hürmet 
toplamakla maaşınm ve dolayı-

mı§. Fakat bir türlü apartı
manda oturan artisti tanıyama 
mıılar. Mamaafih yanı hatla
rında oturan seyircilere so
rarak, sahnede oynıyan aı-tisti 

İpeklişemsiyeler h 
Rengi uçmuş ipf!.J<li ,emıi· / 

yelerinizin renklerini iade et- 'ı 
mek kabildir. Gayet koyu ve 
şekerli çay kaynatınız. Bir de 
ıüngar ahnız. Şemsiyenizi açı 
nız ve bu süngarı şekerli çaya 
batırarak ıemsiyenizi içinden 
ve dışından ıslatınız. Çay renk 
!eri tazeler, şeker ipeğin bu
ruşmasına mani olur • 

tanıyabilmiıler. 
Ertesi gün artist, kapıcıya 

sonnuı: 

- Nasıl oyun güzel mi idi? 
Beni tanıdınız mı? 

. Kapıcı da fU cevabı ver
mıt : 

··ur ~ - Efendim, sahnede 0 ka-
- Neye ceza go un. • I dar güzeldiniz ki tanryama-
- Midillinin nerde oldugu- dık • 

~111~ r.,. ~ 

d ".,, kadar acefe cgı · 

·-

( 

! 

) 
Orijinal bir 11elek 

Norma Shearer 
sile refahının arttığını görebi
lir. Fakat sinema semasında 
yükselen bir kadın için, muvaf
fakıyet kelimesinin geoit ma
na•• vardır. Sinemada muvaffa
kıyet para ile satın alınıp iste-
nirse ölilnceye kadar muhafaza 
edilebilen bir mücevher değil
dir. Bilakis en parlak bir yıldız 
bir dakikadan öbür dakikaya 
ve hatta geçici .ebeplerden, bu 

; lunduğu yerden yuvarlanabilir. 
i ve bir avuç toprak kadar hü-
1 kfrmıüz kalabilir. Halk hiç mer 

I 1 hamet etmeyen bir hakimdir. 
Film prödöktörü kendi kafa

! sına ve "?'~sun.•. göre yeni bir 
1 yıldız yetıştırebıhr. Halbuki dü 
şen yıldızı kaldıramaz . ., 

Norma Shearer kocası sahne 
vazılerinden T rving Talberg 
ile beraber geçen ay Avrupaya 
gelmitti. Pariate kendisile ko
nufaD bir gazeteciye tunları 
söylemitti: 

- Hayatta en hoıa ııiden ta
l biat ve mizaç, küçük sıkıntılara 

1 

istihfafla bakabilmektir. Tuhaf 
tır ki, insanlar büyük ıztırapla
ra küçük sıkıntılardan daha ko 
)aylıkla tahammül edebiliyor-
lar.Mesela ifliı arifesine gel
miı,bin türlü metakketlere kat 
lanınaıını bilen bir adam, me
sela bir kol düğmesini kaybe
di köpürüyor. Bence saade
tin sırrı küçük sıkıntılara mağ
lup olmamaktır. 

Sonra bazı İnsanlar daha var 
dır ki, en ufak ıeylerden müte
essirdirler En nefeli yerlerde 
asık suratla otururlar. Bu nevi 
adamlar, bu mizaçlarından 
memnun değildirler. Fakat he
men hiç birinin, kendilerinin bi 
le hoşlarına gitmeyen bu mizaç 
la mücadele ettikleri vaki de
ğildir. Halbuki hangi sahada o
lursa olsun, büyük kabiliyetle
rin müvellididir.,, 

Görülüyor ki, bu felaefeaile 
Norma Shearer sanatının icap
larına ve yeniliklerine uymakta 
müşkülat çelemez ve niçin Hol
lyvood" da bütün diğer yıldız
lard.,.n fazla sevildiğini şu felse 

""_L""""~'---~--"-_ıf~eş'!.!i kolayca izah eder 

On altı raşında Fransız sinema yıldızı Vera Sherb.ın 
Genç Fransız artistleri için- ı Bu filmi şöyle hulasa edebili

de ıon zamanlarda en ziyade riz: 
göze çarpanlardan bir taneai ' "Madam Elzi'nin fal J k t 
$i~one Genevoit'~ir Henüz yir mekle meşgul olduğu b~

1 

~in:t; 
mı yaşına gelmemıı olmakla be çalışmakta olan Greta c· 

be k d b
. , , un ve 

re r, ar aaın a uzun ırsan at Tomy ismindeki üç ha "k l'd 
·· d Çünkü! nuae 

:i'a~11\var ır. b a ~~ ya!~n canbaz "Sema Güverciı:ı.Jeri., na 
a a~ a~ı!tır ve. u _g~ne ~· mile maruftular. Bunlardan 

dar yırmı fılm çevırmı§tır. Bıl- Cim Gretaya fevkalade ef 
hassa Jeanne d' Arc filmindeki tun ~e kendisini son d ~. 

1
. muvaffakıyeti emsalsizdir. Ses- kıskanıyorsa da Gret eT · e r fi d d ff k 1 a, onıye 
· Eı 1 m er·ıe "?1,~Rv~ •,. 0d muıtur. karşı tatlı bir takım hislerle 

n son ı mı uya ır. mütehasaistir. 
Simone Genevoit yakında ev B · t c· ,. 

l 
· 1 d" . u vazıye ım ın nazarın-

enıyor. z ıvaçtan sonra sıne- da k 
mayı bırakacağı söyleniyor . dant açmt ıhyl?kr, l~e oy~n esn.ıı.ksııı s· B am e ı e ı vazıyette ı en 

d 
B.~n~kan daobn~l~ri ımBoned ~r- T oniyi tutmağı ihmal ve zaval-

ay ı zı re e ı ı z. u a yır- lı genc"m ··ı·· ·· eb 1 · d • · I d o umune s ep 0 uyor 
mı yaşın an aşagı artıst er en- B h. d' G .. . 
dir. Bu da şimdiye kadar sekiz u. a ı~e . reta uzennde 

f ·ı · · t " O d 1 l pek elım hır teaır bıraktığından 
l m çevırmış ır. a ev ene- . c· ,. b . . . 

cektir. Fakat sif'emayı derhal • ım ın ~ 1! 1 teammiiden yaptı 
b k k d 

- ·ıd· gına zahıp olarak sirki terkedi-
ıra aca egı ır. s· "d 
Vera Sherbane de pek genç yor. ır mu det ötede beride 

ya,ında sinemaya batlamıt ar- d?latan Greta nihayet bir köye 
tiatlerdendir. Vera eımer ve ~as~I oluyor. Orada Fred Liıttz 
hülyaperver biı· kadındır. Bot ıs~ınde bir delikanlıya tesadüf 
zamanlarda Fransız tarihini o- ~ıyor ve onun vaaıtasile anne
kur. Henüz on altı yaşında ol- 31 .t~rafından m.~•afirliğe kabul 
duğu için memleketinin tarihi- edılıyor · Bu muddet zarfmd" 
ni yeni öğrenmesine tatılmaz s~rk direktörü Madam Elzi ile 
değil mi? bır arkadatı Gretayı aramağa 

Daha sonra Daniele Driceuı< çıkıyor, ve aynı zamanda d .. 
tan bahsetmek lazım. Daha on vaktile kumpanyasında çalıt 
dört yaşındadır. Bir gün annesi mağa talip olan bir delikanlıya 
genç bir artist arayan stüdyolar teklifini kabul ettiğini bildiri. 
dan birine kızını götürmüş. O yor. 
aktaın angaje edilmiş. llk tec- F red ile Greta tanıştıktan 
rübe filminde rejisör, Daniele sonra biribirlerine bigane kal . 
Driceuı<'nin istikbalin yıldızı mıyorlar. Fakat delikanlı her 
olacağını tebşir etmit. Daniele kese hildirm~k istemediği bir 
pek genç olmakla beraber iyi vazife ile meçhul bir iıtikame
bir musikişinastır. Kendisinde te gidiyor. Hakikatte ise"Sema 
dans, teganni, viyolonsel mü- Güvercinleri,, grubunda Toni· 
kemmeldiı· . nin vıızifesini görecektir. Ma-

- dam Elzi ile arkadatı Gretanın 
Haftanm filmleri izini bulmakta gecikmiyorlar. 

Yerle gök 
Arasında 

Elhamra bu haftadan itiba. 
ren Enriııne Rivero, T omy 
Bourdel ve Janine Merrey'in 
"Yerle Gök Arasmda,, isminde 
ki filmini göeterecek. 

Fakat el'an eski tabiatını bırak 
maınıt olan Cim Gretanıo Fre
de karşı olan alakasını keşfet. 
mekte gecikmiyor, ve bu sefeı 
de F redi öldürmeie teşebbüş e 
diyorsa da delikanlı daha çevilı 
çkıyor ve Cimin aynı yeni• ça· 
lıtmasına meydan bırakmıyor. 
Bu suretle Greta Fredle evlenl 
yor. 

Opera sinemasının bu lıofta ognugacajı 
"ecrlerL filminden 6ir sahn• 

"NeJJgork 
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Samiye Burhan Cahit Hm. ralli 
otomobil yarışına giriyor 

e ...... Ollnıpiyat lmnoltwl -· 
' fuaUn tdp ediı.. Balke• OJU ....... 
1 • .,, ... ı..,ıı,...ı. 4 t.,..mı-.el 

ı .ıe niharet lııulaaldir. 

Hw clllrt ......ıe Wr ..,..ue Bal· 

1 t' kan P.,ıahtlanQC!an lılrln<le yeplla· 
. cal< olan lıu oyualoor, Balluınlardalri 

t ~ ldrDan bWliyednlııa m11uum bir te
i 1 ııahilrli ol-ı.tır.Ba 4 -1ik müd· 

ı l I det. Bal._lard.. d°"'9 Olimpiya
dına ittirıık edec.lı: mloalııld-.'ın 
bir -• -.elıM hasırı-. bihn .. 
rini temin a11ntile wdp ediJınittir. 

ı Ballunyat denilen Sofyadald lıaı 
Balkan oyvnları, iıtiralıe muvafakat 
~ Balkan milled«lnin ıayretle

rini de bir araya toplamıt olacak
tır. 

Müsabakalara bütün Balkan mem 
' leketlerincldıi - iyi oyuncular iıti

nk edeceı.leri için. Ballıanyat'ın bu 
memleketler için spor noldai naza. 
nndan ehemmiyeti mahıusası var .. 

dır. 
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MüsabaloaJ.,da otomobil, moto
aildet, bisiklet yanılan, futbol, bi
nicilik, yüziicüliik, eskrim, jimnas· 
tik ıribi, aporun muhtelif tubeleri 
vıtrlıldannı ıöaterecelderdir. 

Müsabakalara Türkiye, Bulıaris 
tan, Romanya, Yunanistan ve Y u· 
ıroalavya ittirak edeceklerdir. 

Müaabakalııra, Bulıariıtanın en 
güzel parldarmclan biri olan Prenı 

Boris paır4ımda ?:1 eyl(ll pazar günü 
tez.ahurat ve bir a yini 

baılanacaktır. 

ruhanı ile 

26 eylül, birinci Balkan ralli o
tomobil yarıılarma iıtirak edenlerin 
muvaaalltlenne tahsia edilmi,tir. 

Küıat resminde Bulgar ı.r"alı ü

çüncü Boria Ha., Bulırar bükümet 
erkiru, meb'uılar, aefirlıw ve zevatı 

aaire haza bulunacaklardır. 

27 eyUllılen 4 teırini evvele ka -

dar Mır sün muhtelif müaabakalar 
yapılacaktır. ilk müaabaka iki Bal
kan memleketi oyuncuları araaında 

yapılacak olan futbol maçıdır, Bul· 
aar hülaimeti miiaalıakalara ittirak 
edecek olanlara pek çok kolaylıklar 
lemin etmiıtir. 

1 dari ve ırümrüğe ait muamele
ler hemen hemen kaldırılmış gibi. 
dir. Bulsariatana ıririp çıkmak, Bul
gar Olimpiyat komitesi tarafından 

veri1ecek hususi hüviyet -varaka1an 

il• kabil olacaktır. 

ı,ıirıık edenlerin Bulııaristandaki 
masl·nfla,.ı k0tniteye aittir. 

Balkanyat münuebetile Bulgar 
hükômeti huıuai pullar haıtırmı§tır. 

Samige Burhan Calait Hnt. 

icrası mukarrer lstanbvl birinci
lild.,,.i Kadıköy aahaaınm tamiri 
ikmal edilmemesi yüzünden mÜaa· 
baloaların yapılmauna imkan buluna 
madığı ilin olunur. 

Davet 
Aıağıda isimleri yazılı idmancıla 

rın tifahen de teblii edildiği aibi 
8, 11, 13, ıs. 18, 20, 22 eylül 1931 
tarihlerinde ve sut on yedide yapı 
l acak ferdi ve cemi ekıerıizler için 
bilcümle levazımlarile birlikte Ga • 
lataaaray Spor klübünde hazır bu
lunmaları tebliğ olunur, 

Beşiktattan: Nuri, Etref, Hüsnü 
Vefadan: Sami, Saim, Refik, ffü. 

samettin. 
Beykozclan: Malik. 
Galatasaraydan: Nihat, Mehmet 

Salim, Mitat, Rebii, Burhan, Avni. 
F. Bahç•den: Fikret~ Muzaffer, 

Niyazi, Cevat, Rqat, Zeki, Rıza. 
Halıcıoğlu Aak. Lisesinden: Hak

kı B•yler. 

Polisi• 

Bir işçinin kolu koptu 
Mercanda Çukurhanda 1 nu· 

maralı odada oturan latepan E 
fendinin evvelce imalathanesin 
de çalışmış olan Gelibolulu 20 
yatında Garbis fabrikada hali 
faaliyette bulunan ökçe makine 
sini temizlemekte iken, kolunu 
makineye kaptırın~ ve sağ ko
lu dirseğinden kesilmiştir. Ken 
disi Cerrahpaşa hastahanesine 
yatırılmış ve kesik kol da zabı 
ta tababetine gönde .. ilmiştir. 
Müddei umumilik meseleye 
vaz'ıyet etmiştir,. 

Bilasebep dayak 
Taksimde Eğri sokakta 25 

numaralı hanede ikamet eden 
Aaador seyyar fotoğrafçı Kap
ril tarafından bili sebep dövül 
müştür. 

Faşist 
Çocuklar 

(Başı 1 inci sahlttide) 

mektebi geaclfler, 

Burulan sonra izciler bbim 
iJllCilerle birlikte öfle yemeii 
1emek içm vapura dönmütler. 
clir. C-eral Cblopps rüf>ekulle 
birlikte aefaredıaneye yemeje 
dtıvet edlldiii için iscıiler yeme 
ti Galataaaray Te İtalyan ınek 
tebi isdlsile birlikte yemltler
cftr. Yemekten -ra iscilere la 
teınlıul bakkmda mal6mat veril 
mi.tir. Ceneral aefareth-e er
k&nile Hat üçte ıemiye ııelınit 
ve aaat Üf bufulcta isciler Gala 
taıaray ve ltalyan la.cilerinin 
Nfakatile ınaplar halinde teh· 
ıhı ıayanı temata ve tetkik ma 
hallerini ııezmefe batlamıılar 
ve bu meyanda Ayaaofya, Sul
tMtAhınet camilerini de ıezmit 
!erdir. İzciler yarın da öğleye 

kadar tehri gezeceldet" ve öyle
yin gemilerine avdetle yemeii 
mütealop Boğazda bir cevelan 
yaparak Suriye limanlarına 

doğru hareket edeceklerdir. 

Ceneralin beyanatı 

Ceneral Chiopps bu seyahat 
hakkında demittir ki: 

- Dost ve komtu Türkiyeye 
ve büyük dahiaine balya ve 
Sinyor Muuolininin selamları
nı ııetirdik. 

Bugün hepimiz dost bir mem 
lekette olmaktan mütevellit bir 
memnuniyet içindeyiz.,. 

Sinyor Muasolininin oğulları 
ba9ka bir kafile ile seyahat et· 
tiklerinden buraya gelmemİt· 

lerdir. 

Harp Akademisi 
Mezunları 

ı (Başı 1 inci sahifede) 

hem, Şükrü, İhsan, Ali Bahri, 
Nizameddin, Ahmet Ziya, Ek
rem, Cavit, Ali Seyfi Beyler. 

Yüksek levazım mektebin-
den mezun olan zabitlerimiz 
ıunlardır: 

Kaymakam İhsan, Ekrem, 
binbaşı Muhtar, Nurddin, Lut· 
fi, Enver, Abdürrezzak, yüzba
fl Celil, Muammer, Hikmet, 

Hamdi, Rifat, Fevzi, Rahmi, 
Naci, İbrahim, İzzet, Şekip, 
Mülô.zim Cavit, Razi, Mehmet, 
Cevdet, Abdurrahman Musta
fa, Saim Beyler. 

Genç erkanı haı-plerimize ve 
levazım zabitlerimize muvaffa. 
kıyetler dieriz. 

Bursa elektriği 

Memlekette 

Gedizde kurtuluş 
bayramı 

1 eylül Salı ıünii Gedizliler kur
tulut bayramlannı pek hararetle ve 
mükemmel bir aurette teait elmiıler 
dir. Kurtulut bayramının tfliılin

den sonra Geclizin faal baledlye rei
ai Emin Bey memleketin fehlt yav
ruları olan yetimlerden on altı sogu
ia yeni birer takım elbiae yaptıra

nık ıeydirmiı ve yetimlilılerinl u• 
nuthır.rak, aünnetlerinl icra ettlır

miı ve bu münasebetle yetimlerin 
ıerefine Cilmhuriyet Halk Fırlrau 

aalonunda yü:d- ı.ı,ıııı. çay ziya. 

hti verilmiıtir. 
Belediye reiai Emin Bey lıu lıare

ketile memlekete hamiyet aahuıncla 
iyi bir ömek olmak istemi§ ve yap 

mlstlr. Mumaileyhi tebrik ve yetim 
ler namına teıel<ldlr ederiz. -·--·-----·-,---

ı K 11ri Siltanıı 

Haydarpaşa da ki 
hamallar 

Anadolu t..-lerinden çıkan yol
culann eşyaamı tqıy•n köprü ve ıı 
tuyon baınallannın aldıkları fahit 
para _arbk tahammül edilmez bir 
hale aelmittir. 811 adamlara tarife 
dahilinde para vermek iatiyen yol
cular enval küffü. ve halıarete ma
ruz kalıyorlar, Bu auretle de herke
Iİn •eref ve hayaiı'etile oynıyorlar. 
Tarife-" clikbtı alınmadıktan 
sonra o lıoca ll•baya ne lWıwn Tiır? 
Se,,ri..ni11 bqaj menuırlarmm da 
tarifey .. ııGre harelıı<ıt edip etmedik-
1-i mecılıuldiir. Çünkü ıneaeli. birin· 
ol BMVl&İ 70lcuaundan 10 kuru' alm 
chtı halde, bir küçük bavuldan 20 
lıurut isteniyor. Y olculan bu müziç 
hamallann tasallutlarından kurtara
e.ı. bir makam yok mu? 

Doktor S. M. 
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Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 
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Kat'i karar ilanı 
MERHONATIN CiNS VE 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ. 
TEMİLATI 

.. 
::;J 

.[} .. ·-o 
ı:c 

1497 Sanyerdrc Türbe ıscdı:ağında eski 14 mükerrer ve 

yeni. 24 numaralı elli bir arşın arsa üzerinde ahşap 

lıki katta -iki oda bir taşhlı: bir sofa bir mutfak bir 

.ulunbalı kuyu çatı altı •bir kömürlük bir şahnişi 

havi bir hanenin tamamı. Kaşif Efendi 

Çapras kelimeler -T-.-..... -.-z.-d-e--v.-p-u-rı-.r-. _, 

1859 Ayvansarayda Toklu İbrahim.dede mahallesinde 

Fıstıkçı sokağında eski ve yeni 1 numaralı yüz alt

mış arşın arsa üzer.inde ahşap üç ıkatta yedi oda 

: (biri sandık odasırlıır) iıki sofa bir mermer taşlık 
bir tulunbalı kuyu bir mutfak ve yüz yinnı uç ar· 

~ın bahçeyi havi bK- hanenin tamamı. Ahmet As· 
1%14117111111 

:
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1 ,AIM AIK•f\llE RIEIM. 
~ ~l•IRıE t~JA:IL EITI~:! 
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11 ıNI• oı A ı"Mıiiı-Ş:ITir'"A 
Dünkü ıeklin halli 

Yeni şekil 

Soldan sağa 

1 - Ölüm anlan (7) Kal
dnmak (3) 

2- On iki ay (4) 
3 - Maruz (5) Nota (2) 

Ez (2) 
4 - Kırmızı (2) Bağışlama 
(2) 
5 - Bir ırk (3) 

mek (5) 
6-AI (7) 

İzaz et-

7 -Beyaz (2) Sade (3) 
8 - Hakikati gizlemek (5) j 

Zaman (2) 
9 - Ağacın kolıı (3) Allah 

(3) Nota (2) 

Muntazam AYVALIK postası 

llDa-- v~~~~!!'p~~ F şembe Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. Adres: Y emitte Ta
•İlzade biraderler. 

Telefon İstanbul 2210 

SEYRtSEF AIN 
Merkez aı.: eot.a: Galata l.öprô b~ı 

B. 2362. ~ uhe A. ~i rkeci Mühürdar 
ı:ade han t . 274CJ 

TRABZON POSTASI 
CÜMHURlYET 10 EylUl 
perşembe 1 7 de. - ---·--
MERSİN POSTASI 

lNEBOLU 11 Eylftl Cu
ma 10 da Galata Rıhtı
mından kalkarlar. -

A YV ALİK SÜR' AT 
POSTASI 

MERSiN 1 Eylul Salı 17 
de Sirkeciden kalkacak-
tır. 

TRABZON POST ASI 
MAHMUTŞEVKET PA
ŞA vapuru 8 Eylul Salı 
1 7 de Sirkeci Rıhtımın
dan hareketle Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Sam 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gi reson, Trabzon, Rize, 
Mapavri'ye gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yok
tur. Of, Sünnene, Göre
leye de uğrayacaktır. 

do<:\sıy.::;::~~:ğ .. (3) E- CifiMı! 
1 - Mahvetmek (4) Fener 
(6) 1 

2 - Yüze sürülen kırmızı- ! Samsun vapuru 
lık (5) Kırmızı (2) 9 Eylill 

3 - Su kabı (3) Haya (2) 1 ÇARŞAMBA 
herkese bildirmek ( 4) 1 

4 - Ödemek (6) . günü akşamı Sirkeci rıb-
5 - Bağışlama (2) Du- bmından hareketle (Zon· 

KARADENİZ POST ASI 

1, 

lan Ef. 

1727 ll8!S':ı ısanguzelde Hasan!halife mahallesinde Taksim so

.kağrnda eski 3 mükerrer ve yeni 15, 17, 19, 21 Nu

maralı iki yüz dört arşın arsa üzerinde kagir iic; 

>katta bir bölüğü yedi oda iki sofa bir mutfak bir 

'. kuyu bir makta havlu merdiven altı diger bölüğü 
1 
· altı oda iki sofa bir taşhk dahilen merdiven altı 

korkulukları gibi ufaık nokııanları vardır. Hari· 

cen sıvasızdır) ve dört yüz seksen sekiz arşın bah

çeyi ve bahçe dahilinde kagic bir katta dört oda 

bir mutfak bir ahırı .havi iki bölii:klü bir hanenin 

tamamı. Mehmet Sabri Ei 

15311 5~807 Üsküdarda Fıstıklı mahalle ve oaddesinde eski 15 
ve yeni 13 numaralı üç yüz yirmi beş arşın arsa 

üzerinde ahşap ü,. katta birinci kısım yedi oda iki 

sofa bir malta taşlik bir kömürlUk ikinci kısım do 

kuz oda i'ki sofa /bir malta taşlıık iki şahniş ve iki 

yüz yetmiş arşın anıa üzerinde a·hır ve mutfak ve 

çamaşırlık iki mennet" tekne üç dönüm bin kırk üç 

arşın bahçeyi ve bahçede bostan kuyusu ve havu· 

zu havi iki bölüklü bir köşkün tamamı. 

Fatma Saime H. 

' 1400 

aı 

ır 

Türkiye bu miiaabakalann bir 
k3'ına ittirak edecektir. Futbol, 
Eskirim, Binicilik lıu meyandadır. 

Futbol maclarına Türkiye milli ta· 
lamı ;,tırak edecektir. Etkirim için 
meınleketimi:Un en ı;iivencliği es
lıl'imcilerden dördü gidecektir. 

Bir çocuk boğuldu 
Kızıltoprakta Çiftehavuzlar 

da İbrahim Beyin hizmetçiai 
Şerife Hanımın 2,5 yatındaki 
Güzin ismindeki çocuğu havu
za düterek boğwmuttur. 

man kiri (2) d k j 1 E 
1- 6 - Beyaz (2) Gizlemek gul a ' nebo u, ~renye, 

talyan ırupuna devredilmiıtir. ltal- (5) Samsun, Ordu, Gıresun, 
BursadRki elektrik tirketi bir 

6149 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Toptaşı soka

ğında eski 366, 366 mükerrer ve yeni 366,372.364 

numaralı üç yüz kırk ıu:şm arsa üzerinde hama· 

mm soğukluk mehallisi ve ıbeş yü:ı altmış arsın ar 

sıa üzerinde ıııca:kllk kısmını yetmiş altı arşın iize

rinde dükkanı ve yetmiş arşın arsa üzerinde l{ül 

hanı ve sekiz yüs elli dört uşrn bahçeyi havi olup 

hamamın erkekler dheti ıbir antre camekanlı oda 

bir tezgiihmahalli ortada mermer düşeli fıskıy alı 

bir havuz ve ıbir mermer plakalı çeşme merdiven

le çııkılır ilci şervön hamama girildikde soğuklulc 

mahalli bir tarafında iki hala sıcaklık cihetinde 

bir göbek taşı birer kumalı dört halvet sekiz kur• 

na diğer ıkadmlar tarafı Bacıyokuşu caddesinde 

methali olup biır bahçe dahilinde aldugu erkekler 

tarafından .hariç odaları, şırvanları dahil olmadığ ı 

halde öbür hamamın aynı olup soğukluk mahalin 

de bir kurnalı vardır. Sıcak ve soğuk olmak üzere 

iki su hazinesi ve odunluk ve çamaşırlık Külhaıı 

mahalli ve hariç erkekler hamam .kapısında iki ca· 

mekanlı dükıkan olup on bir camdcanlı birinin ". 

bir parmaklığı havi bir dükkanı rnüştemil gedis · 

ten münkalip hamam ve mezkur hamamın muay

yen hatap ve bahçe mahalli. Fatma Refet Emine 
al 
ır 

1 
) 

d 
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k 
r 
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1 
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r 
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1 

' 

' 

yanlu timdi mazotla itleyen fabrika 
yı ou ile tahrik etmek niyetindedir-
ler. 

Blniciljle ordumuza raenaup 6 
suvari zabiti ittirak edecektir ve bu ( !!!!!!!!!!!!!!!!llll!!i!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ır~er sok zaman evvel çalıımağa 
bıtşlamı,lıtrdır. 

Bundan ba~kA Sofya Turing lılü- ı 

bü t~rafna.lan tertip edilen ralli oto- J 

ıınobil yan~ınıt da ıideceğiz. 1 

Bu müaabakaya da bir Türk ha- 1 
aunı giriyor, Beynelmilel sahada 1 

ilk dela böyle lıılr yarı1a ıirmek ,e
rcfi Sanıiye Bürhan Cahit Hanımda
dır. Yarıtl' r iki luıım Üzerinde ya .. 

pıl~caktır. Biri Soiyada yapılacak 1 
otan iır'at rekonı diğeri de: mesafe 

ii?crinde olacak olan ıür'at rekoru• 
dur. Müsabakaya latanbuldan, At.i

nadan, Belgrattan, laırepten, 
Bııkresten i9tirak edilecekler. Mesa
fe rekorü de bu ıehirlerden muay
yen saatte hareket edip en 
Sofyaya muvasalat edecek olan oto
mobil t11rafından tesis edilecektir. 

Boyle büyük bir spor hareketine 
memleketimizden bir kadrnın iıtirak 
etmiş oJmaıı çek ta.Yanı memnuni· 
ycltır. 

Müsabaka yapılmıyor 
_.i __ ! l.ao.hn.1 Atlt·ti:ı.m l-lcvetindt-n; ~ 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektuplu'.c kiiıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

iliııları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres.• Ankara caddesi dairei mili~usa 
Telefon 24311/2;3 

Muallim Mubahat Bey tarafından..,.. 
Tercilme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
iDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERi 

BULMAK SAN'ATI 
Eserleri gayet güzel bir şekilde inti'ar etmiştir. 

Bütün İt adamlanna tavsiye eder·z 

T • h ıı·. M 1 L L 1 Y ET 
evzı ma. a ı. M A T B A A s ı 

7 - İçki ( 4) Etajet" (3) ı Trabzon,Sürmene ve Rize)ye 
8 - Edat (2) Temiz (3) 1 azimet ve avdet edecektir. 
9 - Nota (2) Geri vermek ı F az'a tafsilat için Sir· 11 

( 4) I keci Yelkenci hanındaki ' 
10 - B~ (3) Ses (4) acenteliiine müracaat. 
11 - Gök (4) Musiki yazı ı Tel, 21515 

Si (4) 

Adana Yedinci daire su işleri mü
dürlüğünden: 

Mersin kasabası civarındaki Efren>k deresi mecrasının ısla
hı ve üzerindeki köprünün tevsii ameliyatı keşif bedeli olan 
(:8800; l',ra mii'kabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya ç1-
karılnuı: ve 931 senesi EylUlünün yirmi üçüncü çarşamba günü 
ze,·ali saat on beşte ihalesi mükarrer bulunmuş olduğundan ta
liplerin '.·;. yedi buçuk teminat akçelerile evrak ve sair vesaik
lerini havi kapalı zarfların Mersin vilayetinde müteşekkil ko

isyonu mahsusuna tevdi etmeleri ve mukavele ve şartname 
e diğer fenni evraıkı görmek Hıtiyenlerin Adanada Su işleri 
füdlirlüğüne ve Mersinde Nafia Dai.resine müracaatları ilan 

' 

Mehpare ve Fatma Fiyat Hanımlar· 

11183 Sarıyerde Camiişerif sokağında eski 99 mükcı·· er 
ve yeni 15,17 numaralı seksen sekiz arşın arsıı 

üzerinde kirgir iki btta bir bölüğü iki oda bir to· 

prak antre ı\ıir mutfak bir merdiven altı ıbir kömiir· 

lük bir sofa ıbir ıbalkon diğer !bölüğü lbiıri sandık eda 

aı olmak ü.ııere iki oda bir sofa ıbir toprak antre bif 

mutfak bir merdiven altı bir kömürlük ve onbir ar 
şın bahçeyi havi harici srvil6ız bazmoıksanlarş il<• 
mal edilmemit iki •bölüldü .bir •hanenin tamamı. 

Ali B. ile Emine Sabiha f1. 
1636 678i A,yvansarayd• e-"i Muııtafapaşa lllQhallesinde es· 

ıki Lonca caddeei ve yemi Sinançepnesi sokağı.il' 

da eski 3, 5 ve yeni 15,3, 15,4 numaralı yüz on al· 
tı arşın a,rsa üzerinde kargir üç buçuk ıkatta dokııı 
oıla bir sofa üç mutfaık ilkind ve üçüncü katlanııd' 
birer antre birer daire üstünde daraça ve bir oii1'' 

1kanı havi bir hanenin tamamı. (mezkur haııe 

olunur. (2334). \ apartnnan tarzındadır. Andon ve Arinos Ef. Jet· 
____. le Eleni hini HamrTlıar 

Darülaceze müdürlü -
ğün.den: 

Müesseseye bir sene için iktiza eden bin beş yüz kilo kuru 
razakı ;_jzlimünün kapalı zarf usulile münakasası 30 Eylı'.11 931 
~arsamba günü saat on dörtte icra edilecektiır. Taliplerin temi

\ n:\t akselerıle müesseseye müracaatları. 

· Yuanda cins ve nevile mevkii ve müştemilatı yazılı errıvıı· 
li gayrimenkıilenin icra kılman aleni müzayede neticesiııde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür 
etmif ise de mezkur bedeller haddi layıkında görülmediği11de11 

tekrar (otuz bir) gün müddetle ilan edilmelerine karar veril'. 
miş ve 17 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Cumartesi güıııı 
kati kararlarının çekilımesi takarrik eylemiş olduğundan yev· 
mi mezkurda saat on dörtten on ıbeş buçuğa kadar Sandrlc id~
resine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur 



e 

p 

r· 

s

rf. 

o-

[iç 

ir 

Ü 

tı 

ı-

!la 

n 

1 5 
a 
1 

o 
i 
e 

a-

54 

r· .r 
e-
· ı 
p 

a 

Jı 

I 

c 

a· 

k· 

'· 
e 

1'· 

ır· 

lstanb~l P. T. Başmüdürlüğünden: 
Van P. T. B. M. den 1230.lİl:'a bedeli sabıkı yazrn k~yon kı-

. . f 1i e her sefenn mecınu 
Şın hayvanla haftada karşılıklı bkı se er v kl S"rt'te uğ 
Sıkleti vazın bin bes yüz kışın bin kilo meşrıut 11

d iti 
r • • . postası 21-8-9!1 en -
anıak suretile Bitlis Diyarıbekır arası . .. l.ıiQ-

baren yirmi gün müddetle Bitlis meııkezınce ınuna'k~~ya ıbeldr 
•1ulnıuştur. Daha fazla maHlmat alma~ istiy.enlerln~ 1J'.~:n olu
Başmüdürliiğüne ve Bitlis Müdüriyetıne müracaat arı 1 

nur. 

2500 Lira Mük3f atlı 
931 kinci Kurası 

Çekiliyor 1"'esrinievve!de ---• 

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

Türkiye İş Bankası 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
K . uza merbut Kandilli veÇamlıca ınektepLeri sebze-
omısyonuın .. . . .. .. t14 te ihale edil 

!eri 14-9-931 tarihine mU6adıf ıpazarteet gunu saa T r Je.. 
'11ek üzre kapalı zarf UffUlile münaikasaya konulınu.ştur. a ıp 
tin komisyornı. müracaatları. 

lstan.bul Adliye levazım müdür
lüg" ünden: 

. . . .1 'k olan 48 kalem evrakı 
Mehakim ihtiyac~ ıçın te.bettı~ :~~et Levazım Dairelerinde 

·\tatbua ve def;:.~irin Istanbul ve e .. t'l 28 Ey-
:11 • <lalı '!inde aleni muna'kasa sure ı e 

evcut ~artnamesı ' 1 
• . d~ı g" inden taliplerin yev· 

luı 9 · .. .. 'halesı ıcra e ,.ece 
. 31 pazartesı gunu 1 e ak !erile bid~kte Ankara 

mı mezkur<la şartnamede yazılı P Y çe .. atları ı·u·zmnu 
.. · l" ·üne muıraca 

A.dJiye Vekaleti Levaznn Müdılir ug 

ila.n olunur. (2316). -
Istanbul DeniJevazım satınalma 

komisyoııundan: 
fi 

'h lesi 30 Eylfıl 931 çarşam-
150 Ton Mazot: KapalLzar a 1 ~ 

ba günü saat 10,30 da icra edilecektırh. . da gösterilen gün 
Y 1 otuın ızasm 
ukarıda miktarı yazı 1 maz . . .•--•ınaca<Tından şartna· 

11 li1 · h lesı ıcra ıuı ., 
~ saatte ıkapah zad usu e ~ a.. mek istiyenlerin yu-

llıesini aimak isti yenlerin her ~un t~=r~~ birl~kte Kasnnpaşada 
lt.-ırıda vazıh gün ve saatte temına "racaatları. (2300) 
lJ . · K · sy;onuna ıınu 

:~ j --::..L.~vazım Satına1ma oın_1 ___________ _ 

ROBERT KOLEC 

ıl· 

~Jl 

il· 
ıÜ 

K l Mü·hendis kısımları o ec, k 
15 Elü!de kayıt kapanaca 

19 Eylülde derslere başlanacakbr. ____ _ 

·· 9· ki ve Dikit.-.-.. Uç Ayda iÇ.. mezunlarının muvaffa· 
. .. yuzle~ce hi 

On !_ıeş scnedenberı muessesem . kı' dolayisile gurur s-. ~ . 'klerı ınev 
kıyctleri ve i~timai hayatta ıbraz etrtı~ ... 

1 3 ayda tualet, erkek ve 
F u.stılu ı e . 

'jedcr. En son ve en kolay ransız .1 ükemrnel öğretır ve 
' l teferruatı e m 
i!i:a.d•'l tayyör ve beyaz takrııı arı verir Mezun olan 
ri dd k schadetname · 
"-vır sonunda Maarif~e musa a , k açmag·a muvaffak olmuş· 
ı · ı ma me tep 1_,_ 
ıı r <:-ok har!rm.lar kendi hesa.p ar . 'b ren başlıyacaktır. Ta Ç'Ue 
• , , adan 'tı a . k 
·a!'dtr. DcrJler 30 Eylül çarşamo ...• 1 den -sonra icra od.ılı.ne -
• ba günkrı og e . 
•~~./<1 ~ p<ızartesi, s:ıl1 ve ~arşam b.1. !er Gedikpaşa Balı Paşa 

. . ·d' gele ı ır · . 
t.dır. Miidavim!cr pa>o ıle g• ıp _ V h Asaduryan eczanesı 
y k l . okagı a ram 

o u~und~ Esirci Kema ettı~ 5
. diki dersanesi mit.· d.İİiüıİıru•· =---

f ~·ıkinclP No. ı Gcdikpaşa bıçkı ve ş "" 
· Asaducyan. 

Enver Paşa Mektepleri 
Ş~li son traıınvay istasyonunda:· 

Leyli - Nehari - Kız ve Erkek 
A'N4 ·İLK- ORTA 

Subeıri: Eooenl<öyiinde: Nehari kız ve Erlrek yalnrz ilk kısım. 
Her iki me~in mü-isi: Madun Ortaıı.g En.ver. 
Tedrisat: Türkçe v-o FN1U1Jzcadır. Eenebl meı.teplerine kat'iyyen 

lbtiyıaç h~tz. Kayıt içlıı her giiit 9 dan 17 ye kadar her iki 
ııı<:ktebe mötacaat edHebillr. t .. tiy.e.nlere me<ıeanen tarifname gönde

rilir. 

Erzincanda 12 No. lu 
Jandarma efrat mektebi müdürlüğünden 

1 
ı _ Mekte11 efradının senelhk ihtiyacı olan aşağ da cins ve J 

mikdarları yazılı 43 kalem çeşitli erzak 2-9-93 ı tarihinden 
21-9-93ltari:hine müsadif pazartesi günime kadar isimleri hi 
zalarmda gösteıri:diği veçhile kapalı zarf ve aleni usulile ' 
(20) gün müddetle müna.ka:saya konulmuştur. 

2 _ Münakllflaya iştıirak edeceklerin tarihi mezkurdan itibaren 
bedeli muhammenin % 7,5 · nisıbetinde teminatı muvakka 
ta , akçası V1eya kıymeti muharreresı üzerinden istikrazı 
dahili tahvilatı veya borsa fiyatından 'fc. de 10 noksanile · 
diğer milli esham ve ta!hvilatm malsandrklanna teslimini 
havi makbuz veya banık kefaletnames iııi hamilen 21-9-931 
tarihine müsadif ·pazartesi sair günleri öğleden e ;vel saat 
9 dan 12 ye ve 13 den 15 e kadaır vaki istizana bınaeıı ihalei 
katıyesi icra ıktlmacağmdan ıbu hususta izahat almak iste
yenlerin hergün kamisyonuımuza müracaatları ifan olunur: 

K'ilo 
205312 

51031 
5000 

12000 
4600 

10000 
4000 
zooo 
9000 
5000 
2000 
2000 
5000 
2500 

500 

3000 
3000 
4500 
2000 
2500 

75 
2500 
5000 
3000 
5000 

200 
5000 

350000 
1)000 

16972 
8760 

10950 
2100 
5000 
5000 
1000 
2000 
3000 
2000 
3000 
1000 
5000 
3000 

Cinsi 
Ekmek 
Sığır eti 

Mıünakasa üsülü 
Kapalı zad 

<\.leni 
Pirinç (yerli) 
BuLgur 
Sade yağı 
Kuru fasulya 
Nohut 
Makarna 
Mercimek 
Patates 
Taze bakla 
Bezelye ta21e 
Bamya ~taze1 
Un 
Nişasta 

İnce ~er 
Çekirdekli kuru w;ı

Tuz 
Kuru erik 
Zeytin tanesi 

Çay 
Tulum peyniri 
Kuru soğan 
İspanak 
Larlıana 

Kırmızı biber 
Pırasa 

Odun (halis meşe~· 
Gaz yağı 
Arpa 
Saman (düğen) 
Kuru ot 
Sabun (Hacı MU11tafa) 
Sakrz kabağı 
Taze fasulya 
Semizotu 
Taze ıkayrsı 
Pazı 

Dut pekmezi 
Yeşil d oınatt»> 
Salça 
Patlıcan 

Kırmızı dcımatcıs 

.. 
,, 

" .. 
" 
" ,. 
,, 

" .. .. 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" ,. 

" 
" ,. 

" ,. 

" 
" .. 
" .. 
" 
" .. 
" .. 
,. 
.. 
,. 
.. 
" 
" 

(2320) 
Srra No 

l 
2 
3 

4 
5 

6 ,, 
• 
8 

9 
'.0 
ll 
12 
13 
14 
ıs 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
a6 
l7 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

1 lstanbul Belediyesi ilanlar! 1 
Bedeli keşfi 265 lira 65 kuruş olan Beyoğlu Otuz Beşinci 

Mektep pazarlıkla tamir -ettirilecektir. T-aliplerin Şartnameyi 
ve keşif evrakını görmek için her gün pazarlrk için <le banka
dan alacakları 20 liralık t<sninat makibuzile 1beraber 9-9-931 
·çarşamb:ı güıııU saat 1 S e ıkaıdar Levazım Mi:idürliiğün,e müra

caatları. (2282). 

*** İcra ediLmekte olan kanıaı.iza.sy;on ameliyatı dolayısile 8-9-931 
t&"ihinden itibaren A6maaltında Büyükıbaş sokağmrıı bilcümle 
vesaiti naklryeye kapalı bulunacağı ilan olunur. (2342). 

* * * Bedeli keşfi 516 lira 51 lrurll§ olaıı Çubuklu gaz depolarının 
boru ferşiyatile beton inşası kapalı zarfla münakasaıya konmuş
tur. Taliplerin şaTtname almak, keşif evrakını görmek için her 
gün Levazım müdürlüğıiine müracaatları münakasaya gimıelc 
için bankadan alacakları 39 liralık teminat makbuzu veya ke
falet mektubu ile şartname ve ticaret odasında ık·ayrtlı olduğu
na dair vesikayı mühüdü zarfa lroyaııak ihale günü olan 
28-9-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Encümeni Daimiye 

vermeJe.ri. (2341). 

Darülfünun emanetinden 
İstanbul Darülfünununa talebe kayt ve kabulü muamele 

sine başlanılmıştır. Kayt Muamelesi Teşrinevvelin On Beşine 
kadar devam ed«:ektir. Taliplerin Fakülteler Kalemlerine mü

racaat etmeleri ilan olunur. (2330). 

Türkiye Climhuriyet Merkez 
Bankasın dan: 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez Bankası 
nizamnamei esasisi Eylüliin birinci ~ünü 
Hükumetçe tasdika iktiran etmiş olmakla 
olbaptaki 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun 23 üncü maddesine teb' -
an, hisıe kaydını taahhüt etmiş zevatın ilk 
yüzde kırk taksitlerini bir Eylülden itiba
ren nihayet bir ay zarfında, taahhütname
lerini vermiş olduk!arı müessesata tama'{
buz tesviye ve ikmal etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

T:·r!dye Cümhuriyet Merkez Bankası 

Gayrimübadiller takdiri 
kıymet komisyonu riya
setinden: 

Ellerindeki karar numaraları 414 
ile 440 arasında bulunan gayrimü
badillerin 8 Eyh11 salı günü saat 9 
buçuktan 16 ya kadar komisyona 
müracaat etmeleri. (2335) 

Milli saraylar müdürlü
ğünden 

Ke§if bedeli 
Dira 
5762 

2518 

2237 

Beyleı1Jeyi sarayı nıştemilatından - (Kapalı 

zarfla) Serdap köşkü tamiratı. 
Dolmabaıhçe sarayı muayede salonun11D - (iileni 
münakasa) aTka ceı:ıhesi tamiratı. 

Dolmabahçe saraıyı kalorifer daiıresinde odalar in
şası. (aleni münaıkasa). 

Dolmabahçe ve Beyteroeyi saraylaı:mda yapılacak üç parça 
tamirat ayrı ayrı mevıkii münakasaya konulmuştur. 

Talip olanlar 15 Ey!Ulden itibaren Dolmaba.hçede Milli Sa
raylar Müdürlüğüne müracaatla şartname ve Jc~ifnamelerdeın 
biırer nüsha alabilirler. Kapalı zarfla münak'!asa,ya konulan Bey
leııbeyi Serdap köşkü tamiratına ait teklif mektupları 28 EylO.l 
.paza;tesi günü saat on doct huçuğa !kadar Milli Saraylar mü
dürlüğü odasnda içtima edecek olan encümene tevdi edilmeli

dir. 
O gün zarflar mezkur saatte encümen tarafın.dan talipler 

müvacehesinde açılacak ve müsait teklif bulunduğu tıııkdirde 

ihalesi icra edileceği gibi açık ıınünakasale.r da o gün saat on 
beşten on altrya kadar devam ederek saat oın altıda bunlar da 
haddi layrkında görüUin>e ihale edilecektir. (2302) . 

Tahlisiye umum müdür
lüğünden: 

Dr. Behçet Sabit Beye 
teşekkür 

Üç sene evel muztarip bulundu· 
ğum böbrek hastalığı yüzünden sol 
böbreğim çıkarılmıştı. Bu sene ise 
bir tek kalan sağ böbreğimde hasıl 
olan tas beni bitap bir halde bırak
mış ve ameliyattan da ümit kesil
miş bir halde bulunduğum bir za
manda Tıp Fakültesi muallimlerin
den Doktör Behçet Sabit Bey tara
fından pek büyük bir itimadı nefs· 
le yapılan ameliyat muvaffakiyetla 
hitam bulması beni Türk Tıp ale· 
min-e karşı medyunu şükran bırak-

! mrş olduğunu alenen beyan etmeni· 
zi vecibe addeylcrim. 

Bayburtlu mütekait müftü Zade 

Kemal 

3 üncü Kolordu 
il::nıarı 

6 mcr K. O. için 125 ton kok 
kömürü münakasa.i aleniye ile 
mübayaa edilecektir. !halesi 
20-9-931 pazar günü saat 16 
dır. Taliplerin şartnamesini 
okumak ve müna,kasaya işti. 

rak etmek üzere yevmi mez
kurda Fmdııklrda K. O. SA. 
AL. KOM. na müracaatları 
(248). 

Aşağıda cins ve miktarı ya
zılı iıki kalem maden kömürü 
Gümüşsuıyu hastanesi için ka
palı zarf usulile münakasaya 
vazedilmi§ti!-. İh~si 26-9-931 
.:umartesi günü s ~~- 15 te icra 
ikılınacaktır. Taliplerin teklif 
mektuplarını }"Cvmi meıddlırda 
vakti muayyeninde Kom.a ver 
meleri ve münakasaya iştirak 

için Kom. a müracaatları ve 
şartruımesinin Kom. da oku
nacağı. (269) (2202). 

Ton 150 ikok kömürü 
Ton 250 Kriple maden kö

mürii. 
Ji. * • 

1 

5-9-931 de pazarlr.k suretilo 
alınıı.:ağı evvelce ilin edilen 
cins ve miktaırları aşağıda ya
zılı iki kalem ota veırilen fiat· 
lari haddi itidalde görülmedi
ğiııden pazarlığı aşağıda hiza· 
larmda gösterildiği tarih vo 
saatlerde devam edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini okıı

mak: l/'C pazarlığa iştirak et, 
mek üzere yevmi me:ııkilrda 

KOM. na müracaatları. (283) 
(2298) 

200,000 ıkilo Ot 16-9-931 saat 
16 da. 

163,000 ıkilo Ot 16-9-931 saat 
17 de. 

Çorlu ve Tekirdağında bıı

lunan krtaatm 17625 kilo gaa 
ihtiyacı aleni münakasa usuli
le alınacaktır. İhalesi 29-9-931 
tarihinde salı günü saat 15 t<ı 

l 
ıkomisy;onumuzde. icra edile
cektir. Taliplerin şartnameyi 

göm1ek üııe11e her g.iln müna

Can kurtarmak hususunda fedakarlrğı g-Orülenlere verilmek kasaya iştirak eıımek üzere te-
üzı:re "Tahlisiye Madalyesi" yaptırılacalctrr. minatlarilc b~rliıkte vakti muay 

Bu madalye için bir 'l'C6im lazımdır. Yapılacak re.sim muva- yende lkoıniıSyonumuza müra-
fık görülerek intihap edildiği talroirdıe sahibi.ne elli lira ücret caatları. (284 ). (2326) 
verilecektir. Tahlisiye madalyesi için resim yapanlar; yaptığı • * • 
re<-...nıi ve resim hakkındaki izahnamesini ve muvazzah adresini Kolordu Karargltı bacaları 
kapalı ve mühürlü bir zarf içine lroyarak 5 Teşrinievvel 931 ta- mlinakasası aleniye suretil<1 
rihine müsadif pazartesi günü saat on altıya 'kadar Galata Rıh tamir ettirilecektU:. İhalesi 
tımmda Maritim hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğüne tes- 29-9-931 tarihinde salı günü 
lirı etmeleri. (2325). saat 15,30 da yapılacaktrr. Ta

lstanbul ithalat g·ürİırüğü müdür
ğünden 

İstanbul ithalat Gümriiğü an:barlarile Sirkeci Gümrüğü an-. 
barına vazedilecek 4 adet hassas terazi için yaptırılacak beton 
ayakların 10 ve bilahare 24 Eylill tarihine müsadif günlerde bil 
münakasa talibine ihale edHeceği evvelce ilan edilmiş ise de bu 
iUinlar hükümsüz addedilmiştir. Salifüzziıkir işin 30 Ey!Ol 931 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 t,e İstanbul bhalat 
Gün1rüğiiııde müteşekkil komisıyotrda münakaaasınm icra kılı
nacağı ilan olunur. (2323). 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari -<C 

İSTiKLAL LİSESi 
İik, orta ve Lise k:sımlarıuı muhtevidir 

Bütün smıflan mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Kayıt için her ırün müracaat olunabilir. 

isteyenlere tarifname g6nderilir. 
Şehzadebqı - Telefon 22534 

liplerin şartnamesini ve kcşif
namesini görmek üzere her 
gün ihaleye iştirak edeceklerin 
vakti muayyende komisıyonıi
muza miiracaatlarr. (285) 

(2327) 

lstanbul /loinci lcra Mewur,u· 
ğundan: 

Bir bor!jtan dof.ayı mahcuz ve ~a· 
raya geV'iriln'lui mükarrer mücevlle 
rat 1(}-9-931 tarihine müsadif per~em 
be günü saat 14 ten itibaren İstan· 
bul Sandal Bedesteninde açık arttıı 
ma ile satıl;ıcağmdan talip olanla· 
rın mezkılr gün ve saatıta mahallin~ 
de hazır .buh.macak memuruna mü· 
racaat eylemeleri ilin olunur. 

ZA Y!: 2283 sicil numerolu araba
cohk ehliyctnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Beyazıtta arabacı Ahmet. 

OSKÜDAR, Hile Sinema
sında KAMÇILI MEDENi -
YET Duhuliye 10 kuruıtur. 
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Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 

Galata 1 Kara köy 
Müessiıi: NEBİZADE HAMDİ 

Rtsml ders progrımlınnı tamamea ıatbilı: eder. Ecnebi Usan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kat'lyyen lüzunt 
bırıkmıyıcak bit muktmmeliyetıtdir. TıUm ve terbiye beyat!tri memleketimizin en gü ,ifo muallim w mü

rebbilcrlnden milreltlteptir. ~· ve bıbı yavruluıtı INKlLAP USELERINE her husu; rn tam hir emniveı 
Ye huzuru kalple teslim edebilirler. :\fufıuıl lıahnıme vercoeğlniz aJrese göndoril ir 

Mektep Nuruosmaniyededlr. Telefon: 20019 

Erkekler liln 

ı.,nıa 
Mupmbalan 81/2~ 

Çevrilebilir 
12

1/2 MUfAmbalar " 
\füflon ile gabar-221 / 
din PardeıOler 2 " 
Trençkotlar 13

1
/2 " 

f ~iz biçimi 
oltlimler ıs1 /2 ,, 

Cihanşümul marka 
' 

MiNDEtBEBG 1 • 

EM~EHMBlBILIZB 
• 

Pardesüler 

Nafıa Vekaletinden: · 1 
Kunduz Poz bölüğü için a'Skeıi elbise ve ayakkabı kapalı 

uırfla münakasaya komilinuştur. 
Münakasa 22-9-931 tarihinde salı günü saat 15 te Ankarada 

Nafia Vekaleti binasmda yaprlacalrtr. 
Münakasaya iıjtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

vakkat teminatlarau aynı günde saat 14 buçuğa kadar müna
kasa komisyonu riyasetine vermeleri lizmıdır. Taliplerln ti
caret odalaıında mukayyet bulunmaları prttır. Tallpl«in m1i 
nakaııa şartanmelerini bir lira mukaıbilinde Ankll'ada Nafia 
Vekileti in§llt daireainde, İstanbulda Haydarpaşa Liman İ§le
ri müdürlüğünden de tedarik edebilirler. 

Istanbul Jandarma imalathanesi 
vnüdürlüğünden: 

jandarma ihtiyacı için mevcut ın.ümune kapalı Jılll'fla 20361 
çift yiln çorap satın alınacaktır. Münak:ua 13-9-931 pazar günü 
öğleden evvel saat 11 de GedilqNıfada jendanna inMllAthane
sinde icra edilecektir. Taliplerin IJı:omiayona müracaatla temi
nat ve tek!eflerini ayn ayrı verirler. Şartname imalAthaneden 
verilir. 

l zmir lnternasyonal Koleci 
1931-32 okra emeıi için lı:ayıt muamelMi 1 Ey~ bathyacak ve 22 
Eylulc, lı:adar devanı edecekti.-. 

İkmal imtihanlan aııağıda gönerilllı cünlerde icra cdikcelrtJr. 
19 Ey!Ulcle Türkçe Wlrilı edilen mev:mlardaıı, 21 Eylrude Fran
aısçadan, 22 Ey!Qldc İngilisıce 1ıedria edilen mevzulardan. Dahıı 

fula maHlmat almak ieteyuıler.in a,aiıdıılri adresle Kolec mlldilrlü
ne mUrcaatları rica okuuır. Telefon: No. 3606. 

İnternasyonal Kolec, P.osta kutusu No. 258, İzmir 

Istanbul Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümum ve evsaftan gibi ka
palı zarfla 834 yem torbası 5044 frotafı 2719 cebre 417 lolkolan 
!14 keçeli bell..rne 369 çul 3604 fırça 834 süng.- 417 keten au 
kovaıı 300 ırgan satm alınacaktır. Mnn.kua 13-9-931 pazar gil 
nü saat 15 te Gedikpaşada Jandarma imalithaıııeshıde len edi
lecektir. Talip olanlarm kıomiııyooa milracaatlan. 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

(8) kalem kağtt ve karton tkapalı zarf usulile satın tlmaca'k 
tır. Taliplerin nümuııe ve şartnameleri a:lmak üzere her gün 
ve yevmi münakasa olarak tayin edilen 26-9-931 cumartesi gü
nü saat 13 buçukta teminat akçeJ.erile birltkte Galatada Mü
ba:vaat Komisyonuna mi.iracaatlarr. 

.htt! ..... .. -· ---eı.::.=-...... 

Hanımlar için 
Den t.lııHdi, mltenenl 

nnJderde 

~rilebWr 
mbalar 

121 / Uraclar 
2itibareD 

MQfloa Ue gabar 21 t / 
din pardesaler 2 " fpekli 

21
1
/2 Muplllbalar " 

Çocuklar için 
tııgın. 

Mupmbaluı 41
/2 " 

Tnıoçkotlar 81
/2 " Ylnlli 81
/2 Paltolu " 

Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto-

lar, kostümler ve 

muşambalarla Ha-

nımefcndilere mah

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

an O.. 
11"'*1117 ... ~· - ' 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
letanbulda ~ Sendalyac:.ı.r ııolıatmck Xuttil)'ii f.ı.ilıMı 

ytldle ıllt. ıı, yllzile ycqan ıs, yalhbo,9 y.,alı: 1 lln19. Ku§tllyUııUn 
lııilosu 100 lı:unapll ı.,ı.r. KaqteyU .._,len 'Mt!lbr, Uaıs ..abr. 
Tal. !3027. 

Şltll • Osmaabey 

Yeni Türkiye Me~te~i 
Yuva • ilk • Orta 

Fran1ııca ve fngilizce lllaııJan kar hallııde 
Ye itina ile tedrll edilir, 
Kayıt denm etmektadlr -

lstanbul Evkaf mO
dürlUQUnden: 

Evkaftan mut w vazife almakta olan hademei bayaratın 
Eyl61 yolrlaımılan len olunacafmdan esbabı vuifenin ma.haJ.
lerinden letihw.l edecekleri fotoğraflı llmühaberle bluat Mü
diriyet Vazif.e kalemine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Liseler mübayaat komisyonundan 
komisiyommıuza merbut mekteplerinbihenelik kuru meyvaları 
ile gaz, benzin, va.kom ve mazot yağı ve Kandilli Kız mektebi

.......................... 
RE~MI ILINLlR T~RI LİMTED IİIKETİ 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı -' uncu kat 

Telgraf adresi: Reımilin - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 --· -. • .,... ··~ •• ;}ı. 

-- NiŞANTAŞl'NDA 

Kız ve Erkek ş· ı· T kk• L• • Ana - ilk 
Leyli ve Nehari iŞ 1 er a l ISeSI Orta - Lise 

Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öirrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve 
Kız - Erkek talebe için ayn binalarila ayrı leyU tetkillb mevcuttur. Her gün saaat 10-17 ye 
kadar talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. 

Telefonı Beyoğlu 2517 Tesis tarihi 1879 -- ---~ ~ 

-~ 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTI 
BAHÇE 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZE ve SAFiYET 

San'at ye fennin birer harikasıdır.~ 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

ı - Talibin yaşı on sekizden qağı ve otu• beften yukarı 
olmamalıdır. 

Z- İdadi ve Orta meictep veya bunlara madil mektop me
zunlan ile Lise eekizincl amıft ikmal edeııMır imtiıbansıs, iki 
saıe mahkeme bqkitabetindcı ve beş sene .zabıt kitabetinıde bu 
lunanlar, 1D11.lfunatı hukuki~. kitabet, hesaptan, işbu şeraiti 
halıı olmıyaıılar, kitabet, edebiyat, heaap, malOmatı medeniye 
ve lktiaadiyo, umumi tarih ve coğrafyadan imtihana tabidir. 

1 - Tallplıerin SO Eylfil tarihine kadar zirde göateril«ı Ye

salt ile mektep idarC11fne veya bulundu'klan yer mttddeiumu
mllilı:lerlne mUracaat etmeleri 11.nmdır. 
A - Melmp phaıdetnameırl veya tMdlılmameai, memuriyette 

lu beraetl .duımet mubatuı, 
B - lıhh• nıpoca, 
C - Hiiviy.et cüzdanı, Htı.nühal ıvarakut. 
D - Halen ukerlikle ellkalI olmadıfma dair vı MııA, 

B - Uç adet 9 .x 12 eb'edında fot.ofraf, 
4 - Tedri1ata baflaadJktan IODI'& kayıt ve ·kabul nruaıneıe.t 

ytıpiliıııyacafmdtn taliplerin müracaatlannı tacil etmeleri 
lcabeder. 

10 Eylfil perşembe günil 

Kartal' da köy gi 
reşleri icra edile· 
cektir. 
Bai gürqe 50 büyüli ocıa. 

30 köçük ortaye 20 lira n8 
fat verileoektlr, (2301) 

Peıtevnlyal Vakfından: 

Sişll'de 1uet Pqa sokağ 
da V alde ap.artmanmm 9 
maralı dairesi voe Aksaray' 
V esirçepne eoıkafınıda 8 nlJll!'. 
nalı hane birer eene milıdd.~ 
klraye ~hnck Uzere yiııı 

gün müddetle aleni miizay~ 
ye vazolunmuştuır. Taliple/' 
yevmi müzayede oJeraık tlY 
kılman Eylfilün 12 ıine ıt' 

aaii.f cumartesi. pil saat 
ya kadar llltanbul Evkaf 1' 
diriyetinde Pertevnıiyal i 
tine veya Encümw m~ 
etmeleri. 

Kadıköy 
Erlıu Llusi. JllJdtJrliJ 

den: 
• 

Me'ktetmıııwde tmı 

lise tef'r\litı yapılmıt 
1-9-931 tarihfndesı itiban=sı, 
yıt muıımelelloe bltlanmlf 

~rklareli lon~abar it loıuları ~:,~ ~::·,:
4

~~-
2s Eylül 931 Cuma günü '"~:'. .• Pnıwu Jıutawl" 

Kırklareli Vilayetinden: amcı. Mthadi,. H•0mAıı 111 

ı - YUlaıek yerit ve İelah erııoüm«ıi naımııa umum Tra([ya- lan Jı.ıJea IlııunttPJu ~ 
ya oamil olmak üzere eon bahar at kOflllan 25 Eylfil M•lımet Tevfik Beyeı 
931 cuma günü Kırklaftli vil!~ meıtı:czinde yapıla- M. Mitlıaı " lönkla .fıendl1' 
caktır. 1* bt'a cirolu - mücibloe" ~ 

a - Kayt ve kabul muameleei u Elylfil !131 perşembe gtDıil dyua. ınanc1uıu-~ czssı) . 
saat on eelı:l.se kadar olup ondan e<mra ıyapılmıyacak- 45 lıııruı bon:unua kartı ıpı 
ar. tariblnıden beıd Ue bir ayın "' 

S - Hariçten müracaat edecekler talimat da~ hay- runda Ct"ııec.lı: lllı yedi gtııı içil 
vanmm mükemmel eşk!linl ve greoefi koşunun ıuı- bit- ltl.ruınıa - ı.cr-usa .,,ııı 
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Istanbul Deniz levazım satınalma 
komisyonundan: 

3300 Adet Yün faoile )' Kapalı sarl1a ihaleli ZS :myıaı 931 
8000 çift Yün 20l'llll )çaqıamba güntt eaat 10,5 <lL 

Yukarıda clnıa ve miktarı yazılı .. y- hi%anıda gösteri-

ne ceçmelı ve teblll nwhmı~ )IJ 

olmalı: tı.re ilin olunur. 

ZAYİ - Zat milhllrllmll pil' d 
tim. Y...ı.ini balı:bttlrdlljıll 
ealılalnin hillımll olımadtlı JJ.111 ° 
nur. M:üradl~ caddeııhıde şe 
otcll ml!stccirl Ahmet Muataf•· 

len gUn ve eaatte kapalı zarf ımulile lıhaleal icra edileceğin- ________ ..-
den tartnamesini a1mfll.k istiyenlerin her ıün w vermek isti- B•flaci /er• JlemıırluJutJifaP' 

Mabcw: oluıp paraya çevrı.ııııe'_.,. 
yenlerin yukarıda g&terilen i.ıılıle atin ve -.atinde teminatla- 1ıanır ...,..llon büfe, ;remelr ,,,,.-~ 
rile bir~ Kasımpaşada Deniz Levazımı Satmalma Komi- antika paravan ..ı•mendra ııt' 
syonuna milracaatlan. lrad1.fe perde , lıillm, yağlı tıor' · 

nin eovan ~patatesi 29-9-931 tarihine müısadlf ealı gilnü saat ---------------------
15 te ihale edilmek üzcıre kapalı zarf usulile münakıasaya ve Ga- • Muayenehane Nakli 

blo, çatal ..,. bıçak taJıınıları. 

manto, ?C afr •tya 14 EylQ! 1' 
latasaray Lisesinden maada diğer mekteplerin ekmek kmntı
larile yemek artıkları yevmi mezkUrda ve saatte ihale edilmek Dr. HQRHQRUNi EmJ:~'ıı:!:i"N:ô~e-
üzere kapalı zarf usulile müzayedeye komtlmustur. Taliolerin Taksim Zambak Sokak No. 41 e 
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edilecefinden talip olanlar"' ~! 
ll mezkQre müracaat ~ 
olun ili. 
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