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MiLLiYET PAZAR 4 TEŞRiNiEVVEL. 1931 

KARA 48iR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

~is Hldagi 

Nazifi tanıyordum 
Ben teb'it edildiğim lzmirden, 

o da teb 'it edildiği 
Maltadan dönmüş bulunuyorduk 

Lore V eran, 1 - Zararı yok, siz içindeaini:ı: 
- Bi:ı: anladık, diyordu, "Ka ya ••• 

ra bir gün,, yazı11 üzerinde - Aderesimi kimden öğren-
d .. ' Süleyman Nazifle anlattınız. ımz. 

O yazacak, siz de imza edecek· - Sizin arkadatınız • , •••• 
tiniz ve öyle yaptmı:ı: Franıe dan 
Deapere'yi fena hükümlere sev - Ha ••• Fakat o benim arka
keden bu ademın her sö:ı:ii gibi daıım değil, benim ıeytanım 
bu da tamam- yanlıt ve yalan diyiniz. Allah ümmeti Muham· 
idi. Süle:rman Nazif iyi bir medi onun ıerrinden korusun. 
Tiirk piri, güzel cinaılarile ya Ona müracaat ettiğini:ı: çok fe
zılarmı le:ı:zetle okutan bir mu na olmUflur. 
barrir olarak tanırdan. Fakat - Sizin beni aradığım:ı:ı du
kendiıini biç görmemiıtim Hat yunca derhal Franıe Despreye 
ti kendiıi de bana hitaben yaz- kotmuı, yeni bir casuslukta bu
dıiı aç.ık bir mektupta benim lunmuıtur; hele m.kıadmızı 
tevkifimden bahaederk- "Ben da söy)edini:ı:se •• 
o zamana kadar Aziz Hüdayi- - Söylemedim, fakat ben o
nin yüzünü görmemit ve adını nun böyle bir alçaklıkta bulu-
iıitmemiıtim., diyor. nacağını tahmin etmem. 

Hitıralanmın eaaıım kuran - Tahmin değil, kat'iyetle 
o olduğu ve edebiyatımızda mü emin olunuz. 
him roller oynadığı için muh- - Çok ıeyl Bu kadar ilim, 
terem okuyucularımın onu bir bu kadar edip bir adamdan •• 
az daha yakından tanunaamda - iblis te ilim, ibliı te muh 
ftıide umuyorwn. Hikayemin teremdi, fakat babamızı cennet 
ilk kısmını bitirmeden evvel ten o çıkardı, oğullarını da ce
merhumdan bi~ az bahaedece- henneme sokan odur. 
• · - Siz onunla pek samimi ar gım. 

Evet, onu yazılarile, bilhaa- kadat değil miydiniz? 
sa i9gal zamanında ehemmiyet - Pek samimi olduğumuz i
li bir mahiyet alan "hitabe., le- çin beni Maltaya gönderdi, na
ri ve "firakı ırak,, larile tanıyor sıl ki sizi de F ranaada Sprenin 
dum. Ben, teb'it edildiğim lz- :ı:ındanına attırdı. 
mirden, 0 da teb'it edildiği - Onun bu itlerle ne müna-
Maltadan lıtanbula döamüt- ıebeti vardı? 
tük. Bir aralık Anadoludan Sü- - Casusluk. "Kara Bir Gü
leyman Nazifin "hitabe" sini ia n.,ü kaaden yanlı§ tercüme e
tediler. "Mümkün olduiu ka- den ve o gün erkenden Franıe 
dar çok mikdarda gönderiniz., Despreye götürüp veren odur. 
diyorlardı. Kitapçılarda aradım O sendea ziyade benim ceza 
yok. Eaaaen İngiliz sansörü ev ııörmemi istiyordu da ondan. 
veli baaılmuına hiç müsaade 
etmemiı, sonra bir çok yerleri 
çıkarılmak üzere baıtınlmıtaa 
da satılması memnu imiı, gizli 
olarak bazı kitapçılarda bul
mak mümkündür diyorlardı. 
Günlerce aradığım halde ancak 
yedi tane bulabilmiıtim. Bul
duldanm da fena bir kitft üze 
rine baıılmıt ve rutubetten yap 
rakları çürüyecek bir hale gel
mitti. Yazılara gelince o kadar 
yanlıt dizilmiıti ki bir çok yer
lerinde doğru bir mi.na bulmak 
imkinsızdı. Bu vaziyet karıısın 
da yapılacak bir ıey vardı: Sü
leymtın Nazifi bulmak, milsaa
de almak ve hitabeyi gene gizli 
olarak bastırmak. • 

Süleyman Nazifi bulmak? 
Bu da benim için hitabeyi bul
mak kadar güç oldu. Maltadan 
yeni g e lmitti. Nerede oturdu
ğunu bilen yok. Hem acaba iki
mizin timdi hafi olarak buluı
mamız Franıızlar kadar İn
gilizleri de kuıkulandırmaya
cak mıydı? Fakat aradığım 
maksat yanında bu mülahaza -
r.~n kıymeti yoktu. Nazifin ad
resini kimden ıoracağmıı dütü 
nürken bir vakitler aynı gaze
te ve aynı matbaada beraber ça 
lııtığım bildiğim bir zat hatın
ma geldi. Bu zatın yeri malum• 
du. Gidip görüştüm. Bir az te
reddütten ~onra, 

(Devamı var) 

Belçika kralı Elysee'de 
ARiS, 2 A.A. - M. Doumer 

Belçika kral ve kraliçeıini Elyaee' • 
de öğle yemeğine alakoymuıtur. Ye 
mekte bazı belçikalı rical ile M. La
va! ve ttlikaaı, M. Briand, maretal 
Lyautey ve refika11 hazır bulunınuı
lardır. 

Belçika kralı M. Doumer' e Birin
ci Leopold nif8Dmın birinci rütbe
ıini tevdi etmiıtir. 

P ARiS, 2 A.A. - Belçika kral 
ve kraliçeai üç gün Paris'te kaldık
tan ve bunların zarfında her gün 
muntazaman müıtemlekit sergisini 
ziyaret ettikten ıonra bugün tayya
re ile Bruxellea'e avdet etmiılerdir. 

Duk D'Y orko beygirle
rini satıyor 

LONDRA, 2 A.A. - Duk d'Y -
ork, buhranı clolayısile bu ay niha
yetinde altı beğirini satmağa karar 
vermiıtir. 

Glascow arbedeleri 
LONDRA, 2 A.A. - Avam ka

ınaraamda lıkoçya nazırı M. Sinc
lair, ckıeriıi sopa ve demirlerle mü
ıellah 50,000 kitinin iıtirak etmiı 
olduğu ClaKOw kargaıalıkları hak
kında tafailat vermiştir. Mumaileyh, 
üç poliı memuru ile dört ıivilin ya
ralanmıı ve 12 kitinin tevkif edilmit 
olduğunu ilave etmiıtir. 

Çin de 
Vaziyet 

Tayyareler Çin kışlala• 
rını bombardman ettiler 

TOKYO, 2 A.A. - Newchwq 
ı.ı.rincı. bir taknn karsaıalıldar çık 
bit aöylenmek!edir. Sekiz yia ka
dar aak...te bir çok etkiya ..ı..tJ .. 
yin ıı.. tebre hücum •tmitler, 3IO 
Çia'li poliale fiddetli bir çarpıfmllya 
giripn.iılerdir. 

Şehrin alevler içinde kaldıtı rii· 
yet edilmektedir. Her türlü muhabe 
rat inlutaa uğramııtır. Japon konao
los!ıaneıile poliı karakoluna da hü
cum edilmiıtir. 

Chang-Chun' da birkaç Japon ke
tif tayyareıine ateı etmit oaln altı 
bin Çin aakerinden mürekkep bir 
müfrezeye Japon tayyareleri altmıf 
kadar bomba atmııtır. 

Boınbardımanlar 
MUKDEN, 2 A.A. - 650 kadar 

takinin Mukden tehrinin prbmda
ki hanliyi tahrip etmdı:te olduktan 
haber almmaaı üzerine busün o ta· 
raflara Japon bombardıman tayyare 
leri gönderilmiıtir. 

Japon taggarelerinin 
bombardımanı 

CHANG-CHUN,3 A.A. - Japon 
tayyarelerinin Çin aakerleri üzerine 
dün atmıı oldukları bombalann teıi 
rile Peiıhan ve Chang Tae'de bulu
nan luılalann tamamile harap oldu 
iu IÖylenmdı:tedir. Bu bombardı
man neticesinde ölenlerin miktan 
200 kadar tahmin edilmektedir. 

Nev - C/ıang' da sükun 
iade edildi 

MUKDEN, 3 A.A. - Japon aa
kerleri N ew-Chans' da e,kiya tara• 
fmdan göıterilen cüz'i mukavemeti 
kırarak sükunu iadeye muvaffak ol
muılardır. 

Şakiler çolalıgor 
TOKYO, Z A.A. - Cenubi Man 

çuride ıekavet, sünden güne art
maktadır. Firari Çin aıkerleri, hay
dutçaıına hareket etmektedirler. 
Bunlar, yağmakerlik yapmakta a
dam öldürmektedirler. Bunlar, bu 
ıakavetlerin.i Japonya'ya terkedil
mit olan İmtiyazlı mıntakarun tark 
ve sarhmda, İcra ediyorlar. Mançu
ri ıimendifer hattı, bu mıntakadan 
geçer. Buradaki Japon kuvvetleri
nin hemen hemen hepıi çekilmiftir. 
Firariler, Chaııır· Choung. Kherbine 
hattı üzainde bu ıuretle hareket 
eylemdı:tedirler. Şüilerin faaliyet 
Ph••ma bilbuaa Mukden, Chjmjn_ 
Clıaq, lnko, Kirin, Fuıhunır tehir· 
leri havalili dahildir. Mukden-Pelôn 
yolu üzerinde ıık aık tııanızlar vuku 
bulmaktadır. Şimdiye kadar üç kafi 
le teylı:if eclilerek soyulmuıtur. 

Don Jaime'nin fücceten 
vefatı 

PARIS, 2 A.A. - Burbon hane
danından Don Jaime, vefat ebniıtir. 

Prenı, Chantilly'de bir gezinti 
yapmak Üzere dün öğleden ıonra 
ikametgahından çıkmıt idi. Bir kalp 
buhranı batlangıcı yüz göıtermeai 
üzerine avdete mecbur kalmıı ve a• 
ce ıon nefesini vermiıtir. 

Ingiliz hariciye nazırı 
Parise davet edildi 

LONDRA, 3 A.A. - Sabah ga· 
zetelerine hariciye nezareti tarafın
dan gönderilen bir tebliğden anlatd 
dıima göre M. Laval, M Briand ve 
M. Flandin ıiyui vaziyet lıaklanda 
müzakeratta bulunmak üzere harici
ye nazırı Lort Reading'i Paris·e 
davet ebniılerdir. Lort Reading Pa
ris'e gitmek üzere 6 T. Evvelde Lon 
dradan hareket edecektir. 

M. Grandi'nin Berlin 
seyahati 

BERLIN, 2 A.A. - M. Grandi'. 
nin Berlin seyyahetinin evvelce ka
rarlaştınlan tarihten daha evvel ve 
teşrinievvelin on beş g ünü i;.inde 
vuku bulacağı söylenmektedir. 

ı /ngilterede 
intihabat 
29 T eşrinievvelde ya
pılacağı anlaşılıyor 
LONDRA, 3 A.A. - M. Mac 

Donalıl, geçen hafta z&rfındaki ıiya 
ai vak'alar hakkında krala malümat 
wwuaek ••umumi eiyui QZiyet 
h.ı.ıanda göriitmd< üzse Buckinıı
ham Palace'a sitmiıtir. M. Mac Do 
nald kralla bir ... t kadar söriittiik
ten sonra aaat ıo 11 bet ıreçe aaray
dan aynlmııtır. 

Umrıml intihabat listesi 
LONDRA, 2 A.A. - Krel umu

mj intihabat meaeleai baklanda fır. 
ka reiılerinin fikir ve mütalealanru 
ıormuıtur. 

Salihiyetlar mahafil umumi inti• 
hahatm 29 te,rinievvelde yapdaca
iı kanaatında bulunmaktadır. 

LONDRA, 2 A. A. - Nazırlar 
mecliai iki eıetten fazla a\iren ye 

kabineye dahil bulunmıyan Liberal 
na:nrlarla iıtipre için birkaç defa 
inlotaa ufnayan uzun bir içtimadan 
sonra umumi intihabata ait formü
lün kat'i ıeldi hakkında bir karar 
veı-meden dağılmııtır. 

Bu hafta içinde yeni hR- içtima 
yapılmıyacaktır. 

Alınan bir habere söre kabineye 
dahil muhafazakar nazırlarla kabine 
haricinde bulunan Liberal nazırlar 
araarnda fU ıırada bir çıkmaza gir
mit olan meaele umumi intihabat 
baklanda formüle "tarife" kelimeai 
nin konmaımdan ibaret bulunmakta 
dır. 

Bu hafta sonunda Liberaller •· 
ra11nda yeni iıtif8reler vukuu ihti
mal dahilinde görülmektedir. 

Amele fırkası1'1n senelik 
içtimaı 

LONDRA, 2 A.A. - Amele fır
kasının Scarberough'da toplanacak 
olan aenelik konferant1na iıtirak et
mek üzere yola çıkan ve M. Mac 
Donald'ın eıki mesai arkadaıların
dan bulunan M. Henderson ile ame
le fırkaıma menaup diier aabık na
zırlar da M. Mac Donalcl'ın Seham' 
a sltmek üzre binmit olduğu trende 
bulunmakta idiler. M. Mac Donald 
ile M. Henderson ara11nda bir kar
ıılaıma ve sörüıme olmamııtır. 

M. Mac Donald içtimada 
SEAHAM. 1 A. A. - M. Mac 

Donald'ın izaİıatını dinlemek için 
toplanan amele fırka11 murahhaala
rmm içtimaı bittikten sonra fırka
nm mahalli te,kilatı katibi umumiai, 
fırkanın batka bir namzet ıröıter
mek huıuıundaki ilk karannda ıa
rar ettifinj bildirmiıtir. 

M. Mac Donald içtima aalonun
dan çıkarak otomobiline bindifi 11-
rada "yqa,, ıealeri ititilmiıtir. Bu 
tezahürlerin araıına bazı muhalefet 
ıadalan da kanımııtır. M. Mac Do
nald amele fırkatı murahhaslarının 
bu içtimanda ıorulan muhtelif ıual
lere cevap vermiıtir. içtima de,•am 
ettiği müddetçe ne bir münakaf8 ol
mun, ne de bir karar ıureti teklif e
dilmiıtir. 

M. Mac Donald C/ıe9uers'e 
gitti 

LONDRA, 3 A.A. - M. Mac 
Donald ortaya çıkan bazı ıayialar 
hilifına olarak M. Lloyd George'la 
görüımeğe gitmemiıtir. M Mac 
Donald hafta sonunu rahatça geçir 
mek üzere Chequera'e ıribniıtir. Ka 
binenin pazarteai günü tekrar top
lıuunıuı muhtemeldir. Liberaller a• 
raamdaki iıtiıareler devam etmekte
dir. 

Aflam kamarasında gürill
tiilii bir lıddire 

- Ben de pek iyi bilmiyo
rum, galiba Şiılide, Meşrutiyet 
mahallesinde •. diye noksan bir 
adres verdi. 

Meb'uılardan M Kirkwooıl, eha 
liye kallı hücum etmit olan polisin 
hu hareketini protesto etmiş ve Glaı 
cow'daki memurlara meydan oku
mak üzere oraya gitmeğe hazır oldu 
ğunu beyan eylemiıtir. Müstemlikat sergisinde 

yerliler haf tası 
Bir bankayı soydular PARIS, 2 A.A. _ Mar"'al Lyau 

LONDRAA, 2 A.A. - Avam 
kamarasının bu aııbahki İçtİmaında 
amele fırkaamın sol cenah azHını 
dün akfam Glaıgov'da yapılan nü
mayiı dolayışile gürültülü bir hadi
ıe çıkarmıılardır. Amele fırka11 m&
bu•larmdan M. Kirrnood gayet 
yükıek ve kuvvetli bir aesle aöyle
dtği nutkun ıonuna geldiği vakit 
meclis Reisi ayağa kalkmıı ve nut
kun son kıımını ayakta dinlemiıtir. 
Nutuk biter bitmez Reis M. Kirk
wood dönerek mecliıin dahili 
nizamnamesini artık öğrenmiı olma 
11 lünngeldiğini söylemiıtir. Hadi
se bu ıuı·etll" k~panmııtır. 

Meırutiyet mahallesinin ça
murlu sokaklarında beş altı e
vin kapısını çaldıktan sonra ni
h ayet bulabildim. Muhterem e
dip henüz kalkmış; pijama ve 
hırka ile beni kitap odasına al
dı . İki felaket arkadaşı, iki duy 
gu arkadaşı ve iki gaye arkada
şı gibi samimi bir hasbühalde 
bu lunduk O , mütemadiyen 
kendi yüzünden, az kalsın, bir 
fr likete uğrayacağımı düşüne
r ek üzülüyor ve benden af • di
leyordu. 

- o~tat , d edim, ikimiz de 
vazifelerimizi yaptık. Vazife 
karşısında t e hlike ve ölüm mü
lahazası yoktur. 

Sonra itizar a başbdı: 
- Evim pek perişan. Henüz 

kendimi toplayamadım. 

HART FORD, (lndiana) 2 A.A. tey, müstemlekeci hükiımetler ta
- "Bank sity zen State" bankası- rafından aarfedilmiş olan gayreti 
nın önünde otomobilden inen 4 ıa· ı;öıtennek ve müstemlekatm yerli 
ki zorla bankaya girerek 30 bin do- halkın ın maddi \•e manevi ve fikri 
lar alımşlardır. Belediye reisliği va- seviyesini yüksel tmeğe matuf bey
zifesini de ifa eden veznedarı kendi nelmilel mahiyette ve teşrinievvelin 
lerile birlikte gelmeğe mecbur ede- 5 nden ıo nuna kadar devam etmek 
rek bir kurşun yağmuru altında ka- üzeı·e bir ( Y erlilcr cemiyeti haftası) 
çıp sitmişlerdir. ya~mağa karar vermiıtir Küşat cel-

f ranSIZ Reisicümhuru ~:;:~:. M. Allert Sarrau riyaset ede. 

temyiz mahkemesinde Pompei'de eski bir 
PARIS, 2 A.A. - M. Doumer, d 

temyiz m~~kemeainin hu seneki ilk mey an 
celseıini resmen açmış tır. Baro Re;. POMPEI, 2 A.A. - Maison de 
si sıfatile av,.katlar namına tahlif 1 Menandre'de yapılmakta olan hafri
edilm si lazım gelen M. Puvankare- yat esnaıında imperatorluk dernne 
nin hu celsede bulunamayışma tees- ait ve l metre 70 santimetre tulun
ıüf edilmiştir. Maamafih, sıhhati de bir araba meydana çıkarılmııtır. 
günden güne aelah bulmakta olan Kıymettar araba, asırlardan beri üze 
M. Puvnnkarenin Baro meclisinde rinde birikrnit olan şeylerden tathir 
pek yakın bir zamanda isbatı vücut edildikten sonra Nampelj müzesinde 
edeceği ümit olunmaktadır. teıhir olunacaktır. 

Nazırlar sarayda 
LONDRA, 2 A.A. - Kral Da

hiliye nazırı Sör Herbert Samouel'i 
kabul etmiştir. 

LONDRA, 2 A.A. - Sör Austen 
Chamberlain, kral tarafından kabul 
edilmiştir. 

Edison yavaş yavaş .. 
sonoyor 

NEW-ORANGE, (Yeni Jersey), 
2 A.A. - Edison ııittikçe kuvvet
ten düımektedir. Vaktinin büyük 
bir kmrunı kütüphanesindeki koltu
ğunda yastıklara dayanmı§ olarak 
geçirmiştir. Hasta bakıcılar gece 
gündüz yanıbaıında durup bekle
mektedirler 

Rayhşbank 
Müşkül atta 
Vaziyet heyecan tevlit 

ediy.or 
BERUN, 2 Ayni -nda bem 

altın kartdık miktarının a~f, 
h- do mütedavil banknotlar mıkta 
rma ıırtmq ol.ı..iunu ı&t
Rayhfbaak loilbçoou aiyaai ve m.ıi 
mahafilde tiddetli bir ı..,r- tev• 
lit etmittir. 

Son zamanlarda Rayhıbıınktan 
mühim miktarda döviz çekmekte ol
d~u malüm idi, fakat icap eden 
tedbirler ittihaz eclilmiyerek itlerin 
bu derece ileri sitmesine müaaade 
edileceği hiç te zannolunmıyordu. 

Fazla banknot ihraç edilmit oldu 
iu aöylenemez, maamafih lnğiliz li
raamm ıukutu ve ihracatm tenaku· 
au yüzünden Almanya'run takribi 
vaziyeti endite uyanclıracak bir ııer 
sinlik arzetmelrtectir. Alman buıka
lan, ahm milqaauu teaketmit olaa 
ecnebi -1.ı.otler paralan loyme
tinin dütrneai yüzünden hiıcliı olan 
muhataralann önüne seçmek için 
uiraııp durmaktadırlar. 

Muhtelif yerlerden borçlar Ye 

1 nsiliz linw olarak ııçılmıt krediler 
için bir takaa oda11 Chcaring ihclaaı 
talep edilmektedir. Zannolunduğuna 
göre Almanların yalruz Ruılarla, 
1 ngiliz liraaı olarak giritmit olduk· 
!arı işlerde düçar olduklan zayiat 
4 milyona baliğ olmaktadır. 

BERLlN, 2 A. A. - Rayhtbank 
bilançoıunun ağırla§maaı, ıent, çek, 
esham ve ıenedat üzerine avanılar 
ıeklindeki pililsmanların artmaaı ıu 
re tinde tecli etmektedir. Ticari ıent 
ve çeklerdeki tezayüt 550 milyon
dur. Salilbiyettar mahafil, 200 mil
yon marklık vadeli teahhütlerin tes 
Yiyeıi huıuıunun yann ikmal edile 
cek yegane ameliye <>lduğu beyan 
etmektedir. 

Bu ameliyenin, yükü, gelecek bi0 

lançolorda hiuedilecektir. Hükume
tin döviz ticaretinin murakabesini 
takviye için icil tetbirler ittihaz et
meıine intizar edilmektedir. Serbea 
döviz ticaretini takyit ve dö.iz he
aaplarma ait beyannameler hakkın
daki ahkam ile hariçte yapılan aatıı· 
lardan ha11l olan dövizleri memle
kete ithal etmek mecburiyetini tet
dit edecek bir emirname kariben in
tiıar edecektir. lakonto fiatı haldon
da henüz hiç bir karar verilmemit
tir. Maamafih, yüzde ıekizden yüz. 
ele ona çıkarılacağı zannolunuyor. 

Parlamentolar konfe
ransı açıldı 

BOKREŞ, 2 A.A. - Tcına, Sava 
ve Adriatique konferanıı, alakadar 
hük\ımetleri temail eden 28 murab
baı hazır bulunduğu halde aç<lmıı
tır. 

ispanyada kadınlara 
intihap hakkı verildi 

MADRIT, 2 A.A. - Corres mec 
liıi kanunu esasi layihaaırun kadın
lar;!. intihap hakkı verilmesi hakkın• 
dairi maddesini 121 muhalif reye 
kartı 160 rey ile kabul etmiıtir. 

Kadmlarla erkekler 23 yaşından 
itibaren rey aahibi olacaklardır. 

Lindberg ile karısı bir 
kaza atlattılar 

NEVYORK, 2 A.A. - Bindikle
ri tek aatıhlı tayyarenin Y angeç neh 
rinde ve Hanııeu civarıncla devril
meai üzerine nehre düımüt olan tay 
yareci Lindberg ile kanıı, Hermeı 
iımindeki lngiliz tayyare ıremiainin 
tayfııu tarafından sai ve aalim ola
rak kurtarılmıılardır. 

Hindenburg 84 yaşında 
BERLIN, 2 A.A. - Hinden

bourır, doğumunun 48 nci yıl dönü0 

münü teıit etmiıtir. 
Bütün matbuat, bu yıl dönümü

nü teveccühle kartılamaktadır. Hin
denbourg, Berlinden müfarebt et
memiıtir. Müf&rünileyh, sarayda 
kalmış ve halk aarayın önünde topla 
narak keftdiıine tazimatta bıılunınuı 
lur. 

Hindistanda muzır 
neşriyat menedildi 

SlMLA, 3 (A.A.) - Halkı 
cinayet yapmağa yahut kuvve
te müracaat etmeğe sevk ve tet 
vik edecek mahiyette bulunan 
yazıların ne,rine mani olmak 
üzere yapılan kanun layihası 
te,rii meclis tarafından kabul 
edilmi,tir. 

Atina borsası 10 T. 
evvele kadar kapalı 

ATINA, 2 A.A. - Bor10.nın ka
palı bulunacağı müddet T. evvelin 
onuna kadar temdit edilmiıtir. 

D 
• Halikanlı aşireti 

405 aile garp vilayetlerimize 
yerleştirilmektedir 

'.ANKARA, 3 (A.A.) - lruıda hucludumu:ı:wı prluncla sef 
yar bir kabile vaziyetinde buluaan Halikanlı aıiretinin meıv~ 
405 aile garp 'rilayetlerimi:ı:e yerleımek üzere memleketimize b• 
ret ve hükiimetimizc müracaat etmiıtir. Hükiimt bu aıiret efrf 
dınm garp vilayetlerine nakil ve iakinlarım kararlaıtırmııııt 
llk kafileler mürettep oldukları yerlere yerlqtirilmigtir. 

Halikıınlılar Celalilerin bir koludur. Türk ırkındandır. Üç dc;ı! 
yüz ıene evvelki cetlerinin Konyalı olduğu müspettir. Kendi!~ 
de bunu böyle bilmekte ve aöylemektedirler. Çocukları da datıil 
olduğu halde cümlesi türkçe konuımaktadır. 

Sof ga- Selanik telefonu açıldı 
SOFYA 2 (Milliyet) - Sofya . Seliln.ik telefon hattı dünden itİ' 

haren halka açılmııtır. Telefon hattıaın Atinaya kadar temdidi mu~ 
clir. 

Yunan tezine karşı Bulgarlar 
SOFY A, 2 (Milliyet) - Balkan Birliti bulgar milli ırrupa reiıi pf# 

feaör Genof "Zarya,, gazeteaine vaki olan beyanatında, Balkan devletle!' 
araımda derhal dostluk, hüem ve teminat miaaki akdi hakkındaki YutJll 
tezine mukabil, Bulgar hey"ti murahhaaa11nın evvel emirde ekalliyotl' 
meselesinin halli talebinde bulunacağını aöylemiıtir. 

Bulgar başvekili M. Malinof hasta 
SOFY A 2 (Milliyet)- Cenevre deki vazifeainin ifası 11raamda yotf 

lan Bıılgar haıvekili M. Malino(f rahataız bulunmakta ve yatağmdan çıl 
mamaktadır. M. Malinoff kalp haıt ahğmdan muztariptir. 

Sırplar hudutta bir tedbir aldılar 
SOFY A, 2 (Milliyet) - Zarya ismindeki Makedonya gazeteainin ~ 

haberine nazaran, Sırp makamatı, Bulgar hududundan itibaren 4 kilomet 
re içeriye kadar mıntakalardaki h•lkı daha geriye almağa ve bu mıntalı' 
dahilindeki evleri yıkmağa karar •ermiıtir. 

Fatsa ya hiç bir vapur uğramıyo· 
FATSA 2 (Milliyet) -· Limanımıza uğramakta olan Seyriaefain idi' 

reai vapurlan Karadeniz seferlerinden bu limanı kaldınnıtlardır. Dii" 
vapur kumpanyaları da bu limana npurlarını ufnatmamaktadır. Bu ıır 
ntle hem ticaret ve hem de yolcular için mütkil vaziyet tahaddüı eımelı· 
tedir. uRI' 

Fatsada mangenez madenleri 
FATSA, 2 (Milliyet) - Fataada Ordu Manganez Maden Şirketi..,,;. 

hendiıleri bir aydan beri tetkikattıı bulurunaktadırlar. Müteaddit madd 
menfez ve mahallerıni gezerek bunlardan iıtihaal eyledikleri madendel 
100 kiloluk bir nıimuneyi Avrupaya aevkettiler. 2:1 eyliil ı931 tarihinde" 
itibaren muhtelü mahallerden ocaklar açmak üzere temamile faaliyete gol 
mitlerdir. Mezk\ır MRnsanez madeninin zengin olduiu ku.vetle ümit edil" 
aıektedir. 

Sovyet suvarileri Mançuri 
hududunu geçmediler 

MOSKOVA 3 (A.A.) - Hariciye komiseri M. Litvinof Jap0P 
sefirini tekrar kabul ederek Mançurideki vaziyet hakkında uzıı~ 
uzadıya görüşmüştür. 

MOSKOVA 3 (A.A.) Sovyet ıüvari devriyelerinin ve zırhlı 
otomobillerinin Mançuri hududunu geçtiği hakkındaki İngiliz gı 
zetelerinin neşriyatı tamamen asılsızdır. Bu neşrikattan maks•1 

Sovyet Ruıyaya kartı tahrikatta bulunmaktır • 

Ankarada bir yangın 20 
dakikada söndürüldü 

ANKARA, 3 (A.A •• - Bugün saat 13 te Hamamönündelıİ 
Dumlupınar mahallesinde bir evin ocağından yangın çıkmıştıt· 
Yangın, itfaiyenin seri müdahalesi neticesinde 20 dakika :ı:arfııı· 
da söndürülmüttür. F.vin yalnız üst katı yıınmıttır. Yangının ç•· 
matır yıkamak üzere yakılan ateıten ileri geldiği anlaıılmııtır. 

Köyceğiz ormanlarının keresteleri 
KOYCECIZ, 3 (A.A.) - Bu ıene Köyceğiz ormanlarınd.0 

1 Sbin metre murabbaı kereste imal edilmittir. Keresteler hel 
aen Mıaıra ıevkedilirken bu sene Ruslann rekabeti yüzünden ıa• 
tılamamıtbr. Maamafih Mısır hükiimeti Ruslardan da henüz kt' 
reste almamıştır. Son zamanlarda lakenderiyedeki kereste tacit· 
)eri pazarlık suretile Mısır hükUmetine yüz bin travers aatmai' 
muvaffak olmuşlardır. Fiat çok dütüktür . Kaza dahilinde iskele• 
!erdeki istif edilmit bir halde bulunan kereıteler müıteri bekit 
mektedir. 

• 
Diyanbekirde sonbahar at koşularının netices1 

DIY ARBEKIR, 3 (A.A.) - Dün ıehrimizde Sonbahar at k~ 
şularına baılanmıştır. , 

Hiç ko9uya girmemit tay kotuıunda Sabri Beyin Naaibi biriıt0 
Kızıl Beyin Supha'sı ikinci gelmittir. Haliıkan at ve kısrak Y''. 
rışlarında Sabri Beyin Mes'udu birinci Mehmet Efendinin Güzelı 
ikinci gelmiştir. Her ırka menıup at ve kısrak yarıtında Remeııl~. 
Emin Efendinin atı birinci, Sofyanlı Mustafa Efendinin atı ikiııCI 
geldi. Yerli ve arap at ve kısraklara mahsus yarışta M ehme t ı:'.· 
fendinin Güzel' i birinci, Sait Efendinin atı ikinci geldi. KoşuY~ 
kazananlara mükafat tevzi olunmuıtur. 

Sof yada 
SOFY A 2 (Milliyet) Bilhas 

sa Bulgar ekalliyetlerinin mÜ· 
dafaaaına çalışan Otetez Paisi 
ismindeki Bulgar vatanperver
ler birliği Makedonya ve Dob
rucada Bulgar unsuruna kartı 

miting! 
kullanılan tedhiş sıyasetini pt0 

testo makamında, bu ayın diW 

düncü günü Sofyada ve diğe' 
vilayetler metingler tertip et• 

mittir, 
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8Yaş~l1dclki çOcUkıar-çalıştırıımıyarak-nlekt8be gö~derilecek 
...._ DarülfUnun 1 Mübadelede Mahkemelerde Belediyede l Maarifte 
Ekonomi u k Tahir Beg 1 Bir tefsir na imleri Lokanta 
İngiliz üzerinden dün Cevap veriyor Jhtilô.fı Tahkir _ Fiatl~ 
d ı 1 adı Hukuk fakültesi reisi Yunanlılar 250 emla- Köfteci Fazlı alb ay Belediye listeleri tasdik 

8 yaşındaki 
işçi çocuklar 
Bunlann iş yapmasına 

müsaade edilmiyor e muame e o ~ . ne diyor? kin daha hapse mahkum oldu ediyor, yüksek 
iadesini İsteY,orlar Katilden 15 seneye mahkUın fiatlar indirilecek .. 

Borsada dünkü muamele mikdarı 
6,967 ,500 franktır. 

.. .. 1 t 16 da Ticaret odası salo· 
Fi İngiliz lirası dün daha dutuk saa d yapılacaktır. Bu toplantı 

•tle muamele görmüttür. Pdr dunko:feranslara devam edile-
teınbe günü Paris borsasın a akt' Şı'rketler komiseri Rem 
İ" k . ku tan ce ır. ur parası ıle 830 ruş T . Suka Bey hükUmetlerle koo-
~ukarı muamele gören lngı ız zı 'fler ara11nda münasebet-
lirası, dün daha dütük fiat al- peratı "d ·s Zühtü Bey 
ın Ier, mu ern . . 

lfhr. 'kt tta füksiyon nazarıyesı, 
Dün İngiliz lirası 804 ku- S ds~d'n Enver Bey Türkiye' 

~f 31 santimde açıl.mıı, s~.- da: n ~ktısadı hakkında birer 

1 
, ve 810,47 den fıat ka

6
Y ;· k:nf:~ans vereceklerdir. 

Unduktan sonra, saat 1 a J f ' · · 
Bos k 45 omntimde kapan hracat o ısının 

Uru§ ~· d • hl•"• ınıttır. Maamafih dün bo~sa .a hır te ıgı 
İngiliz lirası üzerinden .~ıç bır İST ANBUL 3 (A.A.) -
ınuanıele olmamıştır. D~_n b?r- İhracat ofisind~n tebliğ edilmit 
'ada 6 967 500 frank uzerın· . ( 

• · B tır: 
den muamele olmuşt~r. un İtalya ve Kıbrıs gümrük ta-
dan maada 80.000 lsvıçrı" f~n rifesinde ahiren bazı tadilat ya 
~ı nıuamele ııörmüştür. ngı •: pılmıttır. Bu meyanda Türki
lırasınm normal zam~nda ~ yeden bu memleketlere ihraç e 
Pılan alivre sattılar, odenec dilecek eşya resimlerinde de de 
borçlar ve alacakların hangi '.'.a ğitiklik vardır. Alakadarların 
ra esası üzerinden mua111ele gor İh at ofisine müracaat ede
ınesi lazım geldiği etra~ın~a re~a:.alumat almaları bildiril-
henüz kat'i bir karar verılmıt . . 
dheğildir. Şehrimiz i~ısadi. ~- mCıştır. toir Lyon -Alle• 

afili bu mesele üzennde bır a omp • • k d 
•ar ittihazı hususunda ihtiyat- mand gişelerını apa 1 
la hareket etmektedirler. Ge- PARIS 2 A. A. - Comptoir 
len malumata göre lzmi~ t.i~- Lyon-111.,.,;~d'. ırifeleri~i ~pamıı· 
ret alemi eski laterlin fiatın~ tır. Talik edilmı~ olan ~ ılan, . bu-
6g 1 mütemayıl nun muvakkat bır tetbır oldugunu 
ç as tutu masına . . c · k 
s" .. k ed' I Pariı ticaret bildırmektedir. Bu omptoır, ıy-

orunme t ır er· k . tt. ha metli madenler aatışında mutaha1111 
odası da kat'i bir arar ı ı . • idi 
z d . . k"f etmektedır. . '} 1 • ın an ıstın a .. . Beynelmı e sanayı 
Maamafih bugünkü muphemı- , • 
Yetin izalesinin uzun sürmeye- sergısı 
ceği kanaati mevcuttur. ROMA, 2 (A.A.) - Beynel 
Konsorsiyomun milel sanayi sergisi dün M. Mu 

• • solini tarafından açılmıttır. Na 
Vazıyetı zırlardan M. de Bono bu müna· 

Daha bir müddet çalışacak 

Dünkü nüshamızda Cümhu
riyet Merkez bankası meclisi 
idare reisi Nusret Beyin izaha 
tına atfen konsorsiyom muame 
latının bugünden itibaren Dev
let bankasına devredileceğini 
Yaznııştık. 

Dün Ankaradan avdet eden 
Maliye heyeti teftişiye reisi ve 
borsa komiseri Adil Bey bir mu 
harririmizin bu huıusta sordu-
4u suale cevaben demiıtir ki: 
-Konıorsiyom bu muaveneti 

daha bir müddet devam ettire
ı:ektir. Ankaraya vaziyet hak· 
~nda Vekil Beyle temas için 
t1tnıiştim. 

'f okyoda Türk mamu
latı sergisi 

. Tokyoda uzun müddetten be 
rı hazırlanmakta olan Türk · 
l~alyan dostluk cemiyetinin ter 
lı? .ettiği "Türk mamulatı,, ser 
iıaı bu ayın birinde açılmıştır. 

Türk mamulat mahsulat ve 
ın , ~ 
ll&nuatını Japon milletıne ta: 

lbı:ıak gayesile açılan bu sergı 
b okyonun merkezi bir yerin~e 
ıılunan Miçukoıi müessesesın 

~e açılmıştır. 8 teşrinievve!e 
lldar açık bulunacak ser.ginı~ 

~Yasını İstanbul ve lzmır Tı· 
J:'•et odalarının gönderdiği 
k •:na T akamatau'nun 1?_:_mle-
etınıizden mübayaa ettıgı ma 

ltııılat ve c€miyet tarafından 
lopfanan eşyadır. 
Pvıısır süpürge tohumu 

isteyor 
Mısırdan iki büyük müessese 

~enı)elı.etimizden süpür~~ to
~';'lu almak için teşebbusata 

itrışnıiştir. 

Rusyada tütün ziraati 
tücrübeleri 

Sovyet hükumeti Şimali Kaf 
~asya, Kmm ve orta Asyada 
!~tün ziraatinin temini için tec 
lıbeler yaptırmakta idi. Gelen 

ll:ı ı· "be-l a. unıata nazaran bu tecru 
1erden yalnız Kafkasyanm bir 
«ıs b · · t' lllırıda yapılan tecrü e ıyı ne 
ıce ve . . 

rmıştır. 

İktisatçılar bugün 
· toplanıyorlar 

n
. Türk iklısatçıları cemiyeti-
ın ·· ·· 

sebetle bir nutuk söyleyerek 
serginin ehemmiyeti ve müs
temlekelerinin imarı hususun
da faşist hükumeti tarafından 
sarfedilen gayretleri anlatmış
tır. Bundan sonra M. Musolini 
sergide tertip edilen Fransız, 
Belçika, Danimarka ve ~dalar 
denizi pavyonlarını gezmış, ser 
ginin mürettiplerini tebrik et
miştir . 
Kambiyo Borsası 
lsterlln ~os.~uron 16,39 

Dolar 0,47,56:._ _!lln~52·~ 
frank - 12,06 Pczetı 5,27,24 

- Ra)şmırk~08ı7~ Liret 9,35,43 

frank 8. 3,47,80 Zloti 00 

Drahmi a6,4t.00 ~Penı-a - 4,95, 7! 

frank 1. 2,41,20 Ley ~63,7~ 
L - - 7ı ,5- Dinar 27,21.25 

eva • ! . _ 
ı . -- 1 florin 1,18,IS:,, Çervooeç 

Borsa f Altın 932,00 
l Mecidiye 51,50 

harici Banknot 268,00 

Esham ve Tahvilitın nevi 

lıtlkrıw dahlll 
Düyunu mavahhlde 
lkr.1.mlyeU Demlryolları 

Madalyalar 
Hazırlanıyor 

92,00 
48,50 

3,00 

Belediye riıi muavini Ha.mit 
Bey dün yıldız sarayma .. gıde-

k Balkon konferansı munase 
re · ft ' t betile yapılan tamıratı te ıt e 

miştir. . ed'I k 
Murahhaslara tevzı ı me .. 

.. tesbit edilen madalya nu 
uzere I k .. d p 
muııeai de bası ın~ ~ere a~ 
haneye gönderilınıttır._ J?arp a 
ne madalyaları 15 teşnnıevvel
d" ha:ıırlavacaktı• . 

Bugiinkü Resmi Geçit 
FORD MOTÖR kumpanyası ~~ 
mamulütmın bir kısmınd.ln mu-son . 
kkil bir geçit resmi tert1p et-

teşe . . . k 
. . Bu gedt resmıne ıştıra 

mıstJr. 'J: 

e.ı.;cek olan arabalar bugün saat 
,11 den itibaren 14 e kadar İ&~~~ul 
'un muhteli f mcvkilerinde gorule 
bilecektir. Geçit resmi saat 11,15 te 
Beyoğlu lstikliil caddesinden ge
çecektir. . 

Bu geçit resmi İstanbul mehafı
. d b" "k bir alaka uyandıracak 
Jın e uyu 
,.., Ford kumpanyasının memleket 
. . b" .. k menafi tenün e<len 1s-
1çın uyu . . . 
taııbuldaki faa liyetini tezyıt. ıçı~ 

· nazarı dıklcatı 
rarfe ttiğ i r.1c~ıye 

• "' " cclrtlr 

Dünkü Vakit sazetesinde 
evvelki ıünkü Yeni Günde ve 
Hukuk fakültesi reisi Tahir Be 
ye atfen çıkan beyanat dolay11i 
le son Darülfünun dedikodula
rı hakkında bir yazı intitar et
ti. Bu hususta hakiki vaziyeti 
öğrenmek üzere Tahir Beye mü 
racaat ettik. Tahir Bey bir mu 
harririmize dedi ki: 

- Vakit sazeteaindeki yazı
yı gördüm. Ben Yeni Gün gaze 
lesine beyanatta bulunmadım. 
Y alruz bundan bet altı gün ev
vel tanıdığım ve fakat Yeni 
Gün muharriri olduğunu bilme 
diğim bir zat ile tramvayda ö
teden, beriden konu!uyorduk. 
Bana Darülfünun dedikoduları 
hakkında ne düJündüğüınü sor 
du. Muharrir Beyin tesmiyesi 
veçhile bu dedikodular için ben 
de "kabak tadı verdi,, de
diğimi hatırlıyorum. Darülfü. 
nun aleyhinde bulunanların Da 
rülfünuna girmek isteyip te ka 
bul edilmeyenler olduğu yolun
da hiç bir söz söylemedim. Böy 
le bir zat ta bilmiyorum. Esa
sen Yeni Gün gazetesi de bu be 
yanalı bana atfen yazmamıttır. 
lımini zikretmeyerek diğer bir 
müderriıin bunu söylediğini 
yazmıf. Bu itibarla beyanat gi
bi bu beyanata verilen cevap ta 
buna müteveccih olamaz.,, 

Vilayette 

Tahkikat 
Bitti 

Muhtelit mübadele komiıyonu köfteci Fazlı isminda bit·i hak- Lokanta, birahane ve em..ıi ıibi 
bitlınf delegeleri, Türk ve Yunan kmdaki mahkUmiyet kararı tep müeaseaelerin fiat listelerini tanzim 
heyeti murahhaıalan ._atınd1111 liğ edildiği sırada heyeti haki- ile belediyeye taıdik ettİrmflleri hak 
kendilerinin hak-ıiğine havele • miye tahkir etmek küstahlığın- !undaki mühlet bir ay temdit edildi
dilen iade edilecek Yunan emliki da bulunmuıtu, Fazlının bu ği için müeaaeae aahipleri listelerini 
ır ...,Jeainin tetkike baflamıtlardır. küstahlıjiı derhal zapta geçerek taıdik ettirmek ~İn ıene belediyeye 

Heyeti murahbasaım:&, Yunan gelmemektedirler. Mühletin aon gü-
malı olcluğu iddiaaile iadea.i talep e- ikinci defa mahkemeye sevke- nü, bu vaziyette ıene fevkalade te
dilen 250 parça emliıkten 7 ıinin ia- dilmitti. MahkUmun dün ağır hacüm olarak birkaç camın daha kı
deıini kabul etmif, diğerlerinin sa- ceza mahkemesinde duruşmaaı rdacağı tahmin edilmt ktedir. Şehir 
bipleri aon Ankara itilifnaıneai mu· ynpılmıştır. dahilinde bu gibi dükkan ve müe11e 
cibince 15 eyliil 1913 tariJıindea Zabıt katibi Sedat mübatir se adedi 8-10 bin oldutu halde 
aonra Türkiyeden aynldıkları cihet- Kadri ve Arif Efendller şahit ş.imdi!~ ka~ h~üz. 3 .bin müeueae 
le ahten Yunanlı aayılamıyacaimı I k d' I . I d' Ş h't lıstesını taıdil< etınnıştır: Şıracı, bo
nazarı itibara a1arak iadelerine iti.. 0 ara ın enmıt e~ ır ·.... . a 1 4 zacı ve berberler iıe henü..z hiç mü
raz etmitti. ler, Fazlının heyetı hakimeye ı racaat etmemi,leTdir. Bunların da 

Yunan heyeti ise bu mukavelede- hakarette bulunduğunu söyle- bu kaideye tabi oldukları ve mühle
ki "domicilie" kelimesinden bahisle mişlerdir. Neticede mahkeme tin geçirilmemeai kendilerine tebliğ 
bunların da Yunanlı addedilerek ia- köfteci F azlınm 6 ay müddetle e?il~ıtir. Bütün li~telerin ~ıdiki 
deü lazım geldiğini idia etmiştir. hapsine karar vermiıtir. bittıkten sonra .beledıye çok yukaek 
Yunan murahhaılan, mütemekkin bulduğu bazı listeler hakkında tet· 
demek olan ~domicilie" tabirinin, Yusuf Kemal Bey kikat yapacaktır. Müeıseae sahiple-
mezkür tarihten aonra Yunaniıtana Birkaç günden beri tehrimiz- ri şimdi fiat li.ıelerini iıtedikleTi 
giden ve lıtanbulda ikametııahı bu· gibi doldurup tasdik ettirmektedir-
lunanlara şümulu olcluğunu bu iti· de bulunan Adliye vekili Yusuf ler. 
barla Yunanlı olduklannı ileri ıüre- Kemal Bey, dünkü trenle Anka 
rek vaz'iyededilmiş mallannm iade- raya avdet etmiştir. Yusuf Ke
sini iıtemcktedir. mal BeyeAdliye kalemi mahsus 

Bu ıuretle domicile kelimeai ev- müdürü Şinasi Bey refakat et
velce tefair tarikile halledilen etabli mektedir • 
tabirine müşabih bir meaele tetkil 
ediyor. Bitaraflıınn tefıirile iki ta- Başka güne kaldı 
raf araaındaki bu noktayı nazar far· Müstehcen resim neşretmek 

kı ~:Ues;!:c:ı::· M. Holıtad bu le maznun Bıldırcın gazetesi 
huıuıta demiştir ki: mes'ul müdürünün muhakeme 

"- iki taraf daha aon aözl, rinl sine dün de devam edilmiş ve 
aöylememiılerdir. Bitaraf deleıeler iddia makamının evrakı mütale 
tetkiklerini bitirdikten aonra, iki ta- ası için muhakeme baıka süne 
rafm mütaleaoını alarak kararlarını bırakılmıttır . 
ittihaz edeceklerdir. Ortada mühim ----~---
bir ihtilif mf!Vcut değildir. Bu nok
tayı nazar farkı kolaylıkla ve dosta· 
ne ıuretle halledilecektir. 

Ancak 200 den fazla emlak meT· 

zuu bahiı ~ld~ğu İçin, kııa bir za. 
manda tetkıkatı bitirmek imkansız
dır. Mesela mukavelenin dokuzuncu 
maddeoine aittir. Bu maddedeki "do 
micile" kelimeli bitaraf delegelerin 
mütaleasile tefair edilecektir. 

Raşit Rıza ve 
arkadaşları 

18 yaşını bitirmeyen
lere iş yok .. 

18 yaıını ikmal etmiyenler ma&§· 

h veya ücretli hiç bir memuriyette 
kullanılouyacaldanndan belediye ka 
zalara bir tamim ıöndererek iicretli 
dahi olaa bu yaştan küçük olanların 
d~rbal vazifelerine nihayet verilme
sini bildirmittir. 

Müstahdemin 
muayenesi 

Müstahdeminin muayeneleri İ· 
çin belediyede müteıekkil huıuıi 
aıhhi komiıyon ıünde ancak 40 müı 
tahdem muayene etmeğe karar ver
miftir. Şimdiye kadar 2593 kiti mu
ayene olmuştur. Bu ye.kün mevcut 
müstahdeminin henüz n11fı bile de
ğildir . 

Kuduz azaldı 
10 teşrinievvelde lstanbula gele

cek olan M. Andenon!un da iştira
kile bitaraf deleıeler blr i,;tima akte 

Mükerrer vergi tahkikatı ki derek bu İ§i müzakere eceklerdir. 
milen ikmal edilmiştir. Tahki- Zaten komiıyon bu gibi l9ler için 
kat evrakı aidiyeti dolayısile teıkil edilmiıtir. Ve bu da tabii bir 

ıeydir. 

Kaza heyeti idare!İ 
hüküm verecek 

TRABZON, 2 (Milliyet) - on 
iki ııünden beri ıehrimizde bulunan 
Rqit Rıza Bey ve arkadatları muh
telif temsiller vermiılerdir. Bu ak
f8111 ıon temsil Canavar piyeıini 
oynadıktan ıonra Gireıuna gitmiı
lerdir. Heyet çok muvaffak olmuş 
ve halk tarafından azami ıurette 
rağbet ve takdir ııönnüştür. 

Halil Nihat Bey 
TRABZON, (Milliyet) - Muh

terem meb'uıumuz Halil Nihat Bey 
27 eylülda Cümhuriyet vapuru ile 
ıehrimize ıeJmittir. Meb'uıumuz 
f"hriınizde bir müddet kalarak tet· 
kikatta bulunacaklardır. 

Alh ay zarfında lıtanbulda 14 
bin köpek itlaf edilınittir. Şehrimiz
de kuduz vukuab ıon derece azal
mıl§trr. Haıtahllnede evelce 110 has 
ta varken !İmdi 50 haıta vardır. 

6 kuruşluk ekmekler 
Eminönü kazası idare heyetine 

Komiıyonun meaaiıini birkeç ay 
verilmittir · zarfında bitirmeğe çalıııyoruz. Fa-

Mes'uliyeti ııörülenler hak- kat ıimdiden komisyonun ne zaman 
kında burası karar verecektir. faaliyeti hitam bulacağını kat'i ola-

H . . rak kestirmek mümkün deiildir. 
ayvan serpısı Daha ikinci büro, iki tarafın et ı.. 

lilerine verilecek yüz elliter bin İ . 
Bu ayın sonunda açılacak O· gı'liz liralık tazminat me 1 · ~ 

1 h • • · · b •e •aıne aıt an ayvan sergısı ıçın aytar 
1 

tetkikatla meııuJdur. Altıncı v d 
müdiriyeti istihzarata ba,lamıt kuzuncu tali komisyonlar •tabi: v:: 
tır. ıikalannı tevz.İ ediyorlar. 

Serginin mükemmel olması Garbi Trakyada etabli vesikaa 
1 1 k alanlar yüz bini mütecavizdir Kö' 

1 

na ça ıtı aca tır. le kad 'dil k ı•Ld · Y· re ar aı ere a ı111Ka arlara 
ıikalan verilmiıtir. ve-Çiçekçilik sergisi 

Bu sene Taksim J,ahçesinde 
açılan meyvecilik, çiçekcilik 
sergisi çok rağbet bulmuıtu. 
Ziraat müdiriyeti ve odası önü
müzdeki sene içinde açılacak 
serginin daha büyük olmasına 
karar vermittir. İkramiyeler de 
fazla olacaktır. 

Bir emlak işi 

ls~anbulda bittabı bu tekilce bi
rer bırer evleri dolatmak imka 

Jd • . . • ) DllZ o ugu ıçın ıı er uzamıştır. lıtanbul 
da etabli veıikaaı alacak Rumlar 
75,000 kadar tahmin ediliyordu 

Şimdiye kadar 65,000 kiıiye. 
'k ·ı ve-., a tevzı o unmuttur. Daha kalan 

lann miktarı kat'i olarak belli d • 
ğildir. Bel~ 1000 kadardır. e

Heı; balde bu İf çok uzun ıürmj. 
yecektir. 

Film stüdyosu için 
evvela sermaye lazım! 

Türing kulüp idare heyeti a
zasından Sait Bey Kiğıthane
de ecnebi sermayesi ittirakile 
bir film stüdyos~ yapılmasını 
teklif etmektedir. 

tik Türkçe sözlü filmleri vü 
cude setiren İpekçi Kardeıler 
firması mümessili Fahri B. bu 
hususta demittir ki: 

- Stüdyo yapmak için bir 
iki milyon liralık sermayeye ih 
tiyaç vardır. Bu olmadığına gö 
re, timdilik böyle bir teıebbüs 
mevzuu bahsolamaz. Sermaye 
temin edildikten sonra stüdyo 
için yer bulmak kolaydır.,, 

Şehrin bazı ıemtlerinde ekmek 
6 kuruıa satılmaktadır. Bu ekmek
lerin matlüp Çefniye ve vezne mu. 
vafık olup olmadığınJ belediye tet• 
kik etmektedir. Muayene neticesi 
müspet çıkmazsa bu ıibi ekmekle
rin aahlmaıı menedilecektir. 

Rusyada tetkikat yapan 
l;ir Amerikalı 

Bütün Avrupada bir tetkik 
seyahati yapan maruf Ameri
kalı avukatlardan M. Frank 
Bukinghem evvelki akfam Rus 
yadan tehrimize gelmit ve dün 
akıam Atinaya hareket etmit
tir. 

Kahveciler cemiyetinde 
Kahveciler cemiyeti idare he 

yeti intihabı bugün yapılacak • 
tır. 

Bazı sınai müesseselerde ve 
bilhaua tütün depolarında ,se
kiz yaşında çocukların bile ça
lıştırıldıkları nazarı dikkati cel 
betmittir. Bilhassa bu yaılarda 
ki kız çocukları daha çok çalı§ 
tırılmaktadır. Halbuki hıfzıssıh 
ha kanunu mucibince bu yaıta 
ki çocukların çalııtırılmaları 
sureti kat'iyyede memnudur. 
Esasen bu gibi çocuklar tahsil 
çağında bulundukları için mek
tebe gitmeğe mecburdurlar. 

Belediye bu hususta ciddi ta 
kibat yapmağa karar vermiş ve 
zabıtanın nazarı dikkatini cel· 
bebnittir . Bu çağdaki çocukla 
rı mektebe göndermeyerek ça
lıtmağa sevkeden ana ve baba 
lar nakdi cezaya uğratılacak ve 
bu gibi müesseseler de tiddetle 
mes'ul tutulacaktır. Bu husus
ta mahalle ihtiyar heyetlerin 
den istifade edilecetkir. Bu yat 
ta olup ta elyevın bu sibi mües 
seselerde çalııan çocuklar der
hal çıkarılarak mekteplere gön 
derilecektir. 

60 talebe alındı 
Bu sene konservatuvara 60 

yeni talebe alınmıttr. En fazla 
rağbet piyano, keman ve chant 
lasımlarınadır. Denlere per
şembeden itiben!ll baılanmıt 
tır. 

Poliste 
Eli bıçaklı sarhoşlar 

Galatada Arap camimde otı.. 
ran Hüseyin ile Mehmet evvel 
ki akıam fazla aarhoı oldukJa. 
rı halde sokak ortasında bıçak 
çekip gelene seçene tecavüz et 
meğe batlamıılardır. Polis bu 
iki bıçaklı sarhotu yakalamıt· 
tır. 

Yakalanan hırsızlar 
Kasımpaşalı Çarkçı Haaan ia 

mindeki sarhoı Kasrmpafada 
bir dükkanı aoyarken, Ali ve 
Çarleston Ahmet ismindeki iki 
hırsız da Fatih medresesinin 
kurtunlannı çalarken aletler. 
ile yakalanmışlardır. 

Karşılıklı cerh 
Evvelki akıam Küçükpazar

da Vatan kıraathanesinde bir 
kavga olmuf, Sandalcılar cemi 
yeti idare memuru Hasan Sab
ri Efendi ile Yağ iskelesi san
dalcılarından Muıtafa biribirle 
ri ile kavsa etmitler ve yekdi
ğerlerini yaralamışlardır. Ha. 
san Sabrinin yarası ajiırdır. 

Tokyo maslahatgü-
zanmız 

Tokyo maslahatgüzarımı:ıı 
Nebil Bey perıembe sünil Ja
ponyaya hareket edecektir. 

Oçuncu büroda da miibadiI eth 
aa ait bazı ifler vardır. Bunlar h .•: 
h . d • 'ldir v aızı e emmıyet egı . e komis 

. . al b' ha yo-nun mesaııı norm ır idil". t ) 
tabii cereyanında yapılınaktadır.~• er 

Kurtuluş bayramında 
esnaf cemiyetleri 

Dün şehrimizdeki esnaf cemi 
yetleri katibi umumi ve reisleri 

Belediye, dilencileri ortadan kaldırmak 
için yeni tedbirler almak tasavvurunda 

Dünkü nüshamızda evvelce 
vefat eden Atena Ceni isminde 
bir kadının 40,000 İngiliz lira
lık emlakinin mahlul olduğu 
hakkında bir ihbar vaki olduğu 
nu yazmıştık. 

Bakırköy doğum evi 
Himayeietfal cemiyeti Ba 

kırköy şubeıi tarafından Bakır 
köyünde in§a ettirilmekte olan 
doğum evi için cemiyet merke
zi umumiyesi tarafından 2 bin 
lira gönderilmiıtir. Bu doğum 
evi 9 bin liraya yapılmaktadır. 

Ticaret odasında toplanmı,Iar ''r;------:~-::;;::..-~-,~..,.-~--~ 
dır. Ticaret müdürlüğünün ten 

(Gazeteler) 

Defterdarlık bu meseleyi tah 
kik ettirmektedir. 

Bono tevzi ah 
ediyor 

devam 

Dün 690 numaraya kadar sı
rası gelen gayrimübadillerden 
müracaat edenlere bonoları tev 
zi edilmiştir. 

Bugün sırasında müracaat et 
memit bulunanlarm bonoları 
verilecektir. Takdiri kıymet ko 
misyonu reisi Faik Nüzhet B. 
tevziatın çok betaatle yapıldığı 
hakkındaki iddiaların varit ol 
madığını ve mümkün mertebeı 
sür'atle itlerin intaç edilmekte 
olduğunu söylemiıtir. Gayrimü 
badiller cemiyeti reis vekili Ce
lil Bey de şunları söylemittir: 

- Bu hususta cemiyete hiç 
bir şikayet yoktur. Bonoları de 
ğerlerinden ucuz olarak topla
yanlara gelince, cemiyet bu 
bapta alakadarları ikaz etmiş
tir. Bunun haricinde cemiyetin 
yapacai(ı bir ıey ;voktur. 

Dr. M. Osman Bey 
Dr. Mazhar Osman Bey dün 

kü Son Posta gazetesinde ken
disine atfen intişar eden Tıp 
fakültesi aleyhindeki beyanatı. 
nın asıl mahiyetinden tanıanıen 
uzak olduğunu ve binaenaleyh 
bununla hiç bir alakası ınevcut 
bulunmadığını bildirıniıtir. 

Şehitliğin küşat resmi 
Şehitlikleri imar cemiyetin

den: 
Edimekapıda binlerce tebi. 

din medfun bulunduğu tehitli • 
ğin resmi küıadı lstanbulun 
kurtuluıuna müaadif altı teşri
nievvel salı ııünü saat 15 te ya
pılacaktır. Bu merasime reımt 
ve hususi bütün mücuesat men 
subini ile muhterem halkımız 
davetlidirler. 

sibile her ayın ilk cumartesi 
günü yapılan bu içtimada daha 
ziyade altı tetrinievvelde lstan 
bulun kurtuluş gününde yapıla 
cak m~rasimde esnaf cemiyetle 
rinin sureti ittiraki meselesi et 
rafında ııörütülmüştür. 

Üçüncü taksi meselesi , 
kapa~dı 

Ucuz otomobil servislri ko
mitesi, şehir dahilinde kırk ku
ruta nakliyata müsaade istihsa 
li içinDahiliye vekaletine müra 
caat etmi,tir. Komite, hükume 
tin müsaadeıile bu ite baıla
mak niyetindedir. Şoförleri iki
ye ayıran üçüncü taksi mesele 
si kapanmı, ve telit zail olmuı 
tur. .... 

Gürbüzler yurdu 
Gürbüzler Yurdunun fevkalade 

ko.......,.; Cuma ıı\ınü yapılmıı ve 
heyeti idare ıu ıekilde ıeçilmİ§tir: 
Reia: Raif Feyzi Bey, Umumi Jıi. 
tip: Hafi Kadri B. Muhaıip: Neca
ti B., Umumi kaptan: Davut Kemal 
B. Aza: Zekeriya B., aza: Sadi B., 
a-.: Iılazım B . 

A.. Agol dün göjsündeki levhada ( Ba salıra 
merhamet ediniz) dige yazılı idi. Bugün de ( Bu iki 
ıözii 8mllga acıyınız) dige yazıyor.. Ba nasıl ıeg? 

- Bu meslek icabıdır Hanımefendi, bizim ıibiler 
bir derlteıt lcurtıılunca dilerin• 1111kolanııorlor / 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

i TEŞRiNiEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

,; No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
latanbul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 " 1400 .. 

l2 .. 1400 
" 

2700. .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuııhalar 10 kurut 

\ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemi:ıı ilanların mea'uliyetinl 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün u:ami hararet 18 , 

argari 7 cerece id\. Bu· 
xün ruzglir mütehavvil 
hava aç·k. 

Hikaye 

Avize 
- Fransı-zcıdan -

- Eve bu zamanda mı ge· 
linir? 

Madam Mul bu suale cevap 
bile vermedi. Omuzlarını silk 
ti. Şapkasını kocasının kafası
na altı. 

- Niçin bana böyle budala 
ca sualler sorar durursun, bil· 
mem ki .• 

- Bir defa ben sana sualler 
değil, bir tek sual soruyorum. 
Ve sonra da bu sual hiç bir za
man budalaca değildir. Nere
den geldiğini ve niçin bu ka • 
dar geç geldiğini öğrenmek 
hakkımdır. 

• tf'(Ll,.1 l' t:T 

Amerikada gazeteler 
nasıl çıkıyor? 

Tröstler - Müstakil gazeteler - f s
tihbarat işleri - Yeni bir keşif 

Avrupada ıazetelerin adedi art· ı ra Cincinnati Post ııazetelerini tesis 
tıkça, .' ·.Amerikada eadece mevcut etti. Bu ilk tröstün buıün elinde 25 
ıazetelerin tirajları yükseliyor, fa- gazete vardır. Scripps ayni zamanda 
kat adedleri artacağına, bilakis ek- United Pre11 isminde büyül< istih
oiliyor. barat acentesinide tetldl etmiıti. 

1860 da bütün Amerikada takri- 1925 den 1924 senesine kadar ıaze
ben 400 gazete vardı. Bu rakam1899 telerinin tirajı yüzde yüz elli arttı. 
senesinde 2,226 ya çıktı. 1909 da ise Scripps bidayette ablil<sızlık a-
2,600 ü buldu. O tarihten sonra ek- leybine ve içtimai ıslahat lehine mü
silmeğe batladı. 1925 de 2,280 cindi. cadeleoile büyük bir töbret kazan-
1927 de ise 1946 gazete çıkıyordu. mııtı. O zamandan beri daha muha
Buıün çıkan gazeteler ise bu aded- fazakir kesildi. intihabat zamanında 
den 300 kadar eksiktir. Hoover politikası lehine azim bir 

T .. ll propaıandaya giritmitti. ros er 
Amerikada bir gazetenin eahf 

bedeli umumi masanfının ancak üç
te birini çıkarabilmektedir. Bütün 
masarifi çıkarıp karı temİA eden ilin 
lardır. Bunun içindir ki gazeteler 
arasında tröstler tetldl edilmektedir. 
Buırün Amerikada 55 gazete tröstü 
vardrr ve bunalr 260 yevmi ırazete 
yi kontrol ederler. Bu miktar ise 
mevcut Amerikan ııazetelerinin yüz. 
de on üçüdür. Fakat tiraj nokati na
zarından tröst gazeteleri yüzde kır. 
kı teıkil ederler. 

Seripps tröstü 
ilk tröstlerin tekeasürüne sebep 

olan saikleri tayin etmek müıkül
dür. Yalnız ilk tröstün 1875 de M. 
Edvard Seripps tarafından teıkil e
dildiği zannediliyor. 

Bu adam kardctile beraber ilk 
defa Detroit N ews gazetesini, az 
sonra da Clevhand Press, daha son--

tiyorsun. 
Kurşun tavandaki elektrik 

lambasının zincirini parçaladı 
ve koca lamba büyük bir tara 
ka ile masanın üstüne düştü. 

Mösyö Mu!: 

Hear•t tröstil. 
Gazeteciler kralı denmekle maruf 

olan Heaut'ün elinde buııün 22 mü
him yevmi ııazete ve 9 büyük mec
mua vardır. Hearıt'ün diaıtüru fU"' 

dur.: 
- Gazete demek havadis demek

tir. Havadiıi herkeıten evel veriniz. 
istihbarat masraflarından kat'iyen 
kıskanmayınız. Karilerin nazarı dik
katini celp etmek için daima bağı· 
rınız. Şüpheli servetlerin esrarını 
daima fat ediniz ve fukaraya iyi is
tikbal müjdeleyiniz. Bu suretle kari
lerinizi muhafaza edebilirsiniz, bel
ki de çoğaltır11nız. 

Heant konsorsiyomunun ıazetele 
ri Serippı tröstüne nazaran daha az 
dır. Fakat ıatııı (ıünde on milyon 
nüsha) bütün Amerika gazeteleri
nin aatıılarırun dörtte birini tetkil 
eder. 

Diğer tröst 1er 
Meşhur lra Copley mühtelif sa· 

nayi işlerinde sermayesini çektikten · 
sonra, Kaliforniya'da 24 saat içinde 
18 ııazeteye eabip oldu. Aynı tröst 
müteakiben de lllinois büklimeti da 
bilinde 12 gazeteyi eatın aldı. 

Büyük konıorıiyomlar araaında 

şunları da tadat etmek liızımdrr: 
Frank Ganett (5 gazetesi vardır), 

Booth Publishing (9 gazetesi var
dır), Jaınes Seripps--Seripps ile ka· 
rııtırmamalı - ( 9 ııazetesi vardır), 
Lee sendik .. , (8 gazetesi vardır). 

~ ı 

- Görüyorsun ki, bir de
ğil, iki sual soruyorsun. Çün
kü 1 r.ereden geldiğimi, 2 ni • 
çin geç geldiğimi öğrenmek is 
tiyorsun. Bir ve iki .• Zanneder 
sem, bu bir tek sual demek de 
ğildir • 

- Hay beceriksiz kadın! Di 
ye bağırdı, üç bin franklık avi 
zeyi mahvettin. Sen o taban
cayı bana ver de, nasıl kullanı
lırmış öğreteyim sana .. 

Madam Mu! şaşkınlığın- Bu trostların siyaıi istikametleri 
muhteliftir. Yalnız Ganette trostu
nuo ıiyaıi hiç bir rengi yoktur. Mü 
diri, gazetelerini sadece ticaret işi 
addettiği için başmuharrilerini en 
çok para ııetirecek politikayı intihap 
ta serbest bırakmıttır • 
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- Hayır, ilcisi de bir sual 
demektir. 

- Of amaaaan ! Bu akşam 
da yine canımı sıkıyorsun. 

- Kim kimin canını sıkı
yor. Orası ayrı meseledir. 

- Sen sıkıyorsun .• 

- Karı, beni çıldırtma! 
--Çıldırmamak istemiyorsan 

sus! Kavgaya yol açan sen
sin. Hem sana peşin söyliye
yim ki, beni hiç kızdırma. 
Çünkü çantamda tabanca var. 

- Maşallah terakki var, de 
sene .. 

- Evet, terakki var. Seni 
pek ala öldürürüm ve mahke
mede de pek ali beraet ede
rım. 

- Ne ali şey! 
- Doğrusu şu tabancayı 

yakından görmek isterdim. 
- Kurşununu da vücudü

nün bir tarafında hissetmek is 
tersen, o başka! 

- İyi ki haber verdin .. 
Artık kadının sabrı son de

recesine gelmişti. Çantasından 
tabancasını çıkardı, kocasına 
tevcih etti ve ateş etti: 

- Al bakalım, sen bunu İs· 

dan tabancasını kocasına ver
di : 

- Mahkemede ben de pek 
ili berae>. ederim hatta lüzum 
u muhakemeye bile karar ver -
mezler. Çünkü ben meşru mü 
dafaa halinde bulunuyorum. 
tık defa ateş eden sensin. 

Mösyö Mul da tabancayı ka 
rısıne tevcih etti ve tetiği çek
ti . 

Bu sırada tabanca sesini 
işiten hizmetçi kız kapıyı aç
mış bulunuyordu. Mösyö Mul 
un tabancasından çıkan kurşun 
zavallı kı:ı:ın anlına yapıştı ve 
hizmetçi "gık,, demeden yuvar 
landı. 

Mösyö Mul şaşırdı: 
- Eyvah, hizmetçiyi öldür 

düm, dedi, şimdi işimiz kötü .• 
Madam Mul bir kere daha 

omuzlarını silkti: 
- Budala, dedi, bereket 

versin ki seni müdafaa edecek 
yine ben im. Mahkemede diye 
ceğim ki, hizmetçi senin met
resindi ve bir kıskandık buhra 
nında kızı öldürdün .• Böyle der 
sem elbette mahkemede yıne 
beraet edersin. 

- Emin misin? 
- Elbette! 
- Pek ili ama, yine sen 

şu canım avizeyi parçalamasay 
dm daha iyi olurdu. 
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BAŞIDONUKLER 
lbrahim Necmi 

anu hemen ayırırdı. Tahsili
nin on senesinde bir gün kızın 
yine sokağa çıktığı esnada aşı 
boyalı evin penceresinden yat· 
lı bir kadın sesi: 

- Nebahat, kızım •• 
Diye aksettiği zaman güzel 

komşusunun adını öğrenmit ol 
du • 

Ahmet Nebilin kafası için 
de birden bire canlanan bu ha· 
yali, hemen bir meraka çevril 
di. Adeta gidip bu aşı boyalı 
evin kapısını vurmak, 

- Nebahat Hanım burada 
mı? 

Diye sol'mak istiyordu. 
Ahmet Nebil, kendisini İı

tanbuldan tekrar ayıran sebep 
leri hatırladı: Babasının vak. 
tile Rumelide bir evi, biraz ara 
zisi vardı. Mübadele işleri u • 
zun <üı·müş, kendisi tahsil e. 

derken ihtiyar babası da bu İf 
leri kovalamıttı. Nihayet bu 
mallara mukabil kendilerine A 
nadoluda biraz yer vermitler • 
di. 

Ahmet Nebil, ihtiyat zabit 
liğile ordudaki hizmetini ifaya 
çağırıldığı zaman, babasile an 
nesi de bu yerlere el koymak 
için tekrar İstanbuldan çıkınıt 
!ardı. Lakin biraz sonra ecel 
yetitti. Annesini ellerinden al 
dı. İhtiyar babası da bu acı ile 
çok ye.şıyamadı. O zaman Ah
met Nebil, ordudaki hizmeti
ni de bitirerek döndü. Arazi 
işlerini yoluna koyduktan ıon
ra lstanbula geldi. 

Cevat Bey, anneainin teyze 
çocuğu idi. Onun himayesi al
tında lstanbulda yerletmek, 
bir iş tutmak İstiyordu. İtle &· 

radığı İş te hnlmımuttu. ' 
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Müstakil gazeteler 
Bunlardan ba,ka Amerikada az 

çok istiklallerini muhafaza eden mü 
him gazeteler vardır. Bunlann en 
kuvvetlileri de Nevyork Times ve 
Cbicago Tribune'dür. Nevyork Ti
mes'in hafta içinde yevmi satışı 

370,000 dir. Pazar günleri ise, 600 
binden fazla satar. Müstahdimini 
3319 ki§İdir. Bu mikdarın 525 i 
idareci, müretip, amele müıtahdim 
ve sairedir. 

Sahifelerinin adedi hafta içinde 
46, pazar günleri 226 dır. 

1927 senesinde 13,5 milyar sahi
fe neıretmittir ki, bu mikdar kağıt 
tam on bin vagon tutar. 

Fakat Amerikada en büyük tira
jı olan gazete Chicago Tribune'dür. 
Hafta içinde 700,000, pazar günleri 
ise 1,200,000 nüsha satar. Mesleği 
müstakil cümhuriyetperverdir. Ma
amafih siyasi temayülü müphemdir. 
Düsturu da şudur: ueir gazetenin 
vazifesi, karilerinin rehberi, dostu 
ve mürtİdj olmakbr.,, Bu gazetenin 
hususi istihbarat servisi, havadisleri 
ni dünyanın 35 gazetesi ile mübade 
le eder. 

Avrupada da 
Gazetecilikte tröst'ler A vrupada 

da başlamıtşır. Hali hazırda lnğilte 
rede üç konsorıiyom vardır: Rother 
mere, Beaverbrook, Berry. 

lngiltcrede gazetelerin büyük 

C:evat Beyin yakin dostu 
_Reşit Bey onu Oz Türk'e 

atmıştı. 

Yarı yarıya yıkık, tozlu 
bir dıvara sırtını dayamıf, ken 
dinden geçmiş, bütün bu ma
ziyi gözleri önünde canlandı
ran Ahmet Nebil, birden bire 
doğruldu: Kırmızı aşı boyalı 
evin kapısı açılmıftı. 

Ahmet Nebil: 
- Hah, itte Nebahat çıkı

yor .. 

Sandı. Gözleri elektrikli 
imiş gibi kapıya dikildi. Kapı 
dan çıkan .. Keetane rengi saç
lı, derinden bakan eli gözlü, 
beyaz uzunca boylu, ciddi ta
vurlu, genç kız değil. Yaşlı bir 
siyah baciydi • 

- A, ayo, Töbe estağfurul 
!ah. Ne olaca? 

Diye söyleniyor, ıiyah eski 
çarşafına bürünerek, paytak 
paytak yürüyordu • Bu paytak 
yürüyüş, birden bire Ahmet 
Nebilin aklına Nimet Hanımı 
getirdi. Bu hatırlayış, başka 
bir ipin ucu gibi, lstanbulun 
kibar alemindeki maceralarını 

j&p 
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kuvveti v" nüfuzu old.ğu için, bu 
tröstler hükUuıetin siyaseti üzerin· 
de müessir olabilirler. 

Almanyada ise en ku .. vetli tröst 
Hugenberg trösttüdür. Müfrit milli 
yetperver politikası genç Alman 
cümburiyetine haylı tehlikeler atlat 
mııtır. 

l •tihbarat işleri 
Amerikan gazeteciliğinde hava

dis almaktaki sür'at ve mükemme
liyet bir hayat ve memat meselesi 
telakki edilmektedir. Eğer bir Ame 
rikan gazetesi, diğer gazeteler tara
fından bir kııç defa biribiri arkasına 
'~atlatılmıt" olursa, onun için artık 
dükkanı kapamaktan batka çare yok 
tur. 

Fakat bugün istihbar veeaitinde 
ki birlik, böyle bir ihtimali hemen 
hemen ortadan kaldırmııtır. 

En mühim İstihbar membaları 
biç tüphesiz telgraf ajanslarıdır. Fa 
kat gazetelerin her birinin, gazetele 
re geçmemit işler peıinde koşan bii 
yük bir istihbar teıkilatı da vardır. 

Muhbir 
Amerika da muhbir tipi, Avrupa· 

daldlerine benzemez. Daima çevik, 
çalak, girııin, gözü kirişte, beyni ye 
ni ıeyler bulup çıkarmak için müte
madiyen hali faaliyete ineanlan muh 
bir olarak seçerler. 

Gazetelerdeki diğer müstahdiınin 
muayyen ııaatlet"de itlerine ıelip,mu 
ayyen saatlerde itlerini bitirdikleri 
halde, muhbir hazan yİnni dört saat 
batta daha fazla çalıtır. Amerikalı 
muhbir yalnız-itinin esiri değil, ay
nı zamanda mesleiinde mutaassıp

tır. Mesleğinde bir sporcu gibi zevk 
bulur. Amerikalı muhbirin vasfı yal 
nız bunlardan ibaret değildir. Oriji
nal taraflara da ehemmiyet verilir. 
Avrupalı bir muhbir gördüklerini 
mükemmelen ve gazetecilik edebiya 
tına tamamen uyıun bir tarzda ya
zabildiği halde, Amerikalı muhbir 
yazı yazmasını o kadar iyi bilmez. 
Bunda da biç bir mahzur yoktur. 
Çünkü Amerikada muhbirin asıl va· 
zifeai, yazmak sana'tına vikıf ol
mak değil, bu san'ata vakıf olanla
ra "maddei iptidaiyeyi,, temin et
mektir. Bu "maddei iptidaiye,, hey
eti tahririye salonu denilen fabrika
ya gelince, orada mükemmelen 
UimaJ,, edilir• 

Bir muharrir, vakayn hüli.sa eder. 
Bir diğeri muhtelif vak'alar bakkrn
daki haberleri toplar ve bunlara 
"renk verir,,. Bir diğeri yazar, bir 
diğeri de birinci, ikinci üçüncü ser .. 
levhalarını koyar. 

işte merkezilik 
Fakat işleri merkezilettinnek, 

daha ucuza mal olduğu için, en bü .. 
yük gazetelu~ bile muhbirlerim an
cak fevkala4 iperde hususi surette 
istimal cder1er. Diğer ahvalde bu 
muhbirler, istihbarat ajanslarının 

merkezi servislerinde çalışırlar. A· 
merikadabugün iki büyük İstihbarat 
ajanıı vardrr: Biri Aısoc:iated Press, 
diğeri United Press. Birincisi, biç 
şüphesiz dünyanın en büyük ajansı
dır. Bu ajans 1200 Amerikan gaze
tesi arasında bir nevi kooperatif teş 
kilatı gibidir. Vilayet gazetelerine 
kısa havadisler verse bile, büyük 
gazetelere her gün en aıağı 75,000 
kelimelik havadis veriri. Fakat vila
yet gazeteleri de havadislerini mer
kez servisine göndermek mecburiye 
!indedirler. 

United Press ise, birinci gibi 
mevcut gazetelerin tetkilitından is
tifade etmekle beraber, mühim mer
kezlerde hususi muhabirler bulun
durmağı da tercih etmittir. 

United Press' de 1200 gazete var 
dır. Bu adedin 900 Ü Amerikadadır. 
mütebakiıi 36 memlekete dağılmış
tır. Bu şirketin telgraf battı ve kah 
losu 180,000 kilometreyi bulmuş· 
tur. Şirket tam bir bitaraflık takip 
ettiği için ekseriya abone olan ga
zetelerin havadislerini kabul etmez, 
muhabirlerinin baberlerile iktifa e
der. 
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teni şekil 
Soldan sala 

1 - Yavru (5). Gümüt (3). 
2 - Atereô mübenirinden (8) 

Nota (2). 
3 - Fena (3). Öküzün küçüğü ı' 

(4). 
4 - Eleyen ( 4). 1 

5 - Parada bir tabir (3). 
6 - Meyan (3). Parasız (5). 
7 - Yama (2). Be71ir (2). 1 
8 - Hayır değil (3). Yemek (2) 
9 - Günlerden (4). Cet (3). E-

dat (2). 
10 - Boy değil (2). Pislık (3). 

Ceset (3). J 
11 - Bir erkek iımi (10). 

Yukardan aşağı 

1 - Evli değil (5). Baı (3). 
2 - Kabile (3). Beyaz (2). Val-

de (3). 
3 - Bağırsak dolması ( 6). 
4 - EB (2). Cev§ek değil (4). 
5 - Elem (5). Sicim (2). 
6 - Kal (3). Garp değil (4). 
7 - Cansız tiyatro (6). Kasabın 

sattığı (2). 
8 - Uzak (4). Siyah (4). 
9 - Çalı duvar (3). Nota (2). 
10 - ihtiyar (3). Bal (4). 
11 - Akıllı (4). Altı (3). 

Dr. Fahreddin Kerim 
Seyahatten avdetle 

kabule başlamıştır. 
hastalarını 

1 

1 

MÜESSİF BİR VEFAT 1 

Sabık Mahkemei Temyiz azasın
dan ve heyeti Teftişiye reisi es
bakı Artür Mağakyan Efendi dün 
ge-ce saat sekiz raddelerinde düc
car olduğu kalp hastalığından ve 
fat etmiştir. 

Cenaze merasimi bugün, saat 
14,30<ia Beyoğlunda Balıkpazarında 

kiin ermeni kilisesinde icra oluna
caktır. Akraba ve ihvanların cena-

SAADET YOLU 
(MONTPARNASSE) 

filminde bihakkın temayüz ve Paris'in bütün neşesini, btİ· 
tün letafetini fevkalade bir surette temsile muvaffak ıollıyor 

Pek yakında ELHAMRA Sinemasında ----------
Bu hafta M A J 1 K Sinemasında 

Fransızça operetlerin en güzeli: 

ARTHUR BOUCOT 

HANIMLAR MASÖRÜ GÜZEL 
R. PARTHEZ - L!LY ZEVACO - M. DUCOURET tarafm&n 
Hakiki Fransız nüktesi, mükemmel şarkılar, Rivierada şıklık eğleJl· 
celeri, pijamalar, müsabakası. Arthur. bir çıplaklık klübünün mucidi, 
Arthur. Kadınlar masörü, Artbur, güzel bir kadın kocası, güzellik ... 

Gençlik ... ve tabiatile Aşk ... 

Bugün 
MELEK Sinemasında 

Mevsimin en büyük muvaffa-
kıyeti: 

KÜÇÜK DAKTiLO 
MARY GLORY ve 

JEAN MURAT 
tarafından temsil edilen 

bu şen operet, Çarşamba günün 
denberi her seansta salonu leba
lep &l<lurtuyor, 
ilaveten: W!ENER ve DOU· 
CET'in iki piyano ile kolt9er
leri, ve Paramount Jurnal hali
hazır dünya ha~disleri. 

işitilen Kan 

bir nida!... lekesi! ... 

Bir mahküm, mezarına konul 
mak üzre karısının gelinlik el
bisesindeki çiçekleri istiyor. 

Bu mühiç dram 

OPERA Sinemasında 
gösterilmekte olan 

CECİL B. DE MİLLJ!:'in 

Dinamit 
1: 
i 

BUG N 

ELHAMRA Sinemaıı 
Bir çok sinema meraklılarını 

reddetmek mecburiyetinde kala 
caktır. Çünkü: de bakir 
E M ! L J A N N 1 N G S'tn 
dilber OLGA TCHEKOWA 

ile temsil ettiği en büyük filmi. 

İLAHLARIN 
SEVGiLİSİ 

nam şaheeer gösteriliyor. 
!J!l~ten: TANNHAUSER'in 

uvertürü. 

-AZAİS--
Tamaınen Fransızça 

sözlü film. 

Çok garip ve kahkahayı 
tevlit edc!cek bir entrikayı 
müsavverdir. 

Baron WURTZ rolünü 
oynayan MAX DEARL Y' 
nin taTifi gayri kabildir. 

Pek yaknda .••••••• 

sinemasında. 

Yeni neşriyat: 

Küçük hikayeler 
Küçük bikiyeler kolleksiyoıt

Almanca sesli ve sözlü fil. 10 numaralı eylul nüsba11 üç renkli 
minde cereyan ediyor. ı gayet güzel bir kapak ve bir çok 

ze merasiminde 
rica olunur. 

Bugün saat 10,30 da matine. ı maruf muharrirlerin hikayelerini 
Umumi Duhuliye 25 kuruş muhtevi olarak intitar etmiıtir. O· 

hazır bulunmaları ' lı•••••••İıll•••ııİıı .. kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Zevcesi Zabel ve mahtumu Ka-

.:~.:'. .. ~.:~~.~:.:: .................... ~ .......... ı 
mak,, olduğuna göre, bu vadide da-
ha ileriye gidilmektedir. 1 

Şimdi bir gazetenin linotiplerini ı 
uzaktan iıletiyorlar. Mesela geçen
lerde San Fransisko'dan üç bin ld- 1 
lometre uzaktaki General Electrie 
kumpanyasının laboratuvarındaki 
linotiplere bir •ahife yazı dizdiril-

Harik Hayat Kaza ve 
Sigortalarınızı Ga1atada Ün yon hanında· kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaphrınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı mu~mele etmekte olan 

ÜNYON 
Bu usulün fU mahzurları görül- mittir. Daha bir kaç sene sonra, 

mektedir. Bütün gazeteler artık ha- mesela N evyorkta çıkan bir gazete
vadis itibarile biribirlerine benziyor nin tam bir aynı, Amerikanın her 
lar. Birinin diğerinden farkı kalmr- j hangi bir tehrinde aynı saatte İnti- ı 
yor. Fakat prensip: ''iyi ve ucuz yap şar etmİf olacaktır. 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr· 
Te!efo~: Beyo~lu 2002 

düşündürdü. 
Bir haftadan beri, Ahmet 

N ehil boyuna gazetede çalıtı· 
yor, aktamları da erkence evi 
ne gidiyordu. Muhtetem Ni
hat Hanım, birkaç defa tele
fon etmiş, çağırmıf, bir iki 
defa da Semiha Nazmi Hanı. 
ma telefon ettirmişti. Delikan 
h hep : 

- Gazetede işim pek çok, 
ilk günleri.. Mesleğe alışıyo
rum.. Affınızı rica ederim. 

Gibi mazeretlerle atlatIDJş
tı. Neriman Cemşit Hanım da 
bir defa telefon etmiş, 

- Size bir eserimi okumak 
istiyorum. Belki gazetenize de 
yarar. 

Demişti. Süheyla Hanım 
boyuna kendisini sinemaya da
vet ediyordu. Fakat Ahmet 
Nebil bunlara da hep işinin 
çokluğundan bahsederek cevap 
vermiş, goruşmeyi ileriye bı
rakmıt tı. Sesi hiç çıkmıyan 
yalnız Mebruke Numan Ha
nımdı. 

Ahmet Nebili, dünden bu
güne ceviren patvak vürüyüş-

lü bacı , delikanlının yakınına 
kadar gelmişti. Birden bire 
döndü. Çetrefil dilile: 

- Ayo! Oğlum! Bir şey mi 
arıyorsun, böyle durmuşsun 
burada? 

Diye sordu. 
Delikanlı, birden bire batı • 

ralarından uzaklaştı. Bacı kal 
faya şaşkın taşkın baktı: 

- Affedersiniz, kalfa, bir 
zaman bu sokakta oturuyorduk 
da ..• 

- A! A! A! Ayo! Ben seni 
tanıyacağım galiba ••• 

- Beni mi? 

- Öyle ya! Öyle ya! Sen 
Yekta Hanımefendinin oğlusu 
değil misin ki? .. 

Ahmet Nebil şaşaladı: Yek 
ta Hanımefendi, zavallı anneci 
ğinin adıydı. Ağzından şaşkın 
bir : 

- Evet. 
Çıktı. Arap bacı durmuyor, 

söylüyordu: 
- A ! Bilmez miyim hiç? 

Kaç kere evinize çamaşıra gel 
dim ben.. Sen Şekiife bacıyı 
bic mi hatırlamıyon ayo? 

- Şekufe bacı mı? versin.. Ey, şimdi sen nereler 
Ahmet Nebilin beyninde desin, ayo ? 

bir perde kalktı. Sahi bir de - Şehzadeba,ında bir evde 
Şekiife bacı vardı. Çukur bos- oturuyorum. 
tanın aşağı taraflarında otu-
rur, arada bir evlerine gelir- - Yoksa evlendin, ev bark 

sahibi mi oldun? 

di. _Ya! Şekufe bacı ya! Ah - Yok, yok, kalfacığıın, 
beni kuçuk beğisi! Nasıl olu- daha İstanbula geleli iki hafta 
yor da beni tanımiyo sen? oldu. Çalışıyorum. 

Bu ıssız, dar sokağın içinde. - Vah, vah, beğisi .. Maşal 
Ahmet Nebil bu kap kara, çiz- lah, matallah •• 
gili çizgili yüzde mazisini bul- - E, sen ne alemdesin, ba· 
muştu • kalrm? 

- Affedersin, kalfacığım, - Ne alemde olaca? İşte 
unutmuşum. çamaşıra gider, gündeliğe gi· 

- Koskoca adam olmuşun, der, bu günü de bu bizim Ha· 
maşallahın var, ayo! Anneci- miyet Hanımlara geldi. 

ğin nerelerde? Hamiyet Hanımlara .. ). 1 
Delikanlının yüzü büzüldü. Ahmet Nebil, hemen hatırladı. 

Gözlerinden bir damla yaş sız- Hamiyet Hanrm, Nebahat l·ls 
dı. Arap halinden umulmaz nımın annesiydi. Senelerce 
bir çabuk anlarlıkla: komşuluk etmişlerdi de adını 

- A! Allah sana ömürler bile arap bacıdan duymadan 
versin! Merhum oldu galiba.. hatırlıyamamıştı. 

Diye teselliye atıldı. Demek, "Nebahatler,, hali 
- Sorma. Kalfacığım, an- bu evdeydiler. 

nem de gitti, babam da... 
1 

- Vah, vah, vah! Eh, ne J (Devamı var) 
yapalım? Allah aana ömürle• 



-----

Kadın ve Moda 

Zarif bir gastılc yüzü 

Sinema yıldızlarının tuvaletleri 
Amerikalı sinema yıldızı Clara 

8?w bir gün "biz artistler elbise
~ ve makyajımız ne ise, oyuz,, d~ 
!"itti. Biz artistler dediği, kadın 11-

._.. yıldızlarıdır. Bu kaideye sine
ma artisti olmayan kadınlar sanki 
dahil değil midirler? 

Yalnız ıu vardır ki, sinema artist
leri mevkilerini muhafaza kaygusile, 
kazançlarından mühim bir kısmını 
terzilerine vermek mecburiyetinde 
dirler. Denilebilir ki, sinema artisti 

değil mevcut moday., hatta ıelece~ 
modaya tevfikan ııiyinirler. m~ 

etle denilebilir ki, sinema artıı~ti 
~yaz perdede olduğu kadar, ıehir-
de de modaya belki de altı. ay. ev
vel ol göıterrnek mecburıyetınde-

Y • " ld I 
d

. D'" ·--'tan butun yı ız ar, 
ır. ıger tar .. 

mukaveleleri mucibince, muayyen 

bir sikletten fazla tiımanlayanı?z: 
lar. yani hepıi de uzun boylu, zanf 
ve nahif vücutludurlar. Onun i~in 
tuvalet bu vücutlerde tam manasıle 
canlı mankenlerini buluyor. 

-~· ;- ... ~~«--.;: . . LL.- e e ,,_,....-pı;9" ·1ı.,e Zo • 
~. " . -- .. .. .. 

Zarif bir piyano ortusu 
rif 

· ·· ·t·· sü mavi yeşil kırmızı veya siyah koyu lamvar 
Bu za pıyano oı u • ' 

U
• • • l'kl · lenmiştir Modele göre i,lemesi bitince altına saten 
~erınc sırma ıp ı e ış • 

h. ·ı· d'I' ve kenarlarına da sırma bir kordon çevrilir. Bu piya-
ır aıtar ı ave e ı 1r 

na örtü~ü t.20 metre tulünde, 0,14 metre arzında olr;nalıdır. 

1
1 
i~i ~e~ek kaş~ğ'. mll<~arın~~ 
sut ılave edınız. Netıce sızı 

1 pek memnun edecektiı·. 
1 Çinko kaplar 

Çinko kaplarınızı yıkamak 
için suya batırılmış ııazete ka
ğıdı kullanınız. Sonra da ku
ru gazete kağıdı ile siliniz. 
Ondan sonra su ile yıkayıp 
kurulayımz. 

Örümcekler 
Ev örümcekleri tütün koku 

sundan hoşlanmazlar. Mahzen 

1 

örümcekleri de klor kokusun
dan. 

· ı Böcek ısırırsa 

Marcelle Chantal 1 

Marcelle Chantal .... Bu gün 
Franıız ıinemaa.ında kendisine 
bu büyük bir mevkii olan bu 
kadının da sinemaya intisabı, 
diğer birçok artistler gibi bi
n.z da tesadüfi olmuştur. 

Ravel "Figaronun izdiva
cı m çevirdiği zaman, Mar-

" Cb ' celle Jefferson Davies on un 
zevcesi idi. Yani son derece 
zengin bir Amerikalının karı
sı.. En meşhur koşu atlarına 
sahip bir Amerikalı .• 

"Figaro'nun izdivacı,, filmi 
Hk defa gösterileceği gün, se
yircilere ilin edildi: 

- Madam Chon farkı ıöy
liyecek . 

Ali.! Fakat Madam Chon 
kimseye bir şey ifade etmiyen 
bir isimdi. 

Madam Cbon pek sade bir 
tarzda sahneye çıktı. Matren
gi, saçları, sesi, bilhaasa ıesi 
derhal nazarı ılikkati celbetti 
ve bütün salon kendisini çıl
gınca alkışladı . 

Herkes, eh, kibar sınıfına 
mensup bir kadın muvaffak ol 
mut diye düşünüyordu. Şarkı
laı· bitince, herkes gösterilme
ğe başlanan Figaroya daldılar 
ve Madam Chon da unutuldu. 

Bir müddet ıonTa Ravel 
"Kraliçanın gerdanlığı,, nı çe
virecekti. O tarihte de Pola 
Negri Pariste bulunuyordu. 
Müzakereler bidayette gayet 
iyi gitti. Birden inkıta! Acaba 
Chon, karısının ibramyla f;! 
min sermayesini mi vermek is
tedi? Yoksa Ravel Madam 
Chon'da Pola Negri'den daha 
fazla bir şey mi sezdi? 

Şu oldu ki, Pola Negri'nin 
yerine Madam Chon geçti. 

Pola Nagri gibi tanınmış 

bir artist, Madam Chon gibi 
ismi namalum bir kadın. La
kin bu madam Chc.n, kendisi
ne verilen bu rolü öyle oyna

Bazı böcekler ısırırlar ve dı ki, herkes ·hayret etti .. 
bunların ısrıkları insanı çok Sesli sinema ortalığa çıkın-

1 

- rahatsız eder. Bu takdirde fU ca Madam Chon'un sesi der. 
halitayı yapbnnız ve ısırık yer hal büyük bir kuvvet kesildi. 
!erine sürünüz. Madam Chon haftada 20,000 

3 gram mayi amonyak, 1 frank kazanmağa başladı. Fa
gram kollodyon, 10 santigram kat buna mukabil de tabiri 
Asid salisilik. af buyurula, it gibi çalışıyor-

Keslaneler du. 

H a lanmı kestanelere da- i . B~ sefer Mester Chon hiç 
ş t k · · b kes mı, hıç memnun olmadı. Karı 

ha lez
1 

z.et v~rme d ıçı~, u tt k sının böyle harap etmesine ra
tane en tuz u ~u ad aybn~ kı - zı olmuyordu. Bunun için de 
tan sonra, soguma an ır a- . 1 •. . . . F 

k 
• k k t r dir . yenı mes egıne ıtıraz ettı . a-

ba oyara uru u verme 1 
' i kat beri taraftan da sinema pe -·······-··········-····-·····--·-····-

MİZA H---ı 

Hasis 

Marie Bellen son çevirdiği «Talih» filminde 
nsı Madam Chon'u teshir et-

1
. 

mitti. Bu yüzden aynldılar. 
Eğer Pola Negri "Kraliçe

nin gerdanlığı,, ndaki rolü ka
bul etmiş olsaydi, Mracelle 
Chantal bugün Madam Chon 
olup kalacaktı. Faka• talak
tan sonra ismini değiştirdi ve 
kendini sinemaya verdi . 

Güzel bir seyahat 
Bu seyahati sUıe, Henri 

Decoin'nin sewıariyosundan 
Garmine Gallone'nin ı;evirdi~i 
Osso şirketinin "Bahriyeli şar
kısı,, mümessilleri yaptıracak
. ardır. 

Bu filmmliarici manzarala 
rının alınmasına yakında başla 
nacaktır. Fen memurlarile ar
tistler bir Marsilya kumpanya 
sının vapuruna binerek şarka 
hareket edeceklerdir. Büyük 
bir Türk limanında durarak 
ehemmiyetli birkaç ıahne ala
caklar, sonra Dakara gidecek
ler. Ve oradan Pernanbuk ve 
diğer Brezilya şehirlerine de 
uğradıktan ıonra avdet edecek 1 

!erdir . 1 
Harici manzaralar alındık • 

tan sonra dahili kısunlar alı
nacak, fakat bu veaile ile ar
tistler birçok güzel ıtH!mleket
ler görmüş olacaklardır. 

Ses i kazanıyor 
Paris tiyatro ve sinemalarının1930 

senesindeki kazançlan 692 milyon J 

franga baliğ olmutlur. Bu mikdar 
1929 senesine nazaran, yüzde on 
fazladır. Fakat bu tezayüt bilhassa 
ıesli ıinemalardadır . Müzik Hol ve 1 

tiyatroların kazancında İse tenezzül 
vardrr. 

Marie Astor 

Yenilerden Mary Carlisle 

Albert Prejean müstak 
bel şampiyon 

"Baskın,, filmini çevirdiğin 
den beri Albert Prejean talim 
salonlarının büyük bir müdavi 
mi olmuştur. Fransız ıampi
yonlarının talimlerini alaka ile 
takip etmektedir. Aynı zaman 
da büyük bir ıportmen olan 
"Baskın,, filminin senaristi De 
cion'la bütün şampiyonluklar
da hakemlik eden Bernıtein, 
her fırsatta ona gayet iyi bir 
tampiyoo olabileceğini ıöyle
mekte ve Albert Prejeaıı da on 
!ara fU cevabı vermekEdir: 

"Kararlaıtı. Sinema artık be 
ni istemediği vakit, boks yapa 
cağım.,, Kakat, bu hiç bir va
kit olmıyacak, çünkü sinema 
Afbert Prejean' a dört elle san! 
mıttır. ve sıkı sıkı tutuyor. 

Alice White nişanlandı 

_I ___ ç ___ o_c_uK ___ I 
ıwaeşnur adamlar 

CROMWELL 

~~~..-....:~r~~~· 

Olivier CromWell doğduğu 
zaman, kimse onun günün bi
rinde lngilterenin, hatta kral
dan daha kuvvetli bir adamı 
olacağını bilmiyordu. 

CromWell Londrada tahsi
lini bitirdi. Hayatı eğlence ve 
~~ 

......... ~. 
safahat içinde geçiyordu. Gü
nün biri.nde bu sefahate bir ni 
hayet verdi. Ve evlenerek çift 
liğine gitti. Arazisini itletme
ğe baıladı. Bu sıralarda da 
Parlamentoya meb'us seçildi. 

Parlamentoya ilk geldiği 
zaman, üzerinde kirli ve yırtık 
bir elbise vardı. Diğer meb'us
lar onu bu halde görüncf'. ye-

ni meb'usun ileride hükUme
tin batında mühim bir adam 
olacağını anlamakta gecikme
diler. 

Hakikaten Crom W eli çok 
ııeçmeden kralın emirlerini din 
lememeğe, arzulanna mukave 
met etmeğe başladı. Kral ile 
Crom W eli ve taraftarlarının 
uası müthiş surette açılmıştı. 

idamına karar verildi. idam 
hükmünü Crom W eli İmzala
mıştı ve kralı idam ettiler. Bu 
nun üzerine CromWell lngilte 
re, lskoçya ve İrlanda cümhuri
yetinin hami lordu ilan edildi. 

1 

-~~ '-"""""-...Ağf} 
"-•Om W eli demir bir el ile 
memleketi idareye batladı. Ve 
herkesi kendisine itaate mec· 
bur etti • 

Bu ıuretle İngilterenin ha
kimi mutlakı kesilince, basa
mak itt:haz ettiği Parlamento 
yu feshe kalıktı. Askerlerine 
emir vererek, meb'usları dağıt 
tı • 

Diğer milletler CromWell 
ile münasebatı kesmeğe cesa -

" 1 

• 

ret edemediler. Kimse kendisi 
ni sevmemekle beraber, herkes 
ondan korkuyordu. Bu sırada 
ispanya ile harp oldu ve Crom 
Well yine kazandı. idaresi za 
manında refah arttı ve lngilte 
re Avrupanın en ileri gelen bir 
milleti oldu . 

.k;:t Crom Well mes'ut .ı ~ 

~ rı~ 

- ~ 
..__.- \;@~~ 

ğildi. Dain.a düşmanlarından 
Kral orduıunu seferber et- birin;n kendisini öldürmesin

ti. Crom Well taraftarları, re- den korkuyordu. Bunun için 
isleri ile mücadeleye geçtiler de saraydan dışarı çıkmağa ce 
ve kazandılar . saret edemiyordu. Bu daimi 

Kral birinci Charlea tevkif korku, hayatını kısalttı ve 
edildi ve muhakemeden sonra CromWell 1658 de öldü. 

~=.::..::=:....;;;;;.;;;,;.-,......;.--~~~~ 

Çocuk piyesleri 

BEYEFENDİ SOFRADA 
- Evde oynanacak iki kişilik piyes 

[Pek ili§ evde oynanabilecek Ir:ü- kadın benimle alay mı ediyor? Yok
çük bir piyes mevzuu. Eşhas iki sa ikiniz de el birliği mi, ettiniz? 
ki§idir: Biri Beyefendi, öteki hiz- (Fevkalade kızgın yerinden kalkar) 

Sadık, sen hiç balığın üçtuğunu 
metçi.. Sahne bir yemek odasını ııördün mü? 
gösterir.] Sadık - Görmedim efendim. 

Beyefendi (Kapıdan girerek ma- Beyefendi _ Öyleyse bak, belık 
saya yakla§ır. Pek kızgın ve sinirli- naıd uçannıf. (Balık tabağını aldı· 
dir. Suratı bir kant aıık. Hizmetçi- ğı gibi rr>ncereden atar. Dışarıda 
sini çağırır) - Sadık, yemek hazır gene bir tabak ıangırtuı) başka n' 
mı? • varsa onu gelir. 

Sadık - Hazır efendim. Getire-
yim mi? Sadık (Dişlerini ve yumruklannı 

Beyefendi _ Getir ya, açlıktan ö sıkarak :ran yan efendisine bakar. 
lüyonım. Fakat ses çıkaramaz. Gene bünnet

kirane bir ta vur alarak çıkar. Bu de 
fa bir piliç kızartması ile gelir) pi
liç kızartması efendim. 

[Sadık çıkar. az sonra elinde çor
ba kasesi ile ıirer.] 

Beyefendi (Peıkiri ııöitüne ta
kıar, çorbayı kisesine kor ve kafık
lamağa bqlayacağı sırada durur ve 
çorbaya bakar, koklar, 11- çorbaya 
bakar) - Sadık .. 
Sadık - Efendim. 
Beyefendi - Ayol, bu çorba de

iil, bu bulqık suyu_ içine iki par
ça kolonuı et atılmıı, biru da 
maydanoz .. Bir kaıık tuz... Ne bu7 
Çorba.. 

[Yerinden kalkar, çorba klsesinl 
aldığı gibi pencereden fırlatır. Dı
şarıda Ir:mlmış bir kase gürDltüsüJ 

Beyefendi - Baıka ne varsa onu 
ııetir. 

Sadık (Hiddetinden kızarır, fa
kat ıeıini çıkaramaz. Gene hünnet
kirane bir tavurla çıkar. Bu defa 
elinde bir tabak balıkla gelir) -
Barbunya efendim. 

Beyefendi - Bu mu barbunya. .. 
Sadık - En iyilerinden seçip al

dım efendim. 
Beyefendi (Burnunu balığa yak

la~tınr) - F P.ka t bu balık kokuyor 
Öf~! _Heın. d." ne fPrıa kokuyor: 
( G?zluklerını takar) llyol, sen en iyi 
lorındcn de;:il, gidip nerede kokmuı . . . 

Beyefendi - Bari bunu yiyebil
sek te kam muz doysa.. ( Bıçaiı alır, 
kesmefe hazırlanır. Falıat bıçak biı 
türlü kesmez) - Ayol, bu piliç .ı. 
ğil, tahta parçaaı ba 1 Demir ı-· 
çaa ba! Piliç bu kadar lllZarbba 
mı? Bana lılç8k deiil. testse bilo 
k- bel (Ayala kalkar. Soa cle. 
rece hiddet Pİlil: tabaimı alır Ye -
e«eden flrlatır) Anlatddı, bu 8!Ç1 
kadmdan bize fayda yok. Git, keneli 
sine söyle.. Eğer hep böyle yemelı; 
yapacak.., nafile zahmet etmesin. 
Kendiıine batka yerde it bulaun. 
(Tekra yerine otunır) Baıka no 
varsa onu setir .. 

Sadık - Baıüstüne efendim. ( ç 
kar, az ıonra elinde bir tabak piliv. 
la gelir. Fakat tabağı masaya koya 
cağı yerele, pencerenin yanına geliı 
ve dışarıya fırlatır.) 

Beyefendi (Şaşırarak) _ Ne oi 
Neden pilavı dııarıya attın? Beni~ 
mı bırakacakımız? Yoksa piliYdo 
mı kokmuş? 

Sadık (Eğilip ııelimlayaralı) -
Hayır efendim, piJiy kolanuı delil 
ama, Beyefendi öile ~eiüoi .... 
çede yiyecek ~ .!lı~ . .o:. ..... ilııiii.iılıJlıj• 

' 
ı, 
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Muallim Mubahat Bey tarafından~ 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

VEBA 
Birinci sahifeden geçen yazılar 

Başvekilimiz Atinada görülmemişlAlman hastanesi1 

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

BULMAK SAN'ATI 
-Krakovada çıkan "Karger Literaclı. Naakofly" den· 

tezahüratla karşılandı yeniden açıldı / Veba, beşeriyetin daima bü1 

yük afetlerinden biri olmu§
tur. Bu müthiş salgm Anad0: 
lu ve lstanbulu geçtikten son 
ra, Justinien zamanında Av
rupayı iatili etmiıtir . 

Avrupaya gelmek için veba 
deniz yollarını intihap etmit 
ve limanlardan içeriye ıirmit
tir. On dördüncü asırda, "Ka
ra veba,, denilen bu hastalık 
yüz binlerce insanı alıp götür 
müttür. Beteriyet beyhude ye 
re bu afetle mücadele etmit, 
fakat veba ancak on yedinci 
asıra doğru hırsını yenebilmit 
tir. On sekizinci asır vasatın 
da Avrupa bu müthit kibustan 
kurtulmuıtur. 

Hatta bugün bile, artık bu 
afete kartı masun olduğumu, 
zu düıünerek, kollarımızı bağ 
lıyamayız. Veba, bu asırda 
tehirleri ve limanlan birbirJe, 
rine bağlıyan ticari münase
bat dolayıaile daima korkula, 
cak bir şeydir. Çünkü bazı 
Hint, Cenubi Amerika ve Mı
sır limanlarında vebanın dai1 

ma yuvaları vardır. Bunun 
içindir ki limanlarda daima 
müteyakkız bir sıhhi servisi 
vardır . 

Daimi guflal11r 

On aenedenberi Himaliya 
dağ ailıilesinin tarkı ve ıarbı, 
Mançuri, merkezi Afrika, ni
hayet Brezilya vebanın daima 
yuvalannı teşkil ediyorlar. Ve 
ba buradan baıka memleketle
re, zannedildiği ıibi yolcular, 
la değil farelerle geçiyorlar. 

Nasıl geçiyor ? 
Çünkü veba, her te)'den e't'1 

vel farelerin hastalığıdır. Ve
ba basillerinin naklinde en bü
yük rolü fareler oynuyorlar. 
Kolera, birden bire patlıyan 
bir hastalıktır. Veba ise, ıinai 
sinsi ba9lıyan, fakat daima 
tiddetini tevsi eden ve kema
li devrine geldikten sonra yi, 
ne tedricen azalan bir hastalık 
tır. Fakat azalıp bitince, yine 
bitmit sayılmaz. Ç~ yuva
ları bakidir. Misali de, her 
türlü sıhhi tedbirler ittihaz e
dildiği halde, Bombayda el' an 
vebanın mevcut olmasıdır. 

Doktorlar iddia ediyorlar 
ki, bit olmasa Tifo olmaz. Ay 
ni suretle söylenebilir ki, pire 
olmazsa, veba bu kadar mül
hit bir afet haline giremez. 

Vebaya yakalanmağa çok 
müstait olan fareler, inanıl
maz bir sür'atle hastalığı ta, 
mim ederler. Çünkü fareler, 
•ebaden ölen arkada9lannı ke
mirdikleri zaman, hastalığa 
derhal kapıldıklan gibi, bunla 
rın pislikleri de sirayet men
balandır. l91ğm ıinnediği fa
re kovuklannda veba mikrop, 
ları pek ili yafıyabildikleri 
ıibi, tekeuür de ediyorlar. 
Veba vak' ası çıkmıt bir evin 
karanlık ve rutubetli yerlerin
de bu mikrop uzun zamanlar 
yaııyabilir. 

Mikroba yakalanan fare de 
hastalık derhal kendini göste
rir. Bir fare vebaya yakalandı 
mı, yuvasından çıkar, evde, 
avluda, bahçede, sokakta, in
sanlardan hiç bir korku alime 
ti izhar etmeksizin aürüklen&o 
rek yürür. Çok geçmeden ö
\ür. Kısa bir zamanda veba
ıım ziyaret ettiği sokakta, fa
re cesetleri yığılır. 

Halk bilir ki, bu bir idam 
itaretidir. Onun için ilk fare 
cesetleri görünür görünmez, 
herkes şehirleri ve köyleri brra 
lur. Çünkü ölüm, kapıya gel, 
mit demektir. Yalnız Hindjg, 
tanda her sene vasati yarım 
milyon insan vebadan ölüyor. 

Faredeki hastalığı insana 
nakleden pire, haıta bir hay
vanrlan bir kan emitinde en 
a9ağı beş bin basil alıyor ve 
bu basiller pirenin cihazı haz. 
misinde tekessüre devam edi
yorlar. Yalnız fare piresini in
san piresindcn ayırmak lazım, 
dır. insan piresi vebayı naklet 

(Başı J inci sahifede) yareden mürekkep bir hava fılosu, (Başı 1 inci sahifede) 
ıeminin üstünde ceveliınlar yapıyor

Nevıehirlilerin cemiyeti •. du. 
lamel Paıaya biri hükUmet, Limanda 

ve diğeri Pire belediyesi namı- Limanın me&halinde, fırka yeni
na buketler verildi. Piredeki den selam topları atarak gemiden 

viyonunda 98 yatak vardır. 
Eıerleri gayet gllzel bir tekilde inti~ar etmİftir. 

Bütün it adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi mahalli: : ~ \ L8t I l~ 1 

re, it gören bu tqkilit, veba 
temellerini azim miktarda a
zaltmağa muvaffak olmuttur. 
Eskiden vebaya karıı karanti
ne daha müz'içti. En ufak bir 
ıüphe üzerine karantine tesis 
edilirdi. Buıün ancak vebah 
memleketlerden gelenler mua
yene olunur. Vapurda bir ve
ba vak'aıı varsa, bet günlük 
karantine konur. Vapurun ha
riçle münasebeti kesiliyor. Yol 
culara •tı yapılıyor. Vapurda
ki bütün fareler öldürülüypr. 
Bütün etya ve vapurun dahili 
dezenfekte ediliyor. 

muhacirlerin kıamı izamı istik aynldL 
bale ıelmitlerdi. Bu meyanda Limanda, bütün gemiler donan· 

mıı idi. Bu gemiler, kalın ve keokin 
kırmızı bir zemin üzerinde be- . seoleri ile Egeyi sel8mlamak için 
yaz yazı ile "Hot geldiniz efen mütemadiyen düdüklerini çalıyorlar 

Bu binanın müttemilatından 
istifade edilerek yatak mikdarı 
180 e ibliğ edilecektir. Hasta
haneye bütün asri vesait ve ter I 
tibat ilive olunmuttur. ,---------------------------! 

. M·ıı· t M tb Hastahanenin ekseri ihtisas 1 ıye a aası 
şubelerine Türk hekimleri ta-

diler,, altına da "Nevşehirliler dı. 
cemiyeti,, ibaresi görülüyordu. Bayraklarla donanrnı§ olan talo-

yin olunmuştur. Cerrahi kısmı N fi S • s Tıp fakültesi profesörlerinden e S Ve eri Urette 

Vebayi basilf 

Her tarafta sulh ve dostluk palar, adeta mütemevviç bir yol vü
semholü olan defne yaprakları cude ıretiriyordu ve Eıre banlann a· 

rasından yavat yavat ilerliyordu. 
ile süılenmitti. Pire liman reisi ile hariciye neza· 

Orhan Adil Bey, kadın hasta, 
lıklan ve rontken ıubesini Dr. 
Hadi İhsan Bey dahili hastalık 
ları Dr. izzet Musa Bey, hari
rici kısmı Dr. Hüsnü Bey deruh 
te etmitlerdir. 
Yevmiye hasta bakım ücreti as 

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

ilanlan yapıhr. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahsusa 
• Telefon 24311/2/3 

Bu baail iki ucu yuvarlak 
bir butoncuk teklindedir. Mik 
roskopla muayenesinde ancak 
iki ucu renk alabiliyor. O ka
dar ki bazen ortası bom bot 
gözüküyor. Bu basilin başlıca 
hususiyeti, tipik tekilden 
bam baıka olarak bile, muhte 
lif qkil almaaıdır .. Bu basil 
yiyeceğini, yerini ve harareti
ni bulursa, birçok seneler yaf{ 
yabiliyor. Mukavemeti fazla
dır. Bir vebalının elbiaesinde, 
ve yatağında aylarca baki ka
labilir. Toprağa bile düşııı, 
orada iki gün ya9ıyabiliyor. An 
cak gün ıtığmdan hiç hotlan
maz. Kuraklığa da tahammü
lü yoktur. Yani karanlığm ve 
rutubetin mikrobudur. Ancak 
dezenfekıiyonla derhal ölür
ler, 

ismet Paıa ve maiyetindeki reli ıube müdürlerinden bir zat ve 
zevat otomobillerle Atinaya ha Atinadaki ikametleri esnar.ında 
reket ettiler ve Pöti Pale oteli- Türk vekillerinin mihmandarlıkları
ne nazil oldular .Burada da halk na tayin edilmiş olan M. Caspalis 
coşkun tezahüratta bulundu. lı ile M. Papadakis gemiye çıkblar ve 

ismet Pa§a Hz. !erile Tevfik Rüştü 
met Paşa balkona çıkarak men Beyefendiy<ı ve refakatlerindeki ze
dili ile halkı ıelimladı ve teşek vata boşamedi beyan ettiler. Türki
kürde bulundu. yenin Atina' sefiri Enis Beyle· sefa-

gari iki buçuk lira, üçüncü sınıf 1------------- -

iki türlü fJeba 
lnıanda veba iki türlü görü 

nür. Biri V ebayi reevi - ki 
yakaladığını iki günde öldü
rür - diğeri hıyarcık vebası •• 
Bu ikinc • ıi marazidir. 

Çok .tak olan veba mikro
bu deriye yapıttı mı, en küçük 
bir çizgiden ünıüciye ııirer. Bü 
tün -riicutta, bilhuaa kalpte 
ve cümlei aaabiyede tahribatı
m yapar. Vebaya tutulanlar 
müthit bat ağnlarmdan tiki
yet ederler. Ondan s<>11ra gu, 
yan ve humma gelir. Atqle 
karıtık baygınlık ! 

Ayni basil sağ salim bir de 
riden bile içeriye ıirebilir. 

Atin;ı tenlik içindedir. Bütün ret erkam da vapura gelerek ismet 
gazeteler birinci sahifelerine Paıa Hz. Jerile Tevfik Riiştü Beye
Başvekilin büyük kıt'ada resim fendiyi selamlamıtlıır ve hoşamedi 

h heyan eylemişleı-dir. 
!erini koymutlar ve birinci 1a i iskele Türkçe ve Rumca olarakı 
felerini ismet Paşanın ziyareti "Sefa ıreldiniz'' cümlesi yazılmıt o· 
ne tahsis etmişlerdi. lan büyük bir arma ile tezyin olun-

1 smet Paşa ve Tevfik Rüttü mutlu. 
Bey öğle üstü Reiıicümhur M. 
Zaimis tarafından kabul edile, 
ceklerdir. 

ismet Pa§ll Hazretlerile Tevfik 
Rüıtü Beyi karada M. Venizeloı ile 

Ahmet ŞÜKRÜ M. Mihalakopuloı ve nazırlardan 
Muazzam taklar M. Papas, M. Yaıonidiı, M. Papa-

datos ve M. Mavrudia ve hariciye 
ATINA, 3 A.A. - Bu sabahtan nezareti katibi umumisi M. Polihro

beri, Atina ve Pirede büyii.k bir ha- nyadis Pire belediye reisi ile beledi, 
reket ve heyecan hüküm ıünnekte ye meclisi azaıı, mülki ve askeri me 
idi. Aralarında Türk vekillerini gör· murlar hoııamedi cümlelerini la!•· 
mek ve alkıılamak arzusunda bulu- yan bayraktan hiıınil birçok mülteci 
nan yerli ve mültecilerin de bulun- heyetleri kartılamıtlardır. 
makta olduğu kesif bir halk kütlesi, 400 bahriye sil&lıendazından mÜ· 
biraz oonra r .. mi alayın ıreçeceğİ rekkep bir kıt'a, selam resmini ifa 
caddelere doğru akın ediyOl"du. BÜ: ediyor ve bu esnada muzika Türk 
tüa caddeler, merkezi meydanlar, ve Yunan martlarını terennüm eyli
umumi binalar ye birçok huıuıi ma- yordu. 
iaza ve oteller clonanmıı idi. iki Asayiı ve intizanun temin n mu 
memleketin bayrakları birçok husu- hafazaaını . memur zabıta kuvvetle
ti binaların balkonlarmda iki mille- rinin zorlukla zaptedebildiii k .. if 
tin lıardeıliiini ıröıterir bir ıekilde bir halk kütl .. i iskele önünde ve İ&: 
yanyana dalıralamnakta idi. keleye mücavir caddelerdetoplanmış 

Pirede, Falerde ve Atinanın met, hararetle Türkiyeyi, Mustafa Kemal 
haliııde iki milletin renklerini tap- Hazretlerini, ismet Patayı, Tevfik 
yan muazzam taklar vücude getiril- Rüştü lfeyi alkışlayor ve "Zitol Ya 
mitti. ' psınl" diye 0.iJnyordu. M. Veni

Hava parlak idi. Günllf etrafa ta zeloı ile M. Mihalakopuloı ve diğer 
fUllnı saçıyor ve guya umumi §&- hükumet erkanı Türk Vekillerini, 
tarete iıtirak etmek iıtiyordu. karaya ayak attıktan anda istikbal 

"Sefa geldiniz" etmiılerdir. 
Eıre vapurunun Pireye aaat 9,35 Belediye reisinin nutka 

be§, ikinci sınıf 8 ve birinci sı
nıf 10 liradır. 

1919 senesindeki itgal dola
yısile teb'it edilinceye kadar bu 
rada çalışmıt olan Alman hem
tireleri tekrar vazifelerine bat 
lamıtlardır. Hastahaneye inti
zam, temizlik ve sükunet ha
kimdir. T erkos suyunu fenni 
surette terşih için günde 20 
merte mik'ab. su vermeğe kafi 
bir havuz yapılmı§tır, 

Suikastçılar hak
kındaki tahkikat 

(Başı 1 inci sahifede) 
inane emelin tahakkukuna ma
ni olmuştur. 

Atinadan gelen malfunata na 
zaran bu tQfekkülün mevcudiye 
ti tahakkuk etmit ve Son Posta 
gazetesinin Atinadan aldığı tel 
grafta füpheli olarak Atinada 
200 kadar Ermeni ile bir Çer
kes tedbiri ihtiyati olarak tev 
kif olunmuıtur. 

T e,kilita dahil komitecilerin 
hüviyetleri tamamen tesbit edil 
mit bulunmaktadır. 

Aşı fiil serom te muvaıalat etmeıi bekleniyordu. M. Venizeloı ile M. Mihalakopu-
Bir defa vebaya yakalanan- Saat 8 de Elli kruvazörü ile iki • ;w. loı hararet ve samimiyetle lamel 

Agop Apikyanın isticvabına 
zabıtaca dün de devam dilmit
tir. Evvelki gün Agobun latan 
bulda Fincancılar yokuşunda 
bir handa pastırmacılık yapan 
kardeşi Kirkor Apikyanla Kir
korun kayın biraderi ve daha di 
ğer bir Ermeni polise celbedil
miş, ve isticvap olunmuşlardır. 

Pito muhribinden mürekkep bir Yu- Pa Hazretler"! Tevfı"k Ru·· •ru·· E 
lar, artık bütün hayatlarında !" 

1 
e • ey nan deniz fırkası, Ege vapurunu kar efendinin ellerini aıkmıtlardır. Y u-

muafiyet kazanırlar• Onun i, tılamak üzere enırine açddı ve Fle- nan nazırları, kendilerine ziyaretle
çin uzun zamandanberi vebaya v .. adaları yakınında Türk ıremiıi, rini ırerek Yunan hükümetinin ve ge 
kartı atı aranıyordu. Atı de- ne mülaki oldu. Elli kruvazörü he- rek Yunan milletinin ırayet büyük 
mek, veba mikrobunu zarar men "Sefa ıreldiniz'' itaretini Ye bir memnuniyetle karşılamakta oldu 
vermiyecek tekilde vücuda Türk bayrağını ç~kerek 19 pire ae- ğunu beyan ettiler. 
aokmak demektir. tık tecrü- lim topu attı. Mütealaben Yunan Türk Vekilleri, teşekkür ettiler 

Suikastçıların zabıtamızm 
yüksek dirayet ve teyakkuzu 
sayesinde a!camete uğrayan 
mel'unane tetebbüsleri etrafın
da yakında daha vazıh malu 
mat elde edilecği tahmin olun
maktadır. 

deniz fırkası, Pire limanı methaline ve Yunan millet ve halkına Türk 
beler akim kalını§, ancak son kadar Eıre vapurunun etrafında bir millet ve halkmm samimi ıel&mlan. 
zaınanlarda vebanın aıısı bu- mevki tetkil etti. Bu eınada 50 tay- nı ıretinnekle bahtiyar olduklannı 
lunmuıtur. Hali hazırda mü1 • beyan eylediler. 
veUidüJmerz aromlar kullanıl- ne ıarap, ne içkilerden hiç bi- Bütün yüzlerde betatet tereuüm 
ınaktadır. Srom ayni zamanda ri ! etmiıti. ı 11111•••••••••••1!! 
tedafii olarak ta kullanılnıak- ltalyanlarm me•hur Spa- Pire belediye reiıi, tehir ehaliıi .L.cnebi memıekebere 

~ namına, Türk Vekillerine boıamecti 
tadır. Fakat temin ettiği mua gettilerinden Musolini'nin ara beyan etti. Takdim merasimi yapıl- giden tüccar ve 
fiyet uzun aürmüyor. Halbuki 11ra yediği vakidir. Fakat kat'- dı ve müteakıben Vekiller Atinaya hl 
•tllllln muafiyeti daha uzun- iyen aalçasız. Sarayda ise kim &itmek üzere otomobillere bindiler. seyya ara 
dur. Yalnız qılandıktan son- ae ıpagetti'yi sevmez. Atinada 1 B k k ' ı 
ra, vücutta vebaya kartı Anti Musolini'nin ailesi iıe, bil- ilk arabaya ismet Pt. Hazretleri- l)n 1) oınınerrıvl) e 
toksin'lerin tekevvünü için, u ikiı ltalyet bir yemek masa- le M. Venizeloı; ikinci arabaya Tev U U Y JU 
zunca bir zaman beklemek i· aı kurarlar. Yani apagetti'si fik Rüıtü Beyle M. Mibalakopuloa; İtalyana 
cap ediyor. Halbuki Sromda salçalı eti, sebzesi, meyvesi bol üçüncü arabaya ismet Pa!" Hazret 
bu Antitokain'ler tekevvün et- bir masa! !erinin refikaları Hanımefendi ile Sermayesi 700,000,000 

Madam Venizeloo; Dördüncü araba (İhtiyat akçesi: 
mit bir halde vücuda sokul- Kralın aıçısı da, yeni ve ya Tevfik Rütıü Beyin refika ve ke. 580,000,000 Liret) 
maktadır. Onun içindir ki müa mutena bir yemek bulacağım rimeleri Hanmıefendiler bindiler. Travellers \Seyyahin 
tacel vak' alarda Seron tercih diye zihnini yormak mecburi- Alay ırüzerg&lı boyunda toplan, 
edilmektedir, yetinde değildir. Eğer Kirinal mıı olan heyecan içindeki halkın 

çekleri) satar . . .. 
İtalyan başvekili 

çok az yiyor 

P b.t p ı · t ı· kad d Liret, frank, İngiliz lira-
ıarayına miaafirler gelirlerse, e a a11 o • ıne ar evam e-
bütün Avrupa memleketlerin- den alkışları arumda Atinaya doğ- sı veya doları frank olarak 

ru yol almaia baıladı. Petit Palaiı satılan bu çekler sayesin-
deki resmi tabakat listesine otelinin önu .. nde bir efzun num·· u- d · 

ek h 
- e nereye gıtseniz paranı-

göre yem azırlanır. Yani taburu ıaf tetkil etmitti. k · 
rb d 

zı emalı emniyetle taşır 
ço a an baflıyarak meyvede Keoif bir halk tabakası, Türk Ve. ve her zaman isterseniz dü 
biten liate ! Yalnız kralın ma- killerini ıiddetle alkıılayarak balko-
aasında ancak İtalyan ıarabı na çıkmalannı iotedi. Vekiller buna nyanm her tarafında, şe-
içilir. muvafakat ettiler ve balkona çıkb- hirde, otellerde, vapurlar-

A 
Jar. Halk kendilerini bir alkıt tofa- da trenlerde bu çekleri en 

v mevaimi baılayınca kra nına ırarketti. Bizzat M. Venizeloo 
im sofrasında av yemekleri de ta alkıılayanlar meyanında idi. küçük tediyat için nakit 
görünür. O zaman alelade .,. Yanan Reisicümhuranu makamında kolaylıkla isti-
tin ve balığın yerini tutar. ziyaret mal edebilirsiniz. Travel-

Kral ve Prenses Maria (kra laınet pllfa Hazretlerile Tevfik lers çekleri hakiki sahibin, 
im henüz evlenmiyen kızıdır. Rüıtü Beyefendi, M. Venizeloa ve den başka kimsenin kulla-
Ve yakın Macar prensi Otto M. Mihalakopulos ile ziyaret teati namayacağı bir şekilde ter 
ile nıtanlanacağı söyleniyor) ettiler. tip ve ihtas edilmiştir. 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 

BEKLE YİNİZ 
• 

Hasan Hüsnü Paşa vakfından: 
Bahriye Nazırı Esbakı Hasan Hll$ıli Paşa Vakfından GalatnA 

Çeşme meydanında Yolcu zade İsken<ler sokağında 3 No. lu apartıma· 
mn 4 No. lu daireıi pazarlıkla kiraya verilmesine karar verilmi' oldu, 
ğundan talip olanlar J'eşrinievvelin 10 cu cwnarteai gününe kadar mez

f..Cır apartıınanda müteveLli Vakrf Rüştü Paşaya ve yevmi mezkurcla 

saat 4 e kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde mülhak vakıflar kalemi' 

ne veya Encümeıri idareye müracaat olunması. (2939). 

Aakeri Liaeler Müdürlü- Teşekkür 
ğünden.: . . Berayi ameliyat yatmıt oldu 

Asken Lıselerın 9, 10 ve 11 ğum Cerrahpaıa hutahaneain· 
ci sınıflarına kaydü kabfü rnua . de muhterem bathekiın Rüttii 
melesi 15 Teşrinievvel 31 ta- ve kıymetli operatör Bürhaned 
rihine kadar uzatılmıştır, Dö- din Beyfendilerle uiıtan dok· 
nekliği olmamak şartile talip tor Beylerden gördüğüm yük· 
olacaklardan İstanbulda bulu, sek .hüsnü k.abu~. v~ alika~a mu 

kabıl en denn tukiir ve mınnet• 
nanlar Kuleli Lisesine Bursa- !erimi arzederim. 
da bulunanlar Bursa Aııkeri Hllıimiyoti Jli/Uy• ıuowli 

Lisesine ve hariçte bulunanlar 
da mahalli Askerlik Şubesine 

müracaat ederek Şubelerdeki 

kaydü kabfil şartlarına göre 
evraklarını tamamlattırıp yi
ne Şubeler vasrtasile Kuleli 
ve Bursa Askeri Liselçri Mü
dürlüklerine göndermeleri ilan 
olunur. (6002) {2839) . 

- Dr. ALİ V AH1T 

YILDIZ 

• 

mu.6arr/rl•rind•• 

Kadri Kemal 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklil cad, 

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

Saat: 14 - 18. 

Beyoğlu dördünclJ Sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Galatada Şehılivar ınalı&ILesinM 

'i"İr Ziya caddesinde 33 numaralı 

dükkanda tavukçu ve ayni caddede 
Nihat bey apartmanında 1 numaralı 
dairede sakin iken 25-9·931 tarihi" 
de vefat e<len ATon Albukrek cfe!1 
dinin tereke.ine mahkemece vazi· 
yet e<lilmiştir, tarihi ilandan itiba· 
ren esbabı matlup ft alikadarmırı 

bir ay ve mira.scıların üç ay zar• 
fmda Beyoğlu Dördllneü Sulh bu· 
kuk mahkemesine müracaatları Jii1 

! zumu .i13.n olunur. 

• "Chicago Tribane,.den
ltalyada en kolay itlerden 

biri, kral üçüncü, Victor Em
manuel ile Musoliniye atÇJ ol
maktır. Filhakika aarayi kraU 
de olduğu kadar, Torlonya 
sayfiyesinde, yani Musolini' -
nin evinde atÇılık etmek, sinek 
avlamaktan daha kolaydır. 
Çünkü kral da, baıvekil de pek 
az ve aade yerler. 

Bağırsak hastalığından mus 
tarip olan Muaolini, bir rejim 
takip etmek mecburiyetinde 
olduğu için kraldan daha az 
yer. Yediği de süt, ıebze, piş
mi§ veya çok olıun meyva ve 

sabahleyin ıütlü kahve içerler. Ôğle vakti, Türk Vekiller! Yu-
s kr 1 

nan Reiaicümhuru tarafından kabul Ouperagence 44 A venu 
üt, a ın çiftliğinden gelir. olundular. Ki be p • (XVI 

Kraliçe Helene çayı tercih ... Matbuatın Seflinci Devredilecek ihtira beratı. e r ana ) 

1 

der. Belki de Rus çarlannın "Telefon kablolarının tevzii ne .a- 1 Pariste ve Fransadaki müeS 
sarayında terbiye gördüğü :-_~:;ın hükfunel' et gazeteleri gibi it usulün ıslahı,. hakkındaki icat i- ÇOCUk Unu , sesatı ticariye ile münasebete 
. . mu ırazet erle mültecilerin mü- ı· delfilet ve refakat eder. Ancal< 
ıçın... revvici efkarı olan gazeteler de, bı"- çin Sınat Müdüriyeti umumiyesin- . k 1 d r~. k h . 

S b h fr d 
hazmi o ay ır. """u ta azım kendisine göndecileceık mek· 

mez. çorba. 
a a ıo asın a tereyağlı ribirine oarılmıı Türk ve Yunan bay den istihsAI edilmiş olan 20 teşrini 1 

ek ek 1 (ek 
sizlik varsa giderir. Kemik tup ve tekliflere - vakit kay· 

m ve reçe seriya por, rakları arasında lomet Pllfa ile M. sani 1928 tarih ve 702 numaralı ih-
Aflrupa kendini nasıl Salça gok! takal reçeli) ve meyve vardır. Venizeloı'un reıimlerini ve hararet- tira beratı bu kere ferağ veyahut hastalığına mani olur ve çok betmemek için - kuvvetli bit 

müdafaa ediyor? Muııolini sabahleyin kahve Sabah kahvaltısı çok erken ya, li makaleler neşretmitlerdir. Bu ıra- icara verileceğinden mezkur ihtira besle~. Çünkü kabili hazim ha- 1 referans ilavesini rica eyler. 
Avı-upr. limanlarındaki sıh- içmez. Süt içer. Ve mevsim pılır ve herk-ı·n kahvaltısı zeteleı-, iki milleti yekdiğerine bağla tı al k " h · · le konmuştıır. Ve hububatın O A KUT.EL 

h b 1 
. 1 d ~- yan rabıtaları tettit etmek iç" el yı sa n ma ve,a ut ıstıcar et- lekarbvueklvairtmclamainkihmaiı"ladsaenhali mainedkdeo-- ı· r. • 1 

i teı;kilatın aş ıca gayesı, meyva arın an yer. Masasın- ayrı ayrı verilir. Kral çok er- · 1 ın g - mek arzusunda bulunan zevatın İs-d nuş o an Türk Vekillerinin bu ziya-haotalığın girmesine mani ol- a et bulunduitu nadirdir. E, 1 ken kalkar ve ekseriya sabah retinin fevkala'de olan ehemıru·yet·ın tanbul Bahçekapı Taş han No 43-48 . 1 Cilt ve zührevi hastalıklar ted•' 
k P 903 

" b 1 k narak una ilave edilmıştir. bl 
ma tır. ariste 1 tc yapı- ger u unursa ya ızartmadır kahvaltısını 11\a t yediden evvel den hararetli bir lisanla bahsetmek- de mukim v~kili H. W. İSTOK e- d vihanesi. Karaköv büvük mahalle 

lan lıevııı•lmiiel mukavelev eö v h si mış .• t!!a~v~u~k~·~T~a~b~İİ~· ~a~~f:ar~::--=-:::::::..ı..!lmliiililli••lliiiiltlıcİıdilırlİleriİİ.İııll•••••••·---~f~e~n~d~iy~c~m;;ii~ra~t~aa~t~!a~r~ı. _____ _:1ıi~~~D~e~p~o•s~u~=H~•a:s•a~n~~e·c~z~a~~~eıip~o~s~u~d~u~r.~-e~i~y~a=n~ın=d~a~3~4~-------_: 
~ uc; u•• •••• ,-· l t -~- ~ nK r araaın a l ..!Danaa , .... , .......... 



Muhabir mektubu , lstanbul Evkaf mD· 
_ 'dürlül}ünden: 

Ley•i ve Neaari 
K•z ve Erlc:e1' lnkilap Liseleri 1 L'~:- t·~~~;. 

Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 

Asarı atikası bol bir 
kaza: Milas 

Iiaydarpaşada Tıp Fakültesi doğum evinin kalürifer teslsatf 
kapalt zarf u&ulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ewakı 
Jcqfiyeyi görmek ve şeraiti anlamak üze11e her gün saat on 
dörtten sonre İstanbul E'l'lkaf Heyeti fenniyeaine ve yevmi 
ihale olan (27 T. IWvel 931) Salı gilnü saat on dörtte İdare 
Encümenine müracaatları. (2944). 

Resmi ders programlarını tamamen tatbik: eder Ecnebi lbın tedrisatı, ecnebi ınekıeple . ine katiyycn lilzuın 

bırakmıyıc•k bir mulcemmcliyetıedir. Talim ve terbiye heyet' eri memlekeılmi>.in en giiüde muallim w mü· 
rcbbllcrtndon mürekkeptir. Anı ve babı yıvrulın11 INKIL.\P LlSELERINE her hususta tam bir emniyet 
ve hn•uru kalple tt•lim edeblUrler. :Mufassal luhnım' vereceğiniz adt .. e gönd,rllir) 

Mektep Nuruoamanlyededir. Telefon: 20019 

3 üncü Kolordu ilinları 
MUDANYA - BURSA 

DEMlRYOLU Keyhusrev tarafından yapılan abide 
---ı- '-~ ,. l 

Devlet Demıryolları İdaresi ı.anları 
1 1 
Çatalca Müstahkem mev- ı mek üzere teminat ve tek

idi için bulgur aleni münak.a- lifnarnelerile Konyada mez 

. TÜRK ANONiM ŞiRKE
TiNDEN: 

Y&kıııda Sellnikte küp.t edileoeık olan beynelmilel pana- saya konmuştur. İhaleıi ll- kur KOM. na müracaatla-
yırı ziyaret edecek zevat veya mezkUr panayırda teşhir etmek lG-931 aa1ı günü uat 15,S da rı. (299) (2451) 
üzere Dev!.et Demiryollan üzerinde nakledilecek eşya atideki Fmdııklıda K. O. SA. AL. 
şerait dairesinde yüroe elli tenzilatlı yolcu ve eşya tarifelerin- KOM. nunda yapılacaktır. Ta
den müstefit ol~aklardır. liplerin şartnamesini komi-

Mudanya-Bursa Demir Yolu TUrk 
Anonim Şirketindea alacağı olan
ların nihayet bir sene zarfında ılr
B;,yoğlu Be§inci No~rliği canibi 

* * * VisiM. · 
Topane fırını için odun ale- lı:etinden merkezi olan Beyoğlundı 

1 - Tenzilat Devlet Demiryollarının her hangi istasyo- syonda görmeleri ve ihale saa
nundan Haydarpaşaya gidecek yolcular ve eşyaya munhasrr- tinden evvel teminatlarile ko· 

ni münakasaya ıkonmtıştur. İha Kuloğlu sokağında 34 No binanın 1 

lesi 19-10-931 Pazartesi günü No lu dairesine bilmüracaat iıpatet 
saat 14 te Fındrklıda K. O. SA meleri. 

dır. misyonda hazır bulunmaları: 
2 - Yolculardan azimet ve avdet ücreti peşinen alınır. Mü- (328) (2588) 

kabilinde biri gidişe ve diğeri dönüşe mahsus olmak üzere iki • • • 

bilet Yerilir.! Çatalca Müstahkem mevkii 
3 - Avdet biletleri muteber olabilmek için lbu ıbiletleı:le be- için nohut aleni mü-

~~- ~~:;:;,e~:daKC:f;~:~~ 1 ~---..~ ..... !! ~:j~ :iiiiiiiiiJ!iJ 

=:~a~:en !ö::e::in:ı~ "f+1!iUIJ1NJiD 
larile KOM. da hazır bulun-

MtLAST AN: Milla kazaııı ı ı 
liinterl&ndiıti ııilndeo ıilne ta;r 
&ieylemektecfir. Euafıııdaki 
"&biyelerle kazalar hep bura
dan alıt verit yapmaktadırlar. 1 
Milaata milyonlarca yabani 
zeytin ağaçlan vardır• Bun
larla uğraımak ve aıı yaparak 
iatifade eylemek için kazada ki. 

raber sergi ıkomiserliğinden müsaddak bir vesika ibraz edihncık nakasaya konmuştur. İhalesi 
lizımdll". Aksi halde ıbu ıbiletler hükümsüz ad<k>lunur. 14-1()..931 Çarşamba günü saat 

maları. (357) (2782). KARADENİZ 
• •. POSTASI 

4 - Eşya nakliyatında gidiş ücretleri peşinen mahııeç ista- H,30 da Fındrklıda K. O. SA. 
syonunda umunıl tarife üzerinden tam olarak alınır. Bu eşya AL. KOM. nmda yapılacaktır. 
avdette sergi k<ımiserliğinden musaddak bir vesiıka ve eşyanın Taliplerin şartnamesini kam

ı ilk sevkinde alınan hamule senetleri üzerine meccanen mah- misyonda gönneleri ve ihale 
recine iade olunur. (2945). saatinden evvel teminatlarile 

fi derecede nüfus yoktur. 

Miliı ıehri kadimi ~akti~e 
30o 000 m.ıfusu havi ceaım bır 
tehir imit ! Binaları d~ k~~~
len mermerden inta edıldığı ıc 
ra edilen hafriyattan anlatıl· 
nııştır. Milas şehri gayet meb
zul mermer madeni bulunan 
bir dağın eteğinde ve fevkala
de kuvvei inbatiyeai olan ova
nın ortasında inta olunmut· 
tur. Kazanın merzeği ve 
ınüthit bir surette sıtmalı ol • 

··f unun azal-ması buranın nu us . 
lllill.ıına ıebep olmuttur. Mı- Milıbta meılııı, Baltalılcapı 
lis civarındaki Malavce dere· 
ıi memleketin batına bell ke- tün azametile buııün mevcut
ıilmi9tir ! Bu det-enin mecruı tur! 
gayri rnuntazam oldutundan Açin fi• ga Atım kalesi 
her tarafta ııölcükler haaıl ol - (Küllük) ün karıııında 
makta ve ıular taaffün eyle- meşhur Aıım kaleainden müze 
ınektedir • müdürü Hamdi Bey tarafm-

Sııla' dan 36 ıene evvel iki vapur do 
BU'' Alman müheodiıinin luıu tat İıtanbul müzeaine 

kt naklonulmuttur. 
vüruduna intizar ohınm• •-
dır. Mumaileyh meml~etin Aık macerası 
sularını ıılah ve ovanın ırva Kral Anti Ohosun oğlu 

1 lstanbuf beledıyesi alanları 1 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde Küçük Ayazma mev 

kiinde dört odadan ibaret 4/41 numaralı hane teminat akçesi 
! 9 lira Orta.köyde Cavit ağa mahallesinde iki oda bir sofadan 

ibaret ahşap Cavit Ağa mektebi 5,50 lira teminat. 
1 Kapalı Çarşıda Divrik sokağında 50, 52, 54 numaralı dük-

kan 1 lira teminat Aksarayda Yusufpaşada Şiıment Çavuş 
mahallesinde Topkaıpı ca.ddesinde 116-116/1 eski 74 yeni nu
m41ralı hanenin altnda 1 hususi numaralı dükkan 4,5 lira te

minat. ~ . j 
Tarakçılarda RahiJdzade medresesi 2 numaralı c;dıisı-:.ı,:; lira 

teminat Beyazıtta Soğanağa mahallesinde Abdullahpaşa mek
tebi 6 lira teminat Y.ukaında yazılı mahaller bir seneden üç 
seneye kadar lkiraya verilmek için ayn ayrı açık müzayedeye 
konmuştur .. Taliple.- şartnameleri görmek için her gün Leva
zım müdürlüğüne müracaat etmeli.<iir.Müzayedeye girmek için 
hizalarında yazlı teminat Uznndrr. Bu teminat ya nakden ve 
depozito suretile ve yahut hükiimetçe mutdlıer tanınmış banka 
lacın birinden getirilecek teminat mektubu 4le olu;, Bu şekilde 
teminatla .beraber ihale günü olan 26 Teşrinievvel 931 pazerte
si günü saat 15 " kadar Daimi B'.,cüı:r>eD"' müracaat edilmeli 
dir. (2955) I 

' Yol münakasası ve iıkasmı tanzim eyliyecek- bir maraza müptela olup fen. 
tir. Buralı tütün memleketi halde haıtalanıyor. Doktorlar 
olduğundan arazinin iıkuma bunun bir marazı •tk olduğu- Bedeli k~fi otuz bin yirmi dokuz liıra doksan kuruş olan Kü-
şiddetle ibtiwaç vardır. nu ve çocuğun kralın ıon kan-

, 
11 

olan Stratonikya'ya taanuk cükçe'kımece Silivri yolunun 36,000 - 66,000 kilometreler arasın-
Hastane eylediğini keıfederek babasına da vaki 47 adet köprü ve menfezin tamir ve inşası kapalı ızarfla 

Kazanın havaıı bu kadar macerayı anlatıyorlar. ~~baıı münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak ve k~if 
vahim olduğu v~ her sene ıe- da oğlunun kurtulması ıçın ka ewakı görmek için hergün levazım mtidürlüğüne müracaat et
kiz on bin amele burada top- rııını boşayıp oğlunun al~a- melidir. Münakasaya girmek için 352 lira teminat lazımdır.Bu 
!andığı halde vaeıefake bir ıma müsaade ediyor! Ve oglu teminat ya nakten ve depozi~o suretile yahut hükfunetçe mute
lıaataneııi yoktur!! Her ne ka- da bu sayede ifakat buluyor. her tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat mektubu 
d ed Bu adam Muğla yolu üzerinde 
ar müvazeneyi umumiy b~ ki Eskibıaarı karısı namına ile olur. İşbu teminat makbuz veya mektubu şartname teklif 

be, yataklı hutahanemsi ır tahkim ve imar ederek tiyatro- mekubunu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı 

komisyonda hazır bulunmalan. 
(323) (2583) 

* * * 
Kolordu kıtaatı için kok 
kömürü aleni münaka-
saya konmuştur. İhalesi 
13 - 10 - 931 salı gunu 
saat 14,30daFındtl<lıda K.O.SA 
AL. KOM. nmda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini kom
misyonda görme i ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
komisyonda hazır bulunmaları. 
(327) (2587) 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevkii 

için sade yağı kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
13 - 10- 931 salı gunu 
saat 14 te Fındıklıda K.O.SA. 
AL. KOM. nında yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini kom
misyonda gönneleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
.komisyonda hazıc bulunmaları. 
(326) (2586) 

• • • 
Çatalca Müstahkem mevkii 

için kuru s.oğan aleni mü· 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
14-10-931 Çarşamba günü saat 
ıs te Fındıklıda K. O. AS. 
AL. KOM. nmda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini kom
ınisyonda görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
komisyonda hazır bulunmaları 
(325) (2585) Yer açılını§ ve belediye tarafın lıır ve kaleler yaptırıyor. mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 26 Teşrinievvel 931 pa 

dan da iateai temin o)unmu§H Gümüş kesen zartesi günü saat 15 e kadar Daimi Encümene verilmelidk. • • • 
da bu kadar nüfus için fU ufa Miliata Keyhuarev tarafın- (2958) Çatalca Müstahkem mevkii 
cık haıtahanenin kat'iyen ki.fi dan yaptırılmı§ bir abide var- * * * için ık<>k kömürü aleni mü-
&eleıniyeceği meydandadır. dır ki buna ıtümüt kesen den- ,5 AT 1 L 1 K AR S ~ nakasaya konmuştur. İhalesi 

As•n atilca mektedirler. Bir rivayete göre Beher mecre muraıbbaına 17 lira kıymet talkdir edilen Ka 14-10-931 Çarşamba günü saat 

Selimiye fırını için 499,200 
kilo un kapalı zarf usulile 19 ! 
Teşrinievvel 931 de saat 16 da 
icra kılınacaktrr. Taliplerin 1 
şartnamelerini okumak ve mü 
ııakasaya iştirak etmek üzere 
yevmi mezkurde terninatlarile 
birlikte KOM. a müracaatları. 
(354). (2751). 

Polatlıdalki !kıtaat ihtiyacı i
çin sığır eti ıkapalı zaırfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
18-10-931 pazar günü saat 10 
da Polatlıda askeri SA. AL. 
KOM. nunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve mü 
nakasaya girmek üzere teklif 
ve teminatlarile mezkur komi- • 
syona müracaatları (360). 
(2797). . . .. 
İzmir Müstahkem Mevkii i

çin rezzırki üzüm kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 11-10-931 pazar günü saat 
15 te İzmir Müstalüı:em mev
kii SA. AL. KOM. nunda ya
pılacaktıır. Taliplerin şart.na· 
mesini ahnak ve münakasaya 
giımek üzere teminat ve teklif 
namelerile İzmirde mezkur 
KOM. na müracaatları. (334) 

(2648). 

lstanbul Mahkemei Asliye 3 üncü 
hukuk dairesinden: 

Evkaf müdüri~ti tarafından Se
her ve Şefika hanımlar a!.cyhine i
kame eylediği Tophanc<lc Hamba
racı yokuşunda k!in Kabristana 
vaki mü-Oaha!.cnin men'i hakkındaki 
<lava üzeri'1e berai tebliğ gönderi
len arzuhal mümaileyhima Seher ve 
Şefika H . . rm ikametgahı meçhul ol 
dı.ığu beyanile bila tebliğ ia<lc kdın 
dığmdan bittalep il!nen tebliği ten 
sip kılınmakla bir ay zarfında ~· 

vap vennek üzere ilin olunur. 

Ml'll•ta Hoca Fı"ruz Beyı"n de burası bir mezarmıt! Fakat . d 1 257 87 15.30 da Fındıklıda K. O. AS 
d · Keb" f d t h dıköyiinde Rıhtım üzenn e 69 numara ı ve , metre mu-

L bed' laken en ır tara ın an a AL. KOM. nmda yapılacaktır, Limanımıza muvaaalatı beklenen 
0 ir camii vardır ki asan 1" • ·1 · t" rabbaı sahasında arsa satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye 
j., • 1 ed d' B camiin rip ettırı mıt ır. al k . . h .. L Taliplerin şartnamesini kom- PALESTİNA v&puru 6 T.,t<ini-
,eı mi iy en ır. u Millet şe/ı,i konmuştur. Talipler şartnatr.e ma ıçın cır gun evaım Mü evvel Sali (İtalya ve Yunanistan) 
ttıiınan Haıan bin Abdullah dürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 330 misyonda görmeleri ve ihale 
ve. nakkaıı da Muıa bi.n_ Ad .. il- Harbi umumide Almanlar saatinden evvel teminatlarile dan. 

l'kinde büyük lira teminat lazımdır. Bu teminat ya nakıden ve depozito sure- ASİRİA vapuru 8 Tetrinievvel 
dır yanı· her ı'kiıi de Turktur.. Karya mema 1 k · d h b 1 1 

fedekı Menderes kenarındaki Milel tile yahut Hükfunetçe muteber tanınmış Bankaların birinden omısyon a azır u unma arı. PC"Cşcmlıe (İtalya ...e Yuneıı.iııtan) 
Miliaa bir saat mesa d (324) (2584) dan 

Seçin kaleai 4000 ıene evvel e'bri kadimini ıekiz metre e- .getirilecek teminat mektubu ile olur. İşbu teminat malkıbuzu · 
l<.aryalılar tarafından yapılmıt 1·nliğinde bulmuşlar ve birçok veya mekubu şartname teklif mektubunu ıbir zarfa koyaır-.k * "' * Yakcnda Limanımızdan hareket 
t l d bu ka n ler çıkarmıtlardır. Nehrin . .. 1 26 T . . 1 93 p . .. .. edecek vaıpurlar 
ır. ranlılar zamanın a eser . . zkiir şehri ihale giınu o an eşrınıevve 1 azaırtesı gunu saat 15 şe Çatalca Müstahkem mevkii PALESTİNA vapuru 7 Te§rini 

le_nin tamı"r gördüg"ü üzerinde getirdiğı riısup me M'I- kadar Daimi EncUtnene verilmelidir. (2953). 
k . d la•ıl tedr"ıcen doldurmuştur. . •. ~-s ~in aı:ıpa il.leni mü- evvel Çarşamba (Bur.gaz, Varna, 

1 arslan resimlerın en an • d nl - İ t h · in de 3 metre erı ıgın * * * nakasay:. ':onmuştur. halesı Kö.atence, Sulina, Kalu ve braiJ.e) 
trıaktadır • ~: rKaryalıların. birçok asarına İstanbul Belediyesinden: Belediye •kanununa te\•fikan Le>- 13_10-931 salı günü saat ye. 

Baltalı lcapı d"f edilınesı muhakakktır. kanta, Birahane, Gazino, Kıraathane, Me)l'hane, Han, Otel, saat 15 te Fındıklıda K. O.SA. V1ENNA va,puru 8 Teşrinievvel 
HükUmet konağı civarında tesa u ı Hamam, Sinema, Tiyatro, Bar, Dansing ve emsali yerlerin AL. KOM. nmda yapılacaktır. Perşembe sabah tam ıo da Lloyd 

Baltalı kapı namı'le ma.ru.f b_,ir Parakende ese' er Talı"plen·n şartnamesı"nı· kom- Ekspree) olarak (Pi.re, Brendizi, 
k d eshabı t'lrnfından tanzim olunacak ücret tarifelerinin İktisat _ -

l .~Pı vardır ki üzerinde ıki yuz Anadolunun Bergladm~ e~~- Venedik ...e Trieste) ye. 
u balta resmi vardır. (Sart) cesinde müzeyyen 0 . ugu şu~ Müdüriyetine tastik ettirilmesi için Eylill 931 nihayetine .ka- misyonda görmeleri ve ihale ASİRİA vapuru 8 Tcşr.inievvel 
lıiiküındarı Karazosun ceddi h . bulunan ve cıvarındaki d2r tayin edilen mühlet görülen lüzuma binaen Teşrinievvel saıttinden evvel teminatlarile Perşembe (Selinik, Volo., Pire, Pa 
(l<.eykes) bir harp için Milia esız madenleri sebebile 931 nihayetine değin temdit olunduğu ve eshabı müracaatın komisyonda hazır bulunmaları tras, Brendizi, Ankona, Vmedik ve 
sut· d 11·• hare- mermer ·· sabahleyin ondan on ikiye kadar müracaatları lüzumu ila'n (322,' (2582) Trieste) ye . 

Samsun 
s v ;_~ ~ ~ ~ l Pazartesi 

günü akşamı Sirkeci
den hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, EYııenye, Samsun 
Ordu, Gireson, Trabzon, R1 
ze ve Hope~ gidecektir. 

VATAN 
7 T. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, ine 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

BARTIN 1.u~' POST ASI 
sur at 

Bartın Vapuru 
günü 5 p . 

1: Evvel azartesı saat 
19 dıa Sirkeci rıhtımından hareket· 
le, Ereyli, Zonguldak, Bartın, 

Amaara, Kuruca§ile, Cide iskelele
rine azimet ve ayni tarikle İstan
bula avdet edecektir. 

ı inci, 2 inci, 3 üncü sınıf kama· 
ralarla güverı.. yolcularına ınahsuı 

mahfuz mahalleri vardır. 
Müracaat mahalli: Eminönü Seb

ze Sokak :f<io. 8. Telefon : 23609 ve 
23388. 

Merkez acenta: Galata Köprü ba· 

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 

dar z:ade han 2. 2740. 

AYVALİK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 6 Teşl'inievvel 
Salı 11 de Sirkeci Rthtı
mmdan. 

Tavil Zade Vapurları 

İZMİR POST ASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazartesi aık· 
şaını on yedide Sirkeciden ha 
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavil.za
de biraderler. Telefon: İst 
2210. 

1 
Tlvatro, Sinema 1 
ı---

lıtanbul Belediyesi 

Darülbcdayi temsilleri tanırıı celbe iyor. uu • bütün binaları mermerde°: ~-
beden avdetı'nde Kurunu ula 1 Mı- oluıııır. (2957). (COSULİCH LİNE) kumpanya k . da getirilıniş o an ı asa Bugün akşam saat 21.30 da 
abramamnın tims:ıli zaferı o- cu ··k't * * * sının ltika vapurlarına aktarma edi- N MU S 

lan ikı" yu··zıu·· baltayı, Milis cİ •ehrinin bakiyei metru ~ 1 o- "' * * Konyadaki kıtaat ı"ht"ı- !erek <imali ve cenubi Amerika li- A • t k istımhul Belediyesinden: B. zabıtası tatorı.ttcrcnamesinin 432 • Piyes 4 Perde 
li'arında (Labranda) kasabasın lan kıymettar asarı a ı ba ;e yacı ı'çı'n kuru ot ayrı ayı·ı manlarına gitmek için ttnziUlth Yazan·. Su"·d··-d le: l"k d inci ınadcl:!t,inin Daimi Encümen kararile atideki şekilde tadil ~ a i Jüpiter mabedine ta ı o- kitabelere elyevm öte e erı· doğru bilet verilir. 
lur:ınak üzere Milas sultanıkUn~ de tesadüf olunmaktadır. Bun edildiği alakadarana ilan olunur. şartfnamelerle ve kapalı Her nevi tafsilat için Galatada :r:n~~~~~~ü;eeder·ı· 
verı· y b b 1 mez r fı d 432 - her meyvenin üzerine cinsini ve nev'inı ve fı"atuu zar la mu··nakasaya kon (Ll d T · · ) Yor. e u a ta lar alakadar daire tara n an - Mumhane oy rıestıno ser 1 Halk gecesi. 
lll\abede hürmetle talik olunu- k kt b" müze o-österir etiket koymak mecburidir. (2956) mus.tur. İhalesi 8-10-931 acenteı;ıne Telefon Beyoğlu 4878 Al 1 tt rılara me e ın "' tı yaşından a'!"ğı olan çocuk· 
Yor. Ve Mı'laslan Jüpiter ma· topa 1 d . . .., * perşembe gu··nu·· saat ı 5 te veya Galatasaraymda sabık Selanik 1 • 
b · d t h"ri ka rı•ınasa- •· ar tıyatroya kabul <>dil mezl<r. 
edi~ nı"decek olanların geç- daireıın e eş 1 

• b 1 · ı T · · p b bonmar~esi binasındaki yazıhanele-~c " 1 ki b Balat ate yesım e mevcut ve 1 eşrınisanı ersem e günü Konyada K. O. SA. AL. • 
lrıeai için de mukaddes tarikin 1,e bir hareket o ma a era ~r · · rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya-trı b . 1 mey satılacağı ilan edilen 3 ton kadar demirler 5 Teş:-111ievvel Pa- KOM. nunda yapılacaktır. "Oskiıdar Hale Sinemasında 

c deine mücessem •e müzey ebediyyen de zıya arına • 4 .. d .1 1 • d 1. 1 but Sirkecide Kırzad~ ilanındaki ya 
y . 1 zartesi günü saat 1 te muzaye .. e ı e satı acagın an ta ıplerin Taliplerin şartname al- 'Pan"• Modala-cn bir ka:n yapılarak şıma dan verilmemiş olur. zıhaneaine müracaat edilmesi. Te· o ~ 

ceµbegine 'bu baltanın iki yü-- ______ R_a_gıp KEM.A ·=L~.:._a_te_ı_y_e_d_e_b_u_ı_u_n_aca_k_m_e_m_u_r"_m_•_'r_a_c_a_at_l_a_rı_. _<_2_9_s2_>_. ______ >n_a_1.<-_v_e __ m_ü_n_a_k_a_s_a.:.y_a _ _::g_ir_-~ı-e_fo_n_ı._t_an_b_u_1 _23_s_. -------•M•-lilıi ... ·ıliiı:IKJlıll•lll•iBlulır.••lii 
~ü 11ak.P..ı;ı;,,M KRnı hala b;; _ 
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8 MlLLlYET PAZAR 4 TEŞRiNiEVVEL 1931 
... 
,... Toptan ·Fiatına Perakende Satı, ...................................... ~ıı.~ 

• 
Galata 1 Karaköy 

·8 E 1 M 1 1 t l N t l 8 T ~ H K t f M T E D ~ I ~ K E T i 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Erkekler için Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi 

renklerde 

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

'·~El.tKTRİK RADYATÖ~ÜNE=• lngiliz 
M114ambalan 

Çevrilebilir 
Mu,ambalar 

81/ Liradar 
2 itibarer 

12
1/2 " 

Müflon ile gabar-221; 
din Pardesüler 2 tt 

Trençkotlar 

!ngiliz biçimi 
Kostümler 

131
/2 

181/2 
" 

" 

Cihanşümul marka 

MlNDELBEHG 

EMPERMEIBitiZ~ 

Pardesüler 

' 

TÜCCAR ve BANKA -
MEMURU OLMAK 1ClN 

Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 16 dan 18 ve ak§8Dl 18 • 20 ye 
kadar iki ımıf açılmıttır. Ma!Omatı ticariye, ilmi hesabı ticari, usulü 
defteri: Basite, muzaafa, '1'8kradomar. Amerikan usulü ve bankacılık, 
4 ay zarfında kimilcn t<cdria olunur. Son imtihanda muvaffak olan
lara iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dcnler 3 teşri~vveJ Cumartesi günü ba§lamıttır. Programı me.::
canen almak ve kaydclmak için Beyoğlunda Amerika ııefa.rethaneai 
yanında No, 42. Amerikan liaan ve ticaret denıhanesine müracaat. 

Hususi ders dahi kabul oJuIJıJr. 

Agop Pakraduni --·' 
Türkiye Hilaliahmer 

Çevrilebilir 121/ Liradar 
Muşambalar 2itibarer 

Müflon ile gabar 211 / 
din pardesnler 2 tt 

ipekli 
Muşambalar 21

1
/2 " 

Çocuklar için 
İngiliz 

Muşambaları 

Trençkotlar 
" 
" Yün!U 

Paltolar " ~----~ 
Erkeklere 

pardesüler, 

mahsus 

palto-

lar, kostümler ve 

muşambalarla Ha-

nımefendilere mah

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

lstanbul Evkaf Mü-
dürlüğünden: 

Cumartesi 3/ 10/ 931 1 - 50 
Pazar 4/ 10/ 931 Sl - 100 
Pazartesi 5/ 10/ 931 101 - 150 
Salı 6/ 10/ 931 151 - 200 
Çarşamba 7 / 10/931 201 ila 

Hııdemei hayratın EyliU vazifesi bal§.daki eyyamda tediye 
edileceğinden mensup olduğu şubelere müracaat edilmesi. 
(2906). 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Malik olmıyanlar, vakitsiz gelen 

Soğuğa Yakalanmışlardır. 
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Beyoglu: Metro han - Beyazıt: Elektrik Evi - Kadıköy: 

Muvakl<ithane caddesi 83 - Üsküdu 

iskelesi 10 

• 

Darülaceze Mn~nrlü~ün~en: 
Cemiyetinden: 

Hil5.liahmer Cemiyetinin Yeni Postahane civarında .. 1\.k- ikinci daire SU işleri müdürlüğünden 
~araylılar Hanının (3) numaralı Satış Büro deposunda mevcut 1 

Müesseseye muktazi dokuz yüz yirmi metro yerli aba şa

yak ile iki yüz yinni beş metre yerli ince yünlü kumaşın kapalı 
zarf usulile münakasası 15 Teşrinievvel 931 perşembe günü sa
at 14 te icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müra
caatları. (2697) 

numune ve şartnamesi mücibince tab'ı ettireceği yedi nev'ide İzmir Vilayetinde kain Tiryanda deresi tebdili meora ame-
(28.000) cilt maktu makbuz için Teşrinievvelin on dördüncü liyatı kapalı zarf usulile ve (20) gün müddetle münakasaya 
Çarşamba günü saat on dörtte icra edilecek aleni münakasaya vazolurunuştur. Tütün inhisarı umumi 
istirak etmek istiyen matbaaların nüınune ve şartnameyi gör- 1 - Ameliyat (3150) metre tulünde kanal küşadından iba-

~ek üzere mezkur Büro Müdiriyetine müracaat etmderi. ret olup yapılacak ·hafriyat (39000) metre mikabi kadardır. Ve mu•• du•• rlu•• g"" u•• nden• 
(2793) 1 bunun takriben (500) metre mikabi kaya hafridir. 1 • 

-------------------------! 2 - Müna~asa Teşri~iev~eli~ 22 i~ci per~emb:. günü saat j idaremizin İzmit Ambarlarında mevcut takriben bir milyon 
• ı on altıda İ~ır Su İ.şlen daıresın<le ıora edıle~e.gınden kapalı kilo yaprak tütünü bahren İstanbula nakledilecektir. Talip 

lstanbul nafıa fen mektebı mubayaat! za~fl~~ın saatı ~ezk.ure ka~ar maJ<ıbuz mu~a~~lınde mezkur olan vapur şllıketleırinin şartnameyi alma'k üzere her gün ve 

k 
• d • 1 ~ud'.~ıyete tevd.ı :<1ılmelerı ve yahut taahhutlu olarak posta_ pazarhk isin de teminatlarile beraber 8-10-931 perşembe günü 

OmISYOilUil an· · ıle gondermeleın lazımdır. i saat (10,30) da Galata'da Mübayaat Komisyonuna müracaat-

Ek k b 
I 3 - Talipler 661 numaralı kanunun tari.fatı veçhile ve şart- !arı. (2918) m e ve yaş se ze nameye .n:erbut nümunesine tevfimn tan:.:ın: cclece~l.eri teklif- --------------------------
namelerıııı yukarıda yazılı saate kadcır tevdı etınelı<lırler. 1 lstanbul Sekizinci icra dairesin- Beyoğlu dördüncü Sulh hukuk 

mu•• nakasası 4 - Teklif mektuplan berveçhi ati vesaiki ihtiva edecektir. den'. mahkemesinden: 
A ! . . İ 1 Bır borçtan dolayı mahcuz ve sa- Terekesine mahkemece vazıyet 0 

- mal at Na l müteahhidi olabileceğine <laır (Su §leri j tılmasma karar verilmiş hiç top Pal lunan mütevdfa Aron Albukrek 

932 senei maliyyesi Mayıs ınihayetine kadar mektebin 
ihtiyacı olan EKMEK ve YAŞ SEBZENİN 22-10-931 perşem
be günü saat 16 da ihaleleri icra kılınmak üzere kapalı zarf 
usulile münakasaya vazolunacağrndan taliplerin o gün temina
tı muvakkatelerini Liseler muhasipliğine vererek alacakları 

makbuz ve ticaret vesikalarile beraber Gümüş suyunda mektep 
komisyonuna müracaatlarL (2773). 

lstanbul Adliye 
dürlüğünden: 

Levazım Mü-

Müdüriyetince kabule şayan) ehliyet vesikalarını ve toluk kumaş 10-10-931 tarihine mü- efendiye ait olasak: 
ya Noterden müsa<lda'k sur!tlerini. sadif Cumartesi günü saat dokuz- 1) Galatada Şehsüvar mahalleain-

B - ficaret odasının itibarı mali mektubu. dan onbire .kadar Beyoğlunda Es-

e . . . .. . . . 1 ki ru~ sefareti karşısın .. ~ 471 No. 
- Teklıf hır Sı:ıı:et mumessıh tarafından vapılıyorsa -· d h'J' d k' • da f · · apa, Uileln a l ın e ı r• gaza u-

Şirketin vekaletnamesi aslı veya Noterden müsaddak ruht edileceği ilan olunur. 

kopyası. 

D -- (2500) liralık muvakkat teminat akçesine ait Mal

sandığı l'!lakbuzu veya hükfı~etçe muteLer Milli bir 

bankarıırı niimunesine muvat k kefaletna:rıe 

bu. 

mektıı 

lst•nbııl Mahkemei Asliye J üncü 
hukuk dairesinden: 

Evkaf müdüri-yetinin Bakkal Va
si! efendi aleyhine Üsküdar da 
Ten be 1 hacı Mehmet mahallesinde 

5 -· Taliplerin §artname, proje, mukavelename, ve teki;~ 
1 

Selami Ali ~fendi caddesinde .Seyit 
mektubu suretlerini görmek ve tetkik etmeleri •azımdır. Bu- J ômer efen<lı vakfın.dan 2~ ~tık ~o 

de ııair Ziya caddesinde 33 numara 
1ı dükkanda mevc.ut b,vuklar ile 
kafesler vesair müştemilat, 

2) ayni caddede Nihat bey 8J>'ll'tI 
manmda 1 numarada mevcut eşya· 
yı metrOke, 
5 teşrinievvel 931 pazartesi ııaa t 

17 de açık artırma curetiyle satıla
caktır; talip olanların mezkOr gün 
ve saatta mahallinde hazır bulun-
maları lüzumu itan olunur. 

Kömürcüyan B. Asarından: 
· · A k f 

1 
lu Arsa hakkındakı aktı ıcarenın 

nun l!;ın n arada Sular Umum müdürlüg"üne •,e zmirde Su f h' L-kk d k' d .. · be İhtisas muhasebeleri, Banka v.s.250 es ı ım ın a ı ava uzerıne • 
İşleri müdiriyetine miiracaatları. ' · bli • ·· d ·ı d h Ameli usulü defteri 4 kısım 150 _ 1 raı te g gon en en ava arzu ali j 

6 - Mahalli -ameliyatta tetkikat yapmak ve izahat almak ikametgahı meçhul olıduğu beyani- A'."eli hesabı ticari 115200 ! 
· ·t" t ı· 1 · T · · ı· 

7 
• · . .. .. le bila tebliğ iade kılınmıs ve bit- Tıc arf malümat ve bankacılık 

ıs ıyen a ıp enn esnnıevve ın 1 ıncı cumartesı gunu saat . , . • . . • . . ı · .. 175 1 

1HT1RA İLANI 
•• Emniyetli ustura bıçağı" bal' 

kında istihsal olunan 4 Şubat 1931 
tarihli ve 895 numaralı ihtira bert' 
tı bu defa mevkii fiile konmak iif 
re ahere devrüferağ veya icar edı' 
Jeceğinden talip olanların Galata* 
Çinili Rıhtım Hanında Robert F<' 
riye müra-caatları nan olunur. 

Beyoğlunda 
Tünel mevkiinde kain mcşh~' 

SOTİRAKİ 
NALBAND 

Beynelmilel 
kasaphanesi 

Çok ve muhterem müşteri-
l<>rine iraei tcshilat cmclilc 
Beyoğlunda Balıkpazarın<la 38-
40 numcroda 

Yeni ve büyük bir 
KASAPHANE 

ve 
TA VUKCULUI< 

mağazası açtığın ı ve burada en 
ne fis ve temiz sebze ve yemiş .. 
lerin envai da bulundurulacak 
t ır. 

Emsalsiz nezafet - mutedil 
fiat. Tiınel Beyoğlu 2163 
Telefon ' Balıkpazarı B. O . l o 

Askeri fabr·ka· 
lar ilanları 

14 kalem muhtelif tethiıı' 
yağları 

Yukarıdaki malzeme kap1 
lı zarf ile 12-12-931 de saat o 
beşte ihalesi yapılacattır. TZ 
!iplerin şartname için her gıı 
ve münakasaya giıme.ı: için dl 
{) gün teminat ( teklıfat) ıl 
müracaatı. ( 4550). (2839' 

F L M·PLAI<· İ<A~IT· ECZA 

•••• ,~, 1 :t :1 =t 
-HER Yl<ADI< AAAYIN IZ-

Askeri mektep• 
ler ilinat 

Askeri Liseler oııl' 

dürlü~ünden: 
Askeri Liseluin 9, 10, ve 1

1 

ci sınıflarına kaydü ıkabUI 111ıı' 
melesi 15 Teşrinievvel 931 ti 
rihine kadar uzatılmıştır. v~ 
nekliğü olmamak şartile uıif 
olaoaıklardan İstan'bulda bııl~ 
nanlar Kuleli Lisesine Burs' 
da bulunanlar Bursa Askeri V 
sesine ve haıriçte bulunasıl.ıl 
da mahalli Askerlik Şubesiıı' 
müracaat ederek ŞuibeleroeJıl 
kaydü kabUI şartlarına gbf' 
evraklarını tamamlattırıp yW 
Şubeler vasıtasile Kuleli '' 
Bursa Askeri Liseleri Mü<lV' 
lüklerine göndermeleri ;15' 
olanur. (6002). (2~ 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün ot 

leden sonra saat (2,30 dan se 
kadar İstanbulda Divanyoıvır 
da 118 numaralı hususi daiff 
sinde dahili hastalıkları ıt1V1 
yene ve tedavi eder. Telefol1 
İstanbul 8923. ~ 
Sıra numarasını beklemefl'I' 

isteyenler, kabinı:ye müraca9 

la veya telefonla randevu 8 

malıdırlar. 

İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üsküdar 
hapishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastaneleri et, 
süt ve yoğurdu münakasaya vazedilmiş olduğundan şartna

meyi görmek istiyenlerin her gün Levazım idaresine ve mü
zayedeye iştirak edeceklerin de 18 Teşrinievvel 931 tarihine 
müsadif pazar günü Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu 
mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2803). 

: 1 talep ılanen teblıgı tensıp edılmış 1 Yc'1ı nmlıasebe usulu 
9.30 da Ku§çuburun •.~tasv.onunrla hazır bulunmaları ilan olu- l olmakla bir ay zarfında cevap ver 1 İktisat ilmi 125 1

-. •I 
nur. (2932) mesi !uzumu irnn olunur . 1 Ameli v•• tatbiki kambiyo 50 1 MiLLİYET MATB;V\!ı 

v 


