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ayrıldığımız 
nokta? 

M. Kastelno teklifimizi 
kabul etti 

-yunus nadl beye- Tahkik heyetini teşkil ediyoruz 
darülfünun bahıinde ( abeı 

bir münaka,a> olmadığı, bu hah- Karii erimize soruyoruz : Kimleri 
ıe hasrettiğiniz makalenin çıktı- ? 
ğı (yenigün) de, münakata kapısı- namzet gösteriyorsunuz • 
nın ardına kadar açılmıt olmasın· Bir iki gün evvel yazdık; her yangından ıonra bir münakqa-
dan da anlatılır. dn çıkar: Yangın eınas.nda Terkos musluklarında ıu var mıy-

siz bahse girdiğiniz gÜn mü- dı, yok mıydı? Maçka yangınında da bö) le oldu. Münakata 
nakata seyrını ikmal etmek ü- hala devam ediyor, reJmi makamların yangın eınuında ıu bu
zere bulunuyordu. darülfünunun lunmadığı hakkındaki reımt ifadelerine rağmen Terkot ıirke
(tekemmül) Ü için - istikbalde - ti müdürü bunun aksini iıpata hazır olduğunu aöyledi ve lüzu
bir proje hazırlıyacaklarına munda bir tahkik heyeti letkili için (Mercii aid) ine müracaat 
dair olan beyanat darülfünunun ettiğini ilave etti. Terkoı ıirketi müdürüne teklif ettik. Tab
eminine bu münakatarım son gün- kikat heyetini biz tetkil edeceğiz, halk DNrııma bu itle metrul 
lerinde söyletilebilmi,tir. halbuki olacaiız. 
asıl ihtilaf noktası ise olduğu gi- Bu teklifimizin intiıar ettiği gün T erkoı tirketi müdürü M. 
bi duruyor: ben barem kanunu· Kastello Ankaraya hareket etmiı bulundu, onun için kendisini 
nun darülfünunda tatbiki bir da· hemen görüp cevap almak mümkün olamanuttır. M. Kaatello 
rüJfünunda hoı görülmiyecek ıaf· Ankaradan gazetemize telefon ederek teklifimizi kabul etti
halar arzettiğini anlattım. netekim iini bildirdi. Bu cevabı memnuniyetle kartılıyoruz. 
ıiz de itte harfi harfine (bu lü· Tahkik heyetini tetkil edeceğiz, halk namına yapılacak 
zumu _ yani darülfünunun usul ve tahkikatın hallan itimadını kazanmıt tamımııt kimseler tara· 
eaaalanmn ıslahı lüzumu - o fından yapılması lazımdır. Onun için bütün karilerimizin reyle
kadar barizdir ki baremin tat- rine ve fikirlerine müracaat ediyoruz: Kimleri naınzet gösteri· 
bikinde biz onu teyit eden va· yorsunuz? 
ziyette gördük.) diyorsunuz. bu te· Karilerimizden rica ediyoruz: Bu tahkikat heyetinde bu· 
yit edici deyip geçtiğiniz vaziye· lunmasını lüzumlu gördükleri zevabn isimlerini 1azetemiz ya• 
ti ben bir az daha açık yazdım. zı müdürlüğüne bildirıinler, bu isimlerin kısa bir samanda ar• 
(yanlıtımz ıudur) demeyip de kası alındıktan ıonra heyet tetkil dilecek ve derhal tahkikata 
( )'iUllr~1iln dolu!) demektense bun· baılamlacaktır. 
lara karsı sukut etmeyi daha asil ============:=:=====::====::::i::::=---====;=== 
bir hareket bulmaz mıydınız? B Jk- k L d 
halbuk: ... sizin ifadenizle darül- a an on.-eransın a 
fünunu 11lah lüzumunu teyit e· 
den yanJıf itler düzelsin diye te- ı k ı k ? 
miz bir yürekle söylediklerimize ne er onusu aca • 
kartı: (darülfünun tekamül yolun· 
d:ıdır) dPylp bahsi kapatmak is Yunan murahhaslarının haz1rladı1ı "misak muhbraS1nın ma· 
tiyorlar. birinci ihtilaf noktamız zakeralln esasını ıe,kll edeceıı zann':.dllm•ktedlr. 

Başvekilimizin Atiaayı 
ziyareti tarihi 

Seyahatin 1 T eşrinevvele teehhürü
nün rica edildiği teeyyüt ediyor 

Başvekilimiz seyahatini "Ege,, ile yapacak 
ve Peşteye Trlyeste yollle gidecektir 

Atinadan gelen bir haberin, Baıvekilimizin aeyyahatlerinin bir 
T qrin evvele tehiri hakkında ba11 ricalar yapıldığını bildirdiğini 
yazmııtık. 
Don Atina
dan gelen 
ikinci bir ha
ber bunu te
yit etmekte
dir: 

Atina, 19 
( Apoye) -
la met Pata 
hazretleri ile 
Temk Roıttl 
beyle Atina Atlnanın, Atine stadından 98rUnD9D 
ziyaretlerini Balkanyad mOıaba- Seyahat tarihi 
kalarında haur bulunabilmelertni Ankara 19, ıValut)- ismet 
temin için iki tepini enele tehir Pı. Hz. ile Hariciye •ekili 
etmelerini Cenenede iken M. T emk Rliftft Bey t teırinev· 
Venizeloı Tevfik RGftO beyden velde Atiaaya gideceklerdir. 
rica etmit, Tevfik RlltUl bey Tevfik Rllftll B. bu meyanda 
bu arzuyu Baıvekil ismet pafa lıtanbula gidtp ~elecektir. 
hazretlerine bildirdikten sonra 
bir ceYap verebilecejini aöyle-

mifti. 
Bu hususta henüz Ankaradan 

bir cevap gelmemiştir. TOrk 
nazırlan iki teırini evelde gele-

ceklerini bildirirlerse M. Venize
loı garbi Makedonyada ıeyya• 
hata çıkacak, daha evvel gele· 
ceklerini bHdirirlerse bu seyyahat 

(Lutfen ıayılayı çeviriniz) 
bu. ıiz bunu tefcrrifat Rayıyorsu· A · d k . . · k 

1 bT f k t bT · k. 1 .. _ tına açı an (Akropolıı) ga· lkı ay evvel grupun sıyaıt o.: 11 I . 
1

.. • • B 1 d • =· ;~~r. b!ı:Sınd~~z ~ik~~a ZP.tP.Aİ tetrinievelin ıı inde ıeJ ·• ınis_yonun a Se1&nik DarU!fijnu- Şotor er cemıye 1 re ısı, e e I· 
tabidir. m12de toplanacak o'lin -s.ırcaD lcon- mı pro aörleriadea M. Spıropu- • 1 k f • • • •• ı •• 

dikkat ediniz, bütçe endi- , ..... Jete ~da fU maiGnlab loe tarafından yerilen Balkan mi- yenın haksız 1 e tığını soy uyor 
me11i rıazba•ft-.:ınm açık açık kay· ••ın:~ dır: . • • sakı hakkındaki muhbta müzake-
d.~ttiği;v~~im de,.ıizin de açık açı~ Balkan Bırlaiı Yunan mi~t r~ ve ka'lul edilmitti. ~niyet, ŞoflrJer aralarında bir komite telilldl 
ıoyledıgımı7. tenSJk ve ıılah kcJ,. ~pu '°.n aylar ~~a. yaptıcı Joıtluk hakem etaı!arına iıtınat e- Y 
meleri dıtriilfünun emininin dut'k~dd.ıt kospııyon ıçtımalann- den mi~ hakkındaki bu muhtı· ederek f aallyete geçmişlerdir 
kullandığı lugz-.t cetvelinde bulun· a 1 ıncı Balkan konferansında ranın k f aDI müzakerabnm . h kuru · 1 • h. · · 

1 • l akıtt d Yunan murahbaa heyetinin alacagw on er d ... d·ı· Taksi ücretlerınden da a ucuza ta gıtme erı ıçbır zaman tal<· 
mıyor. gene evve ce v a yaz ı· . . .. ı eıaaını teıkil e ecegı zanne ı ıyor. mak . · t b·ı · ·· ti · · · d. ·ı · 1 · 
w .b. b. 1 h h k t•ı b. vazıyetı muzakere ve mün .. L--a B h b. ..dd el yolcu tatı 11byen o omo ı ıı ucre erının ın ırı meıı uzu· 
gı.m gı ı, ır ısa are e ı e ır . . -t umu trra ır mu et ~vv . . . 1 d b' 1 k d ı-ı t tm Ç"nlC b 
tekamüle terk hareketi arasında etmıttır. Balkan Birliği reisi Hasan Beye- ıe.luplerının, arı~ ardın a, bbı~. el,c~e munab.lle a e ~ ezd. u lu u .?-

b. f k k d . ? f k f d. .. d ·ım· t• bir teıekkül ha ın e tete us erme tomo ı er pıyaaa a ıene erce ıt-
kocaman ır ar yo mu uı • ar en ıye gon en lf ır. d deceklen·ni yazmıttık Te!ll lemit ve sermayeleri amorti edil· 

kt ·h · · · · · t •t lk· · B ikan k f rnaaı evam e · ,. yo ur zı nıyetını §U sızın eyı e· ıncı a on e . kT' h ı klanna faaliyetle de- mittir. Bu arkadatlann belediye 
dici dediğiniz vaziyeti doğuran' ~znameıi ve açbıl.ma ~lse1ı v~ 1 at d~..::ktedir. Şoförlerin ara· tarafından itten menedilmeleri Ü• 
·h · ti b. d ··t 1 d. · mıllt --·plann ır ıenelık meaaı vam e 1 

zı nıye e ır ara a mu a ea e ınız, e•.. ka 1 lannda seçtikleri azalardan mü • zerine cemiyetimiz tetebbüte geç• 
beyhude zaman kaybetmemek tec· ~hr.orlanndk: ;.a! fU nokta arı rekkep bir komite tetkil edilmit· memittir. Çünkü yapılan tetebbüa 
rübeliliğini göstermemek için bunu 

1 ıvla etme e ır. . _ı_ •• tir umumi değildir. Bu itibarla bir ti· 
·· d h il d · ı · 1- 1 - Balkan mısa&ımn muza· • bb.. hakkı d f·· 1 •-~ l d k · · · b once en a e ı mesı aznnge en ker • Bu tefe uı n a fO ar er ... yet yapı ma ı ça cemıyetımız u 
bir ihtilaf noktası olarak ıayrua· e;ı. M h d I • •

1 
cemiyeti ikinci reiıi Hakkı Bey bir itle doğrudan doğruya alakadar o-

malı mı? bu ikinci ihtilaf noktaaı.. t tb• - ua e e en~ ta~amı e mubarririmize demittir ki: lamaz. Maamafih cemiyet ida· 
ıiz makalenizi "ti.mdi olacak EJ 1 ha .ıkı,I bunlar~hn mut:vu~lıt ;u~-' _Taksi fiatltnndan daha u· re heyetinden birkaç kiti bu meıe-

teY t~ projenin bir an evvel vücu- ~rıyet ~r ve bı I aı~a e .~ ıyet enn cuza yolcu tqmıak için aralarında leyi tahkik etmektedirler. 
de ~etiril.ebileceğini görmekten iba- K A L O ... la hı~ayeıı ~eael~ e!ı nıuzakere ve anlatan arbdatlar timdilik nltnııt Ben ıahaen diğer birçok arb· 
r~ttır:, dıye bitiriyorsunuz, ben • n r B~ ~an mılletlerırı~ Yaldatmuma kiti kadardır. Fakat bu fikre ta· daılanm gibi belediyenin arkadat-
t•m.dı ~apıla.cak fey tu kanunun manı olan ıebep enn .. ar~ttın~~'· raftar olanlar günden güne çoiala· larmıızı ucuz fiatla çabımaktan 
g~tırebılm~ .. •.ı için ~ükUınete ıala- 3 - ~alkan hu~metlennın caktır· Taksi ile seksen kuruta gi- menetmesinin ıebebini anlıyama• 
~ıyet verdıgı ecnebı mütehaasııı ge· ımerkezlerı aral!D~~ .dog!'Udan .doğ dilen bir yere bu arkadatlann 40 (Lfltfen eayılagı~rJlrlnlz) 
tırmek ve beyazıtta yepyeni bir da- ruya rabıta temını ıçın fımendıfer, 
rilfünunb~~!,,dfye bh~m~ t~efunvet~çJhatlanrunbW~-~~~~==~~==~=~~~~=~~~~~~~~~ 

ıim. bu iki fikri telif edelim: da- tirilme•İ meıeıeıini tetkik. Gandi yuvarlak masa konferansında 
rülfünun emininin hazırlıyacağı- Bu nefis roman t.ef- 4 - Balkan milletlerine men· 
nı haber verdiği proje hazırlana rlkamıza buglln cup olanlann bu hükUnıetler hu· 
durıun. ondan da istifade hakkı- başlıyoruz c!ut1an dahilinde serbestçe aeyrü 
mız mahfuz kalmak ıartile gelini.z ıefer ~debilmeleri ve it yapabil· 
fU bir ecnebi mütehassıstan te~~ı- 2 inci ••rıtamızda lezzet melerı. 
lat ve tekamül hakkında meclısın ve herecanla okurecakslnız 5 - Balkan memleketleri ııh· 
almayı tasavvu~ ettiği fikir ve mü· hl tetkilatının birle,tirilmeai. 
taleayı gün geçırmeden almayı le· 6 - Balkan mali müeueaeleri 
min bunu tasavvurdan, teşebbüse, arasında ittiraki meaai inıkimm 
teıebbüsten tahakkuka mal edelim. tetkik. 
bakınız, ne güzel söylüyorsunuz: Başka bı·r ufuk 7 - Tütün mahıulünün him•· 
darülfünun ekmek kavgasına sahne yesi. 
olacak bir yer gibi görünmekten da- • • 1 8- Balkan hüku.nıetleri huku-
ha yüksekte bir ?1~esses~. ~lacak· ıstıyorum • ku medeniyesinin birleıtirilmeai 
tır. bunu temin ıçın darulfu?~nun imkanını tetkik. 
ıslah ıekli darülfünun harıcınde lzmlr idadisinde mDdUr de· Bunlardan baıka birinci Bal· 
tesbite batlanmalıdır. daha .k?n~ş- ıı,ınce .. _ Mualllmler:ara· kan konferansında müzakeresine 
madık ama darülfünun emını ıle sanda lhtlllf _ Hlklm ole· baılanılan meıeleler de müzakere 
değil eminl~rile üçüncü ihtilaf nok· mıyacak bir hUkUm. edilecektir. 
taaı da bu olacaktır. Yunan murahhu heyeti reiıi 

darülfünun için darülfüı.:un· Bu...tln M. Papanastaıyoyu konferans re-
da oll\nlarla olmıyanlar elbette f5 u isi Hasan Beyden diier murahhu 
birçok feY düıünebilirler. bunları Üstat Hallt Ziya Beyin heyetlerin de mütehaauılarla be-

(Alt tarafı ! itici sayıfadal hebralar1nde okQunuz raber g~lmelerinin tavıiye edilme-
AaMı tooA ıini bir mektupla rica etmiıtir. 

Hint milliyetpenerler reisinin Britanya ittihadına dahil mDıtakil 
bir Hindistan vtlcuda getirmek emelile Londrada yuvarlak masa 
konferansına bizzat iıttrak ettiği malümdur. 

Reamimi& keadiaiDi konfcranaua ilk cclaeainde patermektedir. 



~ 2 - VAKiT 20 Eylül 1931 
tehir edilecektir. D •• •• •• k• A Jd "' kt Ağ ğl Ah t b 

Yunan Turing kulübU ismet UŞUDUYOlUZ t: yrı lgtMIZ DO 8 &O U me ey 
paşa haıretlerile beraber Atinayı ve hukuk tarihi 
ziyaret edecek olan Türk gaze- Muğla taraflarının zengin [ Üst tarafı ı inci sayıfada ) mtlderrfsllği 

Ormanlarının bir bilyllk kısmı d b 0 d d' ... · • 0 b' b 1 b 1 ·· tccileri ıçın Atina civarında a ız, e ıgımz gı ı, 0 0 mu· Ağaoğlu Ahmet bey, Yusuf 
S f . 1 · b' ardı ardı sıra yanmiı, aüzelim n k d b·ı· · l ,. unyan ,. say ıye erme ır ge· • a ata e e ı ır12:. ya nız şunu Ziya beyden boplan hukuk ta-

. t" t t" t - k Y'"•illikler. Bozkır, memleket söylemek kehanet olmaz: bu it 
:ıun ı er ıp e mege arar ver- ..,. · ribi müderrisliğine talip olmuş-
miştir. ıervetinden milyonlar kül kuru bir laf işi değildir, kürsülerle tu. Ahmet Beyin bu talebinin 

Kur.Ok saravda dal ,... l 1 kurulmaz, müderrialer, muamm-
T hazır'ıandı re vr 0 muş divanca tetkikinden evvel hu-Kimbilir tevkifhanelerde, lcr, muavinlerle kurulur, itler. 

Digw er taraftan akşam refiki- tıpta, hukukta, edebi..-~tta, kuk fakültesi müderrisler mec· bapisanelerde kaç kişi, vardır J J 
mize Atinadan bildirildiğine g~re fende .. her fakültede, na.rlta gir· iıi tarafından kabulü icap etmek· 

ld, hazinenin 50 Jirasmı çal· 
ismet paşa hazretleri « Faler •de mit. zihni kuvveti durmuş, kendi tedir. Bu itibarla ay ıonlarma 
k k k S b hl mıı, yahut mübimsemiyerek araya çı aca tır. a a eyin liyakatinden daha üstün bir liya· doğru toplanacak olan hukuk 
gelecek o:urlarsa burada büyük kaybetmiştir diye takibe uğ- kate mevkiini bırakmaaı ilim insaf,. fakültesi müderrisler meclisinde 
bir kabul resmi yapılacak, akşam ramıştır. Değeri 50 lira olmı· nın zarureti halini almıf, kendisini bu talep m~vruub~l,11 ~diJecektir. 
üzeri gelecek olurlarsa doğruca yan bir çoban kulübesini yak· hatta sayılı saatlerde darülfünuna, ı 
Atinaya hareket edilecektar. tı veya bir çOrük aandalyayı darülfünunu memlekete veamek Etlbba odasının yeni 

Başvekilimiz ve Tevfik Rüştü kırdı diye ne davalar, ne id- zevkını, tema~.ül~nü bir . daha ka·I idare heyeti 
beye ikametleri için Atinanan dialar ba~g~sterir. Bir küçük zanmasrndan umıt kesıJecek ıu·I E 'bb 
merkezinde meırutiyet meyda· köyün bile bir ecnebi memle- rette kaybetmiş, milli ruhun istedi-1 tıw 8 muhadene~ ~e~iyeti 
nında "Küçük saray., denilen ket lehine terki tasavvurunun ği canlılığı göateremez ve vazifesi-j yaphgı . f~vkalld.e bır ıçtı~ada 
binada daireler hazırlanmıştır. nin emrettiği itinayı nefsine lemin mUddetı bıten Etıbba odası ıdare 

ne acı bir cinayet olduğunu d k b. t d · 1 h t' · l k · "b ismet paşa hazretleri Atinada e emez te ır e na uzvü o ıun ev ı yerme yapı aca ıntı ap 
ilç gün kalacaklardır. düşünürüz. Kıymeti bunlardan yok mudur? rasim ali bey dediko· meselesini göriltmüttUr. 

Turlng kulUp TUrk gazetecileri a a}ı hesap edilmemesi lizım- dusu bir kemal cenap heyin alaka iki sene evvel tesis edilmiş 
için bir tenezzUh hazwladı gelen fU bOyllk servetleri göı göstermesile patlak verdi. hi.li olan Etibba odaıı azaJıkJarı için, 
Atina, 19 ( Apoye) - Turing göre göre heba eden kayıtsaz· darülfünun ıslaha muhtaçtır hük· teşekkül yeni olduğundan sıhhat 

kulUp idare heyeti, Atinaya lıklar için artık nasıl bir ceza münde hep müttefikiz diyonak ve içtimai muaveuet vekAleti ta-
gelecek olan Türk gazetecileri tertip etmeli? Bunu ıfüıünü- bu hükümle ya daha batka rıuim rafından namzet gösterilmiıtir. 
ıerefine .. Sunyan"da bir teneuUb aliler vardır, ya darülfünun çarkla- Oda idare heyeti bu defa buna 

'b· k • · t' yoruı. b. 0 b 0 

• • t t k' 'b· ' 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - J>azır 20 Eylut 9 uncu 
ay 1931 . senenin )?;eçen ~nleri : 263 
kalan günler: 102. 

GUneı-Ooğuşu: 5.45. Batışı. ı 8.1 t 
Namaz vakitleri- Sabah; ~23; --------Ogle: r 2.08: ikindi J 5.35: Akşam 18.l !, 

Yatsı f 9 45 imsak· 4.05 
Hava - Dünkü hararet ı u;amtı 24 

(ı~gart) 18. Bugün ruzgar poyraz hava 
ekseriyetle açık olıcaltnr. 

• 
Bugün 

Gelenler • gidenler- Seyrisefa· 
ın mı.idı.irii Sadullah 8 Ankarıra ,;itmiştir. 

§ Bir müddetteberi şehrimizde bulu· 
nan ~ümrükler umum mUdüriı ih~ın 
Rifat B dün akşam Ankarayı gitmiştir. 

Toplantılar - Ziraat odası idare 
heyf'tı bugı.in bir içtıma yaparak yeni 
rei~ ve umumi katibi seçecektir. 

Muhakemeler - Afyon piyasa· 
sasına menfı tc,ir kııvdile .. Son Po ta_ 
aleyhine açılan davada karar [ üçtincü 
cezada. ~ıııt nn dörtte]. 

• 
Radyo terli ıne arar Vıı;;rmış ır. n. ırı ırı~ı ':1. mıyan ma. ıne gı ı· lüzum g-örmemit ve intihabı ser· 

Batveklllmlz '' Ele,, He . . . .. . dır; bugunku ıemeresı ondur, best bırakmıştır. latanbul - Saat 18 den 19 ı kadar 
seyyahat edecek de beledıye nıçın mudahale elmı· onu yüze çıkarmak için şu tesiı E ıı.ramofon rldklan neşriyatı 19.30 dan 

Dün aldığımız habere göre yor. . . _ ve tetkili ıu tekle koymak, §U ve tıbba odasının senelık kon· 20.30 a kadar birinci kıı:ım alaturka saz. 
Başvekilimizle hariciye vekilimi- Bele~ıyenın tu~tugu yolun çok tu iti eline vereceğimiz kim•eler· gresi teırinievvelin birinci per- 20,30 dan ~l.30 ı kadar orkestra 21.SO 
zin seyyahatlerini Seyrisefai- yanlış bır yol oldugu meydanda· de !JU vaııflar olmalı ıu vaziyetler şembe günil yapılacak ve yeni dan 22,:iO a kadar ikinci kısım saz. Bom 
nl·n ., Egw e ,, vapurile yapacakları dır. Bu yanlıı hareketlerden her l 1 d ..,.ı'ı 1 1 d idare heyeti seçilecektir. Ser- haberleri. 

h ld d.. ··1 ğ. . ku 1 .. •t o mama ı, eau o maz mıyız. ar 
Ye SadulJa beyin Ankara sey- a. e onu ece ını vvet e umı bir devlet bütçesi yanında büyük best yapılacak olan bu intihapta --- -----------
yahatinin de bununıa alakadar edıyoruz. . . • bir memleket ınecliainin biuabi reylerin dağılmamasını temin N um e rota1· 
olduğu a:ılaşılmaktadır. • J:!akkı bey. taks~ . otomo~ıllerı· ikinci, üçüncü pli.na atacağı kü- için etibba odaaı idare heyeti 
Eğe vapurunun bu seyyabat nın kanunusanıden ıtı~are? hır ren- çük, §ahsi menfaatlere zebun ol· azalığına Gureba hastanesi da

için hazırlanmasına ba~lanmışhr. ge boyanması. m.ecb~rıyett hak • mak ihtimalinden kurtarılmaaı biliye miltebassısı doktor TeYfik 
Vapur Başveki!imizi alarak evvela kında da demıttır kı: nasıl olacak? Salim paıa, Gureba hastanesi 
Pireye, badehu Tiryesteye gide· - Evvd elce kabul ~dbilen tali· inkılabın emrettiii icraat he· ıer tabibi Ömer L6tfi, Gülhane 
Cekt·ır Vapur orad b ki" k matname e 1933 aeneıı atlangı· . d d'w" d. "f k'l' . • a e ıyece d b""t"" t k . t b·ıı . . nım e ıgım ır: maarı ve ·ı ımız h t · M ve Tiryeste tarikile Macaristana cın a u un a aı o omo 1 eı,nın as anesı operatörü urat, be-
giden Başvekilimizi avdetinde bir renge boyanmış olması mecbu· bir. ~ütehaasıs getirtmek -~al~hi· lediye sıhhat itleri müdürü Neş
oradan alarak limanımııa döne· riyeti konmuı fakat belediye reisi yetını ~~men ~l~n!r. hdarulfun~- et Ömer, Beyoğlu Halk fırkası 
cektir. Muhittin bey müracaatlanmız üze· nun tenaı ve ısa ı ıçın emen mu- diıpaoseri ser tabibi Nhım 

wm==:::. .................................. _ ..... rine o zamana kadar otomobille· taleaaını alır, bu arada darülfünun H d" b I 
dım. Be~··;İ~··b~İ;di

0

y··~~-i~·~;~~--y-;;i: rin boyaları mu haf aza edilirse bu da bot durmaz. noktai nazarlar am. 1 
• ey eri namzet olarak 

b. d h l b k 1 seçmııtır. cu tatımak istiyen ,oförleri i-ten maddenin tatbikinin bir müddet tes ıt ve er a tat i edi İt. H 
_ 'f eyeti idare ed~k •J.alüdarına 

menetmesi değil, onları himaye tehir ed.Heceiini "Yadetmi!ti. Biz aizi bu teıoeo..;.a• '--r~--..6- Maıhar Osman, t;tfal ııastaneıi 
ve tetvik etmesi icap ederdi. bu vade güvenerek yeniden te,eh· rüyorum ve ıizin ~bi tecrübeli bir 

Belediye dört ki§İ alan ucuz büslere batladık. Taksi otomobil· müttefik edinmekten elbette mem· sertabibi Rif ıt Hamdi, Kilisli 
otomobilleri dolmu§ sandal1arı gibi !erinin bir renge boyanmaaı bir ta· nunum. Rifat, ihsan Sami, Süreyya Hida
aayıyor, halbuki bu otomobiller za limatname ile mecburi kılındığı i- darülfünun i~imiz muallak İt· yet B. ler. Divanı hayıiyet asli 
ten dört kişi alırlar ve belediye çin bu mecburiyete itiraz etmek lerimizin en eheınmiyetlisidir. azalaklanna Ömer Fuat P,. ile 
talimatnameleri ile §oförlere bu istemiyoruz. Fakat otomobillerin proje hazırlıyacağız, proje hazırlı- Niyazi iamet, di~çi Himit Ye 
hak verilmiıtir. birçoklarının boyası timdi sağ • yacaklar tasrifile bahsi soğutmak eczacı Haydar B. ler, Yedek 

Diğer _taraftan . belediye tali· lam bir haldedir. Müddet gel~i di cılk etmek istiyenlere meydan ver: azalıklanna da Tekirdağ Memle-
~atnamesıne mugayır olarak had- re b?yaları kazıyarak ye~ıden miyelim. ket baatanesi operatörU Hami, 
dındl en ç?k df.azlak ydolcuballadn. trahn;ı· ıstenılenlrenb~e boyamfak beyknudde görüyoraunu:ı ki bu bahiı ne Bursa Memleket butaoeai sertabibi 
va.~ ar.a ! 1m ıye .a ar e e ıy~ ~ç ve z~rar 1 • ır mnsra. yapma e- havadadır ne havaya, aziz ve müt· izzettin, diıçi Mustafa Mehmet, 

Mallye vekllet• yanh,hkların 
dUzeltllmeslnl blldlrdl 

Maliye vekileti yaptığı tet
kikat neticesinde belediyece ya-
pılan numerotajın yanlıt olduğu
nu tesbit etmiı ve düzeltilmesini 
bildirmlttir belediye elyevm 
Eminönü ve Fatih kaymakamlık 
ları dahilinde tahriri müıekka· 
fat komisyooulara çalıthğı için 
numerotaj taabibini komisyonla· 
a au ıyt. ... ı 1 01\.UlloUCU OD 7ap& 

cakhr. 

Bir Parlsll mUtehassla bele• 
dlyeden if lateyor 

Paris ıebircilik eoiatitüslinden 
mezun M.Jan Remo isminde bir 
zat belediyeye müracaat etmit 
kendisinin şehircilikte ihtiaaı 
sahibi olduğunu söyliyerek bele
diyede iş istemiıtir. Belediye bu 
müracaatı tetkik etmktedir. 

mudahale etmemıı ve hıçhır mektır. Bır otc.mobıl en aıağı 70 t f'k 1' kt , R f B 
tramvay arabası ıimdiye kadar bu liraya boyanır. Takside çalıtan oto· e ı .meı e aı · ~aMı taalt eczacı au • ler namzet ayrıl- lstanbul treninde teahhUr 
yüzden durdurulmamıştır. Bundan mobillerin bir renge boyanması mıştır. Ankara, 19 (A.A.)- Bugünkü 
sarfınazar bir defa kontrol edildi· hiç yoktan 100 bin lira ıarfına •e· G • H Llndbergın aetert Istanbul postası ıebrimize te-
ği bile görülmemiıtir. hep olacaktır. Bunun için tu t~klif- azl Z. Nankin 17 (A.A.) - Ahiren abhürle gelmittir. Sebebi tren 
.. A~ ücretle çalıımak istiyen ! 0 • te bulunuyo~u~. Taksi otom~bıll~r! Gazi Hz. dün Dolmabahçe Amerikadan Tokyoya uçmuı o· Herekeye gelirken iki köylünUn 

forler ısterlerae zarar ederler buna boyaları eskıyınceye kadar tımdıkı J • I L' db ·ı . 
belediyenin karıtmağa salahiyeti halde kalsınlar ve bundan sonra sarayındaki dairelerinde meıgul an mıra ay tn erg 1 e ze~cesı istasyona gelmeden trenden at· 
yoktur. Şehrin birçok yerlerinde boyanacak otomobiller iıtenilen olmuılar, bir yeri teşrif etme- Tukuokadan buraya gelmııler Jamahdır. Köylülerden biri ağır, 
ekmek narhtan ucuza satıldığı hal- rentk~ boyansın. mişlerdir. ve tezahUratla karşılanmışlardır._ diğeri hafif yaralanmııhr. 

-. • ı j, ·1. ~ - derlerdi. PiyeYill beyu baba· ·-Tabii! (faiımüt Leylak) y~ui ittial ve cam takırtıları baba ile 
ıından uzundu. Kıavvetli yapısı, V•' i kokular ç :!caıacağcnı ilin et· oğlun müki.lenıelerini yarıda bı· 
tabiatının yumuşaklığını göster· ti. Burkar kardetler, boya ka· raktı. ikisi birden pencereye hü· Ses il Kolomp! 

Yuan : Jacques La Guerche 
-1-

Nakleden : fa. 

meıine mani olmıyordu. Memur· lt.!1.,Jni çıka.-tlcnklarını ve bü- cum ettiler. Piyer: 
lar babaaından ne kadar çekinir· Hin cJünyanın bu icatla alt ü&t o• - Bizde, 
ı~ue oğlunu da o 1<adar 11everler· lacağını söylüyorlar.. Hurpi· diyerek fırladı yazıhaneleri 
dı. ke bütün Pariıi (Gençlık losyonu) kota kota geçtiler.' Her taraf alt 

-Mösyö Piyer geldi mi? 1 ld "" B .. b d - Nerede idin? ılanları ile b!lştan bata . boğdu, üst olmuştu. Koridorda korku· 
meşgu u. ugun, e! ıcne en _ yeni inbHtl,..rc baktım. Ku- :"fonta Dütriyö müusesesı bunla- d k k ı· b' d kt'l' 

-Tabii efendim, buradR. b · ··1 ·· b 1 k d · · · an e e ıyen ır a ı o· erı 0 mut u unan ar eıının ye· rulması dün bi".mişti. Zanne· rm <•ltında kal.ı~ek, öyle rni? Bu- ·· ·· · ·· :. • 
- Peki o halde hemen bura-,rine oğlu kimyager ve mühendis d b h ft l w h l ~ b"• buluyo"~un demek"' - Mosyo, dedı, moayo .. labo· 

w I p· f b "k . l . . . ersem u a a ca ışmaga af ıya- nu • a 11 ; ratuvardadır 
ya çagırmız, matmaze · ıyer, a rı anın ıı erını üzerıne cak. · _ Baba, bi-z <!e yeni (§ipr) i· . · 

Bir müddettir Dütriyö müesse· almıftı. G b.! k ld k m'ı.,. ı"Je Pıyerle babası çoktan uzAklaş• 
a • kı d'. .. - eç ı e :ıı. 1 • ı. •• 1 f b 'k d . 

sesinin sabah postasını pat.ro?I~ Katıp z ondu: - Biliyorsun, fabrikadan şu - Bunu büyük mikt;uda n~ m~t ar, . a r~. ~nın .mey anına gır· 
beraber tetkik etmekte olan katı· - Mösyö Piyer, yazıhanesin· tıırihte parçaları teslim edeı·İ7., •amıın imal e,~~Liicceksın:• Bütün İtşlerdı. Butun bınalardan ame· 
bi kız odadan çıktı. de değil. Laboratuvara da bak· diyorlar, fakat daima da geç ka- 11.• tf':e buraJ:a ! Bana IA.boratual" e er fırlıyor, . ve meyd~~da top· 

Mösyö Emil Dütriyö, postayı hm. Orada da yok. Fabrikada ol- hyorlar. Eıaae-:t bu iulıikler pek t :C\'•tbeleri lit 'm değıl. Biz bu· lamyrlar~ı .. Pıyer, kendıııne dol• 
tetkik etmek itini kimseye bırak· maaı lazım. Bir adam gönderdim. unzik oldukları için kurulmala· 1 C\Jlt ilim değ\•, ~ü~carız. ru ge en btr 1f başıya.: 
mazdı. Hemen hemen bir asn·· Arattırıyorum. rı da güççe! Babasının tabiatını pek iyi bi· - Ne var, dedı, ne oluyor, 
danberi tesis edilmit olan ve Düt· Mösyö Dütriyö: - Daima btC' ma'teret bulur· len Piyer, müki.lemeyi uzatm<lğı laboratuvarda mı? 
riyölerin idaresinde bulumm ıt· - Pek güzel matmazel, siz rnn. faideıiz buldu. Fakat adam daha cevap ver• 
riyat müessesesi, mevki in en ta· timdilik tuna bir ce'·-'p ya7.ınız, - Hayır. Ghreceksin, gayet Kalktı. meden bir feryat yükseldi: 
nınmış ticarethanesi idi. bitinc7 İmzala~ım. iyi işliyecek. B~ni bunu sormak - Hafta ıonunda yeni ma· - Y~ngın var!.. . ... 

Kısa boylu, cin gibi gözlü, Dı!:rek bır doıya uzat~r.. . için mi cağırthnd,·.' kineler çalışmağa başhyacak. Üst Fabrıkada calııan butun ka· 
saçsız batı ile mösyö Dütriyö yu· Katıp kız tekrar çekıldı. gıt· - Hayır. Otur. tarafını da nasıl hazırladığımı dınlar - pek çok kadın a.mele 
kardan aşağıya noter gibi siyah- ti. Biraz sonra içetiye Piyer Mösyö Dütriyö gidip kapının bilivoraun. vardı - derhal sokak kapısına 
lar giyinirdi. Ticarethanede her· Dütriyö girdi. Bu iki adamın kapalı olup olmadığına baktı. Son· · ihtiyar, homurdandı. Oğlu kofuştular. 
kes kendisinden çekinirdi. En gözleri ve sesleri biribirin° ben· ra, oğluna bir kai?ıt uzatarak: devam etti: Koku imaline varıyan ecza la· 
devamlı mcmuJ"ları kıskandım· zememiş olsaydı, onlnrr baba o • -- Al. dedi , oku!.. - Hem biliyol"ıun ki biz\r:l rın bulundu~u ambardan siyah bir 
cak kadar iş saatlerine sadık olan ğul zannetmek pek müşkül olurdu. Piyer batını salladı: mes1eğimizde sabırlı olmak la· duman vükselivordu. 
Mösyö Dütriyö bütün mana,ile işi· Telefonda hiçbir zan1an hiribirle- - RakipL~rimizin yeni vc.'lli zımdır. Kimya ne kadar terakki Soğuk kanlılığını kaybetme· 
ni idare ederdi. rinden ayırt kabil olmazdı. Bu- ı1,..yler bulmaları'\a mini of~mn· ederse ettin zamanın yaptıf!ı isi den Piver, meydanın ortasına doğ-

Küçük kardeşi Etyen vaktile , nun için memurlar onlal' için: ;,,z ya!.. hicbir zama~ yapamıyor. Beki~- ru koşuvor ve: 
işin teknik kısmım idare etmi,ti. - Görünmedikleri zamanlar Mösvö Dütriyö kağıdı buL·uş· mek lizım. - Çabuk, diye bağrıyol'du, 
Kendisi o zaman ticari ktstmla biribirlerine benziyor!ar, turarak hiddetle ~epete attı: Tam bu eınada müthiı bir f Bitm,.dP 



•anfte: 

Lisei;r ve orta 
mektepler açıldı 

Dilnden itibaren liseler ve 
orta mekteplerde derslere baş
lanmışbr. Bu sene me~teplere 
fazla müracaat olundugu ıçın 
mektep idareleri sınıflara şube 
açmak zaruretinde kalmıılardır. 

Program tanzimi ve kitap ha· 
zırhklan bu hafta içerisinde 
bitirileceğine göre önümüzdeki 
cumartesinden itibaren tedrisat 
uasb ıurette başhyacak de
mektir 

Salih Zeki 8. teftişlerine 
başlıyor 

Maarif müsteşarı Salih Zeki 
B. in bugünlerde mektepleri tef· 
tiş etmesi ihtimal dahilindedir. 
Müsteşar B. in bilhassa tedrisa
hn ıekillerHe alakadar olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu arada ma
arif müesseselerini de teftiş ede
cektir. 

Salih Zeki B. bu hafta son
larına doğru Bursaya teftiş se· 
yahatioe çıkacak ve tekrar şeb· 
rimize dönecektir. 
ilk mekteplerde okunulacak 

kitaplar 
iJk mekteplerde okunulacak 

kitaplarm listesi basılmaktadır. 
Birkaç güne kadar mektep ida· 
relerine bildiri 1ecektir. 

Muallimler arasında 
izmir erkek lisesi mildürü Hil· 

mi B. in müdürlük makam tah
sisatı 50 liradan 80 liraya baş· 
muavini Nuri B. in 40 Jira mua
vinlik ücreti 80 liraya iblağ edil
mit ve ıkinci muavinliğe 40 lira 
ücretle lise tarih muallimi Halit 
8. taytn edilmiştir. Muallimler 
arasında tebeddillJer oJmuş 

Türkçe muallimi ı-\vni B. Aydın 
orta mektep Türkçe muallimli· 
iine, yerine Amerikan Kolleji 
t6rkçe muallimi Necmeddin b. 
liae muziki muaJJimi Nuri B. 
Usküdar orta mektep muziki 
muallimliğine nal<len tayin · edil
mişlerdir. 
Kız lisesi ikinci muavini Übey· 

de hanımın vazifesi tasarruf do· 
layısile lağvedilmiştir.Lise Türkçe 
muallimi Makbule H. Antalya 
orta mektep Türkçe muallimli· 
ğine, resim muallimi Nfcmeddin 
B. Adana resim muaUimliğine 
ve yerine ressam Ali Halil B. 
latmıbul erkek muallim mektebi 
terbiye muallimi Nuri B. Konya 
kız muallim mektebi terbiye mu· 
aUimliğine tayin edilmişlerdir. 

Erkek muallim mektebi 
Türkçe muallimi Cevat B. Niğde 
orta mektebine ve yerine Hakkı 
Baha B. , resim muallimi Fevzi 
B. izmir erkek lisesine ve ilave· 
ten Buca orta mektep resim 
muallimliklerine ve yerine Ali 
Halil 8. tayin edilmiılerdir. 
Karetaş orta mektebinde 

Türkçe muallimi Şükrü B. Nev-
ıehir orta mektebine ve yerine 
terbiye muallimi Meliha hanun 
Manisa orta mektebine naklen 
tayin edilmiılerdir. 

Yüksek muallim mektebinin 
bu seneki tarih, fizik kimya ve 
riyaziye şubesinden mezun Ziya, 
Rifat ve RCstem B. ler izmir er
kek lisesine, gene yüksek mu
allim kimya şubesinden me~un 
Süruri B. muallim mektebıne 
allkadar oldukları dersleri staj· 
yerlikl~rine tayin edilmişlerdir. 

lzmlr mektepleri açllmadı 
Birkaç günlerdir dank hasta

lığının izmirde müstevli bir halde 
bulunmasmdan dolayı sıhhiye 
nıUdüriyeti vilayete gönderdiği 
bir raporla 1 teşrinievvel tari· 
hinden mukaddem mekteplerin 
•çılma11nı sıhhi noktai nazardan 

Bonolar 
Tevziat iki gündür 

durdu 
,ebebl kUçUk kıymette bono 

k•lm•mesıd1r 
Küçük kıymette bono kalma• 

dığı için gayrimübadillerin bono 
tevziatı iki gOndenberi yapılma
maktadır. 

Gayrimübadiller cemiyeti reisi 
Celil Galip bey tarafından im
zalanan küçük kıymette bonolar 
perşembe giinU Ankaraya giden 
Milli EmlAk müdürü Rüıtü bey 
tarafından Ankaraya giStürül
müştür. Bonolar Maliye vekili 
Aptülhalik bey· tarafından imza
landıkt•n sonra buraya gönderi· 
Jecek ve tevziata başlanacaktır. 

Baooların yarm lstanbula ge· 
tirilmesi ve tevziata ıalı günü 
yeniden ba,Ianılmaaı muhtemel
dir. 

Tttrkocaklarından 
alacaklı olanlar 

l San 'at Aleminde J 

Mühim bir teklif 

V Al(JT 20 Eylill 1931 ~ 

J Spor Haberleri f 
Hususi aletlerle Stadlara parasız gi-
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Hayvanlar 

kesllmelldlr renler için 
Yeni açılacak bazı T. 1. c: 1. 1-tanbui mınraka~ı ri v:ı~etinden 

Hlmayel hayvanat • cemiyeti Nizamnamemizin 223ü~cü mad-
milesseseJ ere IDU8• yeniden te,ebbUslere girişti desi mucebince ittifak emrindeki 
flyet verilmemeli, Himayei Hayvanat cemiyeti stadlara parasız girmek hakkını 

belediyeye müracaat ederek ev- haiz bulunan zevabn mevsim için 
deniyor velce mezbekadaki hayvanların yeni çıkarılmış ikişer adet veai-

lstanbuı fabrikatörlerinin tica· asri şekilde kesi)mtsini temin ka fotoğraflarile birlikte her baf-
ret odasında sana)'İ umum mü- için cemiyet tarafından beledi- ta pazar günleri saat 14,30 dan 
dürü Şerif 8. in riyasetinde yap- yeye verilmiş olan aletlerin hala 17 buçuğa kadar mıntaka mer· 
tıklan içtimalarda sanayi birlıği kullamlmadığından şikayet et· kezi muvazzaf katipliğine bizzat 
umumi katibi Nazmi Nuri B. miştir. Cemiyet idare heyetin- müracaat eylemeleri tebliğ olu• 
tarafmdan şayanı dikkat bir den bir zat bu asri ıekilde hay- ;:;:n=u=;:r=. ::;==;:;===;=:==7======z==-

limizdedir bizim. teklif yıpılmı,tır. van kesilmesi hakkında şunları 
B b k söylemiıtir: - Sizin türbeyi mühiirlemedi· 

Nazmi · e nazaran ir ısım ler mi? .. Size kanun hakkında teb· 
sanayiimizin daha fazla inkişafı "BugOn dünyanın her tarafın- ligat yapmadılar mı? 
mılli ikbsadiyatımız için ıararlı da hayvan kesilmezden evvel _Hayır. Benim birteyden ha· 
ve tehlikeli olacakhr. Pistol veya elektrik 'cihazı ile berim yoktur. 
Naımi Nuri B. likrinİ dün biıe sersemlctilir. Avrupa hükümet· Müddeiumumi Burhaneddin B. 

şu suretle izah etti: leri başkalarmın dinine olan ria• iffet hanımın bu Kemal efendinin 
_ Memleketimizde harbiumu- yelleri dolay11ile yalmı Yahu· kim olduğunu izah etmesini ietedi 

dilerin mezbahalarda kendi İffet hanım, ,u cevabı verdi: 
minin ihtiyacile dolllan dibağat y il h' f d. y kt'I Ed. 5 kendilerine muvafık bir surette a a •, e en ım. a ı e ır• 
ve değirmencilik sanayii harbi- k d · d b. d d hayvan kesmelerine müsaade et- ne apı me reıeım e ır o a a o-umumiden sonra b"ır te'lkkuf dev· · ·ı k O 

miılerdir. Munih mubaha ser turmu9, ecınnı ere arıtmı§. nun 
resi geçirmit ve teşviki 1anayi için karışık çocukları getirirler, e• 
kanununun tatbikinden sonra tabibi profesör Müller bir elek- cinnilerin elinden kurtarmak için .• 

Tasfiye heyetine mUr•ca•t tekrar inkişaf bularak eski faa· trik cihazı yapmııtar. Bununla Otakçılar mevkii komiser mua• 
• .. -inler 1· t1 .. k d hayvan sersemletilir. Ve sersem- vini Ziver B. çag-ırıldı. Şahit, •u İ• ~ ıye erını azanmuı}ar ı. l'k u b dd ~ 

Cümhuriyet Halk Fırkası kttibiumu- ay b 1 uzun s rer ve u mü et fa.dede bulundu: 
- 1927 denberi inkitıf eden u ı fınd b ü 1 k ·ı· ı miliği tarafından tebli~ olunmuştur: ar 8 ayvan g ze ce esı ır. - - Bu türbe hakkında ait o • 

Kurultay kararile kendi ken· sanayie trikotajcılığıda ilave etm.ek Hayvan bizim uaullimüzle kesildi· duğu makama ihbar vaki olmuı. 
lazımdır. Oig-er saoayi şubelerı· w• z man rok ıt k B h d d ı G' 'k ·· ·· dini fesh~tmiş olan Türk ocak· gı 8 T 1 ırap çe er. un· bize il ir i er. ıttı , curnıu meı 

F mize nazaran bu şubelerin sene· dan baılca hayvanı yatırmak için but tertibatı aldık. Birinci defada 
larından Cilmhuriyet Halk ır· Jik iıtihsalah memleket ibtiya- birçok kimselere ihtiyaç vardar. bir 9eye tesadüf etmedik. lkinciıİn• 
kasına intikal eden hak ve ve- catına tekadül edecek bir dere- Halbuki elektrik cihazı iıi ba- de kapıda halk gördük. Bu hamm, 
cibeler arasmda birçok da borç ceyi bulmuştur. Binaenaleyh bu aitleştirmektedir. Bu ciba.ı mez- kapıyı açtı, hep içeriye girdiler, 
vardır. Alacaklı şahıslar ve mü· k 1 • .. bahadakı· insanlarla yere yata· çocukları kabre yatırdılar, hepıini 

F ısım ara mensup 1aııayı muesse-
esseıeler arkaya müracaat et• k l nlmak istenilen hayvaoın mika· yakaladık. 
mektedirler. Farka ocaklar ~urul· sel4erİnin adetleri çoğalaca o ursa b k C - Bu türbe, kapalı mı durur?. 

"Surfroductı'oo denilen ve Av- delesine lüzum ıra maz emi· Ef d' . 1 .. t"' k tayının kabul ettig" i ve fırka . " b d . b. l - en ım, oy e us u apa• 
rupa fabrikalarını tehlikeli bir yetimiz un an ır ıcnc cvve lı bir türbe değildir. Etrafında 

kongresinin de tasvip eylediği mevkie düşüren bir akibete uğ· ikhsat vekaletine Avrupadan alçacık bir duvar, üstü açık. orta• 
intikal kararında yazılı esaslar 1 getirttiai bir otomatik piıtol he· sında bir çınar, içerainde iki me• ramaları zaruri bir netice o ur. • 
dahilinde ocaklardan devrolunan diye etmi• ve piıtol ile yapılan zar ta,ı. O kadar. Sanduka filin 

l k k d d P - vaziyet kar~ısında makine ., k D .. ·· d ti 
borç arı verme ararın a ır. ... h tecrübeler muvaffaluyetli netice- yo tur. uvar uıtun en a ıya• 

lt:re bag" lanan mı'tl·ı serveti ma • k · · · k d ·· k" d' Bunun için her alacaklının alacagı" l k ler vermicti. Bilahara hu pistolü ra ıçerıye gırme e mum un ur, 
vetmek için yeniden açı aca ,. B lff h baberat miktarı ve bunun sebebini g6s· vekAlet kullanılmak üzere lstan- u et anım, oraya 

k h k \ , bu sınıfa menıup ıııilesseselere d • ö d d' B'li türbedarmıf ... 
lcren ve anuni, u ·u •• .'ıymeti muafiyet verilmem,c9i zaruri ol- bul bele iyesıne g n er ı. d ıb. Şahit Sabri efendi, hasta ço-
haiz .ol•n v~sikaları Pİ. Jmuı duğu kanaatinde bulunuyoruz. hare biz ikinci bir alet a a cuğu alıp oraya götürdüjünil "Vt! 
ve bunları ocaklar muamelelerini verdik. Fakat o zamandanberi hanımın kapıyı açtıgvını, çocux. •• 

Ticaret serbeıt oldug·u için biJA b J '-' uıuJde kesil- •" tasf•ye için teıkil edilmit olan a ayvan ar e&Kl kahire yatır.madan polislerin sel· 
ve Ankarad;ı fırka binuında tabii hiç kimseye fabrika açamaz- mektedir. Bir hayvan senemle- digw ini söyledi. 

ım, denilem•z. fakat muafiyet ·ıd - · n müddet kan çahşmakta bulunan encümene ... tı igı zaman uzu iffet hanım, kapıyı kendiıinin 
vermemek pek alA kabildir. Çün. tazyikı deği•mez ve hayYan ke.· w • k~ tt" ibraz eylemesi l6ıumu teabit .... k B açtıgım ın ar e ı. 
kil hnk:ı. t ocak m• lekele sı'lı'r•e kanı tamamen a ar. ız B h • B edilmiştir. " 11me a ... m D Müddeiumumi ur anettın • , 

Haber aldığımıza göre ocak- ikbsadi faideJeri dokunacak mü· belediyeden bu hayvan sersem· diğer bir şahit polisin de celbini 
eaes 1 b' h t dab"I' d letme c·ıhızlarmın kullanılmasını K ı f d" · k b • · ·..ı )ardan intikal eden borçların e ere ır a ı ın e mu· ve ema e en ının a rının ae 
afiyet verir. Bu bat geçince faz· istiyoruz. Çtink6 alikadar ma- teki.ya ve zevaya kanunu mucibin• 

peyderpey tesbit edilmekte olan ;a fabrika iktısadiyahmıza muzır kam tecrlibeler yapmış ve kul· ce seddedilip edilmediğinin, ali• 
miktarı fazla bir yekun tutmak· teıirler yapar. (anılmasına tas'lip etmişti.,, kadarlara tebligat yapılıp yapılma· 
tadır. Bunların ödenmesini temin dığımn evkaftan istili.mım istedi. 
için lizım gelen parayı tedarik ) A~illye Haberleri ı Mahkeme, bu talebi muvafık gör· 
etmek üzere ocaklardan frrkaya dü, mahkemeyi 4 teşrinievel saba• 

geçen bina'ardan bir çoğunun Ecinlilere karışan çocuklar 1 hmöı:ır~~~ıkıerı çahnd•l•n• 
sablmasma karar verilmiıtir. Bun· dair ne,rlyat 
lar satıldıkça bedelleri toplana· Edlrnekapı haricindeki Kemal Ef. tflrbe- Mezarlıklar açılıp içinden öll 
rak yukarda yazıldığı veçhile sinde mezar taşına yatırılıyorlarmış ! kemikleri çalındığı ve' satıldığı teli· 
alacaklarını ispat eden zevata ve tindeki neşriyatından dolayı bel~ 

TU b d iffet H 1 ceze mahkemesinde f d (Y • müesseselere peyderpey tediyat r • ar • ın • tr d diye tara m an arın gazeteıı a• 
yapılacaktır. Bu tediyenin iıtih· muhakeme•lne batl•n 

1 
leyhindeki dava dün üçüncü cezaCla 

kak sahiplerine bir prensip da- lıtanbul ağır ceza ınahkeme· Huan ağanın karııı Emine hanım tetkik edilmiş, davanrn rüyeti alır 
ıinde dün öğleden sonra kürekçi ayni teyi yaptığını anlatmışlardır. ceza mahkemesine ait olduğuna ka· 

bilinde yapılabilmesi için ocaklar Ali u~tanm haremi İffet hanımın Kendilerinden ücre~ iaten~ediği- rar verilmiş, evrak oraya ıönCle
tasfiye komisyonu tarafından tekke ve zaviye ve türbelerin sed· ııi, okumak, tesbıhten geçırmek, rilmi,tir. ....., 
esaslar konacaktır. di kanununa muhalif hareketten muıka vermek mevzuu bahis olma· Yunus Nadi - Arif Oruç 

Fırka umumi idare heyeti bu muhakemesine baılanrnı§tır. dığanı ~a ili.ve ebnişler. Beyler davası . 
itin yaıalan usul dabiJtnde gCSriiJ- Dava, 30 teırinisani 1341 tarih· Re11 Nusre.t ~ey, iffet hanı- 1 lstanbul ikinci ceza mah~enıe-
meaini temin edecek mufassal li kanunun birinci maddesinin ma ne diyece~ını sordu. iffet ha· sinde dün Yunus Nn.di beY, tarafın· 
bir talimatname yapmlf ve bu ıon fıkrasına göredir. Hadise ev· mm, ıöyle dedı: dan Arif Oruç bey aleyhine açılan 
talimatname hrka riyaset di~a- veli. Eyüp ıulh mahkernesince ' tel· - Babam türbedardı. O, öldü. hakaret mahiyetinde neıriyat da-
nının taatikından geçtikten ıonra kik edilmİ§, oradan l,tanbul Kemal Efendinin türbesi bana vası rüyet edilmi,tir. 

birinci ceza mahkemesine orada kaldı. fakat, açtığım, ziyaretçile· Dünkü celsede, Yunus Nadi be 
bütün fırka tetkilitına tamim Ye da ağır ceza.ya gönderilınis. ı i kabul etti~ım ~o~ru değildir. O· yin vekili Vasfi Raşit bey, Arif 
tebliğ olunur. iffet hamının hüviyetf tesbit raya yakın hır evımız vardır kirada. Oruç Beyin vekili Etem Ruhi bey·· 

UskUdar Şile yolU edildi. Latif efendinin kızı 70, n ~·in eve· ı:f"l<l . .'l\ ':e türbe . kapı· iddia ve müdafaalarını tetrili 
Belediye daimi eııcUmeni dün 75 yatında bulunan Ali ustanın 11nırı hafız Huacy.n efendı tara· ctmi,Ierdir. Müdafaanın ikmali 

Üsküdar Şile yolunur. iDŞasını haremi ve ~kendinin ~e 45, 50 ya·ı f~~·~an "~rldıJ:nı i•ittim. Yine işit- çarşambay~ bırakılmıştır. 
ihale etmiştir. Yol 10 ay sonra tında oldugunu, Eyupte oturduğu· tıı;unP C~~"'' karı~ık çocukları o· Afyon pıyaaasına dair net• 

1 k nu ıöyledi. Dava evrakı okundu. rayıı getmp mezara yatırıyorlar- rlyat davasında bsraet 
yapılmış ö ıca br. Tutulan zapta göre, iffet hanım, msş. Bunurı doqru ,,lup olmadığı- isteniliyor 
";~;;f~k .. ··;a;·;·;;.;·i·;·· .. ··;~·ıi""a:-·d;·· Edirnekapı haricinde Kemal e • nı anlamağa gittim. Memurlar be· (Son posta) aleyhine afyon pi• 

bh. üd .. . r,. b fendi türbesini bir ıabah erkenden ni )'&kaladılar. yasasını düşürecek netriyatta bu • 
sı ?e .m urıye 1?'" u rapo· açmıt, ziyaretçilerin ziyaretini te· - Demek ıiz kapıyı açmadı· lunduğu kaydile açılan davanm 
ru uzerıne 17 eylul perşembe min etmif. Polisler tarafından 1f!mz? rüyetine dün İstanbul üçüncü ceza 
günü geç vakit orta mektep, fet hanımın ve oraya gelenlerin - H~yır. Hatta hafız H.üse- mahkemesinde devam olunmuıtur. 
lise ve muallim mekteplerine ifadeleri alınmış, ziyaretçilerden yin efendı ben~en auahtaruu ıste · Borsadan istilama gelen cevap, nef 
gönderdiği bir tamim ile 19 ey· Sabri efendi, 9 aylık hasta bir ço- di de. v.~rmechm:. _Zaten hl!- ki\· riyattan sonra fiatların düttüğiinij 
liilde açılması mukarrer olan cuğu iyiletir ümidile türbe içersin- pl'h hır t':'rbe rlegıldır. Etrarında teyit etmemiıtir. Müddeiumumilili, 

k 1 • b d ·ık de kucağında dolaıtırdığını, Ayşe aJçacık hır duvar bulunan, kapısı Selim Ragıp ve Ali Ekrem Beylerin 
me tep crın ve u meyan a ı h 40 .. l'"k - 40 t ht dan iki m,.7.. t . d b . . . . d f ._, • . . anım, gun u çocugu a a a . cır &fı vaı· tr o· eraetını ııtemıı, mü a aa ua YA• 
mekteplerın. _ı . t~ırınıevvelde baıtıiı için ıetirip !_Yiletıin diye rada. Sureta bir de kap111 var· pılmııtı, karar buaün bildiril~e1'· 
açılmaaını bıldırmııtır. mezar tatına yatırdıgını, arabacı dır. Anahtarl&fı 30 .. 40 ıer\edir e- tir. 
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• q lngillz intihabatı teş- No. ' 51 • .L.LZe JdA llıner Rıa 
Başka bir ufuk istiyoru~ ! rinevvelde yapılacakı~~~~~~~~~~~~~~-.~~ 

lzmlr idadisinde mUdUr deoı,ınce ... - Muallimler arasında _Londra,_ l_S (A. A.)-:: Hü_ku- Sokrat Pı·tagor ve Isa 
ihtilaf - Hlkim olamıyacak bir hakem. met1n teşrınıevelde muntehıp -

- 67 - Yazan : Halit Ziya le~_in reyine mil!i hü.~fımet sıfatile 
.. .•. muracaat etmege dun hemen, he-

Bu senelerde teneffus ettıgım ha- tüp etti; maarif müdürünü de dinle - men karar vermi§ olduğu haber a-
va hep elem ve matem zerrelerile dim, mekte.:> müdürünü de dinledim; ı t 

ah d - b' . . .. ınmış ır. 
me..,.uu ol ugu g ı muhıtimde de oy sonra kendimi de dinledim ve şu ne · M' ll" hük" t b intihabat 

cezasını gördU ,, diyor 

Bir mUelllf : " Bu Uç bUyUk simayı kavimleri tanımadı. 
Fakat bunun mokabllinde o kavimlerin her biri 

l tah "11 ul ld" k. b · 1 1 ume u e avvu er .v rna ge 1 1 enı 0 ticeye vfısıl oldum ki ben bir zaman neticesinde tarife usulünü kabul Mesela yahudiler Son hedı-in ruz kalmı lardı ·Sa.m al 1 F 
zamana kadar ıstinas olunan zemınler hakim olabilmek irin selameti içtiha- t tb'k az1·fe ·ı 'kt'dar mevk1·. bl'r ad t l ~ k · t~- 1• Y 

1 ar, . ~ . . ve a ı v s1 e 1 ı amı at amaga arar venr- goru ya1U11ış ar ve bu yüz 
den çıkarmış oldu. da malık olamıyacak bır adamını; kı- inde kalacak olursa M. Baldvin se o adamın mutlaka bir duvar meml k ti · k it d ·· 

. ~u ~ha":~l.~er~ başlıcası mek- mi d~nlen;em. kimde bir talUkati mü-- başvekalete geçecek, M. Makdo- altında kalarak öleceğine, yahut müştü~ e Y:hu~1fera 1~e:di go 
tebi ~dadıde. gor~ı~.u '.. Em.rullah ~ - tee~ı~ane bulursam, kimin samimi · nakl meclis Lort reisliğini ,.c M. bir mücrimin yakılmasına karar hükümdarlarım öldür .. 
fendı maarıf müduru sıfatıle b.nure yetı hıssiyatın:ı kani olursam o tarafa Neille Chamberlin maliye nezare- veriiirae o adamın evinde bir yan- o d be . 1 mu~ltr 
g~ldi ve ~~r şey?e~. evvel me~tep~ temayül eden hir adaletim var. Elbet- tini deruhte edecektir. gın koparak yanacağma inanılır - vaİbuİ.:ua~r. ~ıİahtb~a~ arı 
bır teceddut eserı gostermek ıstedı. te asıl adalet bu olmıyacaktı. Hoş! l 'b k dı (1) b·· .. § . a. utun 
lstanbuldan mekteb1·n müdüri'-'etine at b h'"k·· k b' ·ı: ·. Ancak 1 eral fır ası şu sı- · uyuk adamların ıntıkamını a 

J z en en u um verece , ır ı .ım ıs d ~ · ·h b· ·l O · · l h kk d k" k' A · ı·ı 1 kt ·· ·· Apti bey muhtelif muallimliklerine d d k k'd d "'ld' llf k t ra a umumı .mtı R .ıl yap. mas.mı.n nun ıçın sa a ın a 1 •· ı tane ı er aç ı an olduler. Sa 
, ar e ece mev ı e e.,.ı ım ... , rt sa .. .. l · k 1 t t b d b d" ·· ··ı k J 1 bov 1 1 

mülkiye mezunlarından dört genç ge bir fena neticeyi bertaraf etmeğe mu onune geç1 emıycce o ursn ın 1· a e e u esas . Uf~nu ere ya- ya ı ar gu mut ar, yahudi 
tirilma.kle 1·- bac:ılandr. Bunlar hep , ff k . tt' B . ff k t h' 1 hap yapılmasına muhalefet edece· zılmıştı. Yahudılerın bu hattı mahvolmuılar, memleketleı in 

""· :s--: :s "a a ry e ı. u mu" a a ıye asr v • • •• •• .. h · 1 h k · b · k f · 1 k - l 1 
zeki, muktedir, vazifelerine meftun oldu, lakin hiçbir zaman mektepte g_ın_ı v~ guntun . en mu dı~ m1t~slc e- ı·are ~tı Ç~~çko .. eni a teaır .ekrl t~v: v olgu mi Ufdar, Fvekyer yüzünde 
gençlerdi. biz Mahmut Esat Efendi b . . 1 .ğ. h t . sının tıcare m1zanmın uze ı me- ıt ettı. un u, on arın saı erını gı mıt ar ır. a at çok •ük 

, , • u geçunsız ı ın avası amamen sı· · d "b t ld - "h t 1 1 b .. 1 · 1 S k EflA 3' Tevfik Nevzat ve ben. derslerde az 
1
. . .1 1 d sın en ı are o ugunu 1 sas e • an ıyamıyan ar, u soz en yanıt o rat atun sayesinde ölm 

, ınıp zaı o ama ı. · f l"kk" · l k" b · · · p· H çok tebeddülat ile, bu gençlerle be· Diğer bir netice: Bana bu tahnv- mıt ır. . . . ~ .. ~ te a ı etmı~ er, ve ıta enın m11~ır. ıtag.or eradaki heykel 
raber heyeti talimiyede kalıyorduk. vül esnasında yüksek srnıf!~rın Herhangı hı~ mılh huku~~t maz.mununa bakarak,, lsanın ya- ye~ınd~ ~~y1dar ~1?1uftu.r •. Yahu 
Onlarla refakatten memnun olmamak T" k debiyatı dersi tertip ve ihznr programına tarıfe meselesının hudıler tuafından ıda.m olundu- lerın hukumdarı, ılan ettığı yeni 
için de bir sebep yoktu. Fakat bir et':::ek,e gerek talebe ile edebiyat ~e- herha~gi bir suretle dahil.olaca.ğı ğuna kail o~muılardl1'. Çünkü riat sayesinde, ölümden kurtulm 
mektep _ ki bir cemiyetin, bir mille- . . üzerinde bulusmak bence zevkine umumıyetle beyan ve teslım edıl- herkes, yahuda makamatınm bu tur. 
tin küçiik bir nümunesi demektir - ;~;~lamıyacak bir ~ziyafetti. Elimde mektedir. s~r":da ~dam hükmünü verme~ sa- _Bütün b~ tel~kkileri.n. d~, 
ahengi mua~rete mazhar olabilmek eski belagat kitaplarile Rifat Beyin Krlstof Kolomp na- l~hıyetın~en . mah~ oldug~~u hudı mabedındekı tesırını gö 
için bütün terkıbatına dahil olan anası edebiyata dair sekiz on ciltlik nazari- l bılemezdı. Bıl.emedıgıne gor.e yoruz. 
rm, talebenin, mu~~liminin, idare yat ve müntehabatı. Ekrem Beyin E- Ml08 ab de yapılacak lsanın ~ah.udıl~r tar~fından ı- . 0 halde. miladın 73 üncü se 
erkanının, hatta mustahdiminin bir mile Lefranc Emil Löfranın mephasi e. Cenevre, 18 (A. A.) _ Müza- dam edddıklerıne hukmetmek sınde yunanılefmit Suriyeliler 
noktai imtizaçta birleşmesine ihtiy~ç debiyatından Türk edebiyatına tntbi kere ruznameleri encümenine v~ lsanın ~ini b_ir cürüm işlem~- sayı . ~anıyorlar. Fakat onun te 
vardır; o ~mana kadar b_u muhtelıf ken hayatı üstadanesinin en mübecccl bir proje tevdi edilmiştir. Bu pro- sıne mebnı !ahudıle~. tarafmd~n ı- rar dınlerek geleceğini bilmiy 
rüyet ve vazıyet er~bınr bır sıkı de ~ bir hizmeti olarak vücude getirdiği je, büyük meclisin önümüzdeki dam ~lundugunu soylemek ıcap yalnız onun nahak yere öldü 
met halinde tutan hır kavi el \"ardı kı (Talimi edebiyat) abidesi, sonra he- heyeti umumiye içtimamda mec- ederdı. len bir yahudi hükümdarı old 
müdür Abdürrahman efendinin eli idi. men bütün divanlar vardı; daha so1ua lise tevdi olunacaktır. Bu pro- Nitekim İncil sahibi (Mar - ğunu, ve yahudilerin bu yüzde 
Abdürrahman efendi mektebi~ ilk te fransrzca birçok kitaplar arasınd:ı bil je §U ıekildedir: kos). da incilini yazdığı. zam~~ ~o- İsayı öldürmek yüzünden ili 
mel taşın~an baş~ıy~~~~ o gune ~a- hassa Marmontel vardı; öyle bir zen Doming cümhuriyeti hrafın- ma ımpera~orluğu~da~ı • hırıstı : cezaya ~ğradıklarını, .. bütün dü 
d.a~ ~ddı . manevı ~u~un mevcuti1ye gin saha ki orada istediğim kadar ce'°e dan yapılan teşebbi.;sün Santi- !~nlann ~fadele~ıne eatınat ettı- yaya dagıldıklarını bılıyorlardı. 
tını. ıhya ve ıdare etmıştı: . Bu her ma lan edebilirdim. yago • de Chili' de ve Havanada gmden aynı . netıceye varm_ış ve İmperator Severuı devrinde 
nasıle. faal adam kendısınden bekle· Fakat bir kere hayattan, muhit . beynelmilel beşinci ve altıncı ls9:yı . y~~ud.~ler ta~a~ından ıdam samn heykelleri nasıl F.isago 
ne1l hızmet yekO.n.un~a~ fazlası~ı v_e· ten bezmiştim; geçirilen elem devre Amerika ittihadı konferansların- edılmı! _gıbı ı;:o~termı§tır. . Eflatun ve Aristonun heykel 
l'~ her .~~mu.~ gıbi ıst.ıcv~p edılmege leri bende ne olursa olsun İzmir • da temsil edilmiş olan yeni dün- • ln~ıl sahıbı Mark~s ~u. gayrı leri yanında idiyse Suriyelil 
luzum _goriilmuş ve va~fesınden ade den kaçmak, geniş bir ufka çıkmak, yanın 21 devleti tarafmdar~ res- tarı~i zıhaba . k~pıldıgı gı~ı • son- d~ !sayı Pitagor ve Sokrat il 
ta bır maznun ~ıfat1le . a:rılmıştL ciğerleriDH! başka bir hava doldurmak .men, ve müttefikan tasvip edil- rakı yahudılenn kendılerı de bırlıkte amyorlardı. Çün 
Me~orl~rın selamet ve ıstırahat ~ ihtiyacı uyandırıyordu. Mektepte hü mit olduğunu memnuniyetle öğ- bu kitabe önünde ta~ırmı,lar, ve bunlara göre İsevilik yahudil 
em~tyesıne. ataletle vasıl oldukları bır kUm süren bu nifak o zamana kadar renen büyük meclis, Kristof Ko- lsa~"? musevi v terıat ahkD.mı rin bir çeıit felsefesi ve yeni bi 
devır ve dıyarda bu felsefeye ~bal- alış.lan vifak ve ittifak havasından lomba karıı nıi~t ve takdir biJ- d~ılinde tqlandgm..J: f-e atudı- mezhebi idi. Bu mezheb" fe 
yet edememiş olduğuna elbette neda • sonra beni boğacak kadar fena bir te l · · ı: :r!}~ctirmek için -ınd- ~ına zali p ôlUıu!larCfı. ~ renın mUessıs oıan Tsa \.ı 

ermı eueaı l' l d ., b"r. .. f d 1 b" f"I 
met duymuştu~. .•. .. .. sir yapıyor, artık derslere asıla ası şarüniley namına Saiııt Domiugue Mesele ])ununa a • ı~mıyor. ~a .ı . o ata~. ır ! osof, bir va 

Bu ahenksızhgın en buyük teza- la gidiyordum. adasında abide şeklinde bir fener Yahudiler mabede gırdıkçe bu ız ıdı. Kendısı, bır Sokrat, yah~ 
Jtttt? mUdiir Apti B~yle başları~da Bir aşk ile, bir iptila ile sevdi • dikilmesi teklifini tasvip ve kabul kitabe ile kartılafıyor ve onu o- bir Pitagor gibi insanlan >:eni b 
~ekı ve Şe~et ~ylerı.n - P~ ~nm- ğim Izmir hayatı gittikçe bende hiya- eder. kuyorlardı. Yabancılar, uz~ - y,ayıf tarzına davet edıyordu 
lı, pek terbıyelı ve dırayetlı ıkı genç neti farkedilen bir sevgilinin vuslat Bu abidenin Antillerin mer- tan görünen bu yazıyı merak edıp Fısagorda bunlann tasavvur et 
idiler - bulundukl~n heyeti ~limiy~ demlerini zehirliyen ıstıraplara ~hep kezi tayyare karargahında rek~e- soruyor ve tercümanlar. bunlar~ ter- tikleri lsa . g!bi ~eyy~r ~ir adanı 
arasında. vuk~a gelı~or, . ve ~ız, ~k~: oluyordu. dileceği ve Atlas _Okyanosu ıle cüme ederek • ~>nlar9: ızah ~dıyor- d~: O da ~ın•. · sayası bır mP.z~e 
ler, bu yenı muallımlerın bır turlu Mektebin bu müz'iç maneviyeti ka Antil denizinde demz ve hava se- lardı. Onun ıçın, kitabenın yap- vucude getınnıt ve 10nra bu ug 
asude bir h~yat ya~amadıklarına u • fi değilmişçesine ayni tahavvülün bir ferleri için bir mefharet te,kil tığı tesir son derece geniş ve so.n da öldürülmüttü. 
zakta~ t~Ufle şahıt oluyord.uk. Bu· diğer nev'i bankada da vukua geldi, eyliyeceğini ve bu ahval ve şera- derece fena idi. Bunu ıüryani bır Fakat bu telakki ile hiristiya~ 
n.~n hır gun patlak ver~c~ğınde de bu da beni başka bir ufuk aramağa itin mutasavver teıebbüsü cemi- vesikadan anlıyoruz. lığın en eski nqirlerinin telakki• 
ş~phe .yo~u, f~t bu ıhtıl!fın hal- seYkeden fazla bir sebep oldu. yeti akvamın gayelerini takrip Mara tarafından oğlu (Sera- biribirine uygundur. 
lıne bır gun tesadufen be?, hakem ~e Halit Ziya: Uşşaldzade et.mekte bulunduğunu ve diğer ta- pion) a yazılan fU mektup ve.rdır. " lsodor Levy (3) çok kıymet· 
~ vas~a olacağıma da kat ıyyen zahıp raftan kürei arzı - meçhul kıt- Bu adam Samosatadan Selucya tetkiklerile bütün İncillerin lı 
0 amaz ım. . Qpera'd alarmı keşfetınek suretile - ta- kaçmıt ve kendi vatanına dön - hakkında yazdıklarına dair inti 

Matb~ada benı geç v~lde kadar a- mamlamış olan büyük adama mekten ~enedilmitti. Bu adam far eden menkibelerden alındığı-
ltkoyan hır işle meşguldum ve yalnız- . rrf • A karfı yapılan bu ilk ve cihanşü· mektubunda diyor ki: nı mufassal bir surette ispat et-
dna; birden .Y~7:1 ,odasm.ın kap!S~~a Jenny Jugo Yl SISgır18d rno mul tebcil abidesinin ahide ya- "Ne yapalım, en hakim insan- mittir. Belki İncillerin bütün pli-
vuruldu: ~ ?lrınız ••• d~ım, v~ dort tarafından temsil edilen Almanca söz- kınında saraylar İntası, Kolomba lar, bir takım cebbarların kötü nı Pitagorun hayabna tetabuk edi• 
~ç muall1;D11n. ~~ ~ır eda 1le sa- lü ve şarkılı mütealli ve saiki ve ayni zamanda muamelesine uğrıyorlar. Atineli- yor. (4) 

(Bitmedi) k~tane girdikl_ermı gordum. ~u va.. B Jk• B G bütün beşeriyetin emrine ama- ler Sokratı öldürmüşler ve bu 
kitte bu gayrı munı:ızar _zıyarebn e ı... u ece de bir takım fikri hara membala- üzden vebaya ve kıtlığa ma-
f evkalmemul bir sebeb1 olacagına he· ha"ı· "hf eyliyecek bir kütüp- !.. .... _ .............................................. - (1) :Mishnah, Sanhedrin ( 4 -11) 
ınen hüküm vermek için büyük bir kuv filmi, şen ve ahenktar ~arkılan • hnı ·i ıv~ i edileceğini nazarı dolaştıktan sonra Baleareıe Ada- (2) Sanhedrin, (43) 
vei kiişifeye lüzum yoktu. canlı ve cazip bir eserdir. d~knke tı e l eb~yük meclis fikri- lan istikametinde yoluna devam (3) R h h l l~ d 

Za 1 i t . ahal d b ı a e a an , . . ec ere es sur a t:gen e 
ten on ar n ızara m e ı · h d teşriki mesaime- etmıttır. · d Py h 

~adılar. Zeki Bey hiddetini zap · E b d" M ı yat • sa ~~:ıİuku itibarile bu ese- Berlin, 18 (A.A) - Gr~f Zep- e t ag~re. . . . 
teden sakin ve mutedil bir lisanla, e } e Se e s~lesıne i eti akvamın kadrosu da- linin Brezilyaya ıcra ~tuııt ol~u- . ( ~) Pıtagor, şahsıy~tı ~nrçok 
Şnket Bey sinirlerinin buhranına ha h"l'n cem Yirmekte olduğu mütalea- ğu ikinci seyahat munasebetıle esatır ıl~ m~~~t ~~an bır fılosf\f• 
kim olamıyan bir heyecanla. diğer iki arkaddaş aynı genç kızı seviyorlar. 1 1 e b lg Dominmıe cümhu- matbuata beyanatta bulunan ku- tur. Pitagor olumunden asırlarca 
ikisi siikt1tlannm iğbirar ve in'fial ile Bu genç loz her iki eakeği birden seve- s~nd~ .u unb :e bbüsü;,_ü büyük .mandan E. Ckner, cenubi Arue- sonra, mefkürevi bir kahraman, 
dolu tasdikile, anlattılar. billrmi? b"yetının .. h~ j;e lar rikaya yapılan bu seyahatlerin Al- hatta bir peygamber telakki edil· 

Bu uzun ve türlü ufak tefek ve- işte: Bu ınuammanın lahramanlan ır tevec~u e b arşı bb.. .. , l- manya poıta idaresile münakalat miştir. Onun gaybr haber ver• 
kayile dolu hikayenin teferrü.'\t ve olan Rolad Toutaln ve Michd Durant Mechs, u teşe usln ) a 1 nezaretinin ön ayak olmasile gi- diği, en vahşi hayvanları bir 
tafAilatını bugün tahattur etmek de - müteveffiye zavallı JAN~IE l\lARF:S nı~ ~?lomtun ve g:n~ ·ı~pa~~~- rişilmit bir takım teıebbüslerden sözle ehlileştirdiği, dünyaya 
~1 0 saatte icmal etmek bile mümkün mılletınm ~e asıbnı Ik" e becı eni 

1 ·ıel ibaret olduğunu söylemittir. Muma- kaç kere geldiğini ve her gelişte 
15' ile beraber temsil ettikleri ve ARTiSTiK t 1 d n e ı yne mı d · · değildL Uzun saatlerle devam eden re .. 0 ma,. ıgı 1 kk" • kişa· ileyh emı!hr ki: Bir kabili sevk ne yaptığım bildiği söylenir. Esa· 
izahatın sathında yüzen bir hakik'llt sinemasında irae edilmekte olan Viyana munakal8:tın • ter:'k. k ;.e d~vlet- balon, Atlaı Okyanosunu geçtiği sen onun hakiki hayatına ait olun 
vardı: Müdürün heyeti talimiye üze- Aşkları Fransızca sözlü ve şarkılı filmin· fın!' be bınndtık~ 1 1 ··~ekabil hüs- zaman bu bir spor hadisesidir. tarihi vak'alar çok azdır. Pitagor 
rinde fazla bir istibdat hevesi, gen~ he de göreceksiniz. l~~· • a~asın .a 1 

.. m:ıüna&ehctlc- Fakat bu balon seferini muntaza- milattan 552 sene evvel doğ
yeti talimiyenin her türlü takyidat- ilı\vetcn: Gayet mühim sesli ve şarkılı ~u nıyetın ve ıns~n\ekamüHin inkı- man tekrar edecek olursa munta- muş sayılabilir. Pitagorun birçok 
tan azade kalmağa meyyal bir is· varyeteler. Bugün s:ıat 10,30 da matine rm mazhar.~l8:cagı urları vRratma- man ı.; . ı ·ınak3ft- vnlu tesis et- seyahatler yaptığı ve onun ~fTsır· 
tiklAl arzusu, bu iki keffenin muvaez vardır. Umumi duhuliye ile 25 ı.uruştur. !afına b ~~saıt ~d:me ;e muha- 1nı! demektir. Graf Zeplin, evvel- lılar, Fenikeliler, Geldaniler, 
ne noktasında bulunan maarif müdü- ga ve e f ın:_en 1 ınedar olacağını Ct! lesLıt edilmit bir tarife muci- yahudiler, araplar, hatta İbra· 
rünün de daha ziyade müdüriye-te ~4 Eylül Perşembe akşamı fazb ey e~ege bin<.E> ve mıınta'7am foaılalarla niler ve hrehmenlerle temas et· 
temayülü.- MAJ• K • da eyan e er. eni seyahati c.enubi Anı<:rikaya r.iditı ~el - tiği. ~~~leniy?r. . Onun ~ücu~e 

Gençler mektebe dönmiyeceklerini, } SJDeffiaSJ Zeplin balonunun y 111e üç icjahat yapmıf oldugun- getırdıgı tarıkatın hedefı ahla· 
vazifelerini bırakacaklarını, bir ntvJ Berlin, 18 (A. A.~ - Graf. Zep- <lan ameli surette Okyanus üzel'in- ki terbiye idi. Fakat bu cemiyet 
tatili eşgal yapacaklannı söyliiyorlar. ALBERT PREJAN lin balonu cenubı Amer~~aya de bir nakliyat servisinin küşat siyasi mahiyeti haiz sayılıyordu. 
dr; ve beni bir hakem sıfatile görmeğe FLORELLE ikinci bir seyahat Y8:pmak uzer~ resmini yapmıttır. Graf Zeplin, Bu cemiyetin azasından çoğu :ı· 
gelmişlerdi. Hakem demek telifi ooy oı·ıenCJ•ıer saat 1,15 te freide1c~s~afen h- Avrupa - Brezilya poataaına hare- ristokratlardan idi. Bilahare de· 
ne ve izalei nizaa vasrta demek değil manından hareket etmıştır. ket ve muvasalata ait iltisak ser mokratlar bu cemiyetin içtirr.a ye-
miydi? O halde her şeyin önüne geç-. Operası Arleı, 18 (A. A.) - Zeplin ba vislerine ve vapurla icra eclilen 1 ı-ine hücum ederek onu ynkmış· 
mek imldlnı sall olmamış deJMkti. 1 )onu saat altı kırk dokuzda Saintes nakliyata nazaran 10 ili 15 günj' lar ve onun ~aşlıc~ erkanından 

Artrk bana ondan ötekine, 8te · Büyük Fransızca filmle açılıyor Mariea • de • lomer üzerinde uçup kazandırmaktadır. alt~ıru kesmışlercli. 
kinden berikine koşmak vazifesi tereı. 
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1 Paytlalı Bllsller 1 YILDIZ YAP ARLAR Sinir Doktoru 
Denlzlerdeld kuvvet l 1 perde komedı I iv azan: H. Beclrett13 

H kum b"t .... ;.. [ Geçen sayımızdan mabut] Yuat - İftlham da yok o da ho 
JorJ Klod iaminde bir fran- - oca, sen ° Uf, 1~ insansın, Kamil - Slyledim ya efendim el- sfldL Şimdi bir otul'Ufta ancak iki 

• aliminin denizdeki kuvvei mu- llimde, görgüde hayli Yamansuı; nlr hut&&rt. sız kendinizi ~k yon- kazan fasulye ile MkJs Gkka ekmek 
1aarr1keJi toplıyarak bundan Bizim bilgimiz yok, cahil adamız, :ronur.uz. .Hl~ ,.ıctaa ham ediyona· JiyeblUyorum. Eakf lftiham Jok. (Af 
'8tifacle için yapbiı tetebbüaler Okuyup yazmadık, bombot kafamız. naz. Çok kanpk lllçlar kullamyonu- tar slbi) ah.. o stW. 
Jmçok defalar ıazetelerde ya· Eh, kusura bakm ·· .. .. nu bu a1zJ Jıem yoruyoı hem de hu- Mahmut - (uta bnfır) Aferfa 
pdclı. Bundan birkaç ay mu- a, gorgumuz eksile, tabtılllZI arltırıyc-r. Eter çok ilaçlar sana koca tilJd. 
Jıacldem Jorj Klod, Küba ada· Bize merak oldu, soralım dedik: bnflırmazsaDJz hastabfns ıeçer. Yasat - (Malımuda hllcma ed• 
amda Matanzaz körfezinde mu· 'Ay kaş gibi olur, yeni ay deriz, Vecdi - Nul olar efendim. hlç rek) Ne dedin, ne dedin? 
vaffaloyetli bir tecrübe yapabil- Gitgide değirmi olur şüphesiz; kullanmamak demek hımamm anla· Klmll - Mahmut 11en 81IL Kal'lf" 
di. Alim bu tecrübeıi hakkında di- Sonra kesilerek eski ay denir, dm m beat lld8rmet fatiyonnınaz ha! ma hiydl ıtt. 
~or ki: O da bitip gider. Öyle değil mi? Simdi uladı-. Mahakbk bana kastı· Yuuf - Be117 pnt dıp.rm!. 

- Denizlerin muharrik kuv· iY eni ay gelince eskisi nolurT nız ftl'. Hakkınızda ikamel dava eed KAmil - Siz ona bakma,..... ete .. 
•etlerini e,de etmek için meddü '.Anlamadıfımız mesele budur! celfm. dim aldırmayınız. Siz buraya maaye 
cezirden iıtifade münasip de- Hoca bir allAme tavrı takındı, Kimli - (Ba)'l'etle) ne buyurdu· neye mi geldiniz? 
lildir. Bunun yerine ıuyun ıat• nuz? Yaıuf - Ha evet onu lcfn pt. 
ılmıdaki hararetle derin taba· lHlmez görünmekten pekte sakmdr: mm. yorC??T eydubnllmam • dlm. 
1_ 1 - Ayol, dedi, bunda bilinmez ne var? Vedi - Eftt lizin laalılann:da ika KAmR - Pek lll aoyununm. (Bu ~ardaki hararet arasındaki KırparJar, kırparlar yıldız yaparlar. •el dava edeeett& :a..ı lldtlrmek lır ta aoyunmafa hqlar Kamil bey maa19 

&rktan iatifade efdaldir. Ba ti7onun. imdat T•tifla bu doktor ne eder.) Siz de vtkadtlnts ~ IBf· fark Küba adası cİYarmda l&bh-
ta 2S Ye dipte ( 4) derece olmak A. iSMET ı...t ll•lnaek ~ lmdatl Caa tur ı.., mcıe butalık na•ma bir..,. slr 

tana TM aa1 mflyoram. 
8zere 21 derece kadardır. Diler (Balmnaia baflar ve ppkasmı a- Yuıuf - Hiddetle bir 111' slrmtl-
~tunu unutmamalıdır ld çanlar ,ukaeHr. N..,orkta ite 1 1 J tarak olaılea alratile dıpnya kaçar). yor m11811naz? Vah cahil doktor. va• 

lak ne ~dar tam oluna sa hiçbir çan ıösü)anez. Filhakika Dlayada neler olu;ror? Kl.U - (Yabuz) Bqttn ne oluyo- ya lftihuıslıtımın sebebi nedir ona 
•kadar dun ~ır ~erecede ıaleya" Nevyorkta kil~ yok delildir. R rn a11ala afkma ae antikalara çatıJo- da mı anlıyamadmT Yazık ta, ta, ı.. 
Wer. Meae~ bır ~·ca!' ıu ~abı Fakat diter bınalann ~k· USJ8 .,... Buıaa da bea lldilnaek illtf7onau Senin rfbl doktora (Şapkamı alır dJ. 
:be İçeni tahlıre ~ılmıt • bır ~~· liii anamda çanlar gazükmez Ra ... "'1etro - Bayda, nla • pm. Ba1riır iapll&ll. Vizite puuı ganya ıftmefe huırlanır). 
lrabmm yekdıfenne bırlettinl• olduiundan bunlar ıünden &il· peteD az tl7atro oldaftl•U Molkova P- na Taaecla A&T11f11p sitti aalıba bqln Yuaf - Yasıklar olau kapat lıua-
~ ~ • iki kabı bir- ne kaldmlmakta Ye Jölüe 7erine attt.rf J&llYOr • bet para •laak auıp olm~ bari ıım bealm huta)Jfnm · aalıJaaadm. 
lefliaea tfilriln denme konulacak vui binalar inta edilmektedir. Jıar. Moalumada lrelll kaçırm•yalım. (Saaıe ba:ur) Taaaaa•aa.. (Çıkar). 
bir ha puçumm tiddetle la· HaH hazırda dllnyanm en ,.tJUI Si, Lenla • Dab ,.rm aat var trene. (Ba ... da ..u l8kisl çalar.) 
aaJNiadiimı ıöriiriiz. Şimdi İ· yüksele ~ Alman,ada Olim tela- _,.. 17 ft Bu. ltkfsJ on ,.. Yaftf J&Yaf slbıelL Dall - BTnldar oı.u treni~ 
ti llfJlk mikyasta tutarak ku • ri hü,cik İcilbeeinia çamda\ ç.. ~ 4tier aba • (İterl1'9 Yual slnr dotter laaJ'retle) raalı& llab1d (llalmat pllr) .. 
mq yerine bir türbin koyacak o- nm ucunclalci ok M'Diaden 181 .... eea'aa 500 Ba da ldıaTt- 111rn el•..._ 
lanalr, turhinin harekete ıel· metre irtifacladır. UJSU. ftl'Dllfo Ba DOllDONCO MBCLIS KllBD - Çaba ........ h ..... 

dill n muharrik lmn-et •erdi· • • • u aabhil Bu Dd • YU11f • Malaaat to•a•• ptlr. B1lda ...ıar 1aep ..ıa 
il mlfahech edllmit olur. T Jslzd k Jada • Wa ._.,.,... ftnlır. llall- y...ı - (lf11'17e ıtrer KlmD ite- kabahathı. Sabütaa beri • para al· 

Bmnm için m&ya Jorj Klod e e re 019 lar hua fftbJUe ,...ı pfyeeler J1 ...... dalımdır. Malamada hl madm. Nencle bir taba 1181"Mrller t• ile (Matanm) da mtihim bir Ahalinin en çok teliizi olan •Jll&rlar. Bu trapta.na .... , ılWkçe ben) (Parlen fwl) rln mukar&111 oldum. Eter bir de tre-
tecrdlte ppabilmek için cesim yer Danimarkadır. Danimarbda Na' lltad~ A11tl _...da aon za. (Bu taklit Anadolu fivesile JIPI· nf b~ o1m ftf .. llne. 
blr'flp hulrl&llllfb. Bu tnp saç- yüzde 10 kitinin telıiz aleti var· mantarda lfn~tarm adedi de son de- laeaktır.) (Diyerek ıilratle dıpnya fırlar ini 

llonalardan mürekkepti. Tu· dır. 8~. ni~~ gittikçe ~alı· rece artmıştır. Mahmut - Hat- -.•""1.- esnada perde bpamr).ıt 
lilametre ve kutru 2 metre yor. Çunkü'bır seneden ben le- Y..ı-'lnMLalail rBONAı~ -------- .. ....... c~~ b&~ ... _, 

-l:iZ~:!~~~- 1
• ...._ ~ F r...ı-~ •111~ ._. 

............. .._ 1930.miö- ...... llrllit 'klle&ii ** ""•ı'lık~-··OMJ- ................ Mrf'17•· 
tmA ,...ıan diler hlr tep de ""~ .....,..,.. .O· el1flta ....._ Mi- -...ı tat•-• ı.,ıa ,.._ .. •• lal f*anım. 
JUhl hir manevra neticeai ola· .... _. _., •eler 'ftlwlde nt.e. WaıltW9 iti.O-Sise'*,.., mi alJWL 
rak •tnuttır. Alim ba Yak'alar- •• ... •0~·~1• 11"'!-tam aab· lik l'n.n-ü slllt Yad - .,... • 1111.ı.. Bafb 
d im d O .. .. b" lan teJ11alena beclelınden in • 41ea da• lmk'pf bir 111 ~ ,a ........ var. 

an meya1 o a ı. çuncu ır d"--•..a.-..1• B" iki" L_..1__ ---
tip • ettird' Niba et tür- lr111CU.uır. ır MDeJe aauv hlıuktadır. Ba • AJfwellü Irat.- ...--·-

j:.; •• llllft8ld ba.ee••iif 
Geçen laaftald bilmecemm. 

....u halli .. idi: 
ı 2 3 4 5 

T A T i L • IDf& '· • 
1 

., bütün Danimarkalılann evinde U lluınla Pru· Klall - Ptti • •yWI. 
hinler harekete ıeldı. Bu auretle birer telaiz bulunacap m bak- •da 8 mflyon Uf Ymf - Sa • 0••, dedi. (Malı- 2 
teerlibe muvaffakıyetle bitebildi. kak görülmektedir. u itfa 117 Msfi)et ma4a dlaerek) Parlna framm ta ea 
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•ı ailenin hayatı ile ldfyeeekala, 
onJann hayatı eeııin elinde.. Aalkerle
n.e dlaenk: - Kadm ve 90Caldan 
divanıharbe ginderiaiz, dedi& Ma· 
nr aeı aa itiara bafladı: 

- Miralay bey liyllyeeefim liylf. 
JWfttim.. Allahım allahaa.. dinleyf
als bir kere .. 
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Um lrfuur. Yamaya •öadl& Yuı-
JUs. 

Ben dlkftae lailrmete bqladı-. 
Maıurua an ... ıp. verilea karar 

albl Mum da hi,...U vatan.. 
- Ha,.r, .. yır bmıa 1UIU11· 

nız.. Yaam Mazur hepainf itiraf et
ti .. Mazurun aileli 1-.. karımı co
cuklan 11erbest bırakmı1. Allala bflf r 
ki onlar bfdnahtır onlann lıfc bir 
şeyden haberleri yctiar. Ben eea11 
ftzerlme al119ram. Yumız. Y•mım.. 
Mazurun llayatmm 80ll faah ola.k 

tprethn Uzerine Mazuru yakab
yarn dıpn ıirüklediler. Ayni 1&· 

manda ben, kadınla ~lana bu· 
lund11ldan eve gittim. Onlan tes
kin ettim. Mazur her te7i itiraf 
ettffl takdirde onu kendi himıe
tbne alaeafnnı vaadettim. Kadınm 
.,.. ~lana vaziyeti hakikaten f e
el 14L Atlamaktan gözleri şişmiş ko
au...,a halleri kalmaml'fb. 
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Halledenlerin takdir varak .. 
lanm matbaamızda ahhrmalan. 

1YealWJıneeeml•1 
Y eal bllmecemis pclar: 
Öyle bir 19bir lmd balmm 

ki birinci, ikiaci lçllDdl imleri 
hlr emir, hefmcl, a1tma. ,..una 
harfim bir mat, bıflad. lkiacl 
llçtlncl harfleri ... ,. beclead• 
hirl, hefincl, dlrcltbacll, llçlDcl. 
ikinci harfleri (Bile) .... 

Bileatere birer takdir ftftb. 
• Yer0ecektfr. Bet takdir TU• 

k• tophym lnmlara mubbD 
bir ....,. nrllir. 
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Hikaye Gözlerin 
Tatil seyahati yapan Rober 

Şeynin ile karısı Y ozet'in bu ka
zadan kurtuluşları hakikaten 
fevkalade bir şeydi. Otomobil· 
leri bir ağaca bfitün hızile çarp
mıştı, ikisini de yolun üstünden 
baygın bir halde kaldırmışlardı. 

Rober'in sadece sağ kolu kı
rılmış ve ötesinde berisinde ha
fif yaralar olmuttu. Üç hafta 
içinde hastaneden eskisi kadar 
sağlam bir halde çıkmıştı. 

Karısı Y ozet ise daha ağır 
yaralanmıştı. Yüzü, göğsn km· 
lan camlarla parçalanmışb. He
nüz hastanede idi. Kocasından 
başkada kimsenin ziyaretini ka· 
bul etmiyordu. 

Birbirlerine pek sadık idiler. 
f ozetin başı sargılar içinde ve 
yatağında haral<etsiz kalmağa 
mecbur edilmiı idi. Yalnız göz
leri ile ağzı meydanda idi ve 
kocasile kederli şeyler konuşup 
duruyorlardı. Zavallı kadın yü
zünUn feci bir surette bozuldu· 
ğunu ve ilelebet öyle kalacağını 
biliyordu. Vakıa alnının ve ya
naklarının yarası hafif ve iyi ol
duktan sonra iz bile bırakmıya· 
cak derecede idise de jozetin 
en güzel tarafı olan burnu kı
rılmıştı, artık takma bir burun 
kullanmak mecburiyetinde ka
lacaktı. Bunu haber Rhnca, ya
ralarından ziyade teessüründen 
az kalsın ölecekti. Bazan inatçı 
bir ıUkiinla susuyordu. Fakat 
harikulade labrirli ve iri gözle
rinden azabını okumak kabildi. 

Jozet yirmi altı yaşında idi. 
Altı sene evvel evlenmişlerdi. 
Şimd ı bundan ne hatıralar kala
cak? Bunları düşünüyor ve ke
deri iki misli daha artıyor. Ko
cası yanında, ona bin itinalarla 
bakıyor. Fakat o, arhk kazayı 

unutmuştur bile. Gecirdi gitti. 
Kolu henüz askıda of masına rağ
men, ona roman okuyor ve ara 
sıra da durup "Nasılsın? Su is· 
termisin ? Başka bir şey ister· 
misin?,, diye soruyor ve ilive 
ediyor: 

-Günler de artık kısaldı .. Or
talık karardı göremiyorum. 

- Lambayı yak .. Fakat müm. 
kün olduğu kadar uzakta olsun. 
ecdadımızın kulJandıkları ışık 
kim bilir ne kadar tatlı, neka
hat için ne kadar rahat idi. 

- Sen de •. şimdi mumları ara
yacak değilsin ya.. onlar rahat 
lSlümler için idi amma, yaşamağa 
yardım etmezlerdi. 

Jozet kocasının yüksek sesle 
roman okunıasını istemiyordu. 
Bu ses, onun içinden gelen ses
lerin görüşmesine mani oluyordu. 
Kocası da ısrar etmemişti. 

Bir aydanberi Jozet kimseyi 
kabul etmiyordu. Fakat nihayet 
en yakın c'.ostJarı Jak Vilasın 
.ziyaretini kabul etti. Ona Robert 
le, akşam Ü!tü gelebileceğini 
haber göndermişti. 

-Bilmezsin, bu milsaaden onu 
nekadar memnun elti. Her gün 
gelip sıbh ahndan haber alıyordu. 
Belki yırmı def'adır kendisini 
ne zaman kabul edeceğini sordu. 

- Amma ne zaman gelmesi
ni de söyledin mi ? 

- Evet.. evet. Merak etme, 
doktorun tavsiyelerini biliyor. 
Çabuk ıyı olman için susman 
lazım geldiğini biliyor. 

jozet bazı hastaların yaptık
ları gibi onu kabul için hiç bir 
( vaz'i sahne ) yapmadı. Sadece 
alaca karanlık kafi idi. 

Jak geldi. Teessürünü güçle 

Dili LucienDesca\·es'dın 

fa. 
zaptediyordu. Acemi bir hare
ketle her zaman Bpmeğe aht· 
mış olduğu eli öptü. Kartısına 
geçıp oturdu. Jozet'in sargıla
rının açık bırakhfı ve biraz kır
mızı boyanın canlandırdığı du
daklan da görünmese, sade gü
zel gözlerinin esrarını göıteren 
örtülü iılim kadınlıarına benzi
yordu. 

- Jozet, dostlarınız arasından 
ilk evveli beni kabul ettiğiniz 
için çok teşekkür ederim. Fakat 
allaba şükür, artık tehlikeyi at
lattınıL BütUn doıtlarınız pek 
met ak etmişti. Robert bana, ar• 
tık bir kaç haftaya kadar ta
mamen eyileşeceğinizi söyledi .• 
Ne ise, iyi atlattmız. Ne müna

sebetsiz kaza .• Hem de dönerken. 
Jak bu gibi vaıiyetlerde söy

lenen bir ıürU manasız sözleri 
söylemekte deYam ediyordu. Ka· 
rı koca da susuyorlardı. Rober, 
en az tehlikeye kendisi uğradı· 
ğı için kansına hürmetle susu
yordu. Jak gittikçe ııkıhyordu. 
Jozet de, gözlerini ona dikmif 
sanki teıhir etmek ister gibi 
garip bir inatla bakıyordu. Söz
lerin giremiyeceği derinltklere 
nüfuz etmek iatiyeo bir bakışla. 

Hakikat da bu idi. Jozet hiı
ıedtlen, söylenmek arzu edilen 
şeylerin ifadesi için muhakkak 
sözün lazım gelmediğini ona an
latmak meramında idi. Henllz 
daha konutmasını bilmiyen haıta 
bir çocuk, sırnm, bir muamma
yı göılerile ifade edemez mi? 
Jozet de bu muammayı kocasına 
ballettirmek değil, fakat haris 
bakışları kendiıini aaran bu baş
ka adama ballettirmek istiyordu. 

- Ve birdenbire. Jak, sözlerinde 
devam ederken, manyetize ola
rak, açılan dudaklardan çıkar 

gibi Yozetin gözlerinden çıkan 
·•aeıi,, duydu. Oradan bir itiraf 
ve bir emir yükseliyordu: 

- Git •• Git! Bir daha gelme!. 
Yüzilm gözüm berbat oldu. Bili
yorum. Tanıdığın ve seYdiğin 
kadının hatırasını tam olarak 
muhafaza ederek git. Beni bir 
daha görmeğe çalııma. Git .• 
Gaz yaılarıni başlıyarak sırrımı 

ve iıhrabımı ifşa etmeden git •• 
Filhakika Jozetin kirpikleri 

kırılmış kelebek gjbi çarpmağa 
başlamıştı. 

Jak, alt üst olarak kalktı, mii
saade aldı, kaçtı. Ve artık alçılı 
bir yüz içinde iki hurma gibi 
parıldıyan barHrnllde ıeyler ifşa 
eden gözleri daima habrlıyacak· 
tı. Giderken Roberin, gök gür
lemesinden evvel çakan şimşek
lere benzer bir hususiyetle her 
şeyide keşfettiğini sanlamamıştı. 

O gittikten sonra, Y ozet'in 
dolu gözleri taşmış dudakları 
çarpılmıştı. Yüzündeki alçılar 
her taraftan çıtırdıyordu. 

Rober yavaşca bu harap ol
muş yüzün üzerine eğildi ve ku
lağına fısıldadı: 

- Ağlama cicim.. kocan ka
lıyor ya... Beraberce Pariıi ter
kederiz... Uzaklarda .. gidtp köy
de yaşarız 

~ ... ilim deposu 
Filim talimatnameıi yakında 

ilin olunacaktır. Belediye fen 
hey' eti } aptığı tetkikat netice
sinde Y eştldirekte Rüstempaşa 
medresesinin mükemmel birfilim 
deposu olacağına kanaat getir
miştir. Medresede tadılat yapı
lacak b6tün sinama filimleri az 
bir ccret mukabilinde buraya 
konacaktır. 

Sivas belediyesinden: 
Bedeli mubammeni 

Lira 

7:l00 
Sivaa belediyesi için ( Uç bin Oç yOı ) metre tulün~e ve on 

iki buçuk santimetre kutrunda ıakult dökülmüı su borusuna 
ihtiyaç vardır. icabeden mahallere konulacak hava vantozlarile 
diğer teferrüatının eb'at ve etkllile şeraiti fenniye ve tediyesi 
lstanbul belediyesine gönderilmiştir. Buna ait evrak ve teferrüatı 
orada tetkik edilebilir. iıbu boru ve teferrfiatının Darıca iskele
sine gilmrUkzüz ve Sivasa kadar ıigortalı teslim edilmek ıartile 
kapalı zarf u.sulile 28 Eylfil 931 tarihine mDaadif pazartesi gtinU 
saat on bet buçukta ihale edileceğinden talip olanların şeraiti 
kabul ettiklerine dair evrak ve bedeli kqft · olan (7200) liranın 
yüzde 7,50 kuruı teminatlarile tekliflerinin ihale gllnü Sivas 
belediyeıinde mevcut bulunmalan ilin olunur. (2395) 

lstanbul defterdarhğından: 
Satılık bahçeli ev hiasesi, No. 15-1 mumhane caddesi, Arna

vutköy, Boğaziçi, sağ tarafı kalfa Yorgi veresesi arsası, ve Ade
la Y akoviç evi bahçesi, sol tarafı 2 harita numaralı ahara fe
rağ olunan bahçeli ev, arkası Cemal bey arsası, önü Mumhane 

caddesile çevrilmif (Arnavutköy iıkeleıioe çıkılınca Kuruçeıme 
ye gider1'en sağ kolda üçüncü sokaktır) 1 harita numaralı 3 
katta 9 oda, mutfak, kömürlük, odunluk, 2 helA, Terkoı suyu 

tertibatını havi 1116 buçuk arşın yer üzerınde bahçeli evin 8 
hiııede 3 hissesi sahlıkbr. Mezk6r binenin bedeli 8 ıene ve 8 

taksitte verilmek şartile tahmin edilen kıymet 2700 liradır. Sabf 
pazarlıkla 28 - 9 - 931 aalı gilnll aaat 15 te Defterdarlıkta. 
ıM. 335)-2375 

lstanbul Beledlyesı llAnları -.,.--1 , ______ _1 

Satılık arsa 
842, 69 metre murabbaı aabaıında bulunan Kabataıta vapur 

tıkeleai karşııında ve Ömer Ami camii yanındaki mezarlık ara· 
sına 21067 lira 25 kuruş kıymet takdir olunarak ıablmak için 
kapalı zarfla müzayedeye konmuıtur. Taliplerin ıartname almak 
için her gün Levazım mlldürlllğllne müracaattan. Müzayedeye 
girmek için ~ankadan alacaklan 1580 liralık teminat makbuzu 
veya kefalet mektubu ile ıartname ve teklif mektubunu mllbürlü 
zarfa koyarak ihale günll olan 21 • 9 - 931 pazartesi günü saat 

15 e kadar Encümeni Daimiye vermeleri. (2076) 

* • • 
Bedeli ketfi 777 lira olan Fatihte Altay mahallesinde Mllzeyyen 

sokağında 14 liUıDaralı hanenin tramny yohmda"1 babı? "'d.na-

rının inıası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler ıartname 
almak ve keşif evrakını görmek için her gün levazım müdGrlOğüne 
müracaat etmelidir. Mllnakasay• girmek için 59 liralık teminat 
JAzımdır. Bu teminat ya nakten •e depozito ıuretile yahut hUk6· 
metçe muteber tanınmıı bankalann birinden getirilecek teminat 
makbuzu veya mektubu ile olur. iıbu teminat makbuzu veya 
mektubu ile fartııame, teklif mektubunu Ye ticaret 
odasında kayıtlı olduğuna dair itıikayı mühOrJil zarfa koyarak 
ihale günü olan 12 - 10 - 931 pazartesi günü saat on beıe kadar 
Encümeni daiıniye vermelidir. (2630) 

.. « ,,. 
Cerrahpaıada Hubyar mahallesinde Cami sokağında 36 No. b 

hane enkazına 40 lira kıymet takdir olunarak açık müzayedeye 
konmuştur. Talipler ıartnameyi görmek içi!l leva:ıım müdürlUğUne 
her gün müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 3 liralık 
teminat lizımdir. Bu teminat ya nakten ve depozita ıuretile 
yahut hükGmetçe muteber taommıı bankalann birinden getirilecek 
teminat mektubu ile olur. Bu tekilde teminatla beraber ihale 
gOnü olan 12-10-931 pazartesi gün6 ıaat on bete kadar EncOmeni 
daimiye müracaat edilmelidir. (2625> 

Istanbul dardüncü icra memur
luğundan: 
Tamamına ( 3000) lira kıymet ta\dir 

edilen Kapandakikte Kasap demlrhan 
mahallesinde Fil yokuşunda atik 13, ce
dit 23, 25 No ıı iki bap hanenin 18 
hisse itibarile 9 hlssesile derunine cari 
nısıf masura maileziıin altı hisse itibarile 
üç hissesi açık artbrmıya vazedilmiş olup 
20·9·931 tarihinde ~artnamesl divanha
ye talik edilerek 12 • J O· 93 ı tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar açık arttıma suretile satılacakur. 

Arttırma ikincidir. Birinci arturmasında 
en ziyade bin liraya talip çıkmışur. Bu 
lcerre en ziyade arttıranın üze ı inde bıra· 
kılacaktır. Arttırmıya iştirak için yüzde 
yedı teminat akçesi alınır Müterakim 
vergi, belediye, vakıf icaresi müşıeriye 
aiuir. Haklan tapu :icillerile sabit olmı · 
yan ipotekli alacaklılar ile diğer aUkada· 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını \ 'C hususile faiz ve masarlfe 
dair olan iddialannı iltntarihlnden itibaren 
yirmi gün içinde e\.·rakı mUsbitelerile 
bildirmeleri ltzımdır. Aksi halde baklan 
tapu sicillerile 5abit olmıy.ınlar satış 
bedelinin paylaşmasindan hariç kalırlar. 
Altkadarlann icra ve iflAs kanununun 
119 uncu maddesi hükmüne göre tevfiki 
hareket etmeleri ve daha fazla malOmat 
almak istiyenlerin 93 l ·25 dosya No. sile 
memuriyctimize müracaatlan iltn olunur. 

Istanbul ikinci ticaret mahke
mesinden: 

Kırmızı l loroz şirketi vekili Senih B. 
tarafından taksimde Valldeçeşmede 105 
No. lı Kıristi aparumanında JO No. lı 

dairede mukim iken tagayyüp eden lstan· 
bullu oglu Ohanes Ef. hakkında gıyaben 
cari muhakemede hesabatın tetkik edil· 
diğinden ve rapor verildiğinden \'e da· 

vanın hüküm derecesine geldiğinden ve 
bilcôlmle muamelttın ifa kılındığından 
bahsile H. U. l\l. l\. n 406 ıncı maddesi 
muceblnce gıyap kararının tebltğlne kı· 
rar verilmiş ve muhakeme dahi 21 Teş-

rinievvel 931 çarşamba ıünü ~at 13,30 a 
talik edilmiş olduğundan yevmi mezkOr· 
da gelmediği ve İtiraz dahi etmediği t•k· 

dirde hakkında gıyap muamelesi ifa cdi· 
ceği tcblığ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. U 700) 

Kemerburgaz nahiyesi ihtiyar 
meclisinden: 
Kemerburgazın Çavuşköy mevkilndeki 

hayvan ağılı ve otlakiye!ii üç sene müd· 
detle kiraya verilecektir. l\JezkQr mera 
dahilinde köy hayvanın da otlıyacakur. 
Bu ferah dahilinde talip olanlar bir hafta 
zarfında heyeti ihtiyariy(.ye müracaat et· 
melerL (1695) 

BORSA 
1 
Kambiyo 

•1 ~'t~~~!~~ı ~~r 1ı~~ 
" " Frank l 

• 

• 
• 
• 

• • 
• • 
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Liret 
Belga 
Drahmı 

11. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
~lllnı 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuru, 
ı Ttirk lirası Dinar 
Çervoııeç Kuruş 

Nukut 

ı lmrlla (loırllfıl 
ı Dolar (Amerika) 

Frank [Fren.sız 
20 Liret [halya 
O Frank BelçlkaJ 

Drahmi [Yunan) 
20 Frank l fsvlçrel 

Leva Bulıar J 
t Florin [Felemenk) 

ıo Kuron [Çekoslovak] 
~ııını Avusturya] 

1 Peıcta !ispanya] 
l Ray,marklAlmanya] 
ı Zloti : Lehistan 

ı Pengö 1 Mac:arlstan 
Ley [Romanya] 

:ıo Dinar I YııgoslovyaJ 
ı Çevoneç · Se\")'Ct' 

Altın ı B 
Mecidiye \) h~r: 
Bınkonot 

J Polis Haberleri 1 

1 

Bir kadına çarptı 
Eyüple Eminönü arasında itli· 

yen şofar ibrahimin idaresindeki 
3528 numaralı otobU. Sultanha· 
mamında oturan Fatma hanıma 
çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamış, kadıncağız Hueki 
hastanesine kaldırılmııtır. Şof6r 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Cinayet mi, kaza mı? 
"7.ı •• ·-..a . ... ,~---a ... d ~. 

Despinanın eYinde henüz tabld· 
kat ıaf basında bulunan bir ha· 
dise olmuştur. 

Bu evin ikinci katındaki eıki 
polis komiseri ve elyeYm rıbbm 
ıirketi memuru Niyazi beyin 
dairesinden enrelki gece bir ıi· 
llb ıesi duyulmuş ve etraftan 
yetiıenler Niyazi beyi kanlar 
içerisinde bularak hastaneye 
kaldırmışlardır. 

Hastanede yaralının ilk iıüc
vabı yapılmııtır. Bu arada Niyazi 
bey meselenin ka:ıa olduiunu 
ıöylemiı Ye bir müddet aonra 
da vefat etmiştir. 

Sillh ıeıini müteakıp yetiıen 
poliı memurları evden çıkan Oç 
ıabıs hakkında takibat yapmak· 
tadırlar. Maamafih meseleye ad• 
liye vaz'ıyet etmittir. 

Bu feci hadise hakkında ehem 
miyetle tahkikat yapılmaktadır. 
Komisere ru,vet tekllf etmlfl 

H1rsızlık cürmünden zan altına 
da bulunan çuvalcı Sadık iamin
de birisi EminlSnü merkezi ko
miserine rüşvet teklif etmiı, 
bundan dolayı da tahkikata baı
lanmışlır. 

lstanbul 3 üncü tcra memur
luğundan: 

Mahcuz ve paraya çevıilmesi mukar
rer olup birinci arttırmada kıymeti mu· 
hammenesini bulamıyan bir adet maa 
teferrüat vün kurutma sobası ve bir adet 
maa tef er~üat tarak makinesi \.'e iki adet 
maa teferrüat varagel makinesi 27·9·931 
tarihine müsadif pazı:- günü saat on· bu· 
çuktan on bir buçuğa kadar f:yüpte Ba· 
hariyedc Alnn Yıldız mensucat fabrika· 
sında ikinci açık anorma suretlle satıla· 

eaktır. Almak istiyenlerin yevm ve nltri 
mezktırda mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları iU.n olunur(l698) 

ZAYILER 

2 tncl kolordu yol bölil~Onden al· 
dı~ım 2·2 930 tarıhh terhla teıkcreıi~ 
nüfus klğtdıoıı ıayl cttım. 

Gedikpaşada Mfüellem rn~ağtnda 
17 numarada Hüsre,· oğlu .l\alçuni 

2 
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Yüksek mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 

1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 
Ezine ,.e Bayramiçteki kıtaat ihti· 

yacı için un kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 2 evlül 931 pazar
~•i günü saat 16 buçukta Ezinede as
keri Sa. Al. Kom. nunda yapılacak. 
tır. Taliplerin şartname almak ve nıü 
nakasaya girmek üzeı-e teminat ve ttk 
lifnamelerile Ezinede mezJnir ~a. Al. 
Kom. nuna müracaatları (277) (2269) . . "' 

Ezine H Cİ\'arındaki kıtaat için Si· 

tır tti kapalı zarfla münakasaya ko· 
nuJmu tur. lhale i bir teşrinie,·el 
931 de perşembe günu 15 ıe Ezinede as 
keı1 8atın alma komisyonunda yapıla· 
aktır. Taliplerin ı;;artname almak ve 
münakasaya girmek üzert: temJnat ve 
teklifnaZMlerile Ezinede mezktir satın 
alma komi yonuna müracaatları (2~) 

(2271) 

• • • 

Yüksek Orman Mektebi Rek-
törlüğünden: 

Yüksek Orman mektebi birinci sınıf 
kadrosu ikmal edilmiştir. Kayıt ve ka· 
bul muamelesi kapanmıştır. Miirncaat 
kabul edllmiyecektir. (2619) 

latanbul Mıntak••• Tlceret MUdUrlretlnden: 

Koılu KamUr Madenleri Tiirk Anonim Şirketi, Hiasedaran 
heyeti umumiyeıi 19 T etrinievvel 1931 inci pazartesi günü saat 
11 de Galatada Perşembe pazarında Arslan hanında 9 numaralı 
ya11banede ıureti adiye Ye fevkafldede içtima edeceğinden hiı· 
ıedaran efendiler davet olunur. 

Kayıt muamelesinin hitamı olan 24/ 
EylUl/931 perşembe günü akşamına kadar 
mektebe kaydil kabul edilmiş bulunan 
talebe meyanından mektebin leylt kad
rosuna göre alınacak leyli talebe mikta
rını tefrik için yapılacak olan müsabaka 
imtihanı 28 I EylUI I 981 pazartesi gUntl 
sabah saat 9 da icra edileceği cihetle alA- Çorlu ve Teklrdağında bulunan kı-

taatın li625 kilo gaz ihti) acı aleni 
kadaranın mezkftr gtln ve saatte OUmOş- münakasa usulile alınacaktır. Iha!e· 

1 - Ruznamel MUzakerat 
A - Meclisi idarenin ve murakip raporlarımn kıraati ve 

mUndericatlarının taadiki. 
d k l si 29 - 9 - 931 tarihinde salı günü sa. soyan a a. n mektepte hazır bulunma- at lj te komisyomunuzda icra edilecek B - 1929 senesine ait ıirketin mevcudat defleri ile pilaoço

sunun ve kir ve zarar hesabmın tastiki ile meclisi idare aza· 
ıannın tebriyei zimmeti. 

ları lilzumu ilan olunur. (25SAI) tir. Taliplerin şartnameyi görmek 
':it üı.ere her gün münakasaya iştirak 

etmek üzere teminatıarile birlıkte 

Çanakkale J·andarma sabn alma vakti muayyende komisyonumuza 
milracaatlan. (284) _ (2326) 

komisyODU riyasetinden: Kolordu kar:rg:h ~acaları münaka 

C - Müddetleri mUnkazi mecliıi idare azaları ile murakip
lerin tekrar intihap ve tebdilleri ve murakip ücretinin tayini. 
2 - Ruznamltl MUzakerat 

sası alHiye suretile tamir ettirilecek· 
Müddeti ihaleye vazı tarihi ihale tarihi ve rünll tir. ihalesi 29 _ 9 _ 931 tarihinde 

24 10-9-931 ~10-931 cumarteai ekmek salı &'iinU saat 15,30 da ,·apıJacaktır. 

A - Mecliıi idare ve mürakip raporlarının kıraati ve mila
dericatlannın tastiki. 

4 10-u31 t Taliplerin tartnamesini ve keşifname-24 11-9-931 • .7 pazar e _, 1 •• k .. 'h 1 · 
B - 1930 senesine ait ıirketin mevcudat defteri ile billnço

ıunun ve klr ve zarar be1abının tastiki ile mecliıi idare azala• 
nnın tebriyei zimmeti. 

~n ıorme uzere her gün ı a eve ış-
24 12-9-931 5·10 931 pazartesi Sade tirak edeceklerin vakti muayyende ko-
25 14-9-931 8-1().931 pertembe Arpa misyonumuza müracaatları. (283) 2327 

1 - Çanakkalede 1,3,9,10 numaralı mekteplerle jandarma • • • 
L "h" "b 1 d 9~2 K. O. ve kıttata için sade ya~ı knpa-

C - MGdcletleri milnkazi meclisi idare azaları ile mUrakibia 
tekrar intihap Yeya tebdilleri n mOrakip Ocretleriniıı tayini. 

aaıtanesinin efrat ve hayvanabna tarı 1 1 • e en ;, senesi 1ı zarfla münakasaya konulmuştur. 
ağustos gayesine kadar bir senelik iaşelerine muktazi erıak yu- lhaleı:ıi 26 - 9 - 931 cumartesi göJnü 

3 - f evkalltle lçtlmeın Ruzn•mel mUzakeratı 

karıda yazılı tarihJerden itibaren 24 ve 25 gün müddetle kapah saat 16 da Fındıklıda J{. O. Sa. Al. 
Kom. da yapılacaktır. Taliplerin şart 

A - Mecliai idare Ye mürakip raporlarınan kıraatini ve mlln
dericabnın tutiki. 

zarfta münakasaya konulmuştur. namesini komisyonda görmelerini ve 
2 - ııbu erzakın ihaleleri yukarıda yaııh tarih ve gOnlerde ihale saatinden evet teminat ,·e teklif. 

B - Şirketin vaziyeti hazıramıun kanunu ticaretin 441 ind 
maddetinde mllnderiç busuıata tevaffuk edip etmediği ve m6n
fesib olup olmadıİ'J ve yahut fe9hi icap edip etmediği hakkında 
mDzakere. 

zevali ıaat 9 da vilayet dairesinde icra icılınacağından ihaleden namelerile birlikte komisyonumuza ~ıü 
racatları. (2:i0) _ 2oıı 

evvel 9 numaralı mektepte Çanakkale jandarma satın alma * • • 
komisyonuna müracaat eden taliplere derhal ıartnameler verilir. Selimiye kışla ında Top~u Tb. J a-

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif· hır-Iarınrn ta01irinin ihalesi 16 · 9 • 931 
de icra kılınacağı ilan edilmişı;e de 

C - Şirketin mOnfeaih oldup veya feabi icap ettiği takar
rfir eylediği takdirde bir veya daha ziyade tasfiye memuru ve 
murakip intihap ve tayini ve ücretlerinin takdir ve tesbiti. nameJer ıartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yaza ve bedelf keşfine nazaran verilen fiatıara 

ralckam ite okunabilmesi için açık yazılacaktır. haddi itidalde •görUlınediğinden bir 
4 - Bedeli muhammeneleri zUıde 75 temienatı muvakkatesi hafta mUdddle münakasa 23 • 9 • 9:u 

çarşamba günü sat 16 da icra tdilmek 
sandık makbuzu veya h0k6metçe maruf banka makbuzu kıymeti üzere talik ve temdit edUnaiştiı. Talip-

Laakal Otuz hiue senedatına malik işbu mecliste hazır bu
lunmak arzusunda bulunan biısedaran yevmi içtimadan on gtın 
evvel hine senedahnı şirketin idaiehanesine veyahut bankalar-
dan birine tevdi eylemeleri rica olunur. ( 1699) mubarrireaı üzerinden istikrazı dahilt ta hvilatile borsa fiatlanndan Jerin şrtname ve keşifna~sini oku· 

100 de 10 nokaanile sair esham tahvilltın teklifname il• mak üzere her gUn münakasaya iştirak 
~ için de yevmi m~zkurda teminatlarile bil'liıtte ikinci bir ıarfa koyarak komisyona bir r makbuz muka-- birliku Kom. a •Urac .. ttan. (321) ___ ....... .._._ .... ____ ......., ___ -....,... ____ .__ _ ___,_~ 

İ\'cclisi idare 

biımae •eriıecektir. (2436> • • • :z.;79 Yüksek Deniz Ticaret Mekte· 
Çanakkale jandarma satın alma yenF:.'!' :.~:1~i:'·!:..:::":!~e ~~:~i 

mOnakasaya konulan on ton mo•orln b • -d • J · '-' · d 
kom·ısyonu rı·yasetı•nden ·. yatına talip çıkmadıfından 20. ~,. 9:;1 ı mu ır ıgın en: 

pazar günü saat ı:> te 3. K. O. Sa. Al. 
Kom. da ihalesi yapılmak üzere bir Mektep iktiut Vekiletine merbut leyli ve meccani bir müeue-Müddet Münakasaya vaı'ı ihale tarihi ve glnO 

:t4 10 • 9 · 931 3. 10-931 cumartesi ekmek 

1 - Geliboluda 11 numaralı jandarma mektebi efradı tarihi 
iha.~den 932 senesi Ağustos gayesine kadar bir senelik iııelerine 
muktazi ekmek yukarıda y2 zıh tarihten itibaren 24 giln mOddetJe 
kapalı zarfla münakasaya vazolunmuştur. 

'l - lfbu ekmeğin ibale.i yukanda yazıla tarih ve günde 
rev-~i saat 9 da Çanakkale vilayet dairesinde icra kılınacağından 
ihaleden evvel 9 numaralı mektepten Çanakkale utan alma ko· 
miayonuna müracaat eden taliplere derhal ıartnameler verilir. 

3 - Münakasaya iştirlk edecek taliplerin verecekleri teklif
nameler ıartnamedekı şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakkam Ue okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhammenleri % 7,5 teminatı muvakkateai 1andık 
~ak~u~ ve!a bükümetce maruf banka mektubu kıymeti mubar• 
rıresı li.zerınden istikrazı dahili tabvilitile bor11 fiahna % 16 
ımkaanile sair esham ve tabvilitın teklifname ile birlikte ikinci 
biı zarfa koyarak komiıyona birer makbuz mukabilinde •erile
cıektir. (2435) 

Afyon Nafıa Başmü
hendısliğinden: 

~apalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce iJ&n edi
len Afyon · Konya • Afyon · Emirdağı yolJarındaki (6200) bedeli 
keı:fli menfezler inşaatına teklıf edilen fiatlar haddi il yık görül
meil;ğinden 22-9-931 tarihine müsadif salı gOnO .ıaat 15 le pa· 
zarlık ım-etile ihale edileceği cihetle taıiplerin yevmi me:ıkurda 
encümeni v.liyete müracaatlara ilin olunur. (2607) 

eşiktaş akaratı vakfiye idaresinden 

hafta müddetle talik edilmiştir. T:ı· k kf G · t" ·ı · k t e 11.~lerin şartnamesini n nümunesini tedir. Derecesi yü ıe ır. ayesı uccar ıemı erıne ap an • 
Prmeıc üzere ihale saatinden cnel makinist yettıtirmektir. Talebenin iaıe ve ilbası hükumete aittir. 
Kom. a müracaatları. (301) (2521) Bikes talebeye ıyrıca muavenet olunur. Taşradan müracaat edeni • • • 

Ve kabul edilen talebenin yol masrafları tesviye edilir. Mezunlarına DördüncU alay için bir aşçıya Jü. 
z~m olduğundan beğenilip alınmak şar kaptan ve makiniıtlik diploması verilir. Bir hizmeti mecburiyei 
tıJe talip olanların Osküdarda s~limi· yoktur. Kayıt ve kabul muamelesi mektepçe yapılacak, muayeneıi 
ye k19Iaaında me7.k6r alay kumandan· N k d 
lıftna müracaatları. (305) _ (2:-,.fS) sıhhiyeden ve usul ve nUmunesine muvafık ve oterli ten muaa • 

• • • dak bir taahhütname verdikten ıonra kesbi kat'i!·et eder. 
Konyadaki kıtaat jhtlyacı i~in ku· Tahsil mUddeti, ilcisi aJi ikiıi tali olmak 'nzcre dört ıenedir 

ru ot ayrı ayrı şartnamelerle ve ka· Alı' b'rinci sınıfa münhasıran lise me.zunları alınır. Tali birinci sı• palı zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 8 - 10 - 931 perŞembe günü nıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil g6rdlli0n8 
saat 15 te Konyada K. O. Sa. Al. Iiom. Maarit memurluklarına tasdik ettirenler kabul olunur. Taliplerin 
nanda yapılacaktır. Taliplerin şartna 
me almak ve '1flünakas&ya girmek Ü· atide muharrer vesaiki istidalarına rapten Mektep müdiriyetine 
zere teminat \'e tekliCnıunelerile Kon· göndermeleri ve muayenei sıhhiyede haıır bulunmak üzere bir 
yada mezkCir Kom. na müracaattan. tetn"nievveJde bizzat mektepte hazır bulunmaları Jizımdır. Taıradan 

(299) - (!!151) 
• • • gelecek talebenin, YUkaek Deniz Ticaret Mektebine girmek ilzere 

Çatalca Müıtahkern mevkii memleketlerinden hareket ettiklerini nıtık bir mazbatayı ve veaa· 
için pirinç aleni münakasaya kon· iti nakliye sahiplerinden alınmış ve rayice muvafık olduju mahalli 
muttur. ihalesi 17 • 10 • 931 cu· belediyelerince tasdik edilmiş senetJ~ri beraberlerinde getirmeleri 
marteıi günü saat 14 buçukla llzımdır. 
Fındıklıda K. O. SA. AL. KOM. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin Şeraiti duhuliyeyi hıiz olanlara ve posta pulu gönd~renlere her 
tartname ve nümuneıini l:omiı·j ürlil tafsillt ita edilir. ilk ve ortı mektep mezunlarının beyhude 
yonda görmeleri ve ihale ıaatinden müracaat etmemeleri rica olunur. 

evvel teminatlarile komiayonda lstı•dalar ~ raptı laA zım gelen hazır bulunmaları. (330) • (2621) Q 
• • • 

Kolordu ve fırka için sadeyağ Vesikalar ŞUnlardtr 
23 • 9 - 931 çartamba günü saat 1 Nufuı hüviyet cüzdam. 2 Aşı şehadetnamesi 3. Mektep 
14 te; fırka hayvanları için saman d k 
23 • g • 931 çartamba günii aae.t ıebadetname veya tasdiknames 4 polisçe musad a hüsnühal 
14,30 da Fındıklıda K. O. SA. AL. iJmtıbaberi. S dört adet vesikalık fotograf. ( 1343 ) 

KOM. nunda pazarlıkla alınacak· -;:::=========================:-
tır. Taliplerin ıartnarnesini ;c0 • [ Devlet Demlryolları ilAnları 1 
misyonda görmeleri ve ihale ıa· 
atinden evvel teminatlarilf' ko· Haydarpa,ada eski iıtasyon civarında 182, 184, 186 ve 188 numarala 
misyonda hazır bulunmaları. (329) d6rt dUkkln ayrı ayrı kapalı zarfla n\üzayedt'ye konnlmuştur.MU-

Beşiktaşta Akaretlerde 38 numaralı hane 3 sene n 1-3, 7, 11, 43, 28 numara. :-~(_2_62_0....;) ______ ~--- zayedeye iıtirak edeceklerin istasyon müdürlilğllndcn talep ede· 

dükkanlar birer sene müddetle bil müzayede icar edileceğinden itbu ey. .,. Dr. ihsan Sam• ~ ... -.. cekleri huıusı kira ıartnamelerine 15 kuruşluk pul yapıştırarak teklif 

iilün birinci salı gününden itiharen 20 gün müddetle müzayedeye konmuş. 

ur. Talip olanların ''e daha zi) ade malumat almak istiyenlerin eylülün 

l.ionokok aıısı eJeceklerı •ylık kira nıiktarını sarahaten yazmak suretile teklif-
Belso=-uklu~u ve ihtil6t1anna lerini havi mektupıann elli liralık teminat akçeaile birlıkte niha-
karıı pek ~tesirli ve lazf' aıı· )'el eylUIOn otuzuncu günü saat dörde kadar Haydarpaıa iılet• 

? inci s3Jı günü saat 13 çe kadar mahalli mezkurda :>~ numarada mütevel· dır. Oivınyolu 5ulten Mahmut me mlifettifliğinc irsali lbımdır. 

ka.rmakaml ğına ,e saat 16 ya kadarlstanbul nkal müdüriyetinde idarel•lltiüriıııhlleiaiıi IİNıiıoiıi.•18•9••••••ilj Müddeti icar yalnız bir ıe ne içindir. (2S
4

0) 
t'Ümtnine mürcaat etmeleri. (2132) 
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Bayat ·Bamllarası 
Ana-ilk 

orta-ilse 
Tekmll sınlfları mevcuttur. Kayda başlanmıfbr. Tedrisat TUrkçe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle allnır ve akşam ayni vaslta 11,... 

evlerine g6nderlllr. Her gUn 10 dan 18 e kadar mUracaat edllebillr. 
Telefon: 20530 

m••man.m11nı:m:mm:: SEYRiSEF AIN ~ Acele Ana 

Merkeı: acentası: Galata köprü b~ı B. 2362 1 .;.:: 
Şube A. Sirkeci Mühilrdar zade han 2. 2740 

PiRE· iSKENDERIYE Postası 

Istanhul Ziraat mekte
bi nlUdUrlüğünden: 

Mektebe kayıt için mllracaat müddeti temdit edilmiftir. Şim• 
diye kadar mfiracaat edenlerin ve bundan sonra müracaat ede• 
ceklerin Teşrinievvelin birinci günü mutlaka YeşilkÖy civanndaki 
mektepte ispatı vücut etmeleri. (2611) 

.. ------- Beşiktaş • Yıldız _______ ... 

Şemsülmekitip 
~ !im s u n vapEuyrluül 21 •

1
t:i=.. (GÜLCEMAL) 22 Eylül Salı müracaat U U - . 10 da Galata Rıhtımından kal- Ana - ilk ve orta kısımlara her gün leyll - nehari kız Ye erkek 

kacakbr. ~--MEKTEPLILER--1111111ı. ._ ____ talebe kayıt olunur. Tel. B. O. 2282 ----•• Pazart; esı· !t ... ı ·--22_E_y_Jü_l S_ah_T_r_ab-zo_n_p_os---· 
tası yapılmıyacaktır. 

gfinü akıamı Sirkeci rıhbmın· U •-----------· 
dan hareketle (Zonguldak, ine• 15 
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 15 
Trabzon veRize) iskelelerine uğ." 

rıyarakHopeye gidecektir. 
---------·····-···--·-···----

TAViLZADE VAPURLARI 
IZMIR POSTASI 

Saadet 

17 de Sirkeciden 

~ ~ 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Beykoz Kun~ura ve dibagat 
fabnkasırun yeni mo--

deldc şık, zarif mektep çantala· 
rı, evrak çantıılan. kasetler ve ye

mek çantalan._ 

GENÇ w EKTEPLILER : Bu ihtiyaç-
larınızı yerli 

malından vt: Türldye Sanayi ve Maa
dJn Bankası fabrikalarına ait 

Yeli Mallar 

Pazarı ı, 23apE1;Iru o r e ~ m ~ a ve izmire azimet ve Çanakkaleye 

günü akşamı Sirkeciden bileti vapurda da TeriJir. Adres: ndan tedarik ediniz ~ 
V U U uğrıyarak avdet edecektir. Yolcu 

hareketle ( Zonguldak , Yemiş'te Tavilzade biraderler. lst~nbul: Bahçekapı Birinci Vakıf Han 
1 İnebolu, Samsun, Ordu, Telefon İstanbul 2210. • Beyoğlunda: Elhamrn sineması sırasın-

ı Gireson, Trabzon , Sürmene d [S b k s ·ı ] y ı· M ıı p . . 
1 

a a ı trongı o er ı a ar azarı 

ve Rıze) ye gidecektır. Ask. M. SA. Al. komisynu '-------------., 

1 

Fazla tafsilat için Sirkeci, ilinalrı. 
yelkenci hanındaki acenteli- • . Askeri mektepler ihtiyacı i-~v AK 1 T il n 3 
ğine müracaat. Tel. 21515 · çın lOO,OOO kilo pirinç kapalı K •• •• k ·ı" } 

Ü:C:mıı==:".G1Rlll2Cl:UHIHHHHllllRl:::m:::::i zarf • suretile • •satın alınacaktu-• uç u 1 an arı 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk lhalesı ~~ .?•rmci teşrin 931 per· Her gün neşrolunur - ;;;;;;;;;;;;;.. 

mahkemesinden: ş~mbe gunu s~at 14,30 da Har- Mi f b lk mUstahzerab 
Kuımpaşada Aşıklar caddesinde 25 bıye mektebındeki mahalli 5 8 

r 
851 

numaralı hanede sakin iken 19. 6. 931 mahsusunda icra edilecektir. Ta- Kolonya, Uvanta, esans, diş macunu 
tarihinde vefat eden Istanbul ticaret odası liplerin şartnamesini görmek için yağsız krem, podrıı, gliserin sabunu ve 
katiplerinden Ahmet Kadri Beyin tereke- komisyona müracaatları ve istirak briyantin. l\1is müstahzr-ratını bir defa 
sine mahkemece vazı'yet edildiğinden için de şartnamesi veçhile hazır- tecrübe edenler daima ve daima ondan 
tarihi iltndan itibaren esbabı matlup ve lıyacakları teklif mektuplarını ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656) 
al!kadarının bir ay ve mirasçıların üç vakti muayyeninde müselsel nu- ============= 
., ırinda Bcyotlu dörduncü sulh hu- maralı ilmühaber mukabilinde ko- Sahibi: Mehmet Asrm, umumi 
bk malıkemesine müracaatları lüzumu misyon riyasetine vermeleri. (70) neşriyat müdürü: Refik Ahmet 
Uan olunur. (1694) - .(2520). YAKIT Matbaası 

in ki lap Liseleri müdürlüğünden: 
Mektebimizce "kabul imtihanları,, na 21 Eylül 931 pazartesi günü başlanacak

nr. AIAkadar talebemizin o gün mektebimi2;de bulunmaları_ 

Afyon Nafia başmü
hendisli~inden: 

Emirdağı ~Şükraniye yolunun 7582 lira bedeli keıifii 5+ 100-
6+700 kilometreleri arası ve imalab smaiyesi inşaab 3~10-931 
tarihine milsadif cumartesi günU saat 15 te ihale edilmek üzere 
kapalı :ıarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kayıt ettirmek için milna• 
kaıa şeraiti umumiyesinin birinci Ye ikinci maddelerinde yazılı 
~ewsaikin. .~ünakasa gününden liakal 8 glin evvel vilayet baş· 
muhendıslıgıne teYdii. 

2 - Münakasa tafsilati]e şartnameler sureti musaddakaları• 
nan Vilayet nafia başmühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak ed•ceklerin münakasa ve ihale 
kanunile şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarım 3-10-931 tarihinde saat 15 ten eYvel vilayet 

encümeni riyasetine vermeleri. 
4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit dere• 

cesinde mes'ul olacağından mukaveleye müteahhitle beraber 
imza etmesi lazım geldiği ve bu inıaata silindir gibi ameliyat• 
tan gayri işlerin müteahhit hesabına çalışacak amelei mükeJlefe 
ile yapılacağı ilan olunur. (2633) 
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