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Millet Meclisinin Darülfünuna bir ecnebi 

mütehassıs getirtmek için tahsisat kabulünün 
mer'iyetinden 64 gün geçti 

Darülfün emini de bir islAh projesi hazırlıyacağına 
dair beyanatta bulunalı 14 fan oldu .. 
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Atina ve Peşte 
seyahatı 

Muhterem Başvekil İsmet Paşa Haz
retlerile Hariciye vekili T. Rüştü B. in 
geçen seuedenbert sık sık mevzuu bah
solan Atina seyahatleri yarın başlıya. 

Başvekilimiz Atinaya gitmek üzere bu akşa 
Ankaradan hareket ediyorlar 

caktır. Her iki devlet adamı bugün ' 
An.karadan hareketle yarın Istanbula a gitmektedir. Muhacirlerin Başvekllimlzden bazı 
gelecek, burada tevakkuf etmeksizin ğer zevatla birlikte Ege vapurile Yu- ler cemiyeti Türkiyeden hicret eden 
(Ege) vapurile Pireye gidecektir. Se- nanistana hareket edeceklerdir. rumların ticaret için serbestçe Türki-
yahat programı muc:ebincc, Başvekil Heyet cumartesi sabahı Falerde yeye gelmelerine müsaade edilmesini 
ile Hariciye vekiline matbuat mensup.. karaya çıkaca.ktn-. ismet Paşa Haz- buraad iken lsmet Paşa Hazretlerin· 
larından ve yüksek memurlardan ay- retlerini karşılamak üzere Atinada bü- de nrica edecektir. 
rıca bir heyet de refakat edecektir. yük hazırlıklar yapı1ınıştrr. Yunan Hariciye vekJlimlz istanbulda 

Türkiye ile Yunanistan gibi biribir- hükumetinin resmi istikbal progranun- Hariciye Vekili Tevfik Rüştü bey 
]erile en yakın birer komşu olan iki dan başka halk da husus surette ha- dün sabah şehrimize gelmiş ve doğru-
millet arasında değil, biribirlerinden zırlıklar yapmışlardır. Karaya çıkd- ca. Yeniköydeki köşküne gitmiştir. 
fersahlar He uzakta bulunan memle-- dığı zaman Pire belediye re~s! halk na· Hariciye vekilimizin Atina. ve Peşte 
ketler arasında bile hükumet ricalinin mma bir nutuk söyliyecektır. seyahatinden dönüşü mükakip Yu. 
arasıra seyahat etmeleri tabiidir. Çün- Merasimde mektepliler bulunacak, goslavya ile oradaki türklerin müsa-
kü milletlerin ve memleke~lerin müte- İsmet Paşa Hazretlerine büketler ve- dere edilen emval ve emlakinin iadesi-
madiyen hali temasta olan münase- rilecek, muazaznı tezahürat yapıla- ni temin ve iki memleket arasındaki 
bl et~ebri ve menf~tle:i bu. gibi Bseyahaıt- Ankar..1 caktır. Karşılama merasiminde bulun siyasi, iktısadt müzakeratı takviye A. tına 
er1 azan zarurı gostenr. unun a ak ·· . ht · · ·· k ta b ~ 

be be İ t P ·ı T f'k Rüştü Başvekil Hazretleri bu akşam Ati- m uzere halk Yunanıstanm nıu e- ı~m muza era aşlanacagı haber ve rede iken Bulgar hariciye nazın 
ra r sme aşa ı e ev 1 

• • •• lif yerlerind A . 'tmektedir. rilmektedir. . 
beyin Atinaya vaki olacak ziyaretten naya g~tmek uzere. ~~kararlan ayrıla. en tinaya. gı Malinofu Ankarayı zıyarete davet 
her hangi iki devlet adamrnın alelade caklardır. Başvekilımız ya,·m basah Muhac1rlar cemiyeti ismet P,. Bulgar hariciye nazırı An· mlştir. Ayni haberlere göre Bu] 
siyasi bir maksatla yapacakları sey~ şehrimize gelecekler, Hariciye V·~kili dan bazı rlcaıarda bulunacak karaya davet edildl başvekili bu daveti kabul etmiş ve 
hatlere kat'iyyen kryas edilmemelidir. Tev_fik Rüştü B. il~ Atina~ Peşte seya. Atina, 29 (Hususi) _ Mevsuk yer- Diğer .. ~raftan Atinadan geJen ha- sene ilk fırsatta Ankara.ya geleceğ 
geÇi!n sene Yunan başvekili l\l. Yeni· hatinde refakatlerınde bulunacak di· !erden haber aldığıma göre muhacir· berlere gore Tevfik Rüştü bey Cenev- söylemiştir. 
zelos ile hariciye naZlrr M. Mihalako- 8 k f 
pulos tarafından Ankaraya alelade a) an kOD eraDSJ Harp biti

yor mu? 

Acınacak bir maazar 
' .. . ' .. ' ...... .. . . . 

bir seyahat ·nıku bulmuş da Türkiye • • h J kJ 
Başvekili ve Hariciye vekili bu seyalta· J ÇID azır 1 ar 
te adet yerini bulsun diye bir muka
bele yapmrya lüzum görmü~ gibi te
lakki olunmamalrdrr. Hakikat şudur 
ki gerek M. Venizelos ile Mihalakop~
losun geçen seneki Ankara seyahatı, 
gerek İsmet Paşa ile Tevfik Rüştü be
yin bu defaki Atina ziyareti a:_ırlarca 
yakm sarkta biribirlerinin bogazları-

sarılarak ,harbetmi iki miJletin ar· 
: bu asırdide dUşmanlrkta hiç bir se
lteP ve mana kalmadığını takdir ede
rek biribirlerile ,kucaklaşmaJandır. 

Lozan ulhünden sonra şimdi mazi 
olan maceralardan müte\·ellit hf~iyat 
perdc.c;inin Tiirk ve Yunen milletleri 
arasında:t kalkmasına, bu milletlerin 
sulh ı-olt!nda biribirlcrine karşı yar
dımcı. vaziyeti almalarına intizar edi
lebilirdi. Fakat daha bir sene eveline 
gelinciye kadar Türk - Yunan d~ 
luğunun buüünkii kadar samimi bir 
hava içinde inkişaf edebileceğint> kimse 
ihtimal veremezdi. Bir sene evel her 
iki memlekette ve bu memleketler ha
ricinde kimsenin hatır ve hayalinden 
geçmiyen bir ihtimal bugün fiJen fa. 
hakkuk etmişse bunun şerefi doğrudan 
doğruya her iki memleketin idaresi 
başında buluann vezata aittir. Hiç 
şüphe yok ki iki memleketin arasında 
pek kısa bir zamanda teessiio; eden ve 
en derin halk tabakalarma '-:adar yer 
leşen bu dostluğa İsmet Paşa He :M. 
Venizelos gibi mensup oldukları mem
leketlerin tamamen itimadını kazan
nuş, nihayet Lozan sulhütıün bütün 
esaslannr kendi aralarında hazırlamış 
olan iki devlet adantmın delalet etmis 
l 1 • . !> 

Konferansların hatırası olnrak yaptı· 

rılan bayrak ve pullar 

Balkan konferansı hazırhkla
rına devam edilmektedir. Dün 
de siyasi komisyon uzun süren 
bir toplantı yaparak mühim bazı 
esaslar tesbit etmiştir. 

Birkaç gün evvel Atinada ge
çen sene toplanan birinci BaJkan 
konferansının hatırası olarak Yu
nanistamn her Balkan memleketi 
murabhasına bir bayrak hediye 

Japonya Mançnrldekl 
askerini çekeceğinl 

bildirdi 
Çin hariciye nszın alır 

surette yarala.,dı 
Nankin, 28 (A.A) - ~miyetı Ak

vanun Mançurj m.elesi hakkında ver 
diği karardan memnun kalmıyan yük
sek tahsil talebesi Nankin hariciye na
zın M. V angyu ağır surette yarala 
nuşJardır. 

Aakerlnl çekecek 
Takyo, 28 (A.A.) - Japonya hüktl

nıetinin Yeni bir notasında Mançurlde 
bulunmakta olan Japon askerlerinin 
hepsinin im.kan hasıl olur olmaz geri 

f Att tarafı 2 iııcı sayıfada] 

ettiğini yazrmştık. 

Evvelki gün şebrirnize getiri
len bu bayraklar çoğalblmakta
dır. Konferansın devami müdde· 
tince ırap eden yerlere asılacak
tır. 

Konferansın bir hatırası olmak 
fizere Londrada basılan postA 

pullarının da gümrüğe geldiğini 
dün yaı:mıştık. Pullar dün güm· 
ruğe çıkarılmıştır. Konferansın 
ilk toplanacağı günde tedavüle 
çıkarılacaktır. 

Milli ta·kiniımız· S~fyada 
niçi~ :v~ nasıl."yenild~ ? . 

iyi oynıyamıyan oyuncular kimlerdir, 
. sayılar nasıl yaptldı ? 
Macı bUtUn tafall6tlle yazıyoruz 

Ti1rt • Bufıı;ar m!çından bir görünü~ [ Üstte Türkt Altta Bulgar takınılan J 
Hususi Sofya muhabirimiz yazıyor: beyaz güvercin uçuruldu. Tam sa 

0 ma aııı genış mikyasta hizmet etmiş-
trr. =====================;============================= 

Bfitiin hafta süren yağmurlar ve dördü beş dakika geçe maça başlad 
soğuklardan sonra dün öğleden sonra lar. Hakem BudapeşteU l\.l. lvaniçt 
Balkaniyadın ilk günü berrak ve gü- Milli takımımız şu şekilde sahayı 
neşli bir hava ile başladı. Halk daha çıkmıştı: 

Geçen sene M. Venizefosun Anka-
.ta ziyareti yakın şark tarihinde yeni 
bir dönüm noktasmm başladrğınr gös
teriyordu. İsmet Paşanrn Atina seya
hati ise o dönüm noktasmrn istikame
tini tesbit ediyor. Açrkça söyliyebili
riz ki bu istikamet her iki memleket 
Jçin sulh ve saadet yoludur. Her iki 
memleket bu yolu takip ettikçe daima 
hayırlı neticeler verecektir. 

Tiirk - Yunan dostluğundan bah
sederken Hariviye vekili Tevfik Rüş
tü beyi hatırlamamak miimkün de~il

dir. Filhakika Tevfik Rüştii bey ge
rek mübadele komisyonunda 'fiirk hey 
eti murahhasası riyasetini ifa ettiği, 
gerek Hariciye vekaletinde bulundu~·u 
müddetçe Ismet Paşa hük1imetinin ha
rici sıiyasetini büyük bir muvaf fakı
Yetle temsil etmiş bir zattır. Her lıal
de Hariciye vekiJi sıfatile Yunan hari
ciye nazıriJe müştereken Türk - Yu
nan dostluğunun teessüsü için sarf et
tikleri mesaiyi takdir ile zikretmek Ja· 
zımdrr. 

lAlt tarafı 2 inci sayıfadıı 1 
.Afe/ıHCet .AsUH 

erkenden stadyomu dolduruyordu. Kıy Avni, Burhan, Hüsnü, Sami, N~ 
metli halı ve kilimlerle süslenen altı lıat, Niyazi, !tfuzaffer, Hakkı, Fik 
Joca Türkiye, Yunan ve Yugoslnya ret, Rebii. 
sefirlerine, Çar Hazretlerinin ınümes Bulgarların takımı şöyle teşkil 0 
silleri miralay Gospodin 'Panofla di- lunmuştu: 
ğer yüksek şahsiyetlere tahsiı; edilmiş Dodmo118ti, Gorçel, Niştalof, Gal 
ti. Misafir zabitlerimiz de merkezi Jo- rovski, Bankoşel, Eframof, .:lnkelo' 
caJarın sağ tarafında yer almışlardı. lstoyanof, Lozanof, Peşe!, Pançef. 

Stadyom h:vanm soğ~k ~e rüzgar- [Alt tarafı 5 inci sayıfada] 
Jı olmasına ragmen on hın kışiden f:ız 

Ja seyirci ile dolmuştu. Esen rüzgar- ,--~----------. 
sahanın çamurunu kaldırmıştı. Ceviz ... 

agacı 

insan ve eşya reslmlerlnl 
içerslne nasıl ahr ? 

Saat tam dörtte, evvela Türkiye 
miJli takımı ve onları takiben Bulgar 
milli takımı sürekli alkışlar içinde sa
haya çrkblar. Bulgarlar krrnırzı fani
la, beyaz don giyiyorlardı. Takımı

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · mrz milli formasınr taşıyordu. l(alkın 
[ Başmuharririmizin seyahat 

notlarından 1 

Avrupanm " Al Kapone ,, )arı ! 
" Bu karikatür biI İngiliz gazetesinden alınmıştır Fransa başvekili L:ıvat ite 
R nazırı Briand'ı, Amerikanın meşhur haydudu Al Kapone ye benzetiyor .. , 
Bu karikatUrlin ifade ettiiji manayı tamamlle anlamak için 

4 Uncu sayıfamızda ( Nereye gidiyoruz ? ) başhkh bir Jnglllz 
gazetesinden aldığımız yazırı IUtfon görUnUz. 

Tahkik heyeti için 
yeni isimler 

- ::!üncü sayıfamızda-

Sinema haberleri 

sürekli alkışlarrna her iki fakmt oyun
cuları da yaşa! yaşa: yaşa! ve hor~! 
hora! hora! nidalarile mukabele 
ettiler. Askeri muzika evvela 'l'iirk 
sonra Bulgar milli marşlarını çaldı. 
Iki marş da hazirun tarafından ayak-

ta dinlenildi. Bundan sonra 12 tane ı ~·----•••Y•ar.ın•k•i•s•ay•ı•m•ız•d••--
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iflas mı ? 
sef e karşı anan 
Spor Haberleri Harp bitiyor mu? 

Bir kısım Amerikan 
bankaları tedlyatı 

tatil ediyorlar 
( Üst tarafı l inci ~arı(ada ] olmadığı huzur ve sükun verecek ma-

alınacağı temin edilmiştir • hiyettedir. Hadise mahallinin uzaklı- şayialar 
J.pon'.nln Cevabı fi itibarile allkadar hUkQmetler S f d k b o ya a milli ta ımımı~ın ü-

Paris, Londra ve Nevyork bor• Nevyork, 28 (A.A.) - Harid .. ·e n:ı- menabtinden tereşşuh eden mahlmat f k 
" • d · · f yilk bir ar la magv lup olmasının -ıarsnda isterlinln vaziyeti zırı 1\1. Stimsonun göndernıic o!dug·u ve ajansların ver iği tafsilii .1arıc n- d 

"' d b b ı h · b oğurduj'u tesir devam ediyor. 
Li t d dil U notaya Japon hükmetl tarıtfrndan ,.e- e u apta husus iç bır h~ ere ~n-

re e Ş ~~r. ril~n cevapta Mançurideki gerginliğin Uk bulunulmamaktadır. Cümhurıyet Bu arada garip bazı ıayialar da 
_ Londra, 28 (A.A) - J~gılı7. hruı,her türlü ıhtlrastan iri ve doğrudanıhükumeti imza ettiği bilumum beynel- işidilmektedir. MeselA dün bir 

9a.50 f?nkta açdmı.ştır .. O~l~rfen son- doğruya müzakereye girişmek suretile milel vesikalann imzasına saik olan akıam refikimiz bu şayialardan 
ra 96.2.> olarak tescıl edılmıştır. halli mümkün olduğu beyan edilmi~ esasa lazım olan fam ehemmiyeti ver· birinin, Fenerli oyuncuların maç 

Nevyork borsasında tir. mekte olduğundan diğer Akitlerin bu esnasında Zeki beyin yerine oy-
N~v;>~ork, 28 (A.A) :- ~~gün b?r~a- Bu cevabi notada Japonyanın "ke gibi \'e&ikalaı-a atfedecekleri ~üphesiz nıyan Hakkı beye kasten pas 

da hı~bır can.Iılık eserı g~r&1lmenııştır. ti kuvvetlerinin menfaatleri tehlikeye olan ehemmiyet ile mütekabil taahhüt. Yermedikl~ri teklinde iıidildiğini 
E_~nebı kambıyolarında bırçok teme~ düşmedikçe her hangi bir düşmanra lere riayetin ölçülmesi tabii bulundu- kaydediyordu. 
vuçler olmuştur. İsveç kuronu yenı- hareketten ısakınacakları da ilave edil- ğ d ç· h··k·"' t' · C'dd 
d d.. ü b. dü ilki 'k un an ın u ume ının notasına ve· ı en çon acı manalan i•a• en uşm ş ve yeni ır ş ü re- miştir ·ı k b · · 1 .., 
koru kırmıştır Fakat N ; Da- • rı ece ceva ı ,.e vazıyetı müta eaya ret eden bu fayiaya inanmiya 

f n ka P
.. 1' d ... Uo~ebçi ve 

1 
.. ·h Canton matem içinde muktedir olabilmek için hadiselerin 

n m r ... ra ann a ,c z ı r M ö Ka t 28 (A A) ,... .. f ah h"h d .,. imkln yokt~. TafıilAt beklemek 
.. ili .. tü l .1. 1. 3 d 1 86 n on, . - :Seyruse er cerevanrna ,.e vale ve sa ı ve 0 6 - D b b 

gor muş r. ngı ız ırası • o ar tan d'l . . . ". k llzımdı. ün mu a irimizin mar tte ka t ı e ı mıştır. Mançurıdeki Japon ru hır tarzda va ıf olan membalara T 

sen L!~dm~ 1~0 us da vahşetini protesto eylemek maksadile .racaat edilerek tenevvür etmek ihti- hakkında uzun tafıilltanı aldıktan 
Londra, 28 '(A.A) ~ A;ı~ışta tngiliz ~~lkt· üç dakika sükuta muhafaza eyle- yacındadır. sonra inanmamakta haklı oldu· 

lirası zayıftır. Devlet esh.-mında i<ıı· ş 1~· • Bu itibarla Tokyo maslahatgüzarı ğumuzu görd6k. Muhabirimiz 

titk d Huktlmet makamları, Japon lşgalı- hadi:r;e hakkında kendiliğinden ve vak- •mektubunda g8r0lece~ veçbile-
rar var ır. . d "dd i h lk g• 
Fran•ız f ru 50 1 ak tesc·ı nın evamı mu et nce a a matem ti zamanile malftmat vermek nezaketin takımın mağlup olm111nı icap 

"' rangı .,..., 0 ar 1 b be l ri taktı ğ ·· • ak edil f t• azu nt e rma a ugraşm de bulunan Japon hilkQmetine Paris ettiren nbepleri ıayarken b6yle 
m ş ır. Llr&t dU,Uyor tadır. Bu son günlerde ~irçok nüma.- büyük elçiliği delAletile aldığımız <.,.'in bir ıeyden bahsetmemekte. bir-

Nevyork, 28 (A.A) - Liret bugün yişler yapılmıştır. Hatıpler, Japon notasından malumat ve~rek bizi ten· akis mubacimlerimizin llç ortasını 
biraz daha düşmüştür. Nevyork bor- m~llanna karşı boykota~ yapmak vfr etmeleri rica.ııırnda bulunmak emri- teşkil eden Hakkı, Mazhar ve 
sasında saat 13 te 100 lirete mııl;abil i~ın halka cesaret vermektedirler. ni almıştır. 
~ dolar, 95 Mnt verilmiştir. lnglllzler Çlnlllerl himaye Moskova ve Vaşington elçilikleri Fikre.tin açıklan ihmal ederek 

lflls edee bankalar ediyorlar nezdinde bulunduklan hükQmet1ere oynadıklarını bildirmektedir. Bu ' 
Flladelfiya, 28 (A.A) - Burada be' . Londra: ~ (A.A.) - ~ki inglliı to~- müracaat edilerek tenenür etmek fitti mektubu okuyanlar takımımı11n 

~besi olan n mevduatı miktan üç pıto muhnbıne, Japon mılliyetçilerinın tiklerini öğrenmek ve bu hususta te- ne kötü tekilde oynadıklarını 
milyon dolan tecavüz eden Northem bulunmak~ olduktan ~me - Nar~ nevvür etmek için talimat gönderilmi~ esefle garecektir. Dtın bu p.yi· 
Central Frust Co., bu sabah kapılanm smtndekl Çin vapurunu hımaye etmesı tir. Bern elçiliğine de Kellog misakın alar üzerinde Federasyon reiıi 
kapamıştır. için emf r TerilmJştir. dan başka ahdi ahkAm te1'i.ıııindeki Hamdi Emin beyi ıörerek ıor• 

.Ne'f'1'ork, 28 (A.A) - Ohioda faali- Japon fllosu harektte hikmet sinesinde ihtiva ettiği cihanı.t duk, dedi kt: 
yette bulunmakta olan ve 2 milyon Tokyo, 28 (~.A.) - Bir~ok Japon büyük bir kısmını kendisine bahşettiği Henüz maç hakkında rapor 
100 bin dolar raddesinde mevduata tebeasmm tehhkeye maruz bunması- lA.h· t •t•b tile bu had'!lle hakkında almadık. Şayialara istinaden bir . b. b. k k .. Çin sah' sa.,. ıye ı ı a k 
Bahip bolunan Nıles Trust Company na ına~n ırç~ rovazor ' 11• hususi mahiyette iştigal etmesi tabii şey a6ylemek mümklln değildir. 
mües&eSesl de kapılarını kapamıştır. lerlne gıtmek üzere hazırlanmıttır. olan Cemiyeti Akvarn umumi kitip1i- Rapor gelince teblii neıredece• 

Nevyork, 28 (A.A) - Amerikadaki Çin-Japon lhtllAfında tine tenevvür ınakaadile müracaat et- Riz. 
bankalardan 16 St şubeleri de dahil ol- fikrimiz meei blldirilmiştir. Sotyada YUzma mU .. bakaları 
duğu halde bugün tedfyatlannı tatil . ------------- yapddı. Bulgarlar kazandılar 
etmişlerdir. Bu bankalardaki tevdiat Ankara, 29 (A.A) - Çın -:- Japon Ati ve p te Sofya - Futbol takımımız Cu· 
yekQnu 20 milyon dolan bulmaktadrr. th~flUı hakkmd:'° Anadolu AJansmın ll3 eş ma g0n6 Sırplarla ikinci maçını 

B.orsada dün yine Fransız frangı hükQme~ m~haf0dinden aldığı mahlmat h ti• 
be--h atidtr seya a yapacaktır. Sırplar biraz re,. 

üzerıne muamele yapılmış ve 5,no.ooo • ~-.~ 1 •. • •• • T 

franklık muamele olmuştur. Paristen Turkiye Cümhurıyetl huk<ımetı . kaldığı için bu maç bugüne bı-
kar :Jme~lsti't. ' Londradan alınan Mançurld~ cereyan eden mevzii Japon (Üst tarafı .... 1 ınct .. yıfıdaJ • rakalm11hr. Sıtpiar y•lnız futbol 

k 
g .. . t 

11 
tn . t' d salA - Çin mUsell!h ihtilUından.J>ah!'iede· Hatırlardadu kJ g4!ÇeJ) sene M. 'e- ve motoaiklet mOaabakalan- lt-

h ur: :ore h 
18fi~r b~ f v:zıye ~n e E 1· rek Kellog misakı itibarile dikkat na. nizelos Ankarayı ziyaret ettiği zaman tirak edeceklerdir. Ziyafetler• 

k~ güo ~ ~t r r96 ~ 1 vırk
1~ ;: • zanndan ve bir nüshası bütün devlet- Macar başvekili Kont Betlen de ~ok kabul resimleri birbirini takip 

~ 75 n ~r 1~ ti ' D~nsa~~\'° ~ ler meyanmda hükOmetimize de tevdi iyi bir tesadüf eseri olarak hükumet etmektedir. Su•arilerimiı aaraya 
(f • ı: d mj r.k 
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; .. t 1 n edilen Çin notasmdan Paris büyük el- merkezimize gelmiş bulunuyordu. Bu giderek defteri mabıuıa imza 

ra98.7;s:8~ a rantı · 
0 

e açı mrş çimizden gelen telgraflardan dün ha- suretle cümhuriyet bayrarnmuz üç etmiılerdir. 30 Eylnlde misafir· 
Te a e apanmıt r. berdar olmuştur. Notanın ash posta dost memleket başvekillerinin birleş· ler ıerefine miW operada "Pal-

~unanlatan ne J•ı»1Y~r'l ile gönderildiğinden ihtiva ettiği tafsi- melerlle şeref bulmuş idi: Bu itibar yaço,. ve "Roıtikana ıuvariıi,. 
.Atınadan gelen haberlere gore Yu- ]Ata --'- iki ü il itt 1 k ile ismet Pa!la Hazretlen M. Venize-

ba kil' ttiğ' b' be • an~ ç g n sonr:ı ı a es- .. namında iki temsil yapılacakbr. 
naedn ~ıeı· ı neşre . ı 'k ır ytann~- bedilecektir. Mançuride husulegelmiş losa ait iadei ziyaret için Atinaya YUzme mUsabakaları 
m e mı ı paranın ı~tı rarını e:an olan askeri hareketlerden hükQmeti gitmiş iken oradan da Peşteye kadar 
etmek i~n Iskonto faizın~n yüzde ı .. :e merkeıiyenin haberdar olmadığı ve seyahatinf temdit ede<:ek. Türk mille- Yunanhlarla Bulprlar araıın• 
ve tahvıla.tı terhin suretıle yapılan ıs- 00. 1 b" h _,_ t' h d d 1 tinin her vak't her tariht k d da "Diyanabat., havuzunda ya-
tikrazlarm faizinin yüzde 13 e çıka- ~ e ır arel\e ın e~en k ur uru a- .

11 1 
k ı ve d ğ M e ar eş palan yüı metrelik kısa yanıla 

Idığmt söyledikten ra milU pa a. cagı ve Japonyanın Çıne a~ı harp mı et o ara - tanı ı ! acarları ve atlamalar ve 400 metrelik yarıı 
n • tik f tlhd8;ın ed f r ~ emelinde bulunmadığı hakkında bun- Macar payitahtını ~iyaret eyliyecek· 
~m riıs d ~armı d 5 •htl :rn ne~~ Y; dan bir hafta evel Japon hariciye nazı- tir. Bu fırsattan istifade ed~rek mem- neticelenmiı.. kısa yanılarla at• 
uze n we ıcap e erse ı . ya sansor e n nm Tokyo maslahatgüzarımıza. ken- Ieketimizin samimi dostluk hissiyatı- lamaları Bulgarlar, uzun yarışla-
konalcagml a llhşaret ettmtaıştlirrl. 

1 1 
dillğinden vukubulan dosta.ne izahatı nı merkezi A nupanın bu asil milletine rı Yunanlılar liazanmıılard1r. 

zm r raca c er n n .. . . • h ta b.ld' kt' Şilt mar.ları b hafta b•tl•yor verdlklerl karar Turkiye Cümhuriyeüne bu usos ı ırece ır. T u 
· t .){ 4 L____ lstanbul futbol hentinden: 

r GU_n_tt_n_M_uh_tır_a_s_ı _] 
Takvim -Çarşamba SOEylül 9uncu 

ay ı§aı. 17 Cemaziyülevvel 1350Senenin 
geçen ~ünleri: 212 kalan günler: 93. 

GUnet=Do~uşu: 5.55: Banşı: 17,SS 
Namaz Yı1kltlerl- Sabah; 4,32 

Ôğle: 12,04: ikindi l~Akpm; 17,55, 
Yatsı: 19.27: imsak: 4,16 

Hava - Dilnkü hararet canmtl 
J 7,50 (asgari) 6 Bu~ün ruzgar ekseriyetle 
hafif lodos esecek hava ekseriyetle bulut• 
Ju olacaknr. 

• Bugün 
Gelenler• gidenler- Bir mild· 

dettenberi Avrupadı bulunan Şirked Hay• 
riye umnm müdürü Yusuf Ziya bey dün 
şehrimize dönmüştür. 

§ Japonya Ticarer nezareti Jhrac:at 
şubesi müdürü M. Fukahi tetkikat yap
mak üzere fehrimize gelmiştir. 

1 Radyo J ---lstanbul radro•u 
Saat 18 den 19 ı kadar gramofoa 

plAklan neşriyatı, 19,30 dan 20,30 a 
kadar birinci kısım alaturkuu.Hıfız Ah· 
met i'tiraklle 20,30 dan 21,30 a kadu 
cızbınt 21,.30 dan 22.30 ı kadar ikinci 
kısım sız, 1''ehmi B. arkadaştan Jştiralclte. 
Bor~ haberleri. 

Astar gazetesi 
kapatıldı 

Ermenice Astar gazetesi Yill• 
yetçe matbuat kanunu mucibince 
kapatılmıştır. Buna ıebep gaze• 
tenin mes'ul mDdürü Ye sahibi 
imtiyaunın mütareke eınaıında 
TOrklük •e memleketimiz aley• 
binde neşriyatta bulunmalandır. 

lstanbulun kurtuıu, barremı 
iıtanbulnn kurtuluşuna teaad6f 

eden 6 teşrini evelde yapılacak 
geçit resmine ittirak etmesi te• 
karrür eden DarOlfnnunun mera• 
sim proj'ramını hazırlayacak olari 
Hukuk talebe cemiyetinin toplan-
tısı pazar gDnüne kalmıthr. _,. ., / 

Geçit resminde DarOlfünun 
namına mllderria Mtıalala•tma 

Adil beyle bir talebe nutuk ı6y
liyeceklerdir. 

Diğer y6kıek mektep talebe
leri de istanbulun kurtuluıunu 
hararetle tes'ide hazırlanmaktadır 

Şimdi de tesllhat mUta• 
rekesl mi? 

Cenene, 28 - ( A.A) Talı· 
didi teslihat tali komisyonu bir 
beyanname neşrederek büt6a 
bUk6metleri 1 teşrin ıani 1931 
den itibaren bir ıene müddetle 
teslibat mütarekesi yapmalannı 
teklif etmiıtir. Hükumetler bu 
teklifi kabul edip etmediklerini 
bu tarihten evet bildireceklt:rdir. 

fzmirden gelen haberlere göre ih- herhangi bir harp tehlike!'lı ınevcu e IHet ""6UK 2 Tctrinevvel 931 Cuma günll 
racat tacirleri mUhim bir toplantı yap- nun da me§gul olmasını istemiştir. GUmrUk muhafaza kıtalar1 Taksim Stadyomunda icra edile- Vekllet emrine alınan me• 
nnş ve taahhütlerin altın veya fngi· l•tanbul borsasında Ankara, 29 (Telefon) - Gümrük cek ıiJt maçları: murlar1n maa,ıar1 
liz lirasının bugünkü piyasası üzerin- Dün öğleden sonra İstanbul borsa· muhafaza kıt'alan bölük kumandanlık Alhnordu. Kumkapı saat 14 Ankara, 29 (Telefon)- Memurların 
den adenmesini kararlaştırmıştır. Bu sında komiserlik dairesinde konsond- lanna yedi yüzbaşı, yedi mülazim hakem Şahap B. vekAlet emrine alrnmalan hakkında. 
hueusta Ticaret -odasının bir karar yom toplanarak g~ vakte kadar mail tayin edilerek kıt'a amirlikleri tamam- Beykoz. Kasımpaıa saat 15,45 ki nizamname vilAyetlere tt'bliğ edil· 
vermesini n İstanbul konsorsiyornu- meselelerle meşgul olmuştur. lanmıştır. hakem Emin B. miştir. Buna göre vekllet emrine ah-
l!!l!•l!!!!l!!!!!!!!!ll!!=:==:mı!!!lll!!!!!!!!!l!!l!!!!IB!!!!!!!!!!!!!!l!lm!!-11!!1--!llllll!l!!!B~=~!!!l~!!!!!!!!!!!!!!lm!!!!!!!!!!!!!l!!!!!B••--m-!ll!llll!amı..-------• nan mcmu rJann açık maaşlan ka tedl· 

oraya çeken Süzan idi. 11üzıeç getirmesi için göndermiş- lecek ve hizmet müddetlerine aröre 

Sesil Kolomp ! 
Yazan: Jecque• Le Guerche Nakledenı fa. 

-8-
Tekrar mektebe de\·ama başladı 

ve müdüre annesinin hastalığını filan 
anlatarak yardım istedi. Müdür: 

- Peki ama yavrum, dedi, bir c1iplo
man bile yok. Sana ne yapabilirim? 
En iyisi tahsilinizi bitiriniz. sonra 
size vadediyorum, bir yere yerleştiri-
rim. 

Kız başmı nlladı: 

- Derhal hayatımı kazanmam için 
f§ bulmam lazım, bekliyemem, 

dedi. Müdür düşündü, ta§ındı, niha
yet bir hafta sonra Monrij fahri

' kasına, ){ıboratuvara muavin olarak 
giriyordu. 

.Akılh bir kız oldutu için işini 
becerdL Fakat çalıştığı yer ha,·a
srz, pis olduğu için sıhhati bozutu. 
yordu. Bunun için. alb ay sonra 
DUtriyölerln yanında bir fş olduğu 
na gazeteler flAn edince müracaat et
ti, kabul edildi. 

Yeni yapılmış olan bol Jıanh 

''e ziyadar bu laboratuvarda ve ışı· 
ni kendisine sabırla, dostlukla. hayır· 
hahlrkla anlatan Sesilin yanında 
kendini o kadar mes'ut hissetti ki, o
radaJl, ancak tathtayyül ettigi izdi
vaç olur~ avnlmak i!'ltivordu. 

İki genç k
0

ıı öğle ye~;klerini bera
ber yemeğe karar verdiler. Çalıştık
ları laboratuvarın yanında küçük 
,.e boş bir oda vardı. Orac;ınr genç 
krzJara bıraktılar. 

İlkbahardı. Yemek yedikten c;on-
ra ikf genç çıkıp, biraz gezindiler. 
O gün ttaat bir buçukta, dönerler· 
ken, Piyer Dütriyöye raı'geldiler. 

Mühendis. onlarla beraber, Jıibora
turnra çıktı. :\faksadı. ~on günler· 
d~. genç kızla beraber hazırladığı 
bir ilAra bakmaktı. 

P!yer, lAboratuvara ziyaretlerini 
~ıklaştırmıştı. Bunu yangından beri 
yanda kalmış işlere atfetmek kabil 
ise de, Sesfl, aldanmıyordu. Piyert 

Süzan o kadar güzeldi ki. ti. Geç kalınca merak etti, ve o- rubu, sülüs veya nısıf maaş verile~k-
Sesll, Piyerin, Süzan tarafından nu aramağa çıktı. Laboratuvarın tir. VekAlet emrine alındıktan tarih· 

cezbedilmesinden bir rahatsızlık yanındak.i küçük odada Piyer, Sü- 14!n itibaren hizmetlerine göre azam! 
duyuyordu. Bu his yavaş yavaş ken- zanın elini tutmuf duruyor, kız da üç veya beş senede memuriyete tayin 
disinde kök salıyordu. Piyer bir çekiniyordu. Sesil kapı), hemen edlmiyenJer tekaüde sevkedilecekler· 
tehlikeye maruzdu fakat bir tUrlü kapamııtı. Fakat Piyerin sinirll dir. 
~beblni izah edemiyordu. 'Kablelvuku ve sabınnz halini gijrmUştü. Bedia Muvahhit Hanım 
hisler onu hiç aldatmaıdı. Çocuk- Sitzan bir saniye sonra hemen gel· 
Juğundan beri bunu kaç dda tecril di: 
he etmişti. Daima ilk hissi, ne ka· 

Atina, 29 - Yunan Baıvekili 
M. Vcnizcloı dün Bedia Muvah· 
bit hanımı öğle yemej'İne davet 
etmiştir. Yemekte sefir, ıefir 

dar garip olu~a olsun muhakkak 
çıkıyordu. Niçin bu kadar saf ve 
kendi.coile bulunduğu zaman bu ka· 
dar samimi olan Süzan ona böyle 
bir his telkin ediyordu? Kaç kereler 
bu suali kendi kendine 'ormuştu. 
Süzan emin görünüyor \'e kendisin· 
den hiçbir ,eyini saklamıyordu. 
Doğru~ unu söylemek llizınıcelir _e, 
Sesili ziyaret ettiği zaman1nr. ma. 
ne,·i babası ihtiyar ka.c;adarın yanın
da kendini rahat hisı•ediyordu. 

Bu his, aile ocağında bulunan bir 
yetim için pek tabii idi. 

Süzan biraz hafif idi ve bu ha· 
fiflikten Sesil biraz da endi~e edi
yordu. Fakat Piyere karşı hare
keti daima dürüst idi. 

Bir sabah, Sesil, Süzanı gidip 

- Sesil, dedi~ niçin girmediniz. 
Beni mU§kül bir vaziyetten kurtar· 
mış olurdunuz. 

Seıil Siizanın gözlerint. 
klr bir bakı§la baktı. • 

ıeti(ham· Eniı beyin refikası, sefaret mOı 
teıarı bulunmu,tur. 

Sarecoııu ŞUkrU B. - Evet, diye Sllzan devam etti, 
nasıl kurtulabileceğimi bilmiyorum. 

- Sahi mi Süıan? 
Ankara, 29 (Tlefon) - Saracoilu 

Şükrü bey, bu akşam lstanbula hare
ket etti. Hareketinden evel Maliye v• 

hiçbir kili beyle uzun müddet görüştü. 

Maaş yar1n verllecek 
Memurların T eşrinevvel maa~ 

- Mösyö Piyer, dedi. rıamustu bir 
adamdır ve sizi seviyor, bunda ne luının yanndan itibaren •eril• 

G6zlerinl indirmişti. SUtan: 
- Mösyö Piyer ile aramdıt 

şey olma~rnı istemiyorum. 
dedi. Sesil: 

var? mesine başlanacakhr. 

Süzan başını iğdi: Cevat B. Var4uva "tiri 
- Ben, dedi, yazık k! o~u se,·e- Ankara, 29 (Te1efon) - Tokyo ~ 

mem. fir1ijinden ayrılan Cevat her Varıo'°a 
(Bit1Mdi) sefirliğine tayin edildi 
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:~=.-iŞARETLERi 

Milletler cemiyetinin 
karan 

Milletler cemiyeti, Çin • Japon 
meeelesi hakkında ıulhperverliğinl g&ı 
terdf ! 

Ama 11e sulh taraftarlrtı~.. (1'an) 
milletler cemiyetinin hilAnü niyetini 
anlata. anlata bitiremiyor. (Tan) Çin 
murahhasmın mllletltr cemiyetinden 
istediii tav8.98utun yapılamamasını 

hukuk meMJesi addediyor. 92:5 tt 
ayni ~kilde meydana çıkan Yunan 
Bulgar ihtiJAtrnın da Çin murahha
srnrn istediği şekilde hareket eden 
mi11etler cemiyeti buna benzer bir 
htdfse önündt 931 senesinde !USU· 

yor. 
925 le, 931 arasında rakam farkı 

ehemmiyetli değiJdir. PIAtor.ik 
sulh dostluiu gösteren milletler c:e-
nüyetinin platon.ikliiini Çinin va-
ziyetinde ar:amahdır. Ne J,ukuk, ne 
adalet, ne eski mukaveleler JMHleli 
defildir. 

Milletler cemiyeti Çin • Japon 
i§lerinde daha eurl hareket 
etmemek i~ln bir hayli aflarla bat· 
Jrdır. Daha a~ sözle. milletler ('e

mfyetinin temelini tetkJI eden bil· 
yilk devletler Çin işlerinde tam 
bitaraf deflldir)er. Japonyanın ıü
lihlr müdahalesi ôıtünde filhakika 
lriltUn kuvvetli devletler bitaraftır· 
Jar. Fakat bu ~ok zaltirf siyuf ve 
mert bir bitar:aflıktır. Fakat ha· 
kikatte bugünkü (Çin) Nankin ldlke; 
meti miJJetler cemiyetinin tftMli· 
ni ~il eden df'\·letlerin iktısadf 
menf aatlerile kAl'fl karfJyadır. 

Çin kal'fJ•rnda Incilh're. Fr:an· 
sa. Japonya hemen. hemen ayni ı• 
kilde Yaziyet alırlar. ayni iktısadl 
cephede korunurlar. 

Eski Çin birçok ]İS11•1tlerr Avru-
pa donanma.sına. fabrika eşyasına 
n kapitülhyonlarına a~ık bırafiıtdı. 
Guntttıl<siiz mal ora(Jan girer. A, .. 
rupa devletlerinin husu!lt mahkeme
leri or:.da adalet gösterir. Anupab· 
ların hususi postaha.neleri emniyet
){' ra lışardr. 

lmperatorluk devrinde Çin tıpkı 
Osmanlı imperaforluğunun tuttuiu 
Yolu tutar. Anupa Mrm~ye.t5ile kr· 
rTfarak yqardı. · f mp"·atorluk Çi
nin unayiletmeeini isteJHZ. Çini 
Yarı müstemleke iktıaadiyatı ile ida
re ederdi. Fakat 912 den heri Çinde 
yerli sanayiin hartk ete geçtiğini. 

millf bir devletin yavaş, yanş in
kişafa başladığını görmemek imk~n
N:ıdtr. 

Çin ihtHAli yan müstemlekeci· 
lerle istiklalciler arasınt:laki cidaldi. 
Nitekim doktor (Sün - .Yat. Sen) in 
temsil ettiği ihtilalci !\Uklimet Çin 

Tahkik heyeti için 
namzetler 

MaçKa yanıınında ıu bulunup 
bulunmadıfını tahkik etm~k Uzere 
teıekkOIOal teklif ettiiimiı hey
et için lcarilerimizin g3ıterdikle· 
ri yeni namzetleri yazıyoruz. 

Tahkik bey'etinde bulun· 
acak ıeYatan isimlerini de bir 
iki rOn içinde yazacağız. Bu 
hey'eti eYnlce itıret ettiğımiz 
ıibi en çok rey kazananlar ara· 
sındın Matbuat cemiyeti idare 
heyeti seçecektir. 

Hask6yde Tahta minarede 
koltukçu Zeynelabidin beyin nam· 
zetleri tunlard1r: 

Robu kollej muallimlerinden Hısın, 
Şehir meclisind~ Kemal Salih Sirkecide 
Setir Kemal ecanesi sahibi Kemal hey, 
mübendls Burhanettin, Yeni Yolda To· 
pal otlu zade Mümin beyler. 

T ak8imde GGmDpuyuada 208 
numanda banka mubaaebecile
riacle• Ahf beyin g6sterdiji 
namıetler: 

branbul erkek lisesi müdür muavini 
Lütfi, doktor Niyul ismet, Haliç fİrketi 
işletme müdürü Celil, Belcdlyt fen mü
dürü Zlyı, fialtın Mahmut türbesinde 
doktor lhsın Sami beyler. 

EyDpte aofularda oturan bir 
kariimizin bey' ete 16ıterdiii nam
zetler ıualardar: 
K~d)anede tulla harmınlın sahibi 

Emin, i{olonyı<'ı Hacı Huan Şevki, 
Fransızcı muallimi ~urullah Atı, zınire 
tüccın Kayserllr ZeUI ınoJJı, Evkaf 
müdürü Niyni, Robertkolle} muallimle· 
rinden Hınn beylerle kıcbnlu birliği 
Cf'miyetl ~isi Lttife Bekir hınım. 

Seyriıefain vapurlan çarkç1ba
ftl1rıadan Sllleyman beyin nam
zetleri: 

Se)il ıcfıin umum müdürü Sadullah 
v•ll multvlnt Fı~ı. ıüccirdar< Hırsiı1 Bas: 
Karalcöyd~ k9mişyg t!L l~mpil Saffet 
beJ'ltt. 

AlrNrayda, Cerrabpaıada mu· 
allim Ali beyin tahkik hey' eti 
için g~ıterdiji namzetler: 

Muallimler birliği umumr Utibi Tıh · 
sin, Maarif müdürü Hıydır, Şair Aptul
hık Htmlt, BIL:teryoloğ ihsan Sami, 
doktor fıhmtin l\erım beylerle lstınbul 
kız lisesi müdürü Hatiçe hınım. 

Nihat adh bir kariimi~ ıönder· 
dii'i bir mektupta namzet olarak 
fU ıevah gaıtermelctedir. 

Yülcııek Tic1r~t mel.tehi müdürü Hüs
nü, Darülfünun müderriır:lerinden Ahmet 
Refik, avukat Vasfi Raşlt. Hllk: l'trka
~ından Cevdet Kerim Beylerle \'ezdeci· 
)erde dikiş \·e biçki mekrehi müdürü 
t\esibc hınım 

yerli aanayiin harekete geçtiğini, Vef.erdar, ıkta 
rin kuracatı devletti. thtiltlci Çin 
ordutan dHiz kenarlanna ~rkhklan 3 memur hakkında tahklk•t 
zaman ilk yaptıkları Js •c:nebi im- Y•Pıhror 
tiyazJarınr ortadan katd~rmak yan Defterdarlık tarafından üç 
mUstemlekeclen mtiatakfl devlet ha· maliye memuru hakkında ıuiİI· 
line geçmek oldu. Senelerce süren timaJ noktasından tahkikat yap· 
ihtilal iki zıt fikrin cidaliydi. lhtf. tınJmaktadır. Bu memurlardan 
lal devrinde bugün bitaraf oldu- biriminin tevkifine de Jlizum 

1
a. 

funu iıJdia eden devletlerin cephe- rillmllıtOr. 
ai meydana çıkmıştı. Büylk ••ı~~~~-iııııım----...... ===== 
tihsaJJerine ucuz pazar yeri a- i.tJhsaJ buhranı ile Cin Jı~rbi ar11-
nyantar mürteci Çinlilerle birleş- smda qafr yakan mlnasebet bul-
ınlşlerdi. Eski Çini özJiyenJer em- ~~ •l111kündtir. Japon hareke-
J>eryalistlerden filen yard?mlar gö- tinın hedefi sadece iktıudidir. Em-
rllyorlardı. peryaliııJt bir arzunun sil~.h kuvnti-

lhtilalci hüktlmet muvaffak ol- le kabulü için ilk harekettir. Bugiin 
dağu zaman hhrl olan nttire tn1- belki müzakereler başlar, Japon or
J>eryalhıtleri hiç memnun etmedi. Ve dulan krea bir ıaman i~in oldukları 
ihtilalci hükdmetin muvaffakıye- yerleri muhafaza ederler. Fakat bu 
ti tesirlerini Çin piyaıııasında •azfyetfn detfşmeslne sebep ola-
&'ÖSterdi. Seneden eeneye Çine ya. maz. Müzakerelerin alacağı ~kil, 
Prlan ihracat miktarı çok düştü. Bu- ne olursa olsun fiJI miidahaleler-
ha birçok sebepler gösterilebilir. le de nihayet bulA milletler ce-
l>enilebilir ki sermaye ş.ırktan aya- miyetinin harekete ge~mesi pek 
tını çekti. Gümüş piyasasının sÜ· mümkün delildir. Fanı mahal! 
kutu. gümüş sikke kutlanan mem· müdahale bile etse emperyalist müs-
leketlerde alım kabiliyetini au1ttı. temlekeci iktısadiyatına dayanan 

Evet. hepsi doğru. hepsi doğru .. dt\•Jetler Japonyanın ileri hareke. 
fakat Çine gönderilen fabrika ma- tini elde bulunan fazlı stoklara :;oo 
lılUlatımn azalmuının en mühim milyonluk bir müşteri hulnıak i~in 
tıebebi, milJi bir Çin hükumetinin •~ bir başlangıç addedeceklerdir. Bu 
Mkü'lü n ihtilAlin devamıdır. hadist uzak prkta ıeçmekle bera-

Bu vaziyette .Japonyanrn yıtrunda ber herkeain kulafına kUpr olmah-
her t'mperyalistin yeri nrdır. dır. 

Sanayi memleketlerinde baahnıt 6ADR1 ET&M 

• 
mısyonu 

Dtln belediyede ilk 
toplanmasını yaptı 

Darülbedayi, konıerntunr ve 
şehir bandosunun ldtreıi dotru• 
dan dağruya iıtanbul belediyni 
reisliğine rapt ve tevdi edildik
ten sonra bu mües~eıelerin ida
resi buıuıunda fikirlerinden isti
fade edilmek üzere belediye 
reiıliğince şehir meclisi azaıı 
aruından bir hey'et tetkil edil· 
diiini yazmııtak. Sadettin Ferit, 
Abtulkadir Ziya, Supbi, iımail 
Şevket, Tevfik Amir ye Refik 
Ahmet beylerden müteıekkil 
olab hey'et, dlin vali ye belediye 
relıi Muhittin beyin riyasetiade 
ilk içtimaını yapmııtar. 

DDnkü içtimada heyetin me
Mİ tarzı ve bu moeaeaelerin 
umumi vaziyeti bu yaıfyetleria 
ialah ve tanzimi koautulmuttur. 
Bu meyanda reçen ıene .. bir 
meclisince kabul edilen euı 
talimatnamede yapilacaiı mUıer· 
rah olan dahilt tali•atnamelerin 
haıırlanmuı lcararlaflınlmıftar. 
DarDlbedayi talianataamaial• i&• 
zanna Refilc Alamet bey, kon
ser•atuvar ve tehir baadoeu ta· 
limatnameaiain ihıanısa da Abı
tDlkadir Ziya bey emur eclil
mJ!'ir. Bu iki zatın ~aıarlıyacafi 
talimatnameler komiıyonun mn
teakip içtimalarında müzakere 
olunacaktır. 

v Komisyonun dünkO içtimaandı 
geçen sene DarOlbedaiye mOlbık 
olı~a~ açılmıı olan tiyatro mek
tebının vaziyeti de konutulmuı· 
tur T' t ~ . · ıya ro mektebi bu sene de 
ı;., teı · · 
1 

rını evelden itibaren den-
er~ başhyacaktır. 

b. erek DarOlbedayi, rerek ıe
.•r bandosu ua'atkirlaranın iı· 
takbaJinın tahta temine alınmalı 
~e yapalauk talimatnamelere bu 

uauata teminatı mutazammın 
maddeler konulm111 lcararlaı· 
hnlmııtır. 
Konıervatunr için Şebzadebi· 

1•,?da 1 C>mart ıebitlerinin sui kaste 
uıradıkları mahalle relczolunacak 
abidenin arkaaında bir bina ya· 
pılacalctar. Bina Amapalı bir mi· 
mara Yaptanlacakttr. Bu husuata 
müzakerelerde bulaulnmaktad1r. 
Komiıyon on bet ailnc:le bir 

alellde ıur~tte içtima edecek, 
fevkallde vniyetlerde ayrıca 
içtimaa davet o'unacaktar. 

Doktorlar arasında 
Hararetli mflzakere 

ve mDnakaşaJar 
Türkiye Tıp cemiyeti don ce· 

miyet merkezinde fevkallde bir 
toplanb yapmııtır. Çok b tı· arare ı 

olan bu toplanmada Yar . 
1 k 

ın aeçı· 
ece olan Etsbba odaa • 'd ı yenı 

ı are heyeti "e baysiy•t d' ... ıvanı 

•.~h~ları mueleai g6rqUlmOt
tur. ıçtimada söz söyliyen aıaJar 
bilhaaaa bazı namzetlere kazan• 
ma11nı temin için imza toplamak 
gibi bazı tetebbOslerden babı 
ve bunu tenkit etmiılerdir. 

Neticede Etıbba oda11 yeni 
idare heyetine Türk Tıp cemiye· 
ti namına Mazhar Oımao, Meb· 
met Klmil, 1 eYfik Salim pafa, 
Niyazi lamet ve Rqat Rıza bey· 
Jerin; Hayı'yet divanınada Akil 
Muhtar. Fuat :~Amil, dit tabibi 
Kirım Eaat, eczacı Mustafa 
Nevıat beylerin namzet rhteril· 
meai kararJaıt&rılm11tır. 
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Basında ,. Yaptırılıyor 
Seyrisef ain ve 

Avrupa limanları 
G E L İ ~ · İ :_ -~~ =- =-., .. 
~::.:=---=-=-- -:: : = O U Z E L - ------- -

s. o. s. Seyriıefain umum mU~ürü Sa· 
dullah B. id,reye ait işler bık· 
kında fU izahatı vermittir: Ha,·aJarın soğumasından, yamt 

H k loşa dönmesinden dört. bt~ gun n-
- Seyrisefain ile aliç tir C• ,-el Erciiment Behzat (S. o. S.) ru-

tinin Ye Şirkttibayriyenin birleş· muzlu <:i ir mermuas rn r bastırdı. 
mesi filcri hakl"nda resmi bir Mu an en aiaslarrn yP.nıiş verme· 
memur 11fatile birtey s&yliyemem. si, bazı f idelerin çiçek açmur sibi 

Seyritefainle Şirketihayriye va· hu günlerde şairlerin şiir kit:abr 
purlarmın Boa~zdan Adalara ka· bastırması da adeta mevsim iktrıası 
dar aktarmasız sefer yapmaları olduğundan hadi ede fevk~ladelik 

yoktur. 
timdilik faideıiıdir. . Kitabın içindeki manzumeleri 

Maamafih her iki idareye ait tenkit veyahut metetmekte Ahmet 
tarifelerin birbirlerine uydurul· Sırrı Ber dostumuz daha erken dn
maıı timdilik bir tedbir olabilir. randıiı için bana ıöyliyecek söz 

lıkenderiye hıth çok rağbet kalmamış ılbidir. 
~ Yalnr:ı bir noktaya temas ede~ 

ıörmOftUr. luare di~er Avrupa a ğim: 
Jimanlan için de iç bat tesiı 0 car Wilde, bir eserinde "bir~-
edecektir. Fakat bll ıemana lr öteki şairin eserini befenemez,. del'. 
tlbiclir. Harici seferlerden maksat Bu kaideye rağmen Ahmet Sırrı Be
ihracat etyamııı ucuz nsaitle yin S. O. S. i beğenmesi kıtrşısrnda 
Anupa iskelelerine taıımak ol· Sırrının şairliğinden şüphe etmeje 
dujuaa rire mebde limanlarının hakkımız olmadığına göre hükmet
mtıhim ihracat merkezlerimiz ol· mek lazım gelir ki tehlikeli bir iıfm 

taşıyan bu şiir kitabı kaidelerin ha· 
_m_a __ 11_lhl.,.......m_ı __ e_l_ir_. _______ ricine çıkacalı: kadar harikuladedir. 

1 
1..,,bı j4M 

Ad117e Haberleri 1 
- . Maarifte 

T abrik görüldü Mekteplerde 
Yuını• N9cll •rın davaeıRdan 
lloları Arif Oruç .. ,. verilen 

ceu, l•k•t edlldl 
D&a ikinci caa mahkemesin

de 11 Cumlaariy .. raıeteai uhip . 
ye baı malaarriri Y unuaNadi bey 

baklnada hakaret mahiyetinde Def· 
riyatta bulunmakla maznun « Y •· 
nn ıaıetesi bq muharriri ve 
aahibi Arif Oruç beyle, mes'ul 
mlldtırll Burbaaettio Ali bey 
haklarında karar verilmittir • . Mah· 
kemenin dünkü celıcainde Arif 
Oruç ve Burbanettia beyler biz. 
zat, Yuau•Nadi beye vekAJetea de 
V aafi Raıit beJ laa11r bulunmuı· 
)ardır. Verilen karara nazaran 
maıaunlann y arlD raıetelİain 
539 Ye 540· 547 numaralı nOa· 
balanada Yuauı Nadi beyin na
mus ve haymyetiai karedecek 
ıurette aepiyatta bulundukları 
Hbit oldupadaa Tlrk eeza ka
nununun 580 inci maddesinin 
son f1kr&11Da r6re birer tene 
hapae konulaaaJanaa ve gendi· 
leriadea iklfer yOı lira para 
ceıaaı abnmPIDA karar verilmiı
tir. Ancak • Cumbriyet· ,, raıe
teıinin 5235 numurulu nusbaaın· 
daki ..,riyatla tahrikte bulun
duıu kaydolunarak 485 inci 
madde mucibince Ariı Oruç ve 
Burbaneltin Ali beylere verilen 
bapiı ve para cezaları iıkat edil· 
aıiftir. YuDua Nadi beyin tazmi· 
nat talebi de reddolunmuftur. 

MOddel umumilik 
ceza istiyor 

"Anu il• Kanlter" ve "çapkın 
kız"dav•lan, mUdafaara kaldı 

kooperatif 
BugUn mualllmler blrllllncle 

bir topl•nb r111td•cak 
BuıüD muallimler birlijmd• 

mühim bir toplantı yapdac:Ubr. 
ilk mektep bat muallimleri, ml
fettişler, muallimler biri.iti idare 
heyeti ile mOteba111ılarm iftirak 
edeceği bu toplantıda ilk .Dek· 
teplerde bir zaruret şeldiai alan 
kooperatifler meselesi koaetu1a
cak, ne suretle tatbikata ge~i-
leceği hakkında miihim kırarlar 
verilecektir. ı .... , 

Avruper• gtinderllecek 
iki ....... 

Harita umum müd0r1Gi6 he
sabına mesaha müheadisllii tah
sili için AYrupaya iki lise mezu-
nu gönderilecektir. Bunun içia 
yakında bir imtihan açılaakbr. 

Askeri llaelerde 
Villyetlere ıivil liaelerde ik· 

male kalan ve ıonra terfi ed .. 
rek orta m~ktepleri bitiren tale
belerin aakert liselerin dols:cucm
cu sınıflarına kabul edilebilecek
leri bildirilmif tir. 

Yeni bir ilk mektep daha 
Mekteplere bu sene m8raca

atların pek fazla olduju mala.
dur. Bu itibarla birçok .... 
lerde şubeler açalmıt buluamak• 
tadır. 

Bilhassa Karaaümrilk, Edinae
kapı ve civarındaki ta.bacam pek 
fHladır. Bundan dolayı bu mfa. 
takıdaki mekteplerde ikiler llçtr 
tube açılmııhr. Fakat bu da kl· 
fi gelmediğinden Maarif mlkll
riyeti yeni bir mektep açmaja 
karar vermiıtir. Bu buıusta biDa 
aranmaktadır. Bu mektep için 
Maarif mOdOriyefinin emrinde 
klfi miktarda muallim nrdır. 

Sarnıç ve kurular 
Belediye reialiii mıntakalan 

dahilindeki sarnıç, kuyu, au de-
polarının bulundukları yerlerin 
teıbitile bir an evvel bildirilme-
ıini kaymakamlara emretmiftir. 
Kaymakamlar bu buıuıta ihti
yar heyetlerinden istifade ede
ceklerdir. 

Dan ikinci ceHda « Arıu ile 
Kanber ,, ismioeki bir kitaptan 
dolayı muhakeme edilen tabii 
Aıiı kitabı teyzi fden Yusuf 
Ziya, yazan Muharrem Zeki bey· 
)erin muhakemesine deYam olun· 
muıtur. Muddeiumumi, kitabın 
yaıılıt larıı Ye buı cümleleri 
itibarile müstehcen olduiunu 
ileri ıiirerek yazan, basan ve 
aatanın tecıiyelerin iıtemittir. 
.. Arzu ile Kanber ,, muharriri 
Muhanem Zeki bey m6dafaa ya
pacaiından bahsederek, mahke
menin bir bqka rOne bırakalma. 
11aı iatemittir. Sonra Muharrem 
Zeki beyia .. Şeytanın Kaı " is· 
mindeki romanından dolayı açı· 
lan daYa rllyet ofunmuıtur. Bu 
davada Şe1tanuı Kıza romanını 

······························· basan ma tbaanın····~;hlbl .. Abmet 
Ki mil . bey de mazoundur. Mld
dciumumi kilçUk aile romanlan 
unvanı altındi neşrolunan Şeyta• 
nm km kiklyesinin de mDstebcen 
olduğu mütaleaaında buhmmUf, 
Muharrem Zeki ve Ahmet Klmil 
beylerin tecziyelerini iatemiftir. 
Neticede iki dava da m6daha 
için pazar srllnüne kalmıfbr. 

......... 
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Ne.reye gidiyoruz ? 
Fransa, Avrnpanın koz olduğu oyunda 

son darbeyi vurmak ttzeredlr 

Bir İngiliz gazetesinin sözleri 

Bonoların Ziraatban-..--------ı-------------------.-------~ 
kasına kabultl için [VakıtJ ın Tefrikasıl 

Gayrimübadillere bono dağı- No.: 61 
blması devam etmektedir. Şim-

Hz. 8mer Rız• 

Nakleden: 

• 
diye kadar 620 gayrimübadile a·· 1 d .. kt d . · ı k 
bono verilmiştir. Bugünde istih· U en SOnra iri ece fer•• 
kak mazbataları numaraları 620 

b Gerek Mısırda, Gerek Batill ve Romada hUkU1Udarlar1n 
den 650 ye kadar olanların o- tekrar dlrlleceklerl hakkında kanaat beslenlrdl. Bu 
noları dağılacaktır. kanaat Romaya Yunanhlardan lntlkal etmı,tı 

Londrada çıkan "New Stateımanıra istikraz teklü ettL Takdiri kıymet komisyonunda Bu 
d f suretle 73 senesinde mesih ol Olen hükümdar sun'i bir dağın iç oda.. 

Jtnd Natron,, gazeteai yazıyor: Almanya a iatlar düşmeğe başlar gayrimübadillere ait 2200 dosya duklanna inanılan ve her öirine sına gömüldüğü halde onun blltün 
Dahill buhran ile meşgul olan başlamaz, Fransa kısa vadeli idik- mevcut olduğuna göre tevziatın b. b ·· · • 

İngilizler, Avrupaya olan tesirlerini razlannı çekti ve Almanyaya yardım b . dır ne ze guvenılen üç şa.lısiyet var- satvetini kullanarak bu karanlık mağa 
icra etmeğe henüz başlamaddar ve etmek istemedi, ve İngiltere ile A- yirmi gün daha süreceği ta mın ı. Bunların biri büyük Herod, biri radan çıkacağı ve milletini düşmanla.-
Fransızların Avnfpa işlerinde almış ol merika orta Avrupa peykinin yükünü edilmektedir. masl.u~ Isa, biri de Romalı Vespas. nndan kurtaracağı, bilhassa onun 
duklan ehemmiyetin farkında değil· yalnız başına taşımak mecburiyetinde Şimdiye kadar verilen bono- yen ıdL en müşkül ve en buhranlı devirlerde 
Jerdir. kaldılar. İşte o zama.n Hover teklifi, ların mecmu kıymeti 3,5 milyon Bu üç mesihten ikisi bir nesil evevl gelerek milletinin başma geçeceği zan 

Yeni bir nazariye ola.n beynelmilel ve esruı mesele (Bal) mütehasaıslanna lirayı bulmuştur. ölmüş . b.ulunuyorlardı. Büyük He- nolunurdu. 
bir Avrupa hükOmeti tel!kklııi ile~ havale edilmek suretile Franeız nok- Diğer taraftan ihtiyaç içinde rod~n dırilerek.. se~ad~ inmesini Hükümdarların illht bir mahiyet 
eski bir nazariye olan peykleri olan tal nazarmın galebe çaldığı Londra d 1 beklıyenler böyle bır itikadı besle- ihras ederek geri dönmeler

1
· itikadı es. bulunan bazı gayrimuba il erin h d ı 

bir memleketin hakimiyeti mücade- konf eransma bildirildi. mek . ususn 8 • yaı· nız değillerdi. ki Babilde de takip edilebilir. &ki 
lesi sulh muahedesinden beri ba~la- Bu mütehassıslar uzun vadeli is- ellerindeki bonoları yok babası- 68 senesınde yanı ınperator Nero- Sümere ait bir aiirde htlk1lmdar 

d i · d tik ı 1" oa bazı muhtekirlere satmakta k ı d kısa bir -s ınıştır. Harpten sonra evr nın o- raz ar için siyast teminatların u- nun su u un an zaman Jann isimleri tadat edilerek bunla-
ğurdufu rahaunzlıfm, harbi zaif zumundan fazla bahsettiler ve Fran- devam ettiklerini gören gayri- sonra onun Romayı bırakarak şeria- . .. . . 
olan tarafın kazanmasından ve bu za. sızlar da "Gördünüz mü? biz size ne mUbadiller cemiyeti bonolann ti elde edeceğine hatta Kudüs hü - nn gen donmeleri içı.n niyaz edilmS:· 
fert tahkime çall§masından mütevellit diyorduk,, diye tasdik ettiler. kıymetten detmemelerine ve gay- kUmdarlığını dirilteceğine irana.n- te ve bunlara: 
olduğu söylendi. Her ne olursa olsur Orta Avrupanm en çok angaje lar vardı. - Sizler ne zamana kadar istirahat 

b. ü .. .. rimübadillerin zarara uğramama• . .. . . edeceksiniz? Ne zamana kadar ey 
VerBayda, müttefikler, ır s ru CU· olmuş olduğu merkezden, Londradan, 1 t • • . b 1 z· Neronun illh Jupıter neslinden ol- mukadd b-....nlr f dil ... ...:-t. _,_ 

A d · ·ı . ek eğ b 1 d 1 '' arını emın ıçın ono ann ıra· ~ . d v.1d. es ve U.rua e en ~""""' -celer pbi orta vrupa evı ı e sermayelerıni ç m e aş a ı ar. e duguna itikat edenler az egı ı. den cflda kalacax..-
ı '--- kıvrak b ~ azi d at bankası tarafından kabul 15•...,, Amerika ve nclltereYi ..... aı- bugünkü v yet ol u. Onun için Neronun ölümünden son- D ili 

lıyabilmek için kanşrk birçok manev- Bugünkü vaziyet nedir? Sıra ile edilmesi hakkında evvelce yapı- ra onun yaz kış mezannı çi~eklerle en yor. 
relere pri§tiler. Bu hareket 1818 de hıtdiselert gözden geçirelim. lan teşebbüsii tekrara karar süsliyen ve hayatta imiş gibi ge- (Neron) un öldflkten BOnra rerl 
VelHnctonunkiıte benziyordu, ve ol- Avusturyadan sonra Macaristan vermiştir. ce gündüz onun iradesine göre hare- döneceğine dair beslenen itikadın men-
dukça muvaffak oldular fakat ~mali iflAsa. uğradı. Fakat bu sefer ket edenler ve onun pek kısa hir za- şei öJU imparatorlarm semelara uçtuk· 
hnacak hattı hareketi bulamadılar, Londra yardım vaziyetinde değildi. ı Poli; Haberleri 1 man sonra geri döneceğini söyliyen- lanna inanılmasıdır. Bu itikat Rom• 
ki fada da buradan kopmuttur. Tek Fransa Macaristana 625 milyon frank _ ~ _ ler vardı. ya Yunanistandan gelmiştir. Yunan-
başna kalan lngilteft, gayri §elli bir istikraz etti. Ne gibi şerait altında ol- DtlkkAna tecavOz Neronun ölümünden yirmf sene lılar Allah ta.rafından cinderilen bir 
'.Avrupada bir cemiyeti akvam kurma- duğunu fld taraf da sCJylemiyor fr.kat sonra aslı nesli meçhul bir adam türe- hükümdarın ve bir halbklrm dUnya. 
ta başladı. lncllterenin Avrupa mti- şunu nazan dikkate almalı ki on sene DISrt kl,lden biri yakalandı m.iş, kendisinin öfüler arasından kal - ya gelerek insanlan sefaletten kurta. 
vazenesindekl an'anevt politikuını Fra.nsarun peykleri olan hWmetlere DOn gece Allettin, Ali, Ke- kan Neron olduğunu söylem~ Pa~ racağma itikat etmekte idiler. Roma.
hatırlamakta ciddt sebeplere malik o- mukavemet etmiş olan kont Betten ka- mal, Mnkerrem isimlerinde d6rt riyoda kendisine müzaheret eden bir lılar, Pompe devrinde ba itikada qi. 
lna Fransa bu cemiyeti kendisine bfnesi istifa ederek yerine, Fransa.ya kifi, Aksarayda nalburcu Vasilin sUril adamlar bulmuş ve bunların yar- na tdiler. 
ancak blr emniyet silahı olmak pr- ka?JI iyi görünen kont Karolyi gel- d kk b kla · dnnı ile adeta tekrar tahta '"tkabil~ 'U'ıı.attan ....... -e -el Kleopatranm 
tile kabul edft'df. Ve Klemansonun d.L 1.aff vaziyette bulunan. Avustur- ü imna ıÇa hllcum etmıt- ,. .ı.m" .u ....,.. ... .. 

p.hsı1e hupten evvelki Anglo - Sak- ya, lngiltereye borcunu ödemek ler ve 12 şife rakıyı gupederek cek derecede satvet ihraz etmişti. Romaya dağılan ajanlan, bu itikadı 
IOD teHlddıdnt bertaraf ederek ce- meeburiyetindedlr. Ona sade Fransa kaçmıılardır. yapılan tahkikata Putperestlerin ölen bir hültümda- neşrediyorlardı. Virjilin tllrleri de 
111tyetı akvama kendi nazariyesini ka.. yardım edebilir, pek tabii ağır şera- gare, mUtecavizlerin, 0 mmtaka- rm tekrar avdet edeceğine dair besle- ayni maksada hizmet etmekte idiler. 
bul ettirmefe mattffak oldu. it fle. Fakat bu şeraitin ne olaca- da 6tedenberi tecarizde bulun- dikleri itikatlann nıentemı izah et- Kalpurnius Sicil1111, genç lmpara-

Bu stsWm çift bir sistemdir. Evve- x..nı artık dtt•UnmJe ve söylemde mek müşkül değildir. . tor Neronun şerefine yazdıfı methi-
"' "9 -=-5 dukları ve tehditlerinden Urken t ti Fransanın vaziyetini eski politika hacet yok. La Haye mahkemesi, dok- Fra.nz Kampers, bUyilk skende- yelerde Virjilin ılirlerlndeld fikirleri 

u811llerine göre tahkim etmek, sa- tor Kurtlus ile Schobere, bir fran.'Jlz eanafın bir tDrlü zabıtaya haber r1n öülmiinden sonra ölüler araaın- ynilemiştir. 
talyen de , ILJllf pyeye ermek i~ln ce. pzeteırinin dedltl gibi (kendt anul• vermeie ceaaret edemecliji u- dan kalkarak avdet edeceğineJnaaıl- . rmtmedl) 
miyeti akvamı bir tııilAh olarak kul- n ne) An.,1118 projelerinden n~ letal•lfbr..;: dıtnu lBpM etnri§tir. ' 1 1 
]anmak. Silahlan önce, ~erika k~r- İnelerlnl bildlrdL .. • Polis, l\lietlini yakalamıtbr. Bu itikadın hıtişar etmesine sebep, Ucuz takel me& e es 
lüğii ve İngiltere cehaletinin d::up Po1onay, Alman ve Ukrayna ekal· Diğerleri de yakalanmak üzre· halkın, büyük bir adamm da her Ve şoförler 
bilemedikleri ve mAni olama an . ril ··..ı..··ı vazi . .-..tedir Her diri . ··1-~ kani 1 _ .. ""dır k • 

d (M0 ... ...._ lıyetle e mu~u Y~a. • er. kes gibı o ~ .... e o ma .. .....,. • On kurn•a yolcu taııma 18-
Versay muahedesi, sonra a 9.....-- f d mJ eti akva tet b yük bir ad ··1düğünü • _,. 
rek •· d f ) siste ine istinat ettiri- hadiseyi ' m 1 ce Y m - - mu:::a::ı ** ::w:z #M""m=ı Halk, il amm 0 tiyen şof6rler Te otomobil aa-en :u A~panm ;agttnkn güçlükle- kik etmektedir. Öteden R118Y& kendi deyiz. Halbuki o, ~rika ile beraber, duyduğu zaman . bunu itimatsızlıkla bi lerinin kendi aralanndan ıeç-
1 olan Polonya, hudutlarındaki Ukraynalılara lyt mu- Avrupanm koz oldugu OY'Unda son karşılar, onun diışmanlan tarafmdan • P • . --•·- k dı 
rtrifn en bafbca ~ı:nt lavya ve Ro- amele yapmaktadır o halde ki, Polon- darbeyi vun:İıak U7.eredir. Oy0nda ter· hapsedildiğini, yahut kaçınldığmı tıkl~n ~omıte ~ma ~a r. 
çecoelovakya, ı:.: dıd yadaki Ukraynalılar komiinizml I'~ kJ teslihat konferansı veya Hover tek- zannederek onun tekrar avdetini bek- Şımdıye kadar komıtaya 150 
manya grupunun a ır. ri tonyaya tercih ediyorlar. Son günler- filinin mabadi şeklinde başlamak üze.. ler otomobil ıahibi mllracaat etmif, 

On iki eeneden~rl, Fc:'sa !8.ıd de de Rusya Frantııanm (tarsin po- redir. .Ayni suretle Mısırlılar UçUncn a- bu otomobillerden. 120 ıinin fren 
dye nazaretl ile &11!11H\ evr Utik ) evzuunu teşk.il t'diyor. . 1 · ı k im•_.. 

ı:----.ı'leri ne olsun bir tek poU- ur m t' R •1 Fransanm kuvveti, korkudan do- srrda kral (Nekta nebraa) ın avdeti- muayene en yapı ara yazı A9 ... r. 
m~ Fransa Jıaricfye nazare ı uı:ıya 1 e ;;,. s· . k ku . . B k l 1 l K it b ...n il t tika takip etmektedir. O da Avrupaya isakt t H t- ,.ayor. ıstemı or ya istınat ediyor nı beklemekte idiler. u ra, nm ı- om e perşem e 5 .. n op-
rafmen Versay muahedesini tanin bir ademi teca~z ~k081:~ ~a ve mütemadiyen korku ile devam edi- Iardan Habeşistan içlerine kaçmıştı. !anarak Belediye noktai nazann· 
.ımek ısteme8ldir. .Bunu yapabilmek :~ki ta!:!::':'YJl~ fş için, Fransa hıı- yor. Bugün Avru~amn vaktile B~s- Mmırhlarm itikadınca: . da iarar edene alınacak yaz!yet 
için lt\Al\a dotnısu hayranlık veren rl ly tinin delAletini istiyor- ınadon yaptıfı gı1>1 bofazrm sıkmaga "Firar eden bu kral tekrar Mısıra hakkında bir karar verecektir. 
bir Tefaklrlık g&ıterdf. Biribirt ardı:- la:m~ nezare muvaffak olmuştur. Fakat Almanlar gelecek. hem de ihtiyar obrak değil, Komitenin Dahiliye Yekllehne 
il& '.Avnıpamn filtlyetlerl cemiyeti B hafta 1 de '.Almanya, tec- zaferlerinde barbar .iseler, Fran9PZlar, genç ve dinç olarak dönecek. Ve Mı- b. milracaata henm ceYap 
akftılll& a&rterlldf, fakat Fransa, ~ d ~· df pek de emni- zaferlerinde durendış değildirler, iti- sırltlann düşmanı olan lranldan mai- ya~ gı . Bu . • Ankarad 
tatmaea çilriiıniif bir Avrupayı mil- rit edilmiş 01 u. ım 

1
' R ile dalden nefret ederler. Bugünkü lQp ederek vatartdaşlaımı kurtaracak- verilmemttUr·. • ~ • 

ctalaa T• ipka etımek için çareler, se- yet edilmez bir dost 0 an usys Fra~ Almaııyanm 1871 de bulun- m bulunan komıtenın hır murahhasa 
ı,epler buldu. 192' teki hafif ümit 1- bat bqa kalım~ ~.uy~ Avu~u':t;: duğu vaziyettedir. Avrupaya serbest- .,Bilhassa eski Mısırda ölen hftküm- takip etmektedir. Lllzum 16ril
M muhafa7.8ktr kabinenin lngflte- :~rıs:~r:e: F~savr tar:ımdan bir s~lh vermek sure~le bu vaziyet- darlarm giine§ gibi ufukta kaybolduk- IOrae teşebbtısatta bulunmak 
rede ff bqm& ~esi n J..okarno ~ 1mmıştır tenistıfade edeeekler mı? tarma, onun i~ bunların tekrar diri- ilzere Ankaraya ıof6rler namına 
ltflAfmm milphem maddeleri ile sa ~ b i yfrel kalmanız Fransa maliye nazırı Avrupa k~ terek avdet edeceklerine inanılırdı. bir hey•et g6nderilecektir. 
b;iM>ldu, gitti. Blzmı un an. ee Ere misyonu ınüzakeratrnda (maddl ve o 

Prall8& emniyetini aramaktan bir doinı olamaz. Zira Framn ; manevt tesanüt) politikası takip ede- pıra · d 
an geri blmacl.L Bu pyeyt güttükçe Nouvelle) putesi, (hıgillz - ~~n· ceklerinı bildirmişti. Bize öyle eli- Bu akıam sınemallD a ___ ..._ 

'A yı ezmiş oıu,.,rdu ve 192' l!IIZ btrlepıesinin sadece mall _..a- g 
erlıa Tl'UJlıS te U 1 d tatbik edllmari) ltmımundan. bah- yor ki bu seneki Cenevre kont eransın- il B D Mfil rl 
ne 1929 da burasmm iste~ ~=u:: ~ Biz de FraM&ya ulu olacab- dan bir şey ~liyemeyiz. Perişan bir Cec • e e'ln son ese 
FranBa, pranti ir üktbıetle hare- Alınan mlletı gayri mahdut bir zaman D ı ı t iıakt taleplerini iki m1s11 'Lrttırdı. mm, (altın) gibi:~: (gayri kabili i~inap) ı kabulden bah- D a m 
H11811111 teminatlar olmadan kredi ket edeceğimizi n re- setmektedir. Bu devre ne zaman bite-
y&plllJYOrdu, Te bu suretle uzun bey. Şimdi kat'l oyun oynanmak tbebir cek? Bu an Fransa için büyük bir an- Al )" l fi k . • 
nelmllel konferanlar serisi başladı. dir. Akvam cemiyeti toplamnış dır Fakat belki de kendisinin def ne- manca. ıeı ı, s6z O ve 1arkılı ·imini g6rece ımız. 
Orta Avrupa memleketleri 1930 da haldedir. lngiliz murahhas ~~yetin~ dil~esi demektir. Fransanın itidal ile CONRAD NAGEL ve CHARLES BiCKFORD tarafından tem-
buhnanm Bebeplerinf, miişterek men- zail bir tesiri var. Heyet resın k. - Amerikanm da iyi bir Avrupalı gibi ıil -;dilen bu dram zengin salonlarda cereyan etmektedir. 
faatleri • olduklarım anJamağa ba~ b~ tebeddülü dola)'JSİle tam bır hareket; edip edemiyeeeklerini bekle- Madenlerin infilfu sahneleri sinema san'atinde görülebilen en müthiş tablolar 
laymea, Fransa (zti.rra blok) u ke~d_,i sal!hiyete malik olmadığını blldirdi. mek limn. ~----- Metro - Goldwyn • Mayer filmidir. 
sistemine dahil ederek m ti dahal e ettı. O ha. l de heyetimiz kimin nam ınn konu- !!!!"!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 .. !!!!!!I 

Briyanm ınenıorandomu, Versay şttyor? Alman murahhaslanndan bl- --------·Bu akşam Gala suvaresl olarak·-------· 
'.Avrupasmm iktrsa.dı ztnclrinı kuvve~ risJ. akvam cemıyet1 dahntnden ıse ha- Melek Sinemasında Elhamra Sinemasında 
Jendirniek için bir te~bbiisten b~ka ricinden dostluklar kazanmanm Al-
bfr şey defildir. manyaya daha nafi olacağını kapalı MARY GLORY ve JEAN MURAT 

Ve Fraasa, clddt bir terki tfflihat bir surette söyledi. ve bir Alman 
fikrl kal'Jlsmda peykleri ile beraber gazetesi de Cenevrenin, bir Fransız 
Bd katilliikten hafif olanını, yani sa- dolabı olduğunu ve bunu öted~beri 
d~ bütçe tahdidatını kabul etti. yazdıklarını açıkça söyledi. Avrupa 

• 
Emll Jannlnga'ln ibda ettiği en muazzam ve asil 

eserlerinden biri olan 

AJman - Avueturya gümrük birliği komisyonu mUzakeratrrida, Fransa, 
projesi ilAn edilir edilmez Fran- Cenevrede, ltalya, Almanya ve Rus· 
sa mukabil bir proje yapıp ile- yayr lstedifi noktai nazara imale e~ 
rf sUrdil, ve Fransa, Avusturyaya mlştf. Nereye gidiyoruz? Jngilterenln 
yaTdım etmek için mukabilinde siya- vaziyeti nedir? Acı bir surette sade 
si teminat istedi. İngiltere bankası kredimizi Fransaya dayand:ığ't için, 
ise ~fr pn istemeden 4,300.000 ti- biz, Fransa71 tutmak mecburiyetin-

tarafından temsll edllen 

Ktlçftk Daktilo 
Muıiki, Cazibe ve neşe filmi. 

Uzun müddet hatırası silinmiyecek sonderece güzel bir 
filmidir. Il!veten: meşhur piyanistler 

Wlener ve Doucet 
iki piyano ile çaldıkları son (FOX-TROT) lannda 

llAhların Sevgilisi 
( Liebling Der Götter ) 

filmini dilber ve aahhar OLGA TCHEKOW A ile beraber 
temsil edilmektedir. Bu filmde ezcümle Otello ve Loben
grin'in şarkılan işitilecektir. Iliveten: 120 ki~illk bir Orkestra &.,_ tarafından oynanan T ANNHAUSER üvertürü. 

"W nın bir '8heserldlr. 

Paramunt halihazır dünya havadisleri - Gandi Londra'da konuşuyor - lngillz donanması Portsmouth isyanından sonra·lngi
liz Kaye Don tarafından kazanılan Harmsvvorth kupası·Fransa'da btiyük manevralar-Çin'de tufan vesaire. 
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Devlet Demlryolları llllnlan 

729 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 12, ikinci teşrin 
931 perşembe günü 1aat on beıte idare mukninde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa nznelerimizae beşer liraya 
satılmakta olan şc.rtnamelerde yatılıdır. (2772) 

• • • 
idaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pis gazın ka· 

palı zarfla münaka1esı 14-10-931 çarşamba günü saat 15 te 
id •remerkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerimizde üçer liraya 
satılmakta olan fartn a ınelerde yazıhdar, (27 .:n ~ 

inanlı Aygır Deposu Mü
dürlüğünden: 

inanlı Aygır deposu ve inekbancaine muktaıi 80,000 kilo sap 
saman 50,000 kilo kuru ot 30,000 kilo yulaf 10,000 kiJo mısır 
5,000 kilo çavdar 5,000 kilo arpa 5,000 kilo kaplıcanın al~ni 
aurette 20 gilo müddetle münakasaya konulmuştur. 10 Teşrini· 
evvel 931 tarihine müsadif cumarteai günU Tekirdağ Baytar mü· 
düriyeti dairesinde ihaleıi mukarrer bulunmuştur. Şartnameyi ve 
nümuneleri görmek istiyenler ber gün Tekirdağ vilayeti Baytar 

Müdüriyeti ile inanla'da depo müdüriyetine müracaat edebilirler. 
itaya talip olanlar yevmi mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ' 
Baytar müdürlüğüne mliracaat etmelidirler. (2667) 

1 Mahkeme ve icra lllnlar1 
-------.ı 
lıtanbul 1 üncü icra memurluğun- /Btanbul 3 uncü icra mtmurluğu.n-

dan: dan: 
Tamamına (3260) lira kıymet tak- . . •. 

df d ·ı L• d ki d S 1. h Bır borcun temını ıçin nıahçuı; ve 
r e ı en r ın ı ı a e ınıe atun ma . . . 

• v paraya çevrılmesıne lvtrar verılen mo-
hallesinın O ·man çavuş sokagında a- b·ı f t k 8 T · · ı 931 . .. . ?l ı ye ve go ra a ımı e,rınıeve . 
tik t .1 cedıt 19, - numamh maa ahşap t 'h' d t 9 30 d ·ı·b Fi . arı ın e saa , an ı ı aren ruza 
hanenın tamamı bu kerre acık arttır- y d S f b h 11 · d 10 d'I · 1 10 T. • . ga a a a aşı ma a esın e nur.ta-

9
m3alyat ~ha.zed 1 mı~tno up . d' eşnhnıevf'l rab l\feaudiye apartımanındn açık art. 

arı ın e şaı amesı ıvan ane;> e . . . 
. . ., . . , . tırma ile satılacaktır. Talıplerın ma· 

talık edılerek .. 6 Teşrınıeveı 9:..1 tarihı- h 
11

. d .. ti il· 
·· d·r aza te · .. .. t 1, t a ın e memuruna muracaa an an 

ne musa ı p r sı gunu saa '* en 1 ır" 
16 ya kadar İstanbul 4 üncii icra dai- 0 unur. ( .>,>) 

rtesinAdet açık ~kr~ır~d~ ~uBr~t~le. atılacak _F._at_üı_s_u_lh_h_u_k_u_k-ik-in_c_t_h_d_k_in-ıl-i-
ır. r ırma 1 ·ıncı ır. ınncı artırma w• d 

da bin liraya talip Çlkmış olup bu ket· gın en: , _ .. 
re en ziyade ıırtıranın üzerinde bırakı Ak.-mrayda şekercı M>kagında .1 nu-
lacaktır. maralı dükkAna 15 / 16 - 9- 931 ta-

Arttırmıya iştirak için yiizde yedi rihinde vefat ~den sucu l\fuh!'tine. ha· 
teminat akçe i alınır. Müterakim \Ct· nımın tereke me mahkemece vazıyet 
gi, belediye vaklf icare i miişteriyc ait e~ilmiş .olduiuıtdan tarihi iland.an İ· 
tir. Haklan tapu icillcrile <ıabit olmı· tıb:ıren alacak ve borçlulann hır ay 
) an ipotekli alacaklılarla diğer alaka- n fddiayı nraset ede~.terin üç a: 
daranın l'e irtifak hakkı sahiplerin bu zarfında mahkemeye muracaatları ı· 
haklarını ,.e hususile faiz ,.e masarife lan olunur. (1746) 
dair olan iddialarını ililn tnrihinden 
itibari?n yirmi gün i~inde evrakl ınüspi Fatüı sulh hukuk ikinci 'ıtikimli· 
t11lerile bildirmeleri tazımdır. Aksi hal ğinden: 
de haklan tapu icilleril e sabit olmı- Hasekide Davut paşa nnbehar 
yanlar satış bedelinin paylaşma. ından mahallesinde reici sokağında 9 nu-
harİ!i kalırlar. Alakadarların icra \'e maralı hanede nfat eden l<'atma 
iflas kanununun 119 uncu maddesi Zehra hanmıın terekesine mahke· 
hükmiine göre tevfiki hareket etmeleri mece vaziyet edilmiş olduğundan ala· 
,.e daha fazla malumat almak i~tiyen- cak ve borçların bir ay , .e iddiayı Ye
lerin 931 - 198 do~ya numarasile me· raset edenlerin üç ay ıarfında mah
muriyetimize müracaatları ilan olu- kemeye müracaat etmeleri ilan olu-
nur. nur. (1747) 

İnanlı aygır deposu ıiıü
dürlüğünden: 

Tekirdağ vilayetinin Muratlı nahiyesi dahilinde inanla aygır 
depoıu ve inekhanes:nde inşası mukarrer ve 3338 lira 33 kuruş 
bedeli keşifli hizmet hayvanat ahırı kapıla zarf uıulile 20 gün 
müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. 11 teırinievel 931 
pazar günü saat on bette ibaleai icra edilecektir. Plln ve ıart
nameyi görmek iıtiyenler her gün depo müdOriyetine müracaat 
edebilirler. inıaata talip olanlar mezk6r tarihe kadar münakasa 
müzayede ve ihalit kanununa ve şartname ahkAmına tevfikan 
baıırlıyacakları teklif mektuplarım komisyona tevdi etmit bulun• 
malıdırlar· (2668) 

~- oı, Tabibi -----

fi Karadeniz postası 1
1 

Hastalarını her gün sa· 
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her sah saat on 

!ı : 

üçten itibaren meccanen l! Erzaram I!·'.: 

cliı çeker ve tedavi eder. ·' ı 

Muayenehane: li vapuru t H r ~ H nı ~ H ii 

1
30 Eylül i,!:·· Kadıköy Mıs1rh oııu Ya· 

YUZ TUrk •okak No: 8 k s· k ı== .., ____ ..._ __________ .... günü a şamı ır eciden hare· !~:. 

ketle ( Zonguldak , İnebolu , i 
f.j~D~o~ğ~u~m~v~e~K~a~d~ı:.::n~h~a~st=a=ı~ık=ıa~r!!i!ı~I 1 Samsun, .. Ordu, Giresu~, T ra b· li 

mütehassısı zon, Surmcne ve Rıze ) ye ~ı=:. 
' Doktor i! gidecektir. l 
, Hüseyin Naşit 

1
~i Fazla tafsilat için Sirkeci, İ: 

!
, TDrbe, eski Hilaliahmer binası ii Yelkenci hanındaki acenteli· ı: 

1 No. 10 Tel. ls~~~bul: 262~ U:!::u.:~.:::::::..~!·:.;~;:!:w:ı:Ü 

lstanbul Bcledlycel llllnları 

Bedeli geıfi 35647 lira 10 kuruı olan Şiılide Rumeli caddesi 
He Nişantaşaada mektep sokağı parke kaldırım tefrit ve tamiri 
kapalı zarfla münakaaaya konmuştur. Talipler ıartname almak 
ve keşif evrakını görmek için her ğfin levazım müdürlüğüne 
müracaat etmelidir. mftnakasaya girmek için 2674 lirahk teminat 
lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depoıito ıuretile yahut hüku
metçe muteber tanınmı.ş bankaların birinden getirilecek teminat 
mektubu ile olur. işbu teminat makbuz veya mektubunu tartntme, 
teklif mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair 
vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 1 S • 1 O • 931 
perfembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene verilmeli
dir. (2737) 

• • • 
Şehir Y ah mektebi talebeleri için imal ettirilecek 60 rumi 

ve 60 harici elbiıe 60 palto 60 iskarpin ve 60 fotin kapalı ıarfla 
münakuaya konulmuftur. Talipler şartoama almak için her gün 
Levazım mOdürlügüne müracaat etmelidirler. Münakasaya girmek 
için 320 liralık muvakkat teminat ile ticaret odasında kayıtlı 
olduğuna dair vesika lazımdır. Teminat ak~eıi ya nakten veya 
depozito sarctile yahut HilkCımetçe muteber tamo!Dış bankaların 
birinden getirilecek teminat mektubu ıle olur. Bu ıekilde teminat 
ve vesika ile beraber 22 tetrinievvel 931 perşembe günü saat 
on beşe kadar Daimi encümene müracaat edilmelidir. (2855) 

Matbaacılara 
lstanbul gümrükleri başmü
dürlüğünden: 

Gümrüklerce kullanılmakta olan 128 kalem evrak, defter ve 
sairenin tab'iyatı için 6-10.931 salı günü taliplere pazarlık yapı· 
lacakbr. Paıarlıj'a iıtirak etmek iıtiyenlerin nOmune Ye ıaı tna
melerini görmekle beraber o gün 1aat on dörtte 375 lira teminat 
akçelerile birlikte BaımUdürlükteki komisyona gelıinler. (2860) 

_z :::z::::s c: 

inanlı aygır deposu müE 
dürlüğünden: 

Tekirdağ Yiliyetinin Murath nahiyesi dahilinde İnanlı inek-
hanesinde ioıaıı mukarrer ve 3131 lira 83 kurut bedeli kqifıi 
buzağlık ahırı kapah zarf uıume 20 gün müddetle mevkii mU· 
nakaaaya konulnıuıtur. 11 tefrinicvnl 931 ~zar gUnO 1aat on 
beşte ihalesi icra •• edilecektir. Plf:n ~e tflnt~r.Yi g6rmek iati
yenler her gün meıkQr inekhane mlldüriyetine müracaat edebi· 
lirler. ioıaata talip olanlar meıkür tarihe kadar münakasa, mü
zayede ve ihallt kanununa ve ıartname abklmına tevfikan 
bazırlıyacakları teklif mektuplarını komisyona tevdi etmit bulun
malıdırlar. 12669) 

lstanbul Ziraat mektebi mü
dirliğinden : 

Mektebe kaydolunmak Ozere milraciat eden efendilerin 1 tq· 

BORSA 
3 

Kambiyo 

1 Jnrm~ liraaı K.r. 
.. T .L mohhlll Dolar 

f'rıot 

Um .. 
.. 
.. 

. . 
• ... 

Belr.ı 

Drahm· 
1!. Frarıt 

Leva 
florfn 
it uroıı 
~lllıtıı 
Peıeta 

Mark 
Zloti 
Pengö 

!o Le, Kuru, 
1 Tilrk lirası Dinar 

Çen·ontç Kuruş 

"ukut 

ı !sterlin (lnılllıı 
ı Dolar (Amerllra) 

ıo Frıınt (Fransız 
20 Liret [ltalya 
O !•rant Belçlhj 

Drahmi [Yunaal 
iO Frank L lıı·lçrel 

Leva BulıarJ 
ı Florin {felemcntj 

ıo Kuron [Ç,k0$lovak) 
ŞJltnr Avnmırya] 

ı Peıera f lıpaııya) 
1 Ra)lmar~ IAlmaııya] 
ı Zloti ~ Lchısr.0 

ı PenıcS 1 Macarınaa 
Ley [Romanya] 

20 Dinar ! YnıoslovyaJ 
ı Çevoaeç Snyet 

Altın B 
•1 orsı 
ı• ecldlyc harfd 
8ıııkoııot \ 

SEYRlSEF AlN 
Mcrteı ttenruı: Gılata töprll b~ı B. t36t 

Subc A. 51rtccl Mlihürdar zade bıın t . 2740 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 1 Tqri· 

nevvel Perfembe 17 de. 

MERSiN POSTA&I 
(INEBOLU) 2 T eırinevvel 

cuma 10 ela Galata rıhtımın· 
nur, n 

dan Kalkarlar. 

Adalar cuma tarifeai lljve

dilmittir. 2 Teşrinevvel cuma 

gUnü hali hazır pazar tarif esi 
tatbik edilecektir. 3 T eşrinev· 

velden itibaren A<lalar yaz 

tarifesi llğvedilmit ve yeni 

ıonbabar tarifesi iskelelerde 

illa olunmu,tur. (2850) 

1 

rini evel 931 perıembe günü mllaabaka imtihanları yapılmak ilin 
üzere Sirkeciden saat ıekiı buçukla kl'lkan trene binerek Yetil- lımir Verem mücadele cemiyetilt 
köye gelmeleri il•n olunur. (lzmir Verem mücadele cemiyeti Sıh· _ _...;._.;;.... ___________________________ hat ve lktısat Almanarı) lsimli eserin 

Konya Vilayeti 
Muhasebei hususiye müdürlü· 
ğünden: 

Konyanın Dere karyesinde Deliliktaı mevkiinde Maarif de· 
ğ'rmeni demekle maruf Dakik fabrikasa ile Şemsi mahallesinde 
tramvay cadduinde klin Muallimler birliğinin ikamet etmekte 
olduğu bir numaralı hanenin mülkiyeti satılmak üzere 13-10·931 
tarihine kadar kapalı zarf usutiJe müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanların Encümeni villyete mOracaatları. {2658) 

Fatih •ulh 3 acil hukuk mahkemesinden: 

93 l ·6 Gurııba ham.nesinde 13·9·930 T. \'erat eden !\lu.mfa oğlu ~lehmel 
., " • 1 1 -9 9.10 .. • Ömer otlu Riza 
.. .. • • • ~·u~uf oğlu Yu~uf 
., ., • .. " Ömer Oğlu Yakup 

neşri •e tevzii ve furuhtu hakkındaki 
mukavelename ve zeylinin mukarrer&• 
tı 30 Eylül 931 tarihinde hitam bulmuı 
ve cemiyetçe nrilen vesikaların da 
bittabi hükmü kalmamış olmakla bu
günden itibaren ne benim ne de başka 
hiç bir kimsenin bu işle alaka n rabı
t.ası kalmamıt olduğunu ve işbu cemi
yet tarafından veya namına her hanı( 
bir müracaat ve hareketle benim kat'· 
iyen münasebetim olmıyacağını illn 
eylerim. 

lzmir verem mücadele cemiyeti 
Sılrlt.at r.:e /1'tıcat mücadele Almanağı 
tabi ı·e na~iri müteahhidi Mchnıet 

Raif 

fabela ~o. <11 
2426 
2273 
t7S.3 
2197 

.. , 1'2·9·930 ... . ·• l~mıil oglu Ahmet 
17 Çarşambada ~fchmet a~a hamamı karşısında ~o. 9 da \'cfıt eden ~lehmct ah 
18 Gurcba hamnesindc l ·9 931 T. ,·ctat eden Ali oğlu ;\'ccati 

2677 
o 

30 ,. ,. 2·931 .. • Hüseyin oğlu Ba~an 
,, • • .. • .. lbrahim oA'lo :Mehmet 

., .. .. • .. Hasın 

67 
331 

~6:5·189 

2518-223 

53 Taşçılarda No 18 Singtr hanında 20·4·931 tarihinden Sı\·acı ojtlu .\nam Hlcdi Arıı:H'A 
54 1\1ev1Ane ı-apı veledi Karabaş 1\1. i\limar Ha~an S. 44 ~. ha.nede 21·4·931 tarihindt cf•t cdcrı Ü l;üplU Hahl 

kızı Ayşe 

59 Aksarayda Kemal paşa malıallcsinde Rasım pasa S. N. t hanede 22 5. 93 t ıarihirıdc ,·efat eden f atma H. 
(;2 
62 
64 

Gureba hastane!'indc 3 931 T. vefat eden Hüseyin oğlu Hasan 607·6\ 
,. ,. •. ,, .. 1 lacı Ali o~lu Mehmet :5~6·314 

Küçükpazar caddesinde 66 N. aşçı Apo~tolun dükktnında :5 931 t ölen Saıafin oğlu Haralımbo 
67 l\lültü Ali mahallesinde ~!imar çeşme~inde 52 ~. lu hanede 8 6·931 T. ölen Ahmet bin Ali 
92 Karagümrük Den'lş Ali mahallesinde Hasan fehm paşa cadde~indc 48 ;\'. lu dükkAnda 18·7-931 Terihinde 

\efat eden l lasan oğlu .A. ptullah. 
95 Sofularda bakkal S 2:'\. lu hanede 24·7 9JI tarihinde vefat eden Fatma H. 

Baltda e~amisi muharıer ölülerin ttrtke,inc mahktmece vaziyet edildiğinden tarihi ilAndan itibaren alacak ve 
borçlann bir ay ve iddiııyi veraset edenlerin üç &) zarfında mahkt:ıne}C müracaat etmelcrı il&n olunur ll748) 
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• • • 
..--..-.rJda abnacalı eYe1ee illa • 

...... talip 9kmaclıtıltdaa 
- 931 cu .. n.ı sfllll ... t 15 
bia deYal8 edlleaktb. Ta- 8080 38000 
~ ........... ,.. 

fP.ltM lcla )'fflaf .... .. 
a •lraaatıan. <•> -<.-> 

• • • 

• • • 
Pasarbk •Ntile aJIJl8Cllit .a. ,__6 1 IJalt edDo ........ men· fla, nau' 

iti4aJ•• 11r1•-•lfl•Hn , _ 10 - •• 
,..rt.11 .... aat 15,30 cha 19&ıarlr
h •eıwa• edilecektir. Taliplerin prt-
nam 111 •••"* .. ,... 
etmek ._,.. s-. a •lrwutla& 

(31'7) (2*} .. . . 
SYeJee .,..ttdda ahneatr ilan e

..._ samanın verilen flatr haddi ftf. 
dal .. llr.llMdltinden 5 - ıe - 931 
tarWnde ,.urtesi dnl aat U te 
Jtaarlıia ...... e4llecekttr. Talip. 
lem ......_. ... oka.ak •• Puarı .. 
h "'"' -:illa nkti .... ,, .. 
ICoa a n. <• (ıNll 

87 ı 

müzayedesi 
ilanı 

Borçlunun 
ismi 

Hatice 
Firdea H 

Siraaat H. 

Yol El. 

590 1915 

mea.W ~etme ........ 
· Ş mOkerrer ve yeni 44 numa· 

,ea dokun ıekiz arf1D ana 
&zerinde atlradaa beı buçuk ve 
inden kArir a.t buçuk katta on 
iki oda dlrt sofa bir antre bir 
mutfak hir medbal odalarda 6ç 
dolap haricen iki ufatl medhali bir 
ıabniı bir balkon bir taamam ma· 
hali odun, k6mDrlOk Ye otuz bir 
arflla halaçeyi bil.ı la.nenin ta• 
mamı. 

6109 Beyl ... eyiacle eyi mahal· 
1.mde Ça•Lca ca deıinde eski 4, 
4 mlkerrer 'e 7eai 34, 7 numarab 
iki Jlz • arpa ana Ozerinde ab-
PP iç katta biri undık oclau 
olmak ._. yedi oda Wr sofa f iki 
..... bltlnmlf iki ıdak •fa ha· 
Wedir) bir plmtt iki mutfak iki 
..... Wt mlfteNk lm1a yet-
llİlf ........ JallaceJi .. mu• 
...... _ ...... ......... elyevm 
Wr ... .,h .• 

l tqfildyeclea mlfrez 
M~ye mahaltaiDcle Dertlb 
10kajmcla tiki ve yeai 13 
ralı Jlt aqm ana •-lk 
dalü6 ahpp iki katta ç 

bir paulbaae bir klm•llk 
ka,a oaUd 

.. ... , .... 
rettla 8' 
Jerle N 
dire H. 

Mehm 
Arif a 

Bdri 
lek H. 

FamaH. 
Y_,ap. 
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Ba 
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Çocuklara mahsus 
HAYAT KTABI 

il 

ıra 

NIN 

Bayat· Kumbarası 

lst. fili +icaret 
Mektebi müdürlüğünden: 
Mektebimizin 10-10-931 cumartesi günii açılacağı ve den

lere o gün başlanacaiı ilin oJunurr. 2722) 

BANKA- Y8 Tıcarethane-1932 unesi ti~arl lgenda 
. iare mahsus defterları Ç1kmışt1r. 

ilk, Orta ve Lise kı111nlannı muhtevidir. Bütün amıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gün müracaat olunabilir. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

ri elefon 22534 lstanbul - Şebzadebaşı 

Leylt 
ve 

nehari 

125, 150, 200 Kuruş. Bilumum Kırtasiye .... n:~-yii·;;Nehari.i lnkılip Liseleri rA;;;-iik:Oria;·İ::m!!tlnİ 
nnm .... ı. • • Li K 1 •IJUl•••i••ı 

Ank~;:•:~::~8No.~:·~~tap Mağazası mr:::=~~~~~! Müessisi , Neblzacie Hamdi_ j .se -:•ıımanı -ı 
Fi. 100, 

Deposu: 
Mehmet Sadık •••••••ili ii!! Resmi ders porgramlarını tamamen tatbik eder. Ecnebt lisan tedrisatı, ecneb\ mekteplenne katıyycn )uzum bırakmıya- !§! 

H!i cak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mürebbilcrinden mürek- ftii 
-~T~~~~~~~-h~-.~~~~~~~~~A~--~.-.-d~.~-, k~~han&~~w~mm INKILAP LISEL~R~~E ~r~ru~tatam~~ni~t~buzınu HÜ 

Ü tün in ıs arı um umı mu ır- ı.:! kalple teslim edebılırler. (Mufassal izabname vereceğiniz ndrese gonderılır. Mektep Nuruosmanlyededır. Telefon 20019) Hu 
k-:::a::::sa;sru:ıeeı!!Jl:iftlneaai:-=L===:1nHftF::EF- r:~mrsm.q!i!HE==:m= •+e!= 

liğinden: -··-·-······ -···---·· · - ·NiŞantaşiiid·a · c::--=··-=· =======~ 
(26-9-931) Tarihinde kapalı zarfla icra olunan klğıt ve kar- K erkek ş• ı• T akk• L• • 

ton münakaıasında taliplerin teklif ettikleri fiat haddi itidalde Le~~f :: Nehart 1 ~ 1 er 1 ısesı 
g6rlllmemiıtir. Bu sebeple mezk6r klj1t ve kartonun 8-t<ı931 a.f 

Ana • ilk 

Orlll • Lise 

b Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı Anrenmek i,.in Franaızca, Almanca, İngilizce kursları ve Kız-Peqem e gnnn tekrar kapala zarfla ml1nakasası yapılacaktır. v5 T 

Erkek talebe için ayn binalarda ayn leyli te,killb mevcuttur. Her gün saat 10-17 ye kadar talebe 
Taliplerin o gün saat (13) te teklif ve teminat mektuplarını kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. Tedrisata 19 Eylülde başlamışbr, 

hamilen Galatada mubayaat komisyonuna müracaatları. {2789) Telefon: Beyoğlu 2517 Tesis tarihi: 1879 

sofa birer mutfat birer evalb birer 
çimento evaltı (maltız ocaklı sabit 
çamaıırlık kazanı ve fırın vardır ) 
ve yüz altmıı iki arşın arsa üzerin
de bir mutfak ve iki dönüm bin 
kırk bir arıın bahçeyi ve 9 numa
raJı haneye muttasıl kigir bir 
oda bir mutfak bir ahırı havi 
köşklerin tamamı. 

Yukarda cis ve nevile mevki ve mllştemilitı yazılı emlak 61 
gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticeeinde bizalarmda 
gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek birinci 
ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve 
4 teırinisani 931 tarihine müsadif çarıamba gOnü saat on dörtten 
itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçuktan 
muhammen kıymetini geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekil
mesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkür günde 
saat on bet buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eyleme
leri ve saat on beı buçuktan sonra vuku bulacak müracaatlann 
kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların 
kat'i kararı esnasında hazır bulunmadıktan ve baıka talip zuhur 
eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmit addo
lwaacaklaıı lüzumu ilin olunur. 

V~K~~·n~ Gazi muallim mektebi r11ü-
, uçuk ılanları 1 · d .. l ·· \J •• d . 

Her gün neşrolunur-~ ur ugun en. 
Mis fabrikası mUstahzerata 
Kolonya. lAvantı, esans.1 diş marnnu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. Mis müstahzeora.anı bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(aynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Ayda 90 Ura kazanablllrsl· 
nlz - Istanbulda. taşrada. vllayetlerdr, 
kazalarda memur ve memure istiyoruz, 
işinize, vazifenlze halel j!;clmiyecektlr. 
Bize mektupla sorunuz 

lstanbul Postanesinde 400 

ıı rı~~ımııı 
AYAKLAR! TERLEYENLERE 

HiDROL 
TERİ ve KOKUYU DERHAL KESER VUCUOA 
ZARAR VERMEZ HER ECZANEIJE BULUNUR 

inıa edilmekte olan Gazi Muallim mektebi jimnastik salona 
zemininin döteme ve jimnastik aletlerinin imalile plan üzerinde 
irae edilen yerlere montaji ameliyatı 22-9-931 tarihinden itibaren 
12 -10 - 931 tarihine kadar 21 gün müddetle münakasaya vaze
dilmiştir. 

Talipler plan, proje ve ıartnamelerini görmek Ozere her gün 
maarif vekaleti inıaat dairesine müracaat edebilirler. ihale maarif 
vekiletinde toplanacak inşaat komisyonu taraf1ndan icra edil~ce
ğinden müteahhitler ihale tarihine ml1sadif 12- 10-931 pazartesi 
günü saat 16 da müzayede, münakasa ve ihalit kanununa göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplar1nı mezkur komisyon riyasetine 
tevdi etmelidirler. (2726) 

1 KRAMIYELI 

Emniyet Çayını 
Arayınız 


