
Bekle~ ! 

Greta Garbo 1 
Bu maruf sinema yıldızının 

hakiki hayatlnı yakında sD· 
tUnlarımızda okuyacaksınız. 
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ismet Pş. ayın on birinde Peştede 
parlak bir surette karş_ılanacaktır 

"Türk vekillerinin Atinadan sonra Peşteyi ziyaretleri 
Macar milletinin iftiharla karşıladığı bir hadisedir ,, "'- - - __ ....._ -

Balkan Koni er ansı 
Yıldızda~aJ?ifan hazırl~klar bitti 

Konferansa iştirak edecek Yunan 
murahhaslarının isimleri bildirildi 

Balkan konferansının toplanacağ1 
Yıldız sarayında dahili hazırlıklar 
bitmişlir. Mecidiye camiı önündeki 
yol yeniden yapıldığı gibi saray için
deki yollann da tanzimine çalışıl
maktadır. 

Balkan bUrosuYlldıza taşınacak 
Konferans gününün yaklaşması 

itibarile darülfünunda edebiyat fa. 
killtesi dersanelerinde çalışmakta o
lan Balkan birliği bürosu cumartesi 
gününden itibaren Yıldıza nakledile
cektir. 

Konferans ka.tibi umumiliğine bildi 
rlldiğine göre gelecek Yunan murah
ıhaslannm isimleri şunlardır: 

goriades, Selftnik serbest mıntakas: 
erkanmdan; l\l. Mavrokordatos, Se
lanik serbest mıntakasr erkanından 
M. Papaconstantinou, S~lanik Tica
ret odası reisi; M. J. Lambitis, d:ıva 
vekili; A. Embricos - Coumoundou" 
ros, sabık meb'us. 

Bunlardan başka matbuat ve tica· 
ret odasından birer murahhas da bu
lunacaktır. 

M. A. Papanastasiou, meb'us, sa
bık başvekil, Delegasiyon reisi, (hem 
şiresf madam Lopresti ile birlikte), 
l\L A. Mylonsa, ayan ı-eisi, sabık na
zır, madamlle, G. Mercouris, sabık 
ınazır, A. Balkabassis, meb'us, sa
bık nazır, J, Valalalas, mebus' sB? 
bık nazır, Ch. Vamvakas, Selanik be-

Ba veklll mlzle M. Venlzelos we heyetimiz Yanan mecllslnde -;t;'i:iıen TU;İc:Ç8"" nutk-u dlnllyorlat Iediye reisi, K. Venlz.elos, meb'us, 
' [ Köşedoki resim Başvekllimlzi dostluk muahedeslnln taadsi merasiminde zaptı imzalarken gösteriyor ] Leon Maccas, meb'us, N. Bacopulos, 

Eksperler: Jeneral T. Laskara· 
kis; M. N. Terzoglou, meb'us; D. San 
tis, darülfünun muallimi; Th. Pen
therouda.kis, Yunan P. T. T. Müdürü; 
Gr. Cassimatis, dava vekili; Tütün 
bürosundan bir murahhas; Tütün bü
rosundan diğer bir mııralıhas; Dok
K. Kyriazidis, Atina bel-ediyesi sıh
hl teşkilatr reisi; Yunan şimendiifer· 
leri müdürlüğünün bir murahhası; 
Yunan şimendiferleri müdürlüğünün 
diğer bir muralıhası; Boyadjoglu, Se
lA.nik ziraat odası murahhası; X. 
Lefcoparidis, "Les Balkans,, mecmua· 
St müdürü, 

K!'ttipler de şunlardır: 
Oh. Papa:zoglou, sabrk meb'us, D. ..acar sefiri M. Ta.hl dilll akşam~ a;yrılacakla:rdır. Ben paşa hazretle- meb'us, A. Verdelis, meb'us, G. 

kspresle Buda.peşteye gitmiştir. rinln hareketlerinden sonra Peştede Afeudoulis, ıoob'us, F. Saraniis, 
e M. Tahl hareketinden evel bir ild gün dalta kalacağım ve ekspresle meb'us, G. Pesmazoglous, sab1k 

muharrlrlmize demiştir ki: hareket ederek aym yirmisinde ts. meb'us, L. Caftandjoglou, sabık se-

Sakalis, dava vekili. 

Alman kabinesi istifa etti 
Berlin, (A.A.)- Brünoig kabi

nesi mü,terek istifasmı vermiştir. 
- Başvekil ismet P3?'3 ~~etle- tanbulda bulunacafmı. fir, Sp. Loverdo, Yunan bankaları 

ıile Haridye vekili Tevfik~~ be- Peştede bekleyorlar ittihadı reisi, madamile, .A. Svolos, 
yin Budapeşteyi z:iya.retlerı munase- Peşte, 6 (Husust) _ lsmet Paşa darülfünun muallimi, J. Spiropou-
betile yapılacak merasimde ha.zu .bu· ve Tevfik Rüştü bey aym on birinde los, darülfünun mua11imi, Lö. Dok-

Yeni kabineyi Kilrtiyüs teşkil 
edecektir. 

Juııınak üzere memleketime gidıyo- burada. beklenjyoriar. Bu ziyar~t tor B. Bensis, darülfünun muallimi 
rom. . dolayısıle Macar Başvekili Kont Jul madam.ile, A. Sideris, ziraat yük-

Berlin 6(A.A.) - Brünnig ka
binesi bir parlamento kabinesi 

lsmet Paşa Hazretlenınhı- Loza.n Karoli, şunlan söylemiştir: sek mektebi muallimi, B. Simonidis, 
sulhünden beri Türkiye haricine ra~ - Bugün reisi b'"lu11duğum hü~ ziraat mühendisi, P. Papa.dopoulos, 

olmaktan ziyade bir Cnmhur re· 
iıliği kabineai olacakbr. Zira wıı.ıuı ııK seyaJıatt.e .J\tınadan sonra o,..,. kt\met, selefim Kont Betlenin bilyiik sabık baş konsolos, Sp. Agapitos, 

Budapeşteyi de ziyaret etmeleri 1\-la- Tfüık milletine karşr beslediği hissi~ turizm teşkilatı murah.hasr, Grario- M. BrOnninı, mareşal Hiodenburg 
son derece itimadına mazhar ve 
fırkalara karşı daha ziyade müs
takil olmağa azmetmiş bulun

car milletinin iftiharla karşıladığı yatı tama.ınen tasvip etmektedir talds, sabık meb'us, madam l'tiinet-
mes'ut bir hadisedir. Hiç şüphe :ok· Kont &tl~nin Ankarayı ziyaret etti· ta Thaniopoulo, kadın cemiyetleri 
tur ki bu ziyaret iki kardeş millet ği zaman gördüğii samimi hüsnü ka· murahhası, mada mA. Thiakoki, ka-
arasmda. eskidenberi mevcut olar. s~- bul iıki kardeş millet olan Türk ve dm cemiyetleri murahhası, S. Gre. maktadır. 
~ffd~~~~~ ~ ·~dk~~~~~~•========~==~=~====~===~~=~==~ 
kat daha takviye.sinde buyük bir bir kat daha derinleştirmiştir. Is- Amerikalı reiisör şerefine dün Da-
imi! olacaJctır. met Paşa ve Tevfik Rüştü Beyin bu- 'J 

Başvekil Hazret!eri ~ük_tı~~ .~6- :raya muvasalatlarma bütün Macar ru··ıbedayide bir çay ziyafeti Verildi 
kezimize teşrinievehn 11 ıncı gunu va- İsmet Pş. Hz.nin refikaları Hf.nin bir milleti tarafından sevinç ve heyecan· 
racaklar ve dört gün kaldıktan sonra yunan ressamı tarafından çizilen krokisi la tasvip edilen sa.miıni bir dostluk h f lzd hll ali f } f 
ayın on dördündi günü aramızdan rAa tıırafı 6 ıncı sayıfadal Rejisör, şe r m e e s p se er er ne 

yıl başı gecesinde Limanda alt bir mm çevirmek istiyor 
işllyen nakil vasıta-

1 milyon lira kazanabili siniz ları birleştirllnıelldlr 
TayYare piyanko müdürlüğü 

yalnız yılbaıı gecesinde çekilmek 
!e bir def'aya mahsus olmak 
uzere yeni bir piyanko tertip 
etmiştir. Bu keşidenin planı ha
zırlanmıştır. Birinci ikramiye 
1,000,000 liradır. Ayrmca 400 
200, 150, 100 bin gibi büyük 
ikramiyeler ve mfikafatlarla 
amortilar ıvardır. 

1-10 biletin fiyatı 10 lira, 1-20 
biletin fjyah 5 liradır. Bundan 
b ka ayrıca her biletin ortası 
aşb ı dır isteyen kopararak 

zım a ı . k . p·ıA 
ortaklama alabilece t~~ ~ an~ 
göre bir milyon liralık ı ramı~~~~ 
kazanan onda bir bi!et sah~b~ 
lOO OOO yirmide bir bılet sa ı ı 
50,000, , lira ikra~iye a~acaktır. 
ikramiyelerden hıç tevkıfat ya~ 
pdmiyacakhr. Nu;°larala.rı~. adedı 
elli bindir. Beş bın yedı yuz nu· 
ınara temamen kazanacaktır. 

Piyanko biletleri kanunu evetin 
sonuncu günü saat beşe kadar 
sablacak ve yılbaşı gecesi saat 
sekiz de keşide yapılacak ve sa
at 11 de bilet almış olanlar ye
ni seneye girmeden bir saat e~
vel gazetelerle, radyo ile ta~· 
lerini denemiş olacaklardır. Pla-
na göre 1 O kişi bir milyon li~a! 
10 kişi (400000) lira, 10 kıtı 
(200000) lira, 100 kişi (15000) 

lira, 1 O kişi (100000) lira 1 O ki
şi (40000)lira, 10 kişi (30000) 
lira, 1 O kişi (2000) lira, 1 O kişi 
(15000) lira, 4000 kişi biner li
radan (400000) lira aJacakJardır. 
Bu yılbaşı planı büyük tayyara 
piyımkosundan ayrı ve sırf yıl· 
başı gecesine mahsus bir tertibdir
Piyanko miidüriyeti bundan baş
ka 932 senesi içinde yeni bir 
plan hazırlamıştır. Bu plan yine 
elli bin numaradan ve beheri 
altışar keşidelik iki tertipten 
ibarettir. Bu planda iştirak eden
lerin lehine olarak ikrkmiye 
nisbeti arttırılmış ve takriben 
ikramiyelere 250 bin lira zam 
yapılmıştır. 932 planında 50 bin 
numara kAmilen kazanacaktır. 
Altmcı keşıde nihayetinde her 
numaraya 30 zar lira teselli mü
kiif atı verilecektir. 

Bu sayımızda 

Sinema haberleri 
- 5 incı sanfamızda -

Amerikada muhtelif 
bankalar kapandı 

- 2 inci sanfamızda -

Atinadan 3 ·üncü 
mektup 

~ Yannki sayımızda] 

Başmuharririmizin seyahat 
noı:,r1 -2 inci sayıfamızda - ...... 

...--, 

Şehir komisyonu tetkikatlnı 
bitiriyor 

Limanda vapur işleten üç deniz 
idaresinin birleştirilınesi çarelG· 
rini aramakta olan komisyon bu 
ayın sonuna kadar tetkikatını 
bitirecek, hazırlıyacağı raporu 
belediye riyasetine verecektir. 

Bu mesele hakkında belediye 
reisi Muhittin bey bir muharri· 
rimize demiştir ki: 

"- Limanda vapur işleten üç 
idarenin birleşmesi ikhsadi bir 
çok faydalar temin edecektir. 
Üç müdürlük yerine bir müdür
lük, bir işletme teşkilatı, bir 
muhasebe olanağı gibi masraflar 
azalacak ve tabiatile bilet ücret
leri ucuzlayacaktır. Yalnız bu 
pek iyi fikrin hemen husu] bul
masına imkan göremiyorum. 

Çünkü ayrı, ayrı imtiyazlara 
biss ~ senetlerhıe malik üç ida. en n 
kanun ile birJe,tirilmesi hukukan 
kabil değildir. 

Roma üzerinde uçan tayyare 

Paris, 6 (A.A.) - Roma üze
rinde uçan ve faşistler aleyhine 
risaleler atan tayyarecinin İngiliz 
Sir Morriı olduğu anlaşılmıştır. 

Amerlkah rejisör dUnkU ziyafette 

Bir müddettenberi şehrimizde bu- olduğunu, bilhassa san'atkarlanıru. 
Iunan Amerikan sinema rejisörü Ce- zın gösterdikleri samimi alakadan 
dlle B. De Mille ve zevcesi şerefine çok mütehassis olduğunu söyıemiş ve 
dün al<şam Tepebaşı tiyatrosunda demiştir ki: 
darülbedayi san'atkarları tarafından - Istanbulu fevkalade güzel bul-
bir çay ziyafeti verilmiştir. dom. Şehriniz tabii manlaralan ve 

San'atkarlarımızla Hüseyin Rah· tarihi eserleri itibarile film çevirmek 
mi, belediye daimi encümen azasın- için ideal bir yerdir. tık fırsatta 
dan Avni, Suphi beyler. gazeteci- tekrar buraya gelerek bu sefer dalın. 
Jer ve diğer zevatın bulunduklar: zi- uzun zaman kalacağrm. 
yaf eten sonra artistler (Aynaroz Ehli salip seferlerine ait bir film 
Kadısı) nın beşinci perdesini 0 Y· çevirmek tasavvurundayım. Ehli sa· 
namışlardır. libin Bizans devrinde 1stanbula gel-

Mr. De Mille bugün Stalla Dita}. diği zaman kaldıklan yerleri gezdim. 
ya vapurile Triyesteye hareket ede- Surları tetkik ettim. Bahsettiğim 
cek, Avrupada bir müddet kaldıktan filmin sun'i dekorlar yerine bumda 
sonra Amerikaya dönecektir. 

alınmasının daha muvafık olacağı fik 
Amerikalı rejisör dün bir muhar- n' d · B 't'b ·ı r·ı · h · t . . . . . . n eyım. u ı ı ar ı e ı mm arıc 

nnmize, şehnmızde kendısıne göste man a 1 lst b ld alınm~-· . . .. z. ra arrnın • an u a ...... 
rilen hilsnll kabulden sok müteşekkir _çok muhtemeldir.,. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 



Ti CARET 

VE İKTİIAT HAYATI Son 
Amerikada bir çok bankalar 

muamelelerini tatil ettiler Lord Reading 
----~ 

isterlln dün biraz yükseldi 
r tanhul ticart>t oda ının müraca· lnglllz hariciye nazırı -Ajaru 111 \(:rdiı?i malümata ı:örf'. 

Ffr.ıdclfi)ad a bulunnn n dört şuh i 
olan Fronklin Tru:-.t C•>mpa"i nliies· 
~~esi muamelesini tatrl "tnıi~tir. \fü. 
c~c l·dcki nte\dtıat 2'.? mll,\on ılolar
dır. Bunclan ha .. ,J.;n i\merikrıdıı ı~ 

banka d:ıhn muamel"lerini tatil et-
mişlcrdir. 

nonifiche Ferrorosi şirketi 370 
milyon raddc~inde hir n<;ıkla irıa et-
mştir. 

Borsada para vaziy6tl 
Uün kamhi)o horsasınıln ln~ih: 

Jir:w;ı ~20.i>O ıit• ntılmış ve 1'20,. 9 d.'l 
~p:ı nmı~lır. ı:.wo ing"İ!i7 satılnıı~
tır. 

Fransr7. frangı 12.06 eh l'ÇrJmış ve 
arni rıtitta kapanmı tır. :;,oto,ooo 
l'ıınınl\ satılmı . tır. 

flolar 47,56.25 te açılmı;ı. 47,:;.t te 
kapanmıştır. ı;,oo dolar ·atılmıştır. 

Liret 9.24.75 ~ :ıçılmış 9,10, 59 da 
kapanmıştır. 

Mark 2,06.~ te açılmış. 2,05,S.1 te 
kapanmıştır. 

!\far k\'e liret üzerine muamele ol 
mmaış diğerlerinden başka 10,000 Is· 
l'içre frangı ile 25,000 filorin satıl· 

mıştır. 

Salı günkü fiatlara göre İngiliz 

dün 13 kuruş kadar yükse!miştir. 
Tah,·ilat üzerine pek az muamele 

olmaktadır. 

lzrnlr tUccerının lstedlklerl 
Haber aldığımı1 .. '\ göre isterlinin 

düşmesi üzerine hasıl olan ,·aziyeti 
tetkik etmek üzere bmire giden tica
ret umumi mUdürü Naki bey iktı~a

di tetkikatına denm etmektedir. 
hımir ticaret odası da bir toplan· 

tı yaparak umumi vaziyeti ve ·auvra 
~atış me!'etesini görUşmliştUr. Neti
cede bu aym 2:; inde Pari te tuplnna
<·ak olan Leynel milel ticaret odası

flın bu hususta verect'ği kararın bek· 
lenmesi muvafık görUlmUştUr. 

ati üzerine beynelmilel ticaret odıl~ı Parise geldi 
alınacak kararın lehli;; c:lilcccğini 
bildirmistir. 

hhallt ve ihracabmız 
ihracat ofisinin ha1.1rla lığ'. ı:.ta

ti tiklere göre 931 temmuz ayı ı ırfın 
daki ithalatımız 9.:J 'S.UJ h'l. ilmıca
tınıız ise fi .. 328.6-19 liradır. 

ithalatımız ge~en temmuza göre 
üç milyon kadar eksilmiştır. 

Ağustosa gelince ithalatı mız ara. 
ında fark yoktur. lharacntımıı hir 

buçuk milyon lirn nokcınndır. 
Pı,a .. de feellyet ver 

Piyasada oldukça faaliyet v;ırdır. 

Fındık fiatları yükselmiştir. Hanı. 

burgta Gireson 100 kilosu 160 mark 
ki kiyyesi 102 kuruştur. (Levant) 
yüz kilosu 156 mark yani \iyyesi JÜZ 

kuruştur. 

Afyon fiatında ufak bir yükselme 
vardır. Tiftik satışı deıvttm ediyor. 
Marsilay borsasında lımir Scltaniye 
si yüz kilosu 480 fransız frangr Ko
rent üzümü yüz kilosu 380 franktır. 

Marsilya borsasında y·ımurt" bir 
sandıfr Samsun 560 -beher saldıkta 
14« yumurta vardır - lnebolu 610 
- 620, İstanbul 540 - 5fı0, Orrlu 
Trabzon yumurtası 460 - 4SO fransız 
frangıdır. 

Yün Ha,·er borsasında kilosu 4:9<1 
franktır. Pamuk fiatıuında tenez· 
zül devam ediyor. Liverpol borsa. 
sında Brezilya pamuğunda yüzde 4 
Mısır pamuğunda yüzde 211 -2:'i A
merika pamuğunda yüzde :; tenezzül 
,·ardır. 

4 teşrinlevelde Liverpol borsasın
da satış miktan 7 balyedir. Haver 
bonasnda pamutun 50 ldfo5u te~rini 
eni testimi 183, teşriln5ani teı;;llmi 

187, kanunuevel ~timi J9t frank
tır. 4 teşrfnfsanldeki satış miktarı 

30:-ıO halyedir. 

Paris, 6 (A.A.) - Lort Reading, 
saat 10,50 de buradan hareket :?tmiş
tir. Lordun lngiltere haricinde ilk 
ı;iyaret ettiği memleket f'ran a ol
ması ehemmiyetle kaydediliyor. M. 
Lava! ,.e M. Briynn ile görüşmek nr· 
zusunu kendisi izhar etmfşt 1 r. Bir ne
\'i temas demek olan cemile mahiye
tindeki bu ziyaret için evelden tfflmi 
bir program yapılmamıştır. .Maanıa
fih, Lort Readingln refakatinde bir 
çok yüksek ph8iyetlerin ,.e bilhassa 
kunetll matlyetilerin bulunması \'e 
Fransanın Löndra sefirinin ,.e !lefa. 
ret mail müşavirinin hali hazırda 

Pariste bulunmalannın nıllzaknatta 

lngilterenin ve tlhanın m.dl ,.e iktı. 
sadl buhranının mevzuu bahsolacafı 
zihabını tevlit etmektedir. Tamirat, 
borçlar n paralar meselelerinin mev
zuu bahaedilmesi de ihtimal dahilin· 
dedir. 

Pari8, 6 (A.A.) - Lort RHJing 
ile refikası ve refakatinde bulunan 
mesai arkadaşları saat 17,4C da Pari
se gelmişler ve hükQmet ~rkinı fa. 
rafından selanılanmışlardır. Lort 
Reading Pariste bulunduğu müddet.. 
çe Jngili:ı: sefaretinde kalacaktır. 

Lord K••dlng Parlat• 
Paris, 7 (A.A.) - Lort Heading 

l\f. Briyan ile müzakerede bulunmuş, 
ondan sonra hariciye ne>zaretinde 
öğle yemeğini Yemiştir. Yemekte )f, 

Uval, M. Flandin ve M. Rollin de 
haur bulunınu§lardır. 

Londra, 6 (A.A.) - Lort Readin
gin Pariste icra edeceği mü1.akerele
rin bilhassa lnglliz Jlruının lstlkra
rına ve AmerQiU• otan borçlar m .. 
selesine dair olacağı :ınlaşrlmıştır. 

Seferberlik 

Millet vapuru K•radenlzde 
bir kaz• etlatb 

r- "il tile (Artvin) ermenileri şatap ya- Karadt-niz limanlanna gitmek· 
Başmuharrlrlmlzln 1 parlar, bu prapları )ine Ruslara te olan• Alemdar zade vapur 

ı seyahat notları 1 14 satarak para kazanırlarmış. (Art- kumpanyasına ait Millet npu· 
.. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.._-.;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._iiiiiiöii_.. vin) den ermeniler muhaceret ettikten runun pervane ıaftr d6n Ayan· 

Artvin sonra maalesef UzUmden iyi prap cık ile İnebolu arasında Çatal 
yapm ., \'e bu şaraplardan istifade zeytin mevkiinde kınlmııtır. 
etmek usuJU takip edi~memiştf r. 

l b. Vapur kazadan sonra Sinop 
Bir sdı'hlde bUtUn • rnevslrnlerln (Artvin) in husus ka diyeti h~r 
me~lerCnı tophyan bir yerdir vakit için burada şarapçılığın ehya- limanina gitmiş ve yolcularını 

sma mUuittlr. Netekim ~on zaman- çıkarmııtır. 
(Artvin) nasıl bir kasaba? (Çoruh) larda i.Btih13..k pazan kapanmı!' o- Alemdar zade kumpanyası bu 

n~rini~ teşkil ettiği. vadinin sol tara. lan (Artvin) üzümlerinden hu !'IU~et- yolcuları almak için Sinoba Ada· 
C,nda bın metre irtifamda gayet dik le istifade etmek istiyenler görül- lct vapurunu ıöndermiıtir. 
ve sarp bir dağ ta.snvur ediniz. Bu mektedir. Bu noktai nazardan yerli -
daf'ın yemyeşil sathı maili üzerine dt ahaliye prapçıhiı öğretecek bir mü- nakliyatında müşkülat olmasaydı her 
Karadeniz kenanndaki (Rlıe) nin hah· tehusısa ihtiyaç vardır. tarafta mevsimi geçtikten M>nra 
çeler ve ataçlıklar içindeki datmık M ilik itibari) (Artvin) in yaş meyve halinde muhafaza edile-
bJnalannı serpiştiriniz. Bu manzara 1 he)'T~ t' Jin e B Ço- bilen meyvelere mesel~ Istanhul 
( 
6 rtvİ ) in h il bi 1 .ı.. •• ::ı. aaı ususıye ıne ıe ce: u, 'b' b"' "k eh' 1 d k 1 1 kl n. n aya r taş ı,..nı goz v- h hri k d 1 bah .. eler gı ı uyu ş ır er e o ay ı a 
:ı- ti bil' ru ne enann a 0 an ~ ·· t · b 1 b·1· d' lht" 1 k' b0 

n,...e ge re ır. .1 b" d th .11 0 rf d bulu muş erı u una ı ır ı. ıma ı ır 
(Ço ı e ır at sa ımaı ze n e - .. 

1
. t · 1 · 

Kasabanın ruh) kenarında ni· k ha j f d .. t t gun gelec:ek, nak ıya ·~ erı buralar. nan asa nın e•ra ın a ve us a-
hayet bulan etekleri oldukça geniş n d ki bah 1 d ayn· cins dan uzak mesafelere yaş meyve 
bir ndi halini almı,ıır. Bu vadide ra an~ a h•-t~fe erzae a Jardıa "'...,,_ sevl<lne müsait bir hale girerek, bu 

. • . meyvenıın mu K' ı m n Jr • • ld ğ 
Arlvinlllenn bagları, bahçeJerı var- ti i 1 h 1 1 esidir Me· suretle (Art,·ın) haız o u u hususi 
drr. Fakat (Artvin) in bafları ve ~il Çoveho gunhria ~ ge ~enan~daki istidatlardan azamt derecede istifa· 

J b d.d 'ha se ru ne nın d d b' . ~eleri ya nız u va ı en ı ret de- e e e ılecektır. 
fildir. Esasen kaaabanın kendüıi bahçelerde kiraz ve dut mayıı içinde niraz evvel Ah·inde (Lönıaşfo) 
dedlflm ~bi büyük bir bahçeye ben· otursa kasabanın Ust tuafl~rında bah~esi isminde Ruslardan intikal et
zemektedir. Bu bağlarda ve ba:tçeler· ayni me)'Yeler temmuz ve agustos- miş bir fidanlık bulunduğunu kay. 
de mutedil memleketlere mahsus olan ta yetişir. Bu suretle lsta.nbuld; ~I- detmiştim. Hali hazırda bu bahçe 
meyvelerin her ne,·'i en nefıs bir SU· raı n dut mevsimi geçnuş 01 ugu emnli metruke meyanında bulunuyor 
rettıe yetişmektedir. bir zamanda ( ~rtvin) de bu nH.',p·~l~r Ye olduğu yerde bakı~ızhktan ha-

Vaktile Ruslar (Çoruh) kenannda ~ ve olgun bır halde bulun~b'.lır. rap olup gidiyor. Bu hale acıma-
(Lömaşin) bahçesi isminde husu:;f ı'ıne kasaba m~hıtınm . hu. J!'tıd~· ma.k elde değildir. Haddi -ıatında t:ıh
bir fidanhk vücude getirmişler. Bu dından dolayı bır sotn Uzerınde ;ı· kik:ıtıma göre bu bahçe Rus idarei 
bahqede (Artvin) in mt'yveJerini ıs· ıAı ··~ dut ıle elnı:ı ''e armut bulun U· hususiyesine ait imiş. Rinaenateyh 
lah etmek için fidanlar yeti tir:ni~ rulnl!tllr. bizim kanunlarımız mucebince bu 
ler. Bu fidanları ahaliye meccanen Bunun sebebi (Çoruh) kenarının bahçenin t-m,·ali milliye değil, (Art· 
tevzi ederek hakikaten ( Arh·in) hı ha,·a~ı daha mutedil olması, ka- \'İn) vilayeti idare! hususiyesine in· 
meyvelerini ıslah da etmişler. Du U· sa.banın üzerinde bulunduğu d~~ sat· tik:ıl etmesi lazım gelir. Esasen halk 
sulden Arh'inliler çok istirade etmiş hımailini cıktıkça h~,·anı~ g:ttlkc;e çok fakir olduğu için değert pahn11,ı
lu. Çünkü çarlık ı:amanında ~Art· nispeten daha ll7. mutedıl. bır~z daha na !latılması kahil olmıyan hu bah
'in) in mey,·eleri (Çoruh) nehri ,·nsı soğuk mmtnkalara mahıı.us ıkllmle- cenin mahalli idarei hususiyesine 
tası ile h:olaylıkla natuma nakledilir ıin istidadını alma!'lıdır. Bundan dene-dilmesi akıl ve mantı~ın da icap 
nıiş. Burada iyi bir istihlf1k pazarı dolayı (Arh·in) de mesela kanunu~;a. ettiti bir zarurettir. Çünkü vaktile 
bulabilirmis. nllerde yetişen hıuı iiıüm cinsleri uzun emekler ''e masraflar ile vücu-

Fakat ıı bolşevik Rus} anın yar: nrdır. Bu üzümleri mrvsi~ninde ko · de getirilmiş olan bu eserin mahvo-
meyve ithalatına karşı tatbtik ettiği pararak. yahut asmalan ü1trindc bı· lup gitmemesi n halkın bu mUesse
ticaret sistemi (Arh;n) in mey\·ecili- rakarak mart ve niAAn aylarına ka· seden multtelif şekillerde i!'tifade e
fhH körletmiştir. dar yaş halinde muhafaıahm bile del>iJmesi ancak bu !'Uretl~ kabil o!a-

Bundan başka Artvinde çok iyi Ü· mümkün olmaktadır. bilir. 
81mler yetifir. Bu üzümleıden vak· Eier (Artvin) in vaziJet.i itibarile! 

ve Harici 

Haberleri 
Sefer berlik 

Japon donanmasına 
hazırlık emri verildi 

Tavukçuluk 
EnstltUnUn faaliyeti 
iyi semereler verdi 

Tokyo, 6 (A.A.) - Bahriye ı:azm Ankara, 7 (Telofon) - Bura-
Kure ve Sasebo ü~übahrilerinde daki Tavukçuluk enıtitUıB AY· 
bulunan Japon rilolanna seferberli- rupadan getirttiği 500 tavuktan 
fe hazırlanmaları için ~mir ''ermiş· kinunusaniden itibaren Gç bin 
tir. 

Tokyo, 6 (A.A) _ \fa '"eşal l'cha- tavuk yetiştirmittir. Et ve yu· 
ing - Su - Llyang, Japonyanın çe- murta tavukçuluk için getirtilen 
,·irmiş oldutu enlrikalattn Mançuri· iki cins taTUktan iyi neticeler 
de lstiklAI hareketini uyandırmış oJ- ahnmııhr. Ayrıca ördekçilikte 
dutunu beyan ettiğintlen Japon aake ehemmiyet verilmektedir Bu 
rı erklnı mareıal ile bütün alılkala- münasebetle fi 'k' ~ d k 
rını katederek Mukdendeki bütün aa- ıe 1 en 1 1 r e 
kert mUpvirleri geri çağırmıştır. · cinsinden damııhkl•r yetiftiril-

Japonlar aleyhindeki nümayı~ler mittir. Bunlardan berbiri ıene
dolayrslle Japon tebaasını hlm11ye et- de 250 yumurta vermektedir. 
~k üzere Toklma kruaziSrii Şanı· 
haya gönderilmek üzere fhıar edil· 
mektedlr. 

Bu kruazör, bir çok bf\hriyt eiJlh 
endazı lrrtaatınr nakledect·ktf r. 

Çlnde Japonlar aleytilnde 
••••ran 

Şanghay, 6 (A.A) - Japonyanın 

Nankln hükti~tine g6ndermlş oldu
fu nota üzerine vaziyf'ttf 1Jir gergin
lik haarl olmuştur. Japon}a bu no
tasında Nankin hükumetini Çinin 
her tarafında Japon iş ııdamlarile 
mesai iştira.kinde bulunmayı mene 
matuf bir mUcadele şeklinı alan 
boykotajı durdurmak lçir. hiç bir 
tedbir ittihaz etmeditlnden bu hu~us
ta ihmal röstermekle ıttiham etmiş
tir. 

Japon hUktimeti bu miicadeJeyi Ja 
ponlar aleyhindeki hareketi bizzat 
~ankin hUktim~tl tepik etliyormu~ 
c;a..c;ına ''ahim bir mahiyette tela!dd 
etmektedir. Japonyanın Çinde hulu 
nan Japonlara kartı yapılacak. her 
hangi bir taarruzun şıüdetle .ıcı~rnı 

çıkarmıya hazır bulunduğu umu· 
miyetle zannedilmektedir. 

Çin milleti Japonlara kartr gayet 
siddetli bir münaf eret btsJemekte-
:ı: 

dlr. 
Harekete hez1r 1 

Nankin, 6 (A.A.) - Japonyanın 

Nankin koneolosu :!\Jankinde ;a,>onlar 
ile Çinliler arasında bir ç~rpışma 
vukuunun önünU almnk için icap e· 
derse bütün Japon tebaasrn: :e kon· 
so1oshane memurlarmı geri çekeceii· 
ni İngiliz ve Amerikan koneoloslan· 
na bildirmittir. 

Bununla beraber Nankinde bulun 
makta olan bir Japon kruazörü halk 
arasında büyük bir asabilik !tilküm 
sürmekte olmasından dolayc hareke
te geçmiye hazır bir halde bulunmak 
tadır. 

lnglllz perlernentoau delıhyor 
Londra 6 (A.A.)- Avam ka· 

maraııada M. Makdoaald par· 
lamentoaun yana datılacağanı 
a6ylemi11tir. Buna röre yeni in
tihap 27 teırinlev•elde yapıla
caktır. M. Makdonald yeni İn· 
tihapta amele f1rkaaı Azası ııfa-
tile namzetliğini koyacakhr. 

H•l'P borçler1nı af 1 
Trat Fort, (Ontario) 6 (A.A)

Beacon Hcrald gazetesi H. Hoo

verin pek yakında bir yuvarlak 
masa konferansı toplanası muh
temel bulunduğunu yazmaktadır. 
Bu gaıetenin ıan ve tahmin et
tiğine glSre M. Hoover bu kon
feransa iıtirak edrcek devlet
lere fU teklifte bulunacaktır: 

"Amerikaya borçlu olan mil· 
!etlerin harp borçları bu millet· 
lerle Amerikanın teıh hatlarını 
mutlak bir ıurette tahdit etme· 
leriae mukabil iptal edileceklir." 

1 Memleket Haberleri 1 
Bir ana keUll idame rnehkOrn 

edlldl 
izmirde Kuıadasında anneıini 

parasına tama ederek öldüren 
ibaanın muhakemeıi bitmif ve 
katil idama mahk6m edilmiftir. 

AkhlNr tutun plpAaı 

izmir 7 (Valnt) - Alchiaardan 
Ticaret ocluaaa gelen bir habe
re nazaran tDtQa piyuaıı Akbi
sarda açalmıftır. 

Amerikan Tok ole o 9irketi ta· 
rafından milbayaata baılanmıı 
ve ilk açıbt 140 kuruı Ozerin· 
de ol mut 157 ile muamele ya
pılmıttır. 

Be~ez .. rayda lçtlrn• 

Vaıington, 7 (A.A) - M. Hoo· 
ver ile hBkO.met erklnından, 

bankerlerden, lyan ve meb'uaan 
iıalanndan bazdarı dfin akıam 
beyaz sarayda ehemmiyetli bir 
içtima yapmıılardır. Bu toplanh 

gece yansında nihayet bulmuı
tur. 

M. Hoover müzakere eanaaın
da malt g:zfyetc çare. olasal. 

Dzere bir takım tekliflerde bu-
lunmuttur. 
Doğru maJOmat alan mahafilde 

beyan edildiğine g8re M. Hoover 
bu içtimada 500 milyon dollr 

ıermayeli bir fevkallde kredi 
mücaseıeıi vBcuda getirilmeıini 
teklif etmiıtir. Bu teıekldll her 
hangi bir mOeaseseye 8dünç pa· 
ra vermeie mezun bulunacaldsr. 

Yine bu içtimrda harp borç· 

larınm tecili hakkındaki Hover 
teklifinin meriyet mtıddetinin u

ıablmaıına matuf lekliflere de 
biraz temas ediJmJıtir. 

26 rnllyon varidat bulundu 

Londra, 6 ( A.A ) - Maliye 
nazırı M. Snowden, şekerin be
her liberesine bir buçuk poni 

ve çayın beher lireıine 4 peu 

vergi konulmuş olduğunu bildir
miıtir. Yeni ıeker vergiıi bu 

suretle 20 milyon, çay vergisi 
de 6 milyon lira Yaridat temin 
edecektir. 

Tabencah bir hlklrn 

Seville, 7 (A.A.)- Adliye da· 
iresinrle bir cerh meaeleainden 
dolayı rtıyet o unan bir davaya 
müteallik kararın tefhimi sıra• 
sanda gar;p bir badiıe olmuıtur. 

Halk, hakime karıı hUsumet 
izharına baılamıı ve bunu anlı· 
yan hakim revolverini çıkararak 
ıü1' ühı tesiı etmiştir. SükQnetin 
teessüsünden sonra celae devam 
et mittir. 

Mevkufler zorla çıkarlldı 

Sofya, 6 ı A.A.) - Doğumu· 
nun yıl danümB münaaebetile 
kral Boriı 836 mevkufu affet
mi,tir. Bazı siyasi mücrimler af
fı umumi talep ederek, bu mer

hametten iıtıfade eylemekten 
istinklf etmiflerdir. Kendilerinin 
zorla bapiıaneden çıkarı1 malara· 
n• ıraec!!-11rivat hN;J '>:muıtur. 
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Şehrin güzelliği 

inşaatının cephele
ri de mfltenaslp 

olmalıdır 

&inin liallerleri 
Amca Beye mektup 

umum .. nayı madara .. rlf 
bey lzmlrden geldl 

iımirde bulunan ıenayi umum 

müdOrG Şerif bey ıehrimiıe gel· 
miıtir. Bır hafta ıonra Ankaraya 
dönecektir. 

Şerif bey dün fU ıöıleri söy· 
lemiıtir: 

" - Türkiye aenayiinin inkipf 
kabiliyeti pek bllyllktllr. Bu sa· 
hada daha Hri adımlarla yllrii· 
yebilmek için himaye ıeraitlni 
ıılah etmek !Azamdır. Biı kanuni 
bazı ı.W.at haarlamıtbk. BunJ•r 
hakkında iıtanbul, ismir ve Buna 
da tetlrikatta bulundum. Burada 
daha bir balta kadar kalarak 
tetklkatıma devam edeceğim. 

MeY&dı iptidaiyeoin g6mrllk 
maafiyeti hakkında da tetkikatta 
bulundum. Neticede mamul ma· 
liyetini beyhude yllkaeltmeie 
ıebep olan lllzumauz himayeleri 
kaldırmak ve nim mamulleri de 
memleketimizde imal etmek ıe
raitlai temin etmekle beraber 
bunlan ifleyen diter ıenayiin 
fuzuli muraflara boplmamuını 
temin edecek uwllere raptetmek 
eıbabını haz1rlamaktayız. 

Sesil Kolomp ! 
Yazanı Jacqu- L11 Gu.-che Naldedelu '8. 

-14-
Artık Piyer, llbora.tuvardan emin 

adımlarla geçiyordu. Sesilin kabili
yetini an1am1Jtı. Onun nezareti al· 
tında ffpr kokusu muvaff aJny\'tle ya-

pılacağa benziyordu. Hatta genç kı: 
zın teklifi ilzerine en son tec:rUbeyJ 
dah i 1 bir koku alabilmek için di· a Y • 
fer üç giln geçiktirmiştı. 

Bu münasebetle, Piyer, Süzan ile 
bafbaşa kalıp onn, l'Skisinden daha 

fazla ifrk oldufunu his bile ettirmif: 
ti. Sesil, bunları görmü~. kalbı 
ıukışmakln beraber sesini çıkarnıa
mıştr. 

Babası artık i)ileştiği için Piyer 
e.ski işinin başına geçebiler.~ti:. Pi· 
yer bundan memnundu, çun.Ju:. ba· 
basına, hasta oldufu zamandaki gör 
düfü işleri denederken, Süzan ile 
dalla sık görilfmek fırsatını bulaca
fınr dUfUnUyordu. Piyer bahıuına: 

_ Bir ı, daha, dedi, Fli'rde1iler 

ile hAIA anlqa.mamıfbn. Jpe, ben 
anlqtun. 0..lara biz mal vereceğiz. 

lhtiyar Dfitriyö haris bir hare
ketle ellerini uzattı: 

- Ver, dedi. 
l\lukaveleYi aldı, okudu, yüz:in· 

de bir tebessüm belirdi: 

- Hiç acemi delilsin, dedi, na-
sıl becerdin? 

- Hep ayni usu~: Bizzat gittim. 
- Brüksele mi? 
- Evet, bir günde. ~n farkına 

bile nrmadın. 
İhtiyar, ikinci defa olarak m~m

nuniyetfnf izhar etti. 
Piyer, mütevazıane: 

- Güçlük çekmedim, dedi, hem 
Iaboratunrda matmazel Kolomp bı· 
na çok büyük y:ırdımlarda bulunu
yor. 

- Namuslu kız.. Fa.kat .. 
Jhtiyann alnında çfzriler peyda 

oldu. 

1 Doktorlar araa1nda f 

Fridman aşısı 

Adliyede: 

iki roman hakkın
da karar 

işe yaramıyor mu ? iki nefrfy•t d•Ya•ınd• ber•et 

Me•ele tekrar ha,.retlendl, karart verlldl 
Fu•t S.blt a. cevap veriyor « Arzu ile Kanber » ve «Şey· 

Fridman verem aşısının memleketi- tanın kızı » romanlarından dola· 
mizde tatbik ve tamimine çalışan d:>k· yı açılan mllstehcen netriyat 
tbr Fuat Sabit ~Yle b:ızı doktorları· davaları, İstanbul ikinci ceza 
mız arasında bir zaman eve) münaka~a mahkemesinde neticelenmiştir. 

ı-eçtiii karilerimizin hatırlarındadır. Mahkeme muharrir Muharrem 
Son bir iki gün zarfında Jt'ridman a- Zeki, tevzi memuru Yusuf Ziya, 
şısı bahsi yeniden tazelenmiştir. Matbaacı Aziz ve Ahmet Kamil 

Bir sene net, aşı hakkında doi· beylerin beraetini kararlaştır
ru olarak söz söylemek için bazı dok· mııtır. 
torlarımız tetkik ,.e tecrübe yapmak Bir '8rkının •lenen •öylenme•i 
icap ettiğini ileri sürmüşlerdı. Dün v• pllllının Çllhnm••• 

. bir akşam refikimizin haber verdiği- • m~n•dlldi 
ne göre a§l üzerinde doktorların yap. Adlır~ce bır tarkının alenen 
tıfl tet.kikler Te ~rUbfler nihayet tegannı11 .ve ,Pl~ldanoan çalınma· 
Fridıaan Rfl&lrun hi bir işe yarama- sa menedılmııtır. 
dıfını ispat etmekle ç 11etieelenmiştir. Bu karar, ceza kanununun 428 
"'Fridman,, taraftarı 11oktor Fuat Sa- inci maddesi mucebincedir. Bu 
bit beyle görü,tUk. şu izahatı verdi: maddede, mDıtehcen ve hayasız-

- Tnflk lsmail btY el'eldenberi ca yapılmıt prkıları alenen te
bu aşıya muan~ olmuştur, ve el'an ganni edenlerle bu kabil gramo· 
da bu yolda devaın etmektedir. Frid- fon plaklannı çalanlann bir 
man aşısının fen harici olduğunu id- ayd•o alta aya kadar hapia olu· 
dia eden Hefbeliada sanator~omu ser nacakları, otuz liradan elli liraya 
tabibi unutmaınahdır kf Frıdman . a· kadar ceza verecekleri yazılıdır. 
şıaını müdafaa edenler arasında. Al· Necmettin bey, •vukaUık 
manyanın ve bütün dünyanın en nam m••lellne lntl-p etti 
h iietat ve kişiflerinden profesör Evvelce iatanbul müddei umu· 
Duhnısen, Krans, KrllM, Schbfch mi muavinliğiode, Galata ıulb 
gibi ze~at v~rdır. Ye bunl~~ bu. aşı- bakimliiinde ve devlet ıuraaı 
nın Jehıne yüzlerce misal gosterıyor- d I d • · • lf~ d · . . ava ar a1re11 muavın 5 .n e 
lar. Muarızlanmın tecriıbe ettık de- b 1 N tt' b k t 
dikleri ~Y benim kendilerine verdi· u unan ecme ın e~, avu a -
ğf m 14 •fidan ibarettir. .Frfdman a- lak ıahuında ~ahımaga baıla
şıannı kullanıp fayduını gördükleri- mıftır. Kıymetlı h~kukçularımız: 
ni iddia eden bütün doktorlar şurada dan olan Necmettın beye, yenı 
müttefiktirler ki atı ınuhtelif dere· faali1et 11h ... nda da muvaffa
celer ve tatbiki çok dikkat ve 

0

itina, kıyet temenni ederiz. 
çokça pratik istiyen ltir aşıdır. Her Arif Oruç berin devası 
vak'aaa :mutlak şifa "ferclii;ni iddia iatanbul apr ceza mahkeme-
eden YGktur. MlnaBtı> nk'aları ~- ıinde, d&n " Yana ,, pzeteai 
mek ve hutaJıtın ltYrine göre uzun baımubarriri Arif Oruç bey ta
veya k15a zaınanda tekrar etmek aşı- rafından .. Cumhuriyet gazetesi 
nın elifbesi makamındadır. • " 

K . . • . aleyhıne açılan davaya devam 
endılen bu kadar yUktw.k hır ıd· oluDmUf, muhakeme, ikinci ce

dia:ra hak kazanmak için bu noktala· d k. · 
ra ne d '--dar . t ttiler" ıa a ı dava doıyaıınan celbı 

ereceye a• rıaye e • • · d• t · · ı b 
Bunu 80rınak hakkımdır. Gösterdik· ıçın on urt qnnı ene e ıra-
leri m· 11 d d sö l" 1 k" bU kalmııtır. ısa er e e Y uyor ar ı · .......... " ...................... .-..................... . 
tün Tak'alan ilerlemiş ve şifa ümidi onların tesirlerini biz inkar mı ediyo-
çok kerre kaybolmUf vak'alarmış. ruz? 
Fridınan 3§181 \•UcuUaki tahribatta Kalmet qısı hakkında da biıkaç 
muvakkat bir saJihtan hR~ka bir şey söz söylemeden geçmiyeyim: 
nadNnlfyor. Ben tfmdiye kadar yü- Bunun faydası henüz meşk~k ol
zU mli~avlz vak'amda başka hiç bir makla beraber zaran olduğu nrtık 
tedavi ile ahnamıyaeak kadar seri Almanyada ve birçok Avrupa memle· 
şifa kaydettim. Bunu isLat edecek ketlerinde tahakkuk etmiş \'e bir kıs 
elimde dilzilnelerle hastaların teşek· mında rt1men menedilmiştir. Alman
klir ıMktubu vardır. yanm maruf profesörlerind!n Much, 

Bursada misafireten mukim 
Amca beyefendi canibi alisine. 

Efendim, 

Evvelen mahsusen ıelim edip 
hatırı nazik•nelerini istifsar ey
ler, badehu ol taraftaki cümle ih· 
vana fcrrade ferrade selamlar 
gönderirim. 

Ahiren bu tarafa gönderdiği
niz bir mektupta namı çakirane
me bilcümle elkabımı zikreyle
yerek selim ve senalar gönder
meniz badii hazzü ıürurumuz 
oldu. 

Hemen cenabı hak oradaki 
eyyammızı elemsiz, kedersiz ge· 
çirip Marmaradaki herhangi bir 
kazaya uğramaksızın Aaıtaaei 
Aliyyeye avdetinizl nasip ve mü
yesser eyleye. 

Bu tarafta rüfekadan felek ve 
Abidin Daver ve Yusuf Ziya 
Befler selim ve dualar edip 
kendilerini sellmdan feramuı 
eylediğiniıden dolayı aerzeDİfle 
bulunurlar. 
Amca Tevfik Bey dahi bauatan 

dualar eyleyip gözlerinizi takbil 
eyler. 

• • • 
Konuşma ve yazı 

lisanı 
Sadri Etem matbaada anla· 

tıyordu: 

-Benim bir davam vardır, 
derim ki kooUfma Jiaanı ile ya· 
za lisanı birbirinin ayni olmah. 
Bu dava kaıamyor. - elindeki 
gazeteyi uzattı - itte sana yeni 
bir tefrika: 

(Se ... Se... &evlroruml) 
Bu tefrikanın muharriri peltek

tir ve yazıda peltekliğin temini 

mllmklln olmadığı için kekeme 
olmuıtur. 

• • • 
lstanbulun bir taran 

Vil• Nurettin, iıtikbalde Ja
tanbuldan manzara çekecek o-
lan sinemacılara lıtanbulun p 
zeJ yerlerini saj'hk veriyor. 

Bu yerlerden biri!i ıudur: 
..Beyazıt kütüphaneaile Beya

zıt camisinin arası. (GDTercinle
rin bulunduğu yer),, 

Tarife göre or111 lstanbulun 
ecnebilere gösterilecek değil, 
yerlilere bile kapanacak bir kl
ftsidir. 

Vakıa orada giivercinler yem 
yerler, ama, ya insanlar ... 

1.opla ~ Fridman aş111na karşı bu fazla KaJmet aşısından bahseden makale

dlişmanlıfı anJıyamıyorum. Yerem sinde bunun şarlatanlık olduğunu ya -~··•••••••••• 
gibi amansız bir hastalıkta elimiz· zryor. Ye bahsedilen ortodoks tıp ille Şehir haberlerlmlzln bir kı•mı 
den ne gelil"M hastalara yapmak bor- masını kastederek Zolanın tabirini 4 Uncu •ayıfamızdadır. 
cumuzdur. Bahsettikleri bol Jlda, kulanıyor, ve makalesini: 
bol hava, istirahat tedalileıini ·:e ".1' accuse,, diye bitiriyor. 

- Aına sllkın düŞ°ünceJerimiz hak· kayım. Ne zaman hazır olucağırz. 
kında kendisine bir ~ey st,·Jentis ol· - Mukaveleler imzalanıp il:mıar . .. 
mıyaaın. başlayınca. Du\·ar ilanlarına ıA"elir.-

Pfyer babasını ~ıkmak istemediği ce on, nihayet on beş gfinliik !.>ir is. 
için: - Biliyor musun. Ani \'e büyük 

- Dütüncelerfmfz mi, dedi, hayır, bir darbe vurmanın zamanı geldi, 
sadece ona bell yokken Yapması IA· hatta geçti bile. Hele sen r;öyle heni 
zım gelMt bazı şeyleri tarif ettim. bir an yalnız bırak. Fabrikaya lJnk 

- Tedbirli bir hareket değil. lleı· bakalıın. Sonra gelince konuşuruz. 
halde bu sını kendine saldnma1ı Pfyer ancak bir saat sonar ı.reldi. 
idin? Bir sürü işleri vardı. lhtiynr ham 

- Başka ne yapabilirdim. Yade dosyalarla meşguldü. 
gelınittl. Muhakak k.nclinı gitml!m - Hakkın var oğlum, dedi. bi7..e en 
lbrmdı. iyi ~raitl L.ganyel yapıyor. Hemtn 

- insan hiç bil' zaman kafi dere· ulefon et. kabul ettiğimizi söyle. 
cede tedbir almış hulunan•az. önce Piyer, babasını çalışır görmekle 
muvafafk olmalı... hem memnun, heın de mUteessir olu-

- Hu halde baba. hoı;;una mera.k :>ordu. Reddetmenin boşuna olduğu. 
ediyonıun. Birkaç güne kadar gele· nu bildiği için telefon etti. Ertesi 
ceksin. Artık yüzdük. Yiizdük kuy- günü komisyoncu l.eganyel ge1ip de 
ruğU11a geldik. muirn\"eleyi imza edince ihtiyar 

Piyer, başka dosyalar açıyordu. gençleşmig göründü. Ilir ayağını sü. 
- Esasen maJrmızı Laru;e etmek rüdüiü belli bile olmıyordu. Gidrp 

için her ı-eyi yaptını. işte bir rekli.m fabrikayı gezmek istedi. 
projesi. Gazetelelerle mukanle pro Her tarafta intizam "e faaliyet 
jeJeri. BUtiln bunları istel'Sfn yann vardı. 
konOf11ruft buraya gelmekte zaten iyi Oilunu ~brik etti: 
de etJMdin. Yorulıcak8ı ndi:re "kf)r· - Pfyer, iki gündür gördüklerinı 
kuyorum. beni t.min ediyor. itiraf edeyjm ki 

_ Hiç )'orulmu1orum. C'.etf r ba- &eni bu itleri becerebilecek kadar 

kabiliyetli zannetmiyordum. Şimdi 
senden iftihar duyuyorum oğluım. 

. n.ıı ciddi ndamın sözleri Piyerj ae. 
vınd11·di. Ilirçok zamanlar babası 
kendi ine hak ız muamele ederdf. 
J.'akat buna rağmen kendisini se\"erdL 
Onun çahsma le metanetine hayran. 
olurdu. Uirdenbire hastalanrşı ara
la rındaki rabıtanın kunetini de 
mt") dana çtkarmıştı. 

Ertesi günü mÖS;>Ö Dtitriyö tflkl 
ftdetj YeÇhİJe, fabrika kapancffktan 
sonra da yazıhanede kalmak istedi. 
Amele gidince, Piyer, onu her zaman
lii de' rini yapmaktan men~demedi. 

- :Emin ol baba, dedi, htır şey yer-
li :>Hinde. Bve gidelim. Yine hbo 
ta lrınacaksın. 

- Ha ta mı? Hiç değil. Ben çalışır
sam i) ile~iı im. 

- Eh. :\lademki i. tiyorsan, haydi 
gidelim. 

Rahceden geçtiler. Devirleri 'Abo
ratu\'nrda bitecekti. Oraya yaklaş. 
tıklan zaman bir koku bunınlanfta 
geldi. Mösyö Dütriyö: 

- Tuhaf, dedi, görüyorwun ki iyi 
ki bu tarafa gelmişiz. 

(Bitmedi) 
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Giiaiia Haberleri 
Ucuz taksi meselesi 
nasıl halledilecek 

BDyUk otomobil sahlplori de 
fiyatlara lndlrrneıo karar 

verdiler 
Ucuz otomobil işletmek isUyen 

şoförlerin dahiliye •ekaletine 
yapbklan müracaate henüz cc
Yap gelmemiştir. Şoförler bir 
daha müracaat edeceklerdir. 

Diğer taraftan büyük otomo
bil sahipleri de ucuz fiatlarla 
çalışmağa karar vermişlerdir. 
Şoförler a1b kişilik olan otomo
biJlerine onar kuruş ücretle altı 

yolcu alacaklarinı ve bu suretle 
muayyen mıntakalar arasmda 
60 kuruıa işliyeceklerini söyle
mektedirler. 
Diğer taraftan belediyenin 

üçüncü ucuz takıi hakkmdaki 
tetkikatı da ilerlemektedir. An
trenin 14 kuruş olacağı tahmin 
ediliyor. Yalnız bu takside uzun 
mesafelerde ıoförler zarar ede
ceklerini söylediklerinden bu za
rann önünil almak için bazı ça
reler düşünülmektedir. 

Maarifte 

izmlr mekteplerinde 
Dökroll usulil 

izmirde müfetti9ler kongresin
de Yerilen karar dahilinde mer
kez ve mülhakat muallimleri 
toplantılar Ye temaslar yapmiya 
başlamıılardır. Son toplantıda 
bir çok meseleler mevzuu babı 
edilmiş bir arada üç sıoıflı ve 
tek muallimli bir mektepte mu
allimin bir smıfı müşahedeye 
ıeYkinde diğer sınıfların ne su
retle idare edileceği ıorulmuf, 

bu suale, ,. diğer ıınıflara vazife 
Yermesi m!lvafık · olacağı cevabı 
verilmiştir. Mubahasede Dökroli 
uıulü de görüşülmUttür. içtimada 
bulunan Yali Kazım paşa bu usu-
lün vazıı doktor Dökrolinin izmire 
daveti için maarif idaresine teb
ligat yapıldığını bildirmiştir. Bu 
usulün aynen alınmak suretile 
değil, ruhundan istifade suretile 
tatbiki düşünülmektedir. 

İlk mekteplere alt kitap llstesl 
gönderildi 

Maarif Yekileli mekteplere 
tebliğ edilmek üzere iatanbul 
maarif müdüriyetine kitap liste
sile beraber bir de tamim gön
dermiıtir. 

Bu tamimde : muallimlerim 
listedeki kitaplardan her hangi 
birini başmuallimin reyini alarak 
intihapta serbest oldukları ve 
sene batında aldırılan kitapların 
o sene zarfında bir daha kat'iyen 
değiştirilemiyeceği bildirilmek
tedir. 

1 Polis Haberleri 

Bir facia 
Bi. . ocu§un tramvay albnda 

ayaftı ezildi 
Dün sabah Kumkapıda 12 nu

maralı evde oturan Aptürrah
man efendinin oğlu Fethi ismin
de sekiz yaşında bir çocuk Ye
dikule- Sirkeci hatbnda işliyen 
77 numa. ı tramvay arabasın
dan atlaıken düşmüş, bacağı 
tekerlek altında kalarak ezilmiş
tir. Cerrahpa;a hastanesine kal
dınlarak tahkikata başlanmıştır. 

Afiır bir yaralama 
DDn saat 15 te Haydarpaıa 

nhbmında ibrahim ve Enver is
minde iki gümrilk amelesi ehem
miyetsiz bir meseleden kavga 
etmişler neticede Enver ibrahi
mi batından ağır bir surette 
yaralamış, yakalanarak tahkika
ta ba~lanmıştır. 

iade edilecek 
Yunan emlaki 

Noktal nazar ihtillfı bugUnlerde 
halledilecek 

iade edilecek Yunan emlaki 
hakkında muhtelit mubadele ko· 
miıyonu Türk ve Yunan murah
hası heyetleri arasmda çıkan 

noktai nazar ihtilahnıo bitaraf 
mürahhas!arın hakemliğine ha-
vale edildiğini yazmıştık. 

Bitaraflar, bugün Avrupadan 
gelmesi beklenilen M. Anderse
nin avdetini müteakip bir karar 
vereceklerdir. 

Diğer taraftan altıncı tali mü
badele komisyonu istanbuldaki 
rumlara etabli vesikaları dağıt
mağa devam etmektedir. 

Darültünun ıslah 
edilmelidir 

Muallim Klzım Nami B. 
ne diyor? 

Bir müderri-.in, darülfünunun ıs
lahı meselesi etrafındaki tenkitlere 
karşı bu yolda neşriyat yapanların 
vaktile darülfünundan müderrislik 
istemiş de talepleri reddedilmiş olan 
lar olduğunu söylediği yazılmıştı. 

Islah için neşriyatta bulunanlar 
arasında yüksek muallim mektebi 
muallimlerinden .KAmn Nami bey 
de bulunmakta.dır. (Yenigün) refiki· 
mizin yazdığına göre Kizım Nami 
bey demi tir ki: 

"Darülfünun hakkında yazı yazan 
lar içinde benden başkasının kastoJu. 
nacağını zannetmiyorum. Filhakika 
ben, üç sene evel yüksek muallim 
mektebindeki talebem vasrtasile öğ

renmiştim ki içtimaiyat prof csörlüğü 
eden M. Bonafusun derslerinden 
istifade edilmiyormuş. Ben zaten 
ötedenberi içtimaiyatla aı; ~ok uğraş 
:makta olduğum için sırf talebenin 
t~if ade etmesi mikSadiJe l\t Bo· 
nafusun tercümanlığına tayin edil
mekliğimi Köprülü zade Fuat bey
den istemiştim. Bu işten darülfünun 
müderrislerinden bir zatın daha ma· 
lOmatı vardır. İhtimal ki bu tercü
manlrk talebini, profesörlük talebi 
seklinde tefsir etmiş olsa. gerektir. :. 
Ben, henüz kendimde darülfünunda 
müderrislik veya muallimlik edece}( 
kabiliyet göremiyorum. 

Yalnız ben gazeteciyim. Sonra da 
dört senedir yüksek muallim mekte
bimdeki talebemle daimi temas halin· 
deyim. Biliyorsunuz ki bu talebe ay· 
ni zamanda darülfünunun muhtelif 
fakültelerine müdavimdir. Binaena
leyh bu müddet zarfında talebem~e 
temasımda darülfünunun ıslahı Jü. 
zumuna kanaat getirecek lmdar bir 
fikir hasıl etmedim~ beni aY1'9lamak 
lazımdır .• , 

Saraçoğlu Şilkrü 8. 
hareket etti 

HükOmetimiz namına mali ve 
iktısadi temaslarda bulunmak 
üzere Amerikaya gidecek olan 
sabık Maliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü B. dün akşam saat on 
yedi buçukta Semplon . e~spre
aile Parise hareket etmıfhr. 

Şükrü Beyi Sirkeci iıtasiyo-
nunda Amerika sefiri M. Grev 
sefaret müstetarı ile B. M. Mec
lisi ikinci reisi Hasan, Rüşen 
Eşref, Vali Muhiddin, Polis mü
dürü Ali Riıa, Maraş mebusu 
Mitat, Dainler vekili Zekai, Mü
badele komisyonu baş murah
hasımız Şevki, Edebiyat fakülte-
si reisi Muzaffer, Defterdar Şe
fik, Tütün inhisarı umum müdü-
rü Behçet Beyler, şahsi dostları 
diğer birçok zevat tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Saraçoğlu Şükrü Beye katibi 
Mukdim Osman Bey refakat et
mektedir. Şükrü Bey Pariste iki 
üç gün kaldıktan sonra Ameri
kaya hareket edecektir. 

Bu seyahat iki ay kadar sü
recektir. 

' 

1 Spor Haberleri 1 
Binicilerimiz de dün 
Sofyadan geldiler 

Kıymetli zabitlerimizln aldıklars 
neticeler memnuniyete şayandır 

Balkanyat müsabakalarına iş
tirak eden süvarilerlmiz dün 
Sofyadan dönmüş ve istasyonda 
arkadaşları tarafından karşılan
mışlardır. Kafilenin reisi olan 
kaymakam Cevdet bay kendisile 
görüşen bir mubarririmize de
miştir ki: 

"- Müsabaka üç giln sür-
müştür. ilk günft birincili~ . v~ 
ikinciliği Bulgarlar aldı. ıkınca 
gün birinciliği yüzbaşı Cevat, 
ikinciliği de Y.üzbaşı Vehbi bey
ler aldılar. Üçüncü günde Bul· 
garlarla at baıı beraber gittik. 
Fakat müsabakanm yapıldığı aa 
ha müsabakaya iştirak eden 
Bulgar suvarilerinin talim yeri 
olduğundan gerek atların ve ge
rek binicilerinin daima ayni yer
de çalaşmıf ve ayni maniaları 
atlamış olmalarıodan birincilik 
ve ikincilik yine onlarda kaldı. 

Müsabakalarm bey'eti umumi-
yesinde birinciliği ve ikinciliği 
Bulgarlar ve üçüncülüğilde bizden 
'üzbaşı Cevat bey almıştır. 

Bunlar Balkanyat madalyası 
ile taltif edildiler. Harbiye ne-
zareti tarafından da binicilerimi
ze bir kupa hediye edil mittir. 

Bulgar ıuvarilerinin müsaba
kada bize faikiyetini temin eden 
ıey sabanın kendilerine yabancı 
olmaması ve on senedenberi 
beynelmilel müsabakalara iştirak 
etmekte olmalarıdır. bizim ise bu 
temasımız ilktir ve düt ünüle
cek olursa Sofyada elde ettiği
miz munffakıyetten memnun o
labiliriz. Hüliıa Bulgar suvari
ler:nden binicilikte geri kalmış 
değiliz. 

Boğazlar komisyonu 
dün toplandı 

Yaz mevsimi münasebetile ka
palı bulunan Boğazlar komisyonu 
dün ilk içtimaını Amiral Vasıf 
Paşanın riyasetinde yapmıştır. 

Vasıf Pş. içtimadan sonra de
miştir ki: 

"- Tatil devresinden sonra 
mutat olan içtimaımızı yapbk. 
Komisyon mesaisine mutat şekil
de ve muntazaman davam ede
cektir. Bir ihtilaf yoktur.,. 

Sefaretlerde : 
TUrk yetimleri m&nfaltlne bir 

musamere 
Hasılatı Türk yetimleri men

faatine olmak fizere bu ayın 22, 
24 ve 25 inci geceleri İngiliz 
sefarethanesinde üç müsamere ve
rilecel.tir. 

Müsamere biletleri 25 Jiraya 
satılacaktır. 

Nebil bey bugiJn gidiyor 
:r okyo Maslahatgüzarımız Ne

bil bey bu sabah Viyana vapu-
rile Japonyaya gitmek üzere 
hareket edecektir. 

Suikast hakkındaki tahkikat 
llerllyor 

Suikast tahkikatına devam 
ve bu arada bazı kimseler is· 
ticvap edilmektedir. 

Alakadar bir zat, tahkikatın 
ne zaman temiılenecehini soran 
bir muharririmize demiştirki: 

- Tabkikatan ne zaman bi-
teeeği, meselenin ne zaman Ad
liyeye intikal edece&"ini şimdiden 
kestirebilmek kehanet olur. ihti-
mal bugün, ihtimal yarın bu iş 
bitecek ve mesele Adliyeye in
tikal edebilecektir.,, 

Stokholm polis mUdiJrU 
şehrimizde 

Stokbolm şehri polis müdürü 
M. Bachman tetkikatta bulun-
mak üzere isveçten 
gelmiştir. 

ıehrimize 

• 
[Vıkıt) ın Tefrikası 1 

No.: 68 

• 

• 
Nakleden: 

ömer Rıza 

• 
insanların bir altın devrine kavuşma
ları isanın dirilmesine mi bağlıydı ? 
Geceleri rüyalarında, gündüzleri istiğrak 

halinde hep isayı görüyorlar, daima 
ondan bahsediyorlardı 

Isa, arkadaşlarının bir kısmı ile nu~anlar tarafından tekrar edilm~ 
burada bulunuyordu. si bunun en birinci ve en kati işare--

Isarun taraftarları son derece za. ti addediliyordu. Cihangir Sargon 
yıftılar. Bunlar mukavemet.e t~şe'f>. bütün dünyanın lisanlarını birleş
büs etmişler, fakat isanın kat'i tirmekle iftihar ederdi. Fctkat, se
bir crnrile mukavemetten vazgeçil· madaki baba.-.ının tahtınüa, babası· 
miş ve Romalılar nazarında is- nın yanı başında oturan lsa da ayni 
yanın mü...,;ebbibi sayılan bir giinliik muvaffakıyeti elde etmişti. Çünkü o
krra1 derhal yakalannıış, hemen o nun ilahi iradeye tercü.nan olan 
gece, dirnnıharp tarafrnıJan mah- sözleri, iyi kalpli bütiht insanlar 
kum edilmiş ve isyanın rüesa~mdan tarafından anlaşılmakta idi. 
diğer iki kişi ile beraber o gece sal. [Bitmedi] 

bolunmuştu. (1) Luka incili (11 • 24) 
!sanın taraftarları arasında katli- --;;===========.-

amdan veya tevkiften kurtulanlar, ı Kısa Haberler 
her istikamette kaçıyorlardı. 

Çoban ölmüş ve sürü dağılmıştı. Nufusumuz art.yor - istatistik 
lsanın en sadık taraftarlarından hir müdürlüğü yeni bir istatistik hazırla· 
kaç kadm birkaç erkek, yakın bir maktadır. Geçen tahrirden bugüne kadar 
yerde durarak gün doğduktan !'lOn· nufusumuzun dikkate değer bir şekilde 
ra, halaskarın cesedini görmek is- arctı~ aıılaşılmaktadır. 
temişler fakat bunların biri de ce· ÖldUkten sonra yaktlmak -
sedi görememiş ve bulamamıştı. Cesetlerinin yakılarak küllerinin ailelerine 

teslimini istiyen bazı kimselerin Bunların, birinin burada, birinin L 

bir cemiytt teşldl etmiye teşebbüs ettill· ötede gördükleri adam, lsanın her 
!eri yazılmaktadır Bu müteşebbisler ara

hususta kendisine çok benziyen ikin· sında doktor AH Rıza, müderris Talha 
ci kardeşi idi. Yoksa Isanm kendisi B. !erle kim)'ager Nurettin Münsi B. lerin 
değildi. isimleri zikredilmektedir. 

Kadınlar lsaya çok benz!yen ikiz Rumlar ve Papa Ettim -
kardeşini gördükleri zaman onu Isa Şehrimizdeki Rumca gazetelerin biri 
sanarak, lsanm havarilerine bizza.t Türle . Yunan do!tluğundan bahsederkeD. 
halaskarı gördüklerini söylemişler, Papa Eftim Ef. nin arada nifaka sebep 
fakat lsanm havarileri (bu boş Ja. olduğunu ve kendisinin hudut harici 
kırdılara inanmamışlardı.) (1) edilmesini istemektedir. Papa Eftim Ef. 

Fakat bu kndmlann söy1edikle. buna cevaben : 
ri (boş lakırdılar), etrafı saran ve _ Ben Türklerle dost olmayı öteden· 
bir anda her yere yayılan nıiitltiş bir beri tavsiye ettim. Onlann beni hudut 
şayianın temeli oldu. harici ettirme:C istiyeceklerine takdir et· 

Bu şayiaya göre Betanyada m~ih· sinler, deml•tir. 
}iği ve hü ümOarlığı illin olu n 11 v:ık- Tekiraa 1 tibrıkası- ır tc:~1'ı"
tile haber verdiğ~ veçlıile öldül<ten son seyahatine giden müskiret umum mü· 
ra dirilmişti! dürü Asım B. Tekirdağından dönmüştür. 

lsanm taraftarlarından hayatta Tekirdağında yapılan fabrika bitmiş ve 
kalanlar bu şayiayı yarı teseıı; , şarap imaline başlanmışor. Bu şaraplar 
yan ümit ve yan şüphe tle karşılıya. bir kaç aya kadar piyasaya çıkacakur. 
rak onun dirildikten sonra (Celil) e 
gideceğini söylemesine mebni, onu a
ramağa gitmişler ve şimalde yart· 
larma. dönmüşler, fakat aradrklannı 
bulamamışlar, ve bir daha da eski ha· 
yatlarına kavuşama.mışlardı. 

Boucot'nun ~ 
M A J 1 K Sin~mHSIO~H 
En cazip bir Fransız opereti olan 

ABTBUR 
Güzel Kadınlar 

Masörll 
filminde kazandıtı fevkalAde muvaf • 
fakiyet ve gördüğü rağbet hısebUe 
Bir kaç gUn daha lrae 

edilecektir. 
Haşiye: Yarınki cuma günli saat 11 do 
tenzilAtlı matine.Umumt dübuliye 25 k. 

lsanm emri dairesinde hareket e
derek Kudüste kalan ve oradan a1· 
nlmıyan bazı taraflar vardı. Bun
lar onun riyaseti altındaki hicret 
yollarına dökülmeyi bekliyorl.ardı. 
Bunlar onun yokluğunu hls.c;ettikten 
sonra evvela Piyerin, f irarmdan 
sonra kının kardeşi (Yakup Sadık) 
m etrafında toplandılar. Bunlarm 
hepsi de gece gündüz dua ve niy:'z. 
larla meşgul olarak Isanm avdetın~ 
mun:.azırdılar. lsa, bunlara, gi!rı 
döneceğini kat't bir imanla U?lkin et- , ____________ , 

. bunlar da tam onun imanından ~-------------.... 
~ı:'ksız bir imanla onu bcklcm~kt~ a t 1 a n t ı· k 
d .. tmislerdi Bunlar gecelen ru evam... :. • .. ~ 
·alarmda, gündüzleri ı~tıgrakla- E. A. DUPONT'UN ESERi 

~nda !sayı görüyor ve ruhülakde· '--------------~ 
sin bütün lsrail oğullannı ve krılan· 
nı kucaklıyacağı anı, eski peygam· 
herler tarafından tebşir edilen gü· 
nlin hultilünü bekliyorlardı. Sema· 
vt her işaret ve her Mdise beklenen 
cihangirin kudumiinü tebşir eden 
bir alamet telakki edilmekte ve onun 
kudtimu ile, Babil kulesinde dilleri 
dolaşan ve karışan insanların yeni 
bir altın d~vre ulaşacağı, ve bu 
devirde an1a8acağı ve hirlc~ceği t.'l· 
savnır edilmekte idi. Esas<.'n "mu
kaddes lisan., ın başka li~an!arla ko-

Darülbedayi Temailleri 
Uugün akşam sant 
21,30 da 

Mum SöndU 

Komedi 5 tablo 
Yazan : :V1üsahip· 

zade Ce\41 

Alo yı~ından aşa· 

ğı olan çocuklar 
tiyatroya kabul e-

dilemezler. 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~t~ ~~ 
il il 1 

1 
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~OPERA sinemasında...-..... 
MAX DEARLl'nin temsil ettiği 

A. Z A 1 S 
Fransızca sözlü ve şarkılı filmin büyük muvaffakıyeti dün ak

şamdan beri başlamıştır. 
lliveten: ismet Paşa Hz. nin Haydarpaşa'dsn başlıyan ve bütün tderruaunı 
gfüteren Atina seyahati inti haatı. 2 büyük kı sım yannki Cuma günü saat 10,30 

• da matine. Umumi dUhullye 25 kuruş ____ ., 



olan (Son bölük) ü gösterme~e ba~ -93~ ... ------- --ı. rzn ,,,I--- ~· iiı.tiirz lıyacaktır. ._~ ....,..,...._ 
Titanik faciasının içinde saat besa- ..O __ __ J __ _ 
at dakika bedakika yaşadım. Hadi-~ r.-uteletı 

Şimdiye kadar birç()k filmlerde gö.. seden evvel transatlantik yolcuları- """ 
S.i.aemalar, bütün kuvvetlerile ha

reke~ geçtiler, en iyi filmlerini çıkar 
rüp beğendiğimiz Conrad V~idt bu (ARTiST) 1\lecmuasının dördüncü 
filmde de çok .muvaffak olmuştur. ı:il-ı ~ayısı bugün çı:ktı. Gittikçe güzel
min mevzuu • apolyon muharebelcrıne !eşen bu mecmuanın bu sayısında 
aittir. Conrad Veidt filmde bir al- güzel resimler _ bilhassa kapak -
man yüzbaşlST rolünü yupmaktadır. olduğu gibi, en mütenevvi, en iyi ya. 
Film yalnız 13 me·vcudu kalan bir zılar da vardır. Birkaç tanesini sa
bölüğe kumanda eden bu yüzba~ı ile yalım mı? Fakat yerimiz yok. Bizzat 

nın geçidikleri 13.kayit hayatr sinema- Yalnız ı;ıırıayi için. 
ya kayit için bütün kalbimle çalış- Hakşinac; nıünakkit, vatanda ·ın gö
tım. Buz parçası ile müsademe es- zünde her 7 ınır.n bu sıfatı muhafaza 
nasında vukua gelen her(:Ümerci edemiyor. İ~:ıretlerinin ~ördüğ·ü mü.sa
vücude getimnelk için saatlerre su mahadan ku ... ·v(•t alan o, ge~enlerde 
tufanı altında kaldım. Arti tler, figü- ne · rettiği bir yazısmda. sinemayı; 
ranlar, operatörler, hepsi benimle doğrudnn doğı uya sannyiin teşviki
teşriki mesai ettiler ve Atlantiği VÜ· ne ve siyn i propagand<lyu alet olmak 
cude getirdik, Bu filmi gören her- üzere kullanan Sov}et Rusya ı mem· 
kesin fikri dostlara. kendiJerine li- lekctine misal gösterdi. Fakat bu şe
yık bir sinema filmi ve bir hakikat kilde mecburi bir ~inema !)ro~amı-

dılar. 

Melek, bütün !ilimlerinin en kuv
vetlllerlnden olan ve Avrupada, Ame
rikada büyük mu,·affakryet kazanan 
-Yanık Kalpler,, filmini oynamakta
dır. Burada Marlen Dietrich'i, Gari 
Kuper ve Adolf :Menju ile görüyoruz. 

Adolf Menjuyu birçok kimseleri 
beğenir, birçoklan sinirlenir Ne 

iı,c;galine memur edildiği bir değir- göriinüz. 
mende oturan genç bir kız arasında l===:::::::=========:=::==;==;== 
geçen bir macerayı anlatan çok kuv- söylüyor amma, gazet.eci sözüne kim 
vetli bir eserdir. inanl'l', herkes onunla eğleniyor, f~ 

olursa olsun bu artist şüphesiz en iyi ___ _.""""'~- mn düşünüllip tatbik edilmesi, nncak 
artistlerden ve bilhassa en şıklardan. :ı-mı;ı•wfl\ Rusyanın idaresile telif edilebile-
dır. Bu film "Küçük daktilo" nu.n ~ ..... - ..... -
muvaf fakıyeti yanında bir ikinci mu
vaff akt}·et olacaktır. 

Opera sineması ise, Fransız (espri) 
sitıin yüksek bir eseri Sayılabilecek 

olan Azais isimli bir filim oynuyor. 
Bu filmde Fransanm en gözde komf
ki Maks Derli oynuyor. Esasen A
zais'i, piyes halinde yüzlerce defa oy
namıı:ı olan bu üstat komik, ilk sesU 
rtlmi~ olan bu filmde kendi kendini 
geçmiş bulunmaktadrT. lnc~ ~ir fran 
81'ZCa ile yaptığı nükteler, ıhtiyar ~I 
ron Yurtz rolünde yaptığı gaf!ar, m-l 

bu"tün maııruıile tanı bır keyf __ ,...l!'l'l!mi• sanı, ıa ~ 
içinde bırakmaktadır. Mese ' eve 
alelacele gelince: -

_ Bönjur kancıgun, 
Diye kızına sanlışı ve: 
_ Bonjur k:ıznn, 
Dire de kansmı öpilşti, ve kızın-

dan matmazel Vurtz diye \eh...W 

ği zaman: 
- nu da kim· 
- Kmnn. 

Ha, Süzet mi1 
- . a.h .. 1.. basit olmakla ~ ~ Dıye tec u u, . 

k d r yerin.de kı .. 
raber o a a . 1 bir film olan 

Glorya, çok güze . -
(Gece sevdalan) nı cumartesdı ~!!_ " 

d esrarı) ile eg~ı~== mı (San o anın Görecek-
recek. Sarı odanın esrarı .. 
-ı · Ne diye bahsedelim. 
Dlnız. b" m sev-

Artistik (Viyanada ır 
• • .' isi.m1i bir film oynu-

) ısımh, uzun . . ymm .. gil-
''l · . (Senesının.. a yor. .ı., çın· . . 11 saçlı, mavi 

ii d ya...~da.. iS1!I11 .. 
n .. nlUe- rta boylu b1r kJz sevdim) de-
gO'L • 0 7 Maamaf ih bu 
ğil, sorulacak ~Y .. • (Ho
filmin içinde ayni mueesesenm 
• ,_,1 ivaç) is mile geçen sene 

bvutta r.ı.u bi h 
d .. filmdekine benzer r sa • om;/:: Jd gii7.el. Sonra, kadın baş 

;:ı: geçen sene gördüğümüz ~e ho
,uınu7'.B giden (Çi:koş) filmmdeki 

Gretl Taymen. 
Elhamra lstanbula (l\fonm~rtr 

11evdalan) filmi ile (l\feg Lemo~ye) 
~ takdim ediyor. Çok şirin bı.~ kız 
hem de artist. Yanında da Ann Ga-
ra var. 

Majik de güzel bir fransrı opere
ti o1an Arthur fHmini pazart~ine 
kadar gisterdikten sonra alman ar
tisti Conrnd Veidt'm ilk sözlü filmt 

Ustte: Azalst~n bir sahne, Yanık Kalpler'de Marlen oıetrlch ve Adolf M enJu. Ortada: ıı<onn. .. ~ 
VayL Altta: Üget DUflo, Sarı Odanın Esrarında, Meg Lemonnlye Monmartr Sevdalarında 
Sarı odanın esrarı kat, bunu bizzat ı>oıis hafiyesi d~ tasvir edebildiğim hissini bana teıkin 
Meşhur profesör Stangerson klzı itiraf edince, bu sefer herkes hayret- etmektedir. 

ile birlikte Sen - Jeneviyev ormanı ten donup kalıyor. Vfyanada bir kız 
içinde bulunan Glandiye şatosunda Oget Düflo bu film.in baş rolii-
ıi.ka.met etmektedir. Şatoda bir lılbora- nU oyruyor. Fa.kat bütün İstanbul zan· sevdim 
tuar bulunup onun J1lkininde de 1\11. :der.iz ki Rultabil rolündeki gence Zabitlik haya.tından sıkılan müld-
Sta.ngerson'un odası bulunmaktadır. yılacak. zim Vergenthin, hayatında bir bar 
Bu, pencereleri demir parmaklıklı E. A. Dupon, A t lanllk kalık vücude getirmek için seyahate 
~n bir odadır. Kapı, içerden sür- Büyük alman rejisörü ve (Vari- karar verir. 
gülüdür. Du,-arla dÖ:,-;eme ü1.erinde etes) nin Njisörü E. A. Dupont, bi- Bütün sevgililerine veda eder ve 
bir erkek elinin kanlı izi, l\fi Stan- ze: "İnsan her yaptrğnu sevemez,, di- pek ateşin bir tabiatta olan Markiz 
gerson ölüm derecffiinde yaralı olarak yor. Vücude getird1ği12 eserler arasın- Savigliyaniyt teselliyi dt' yaverine 
bulun.muştur. da bilt\ ımüna.ka§a tercih ettiğim havale eder. 

Polis müdüriyeti cinayetin keşfi Atlan.tik ile Darid Golder'dir. Bun - Son defa olarak arkadaşlan ile 
için meŞhor detektif Frederik Lar- dan ~ sene evv~~ vtıkubulmuş c;lan parka gider ve orada küçük bir tf. 
sanı göndermiştir. Fa.kat genç gazete bu haıle bende oyle bir tesir bırak- yatroda ilk defa olarak sahneye çı
muhbiri Rultabil de cinayeti örten mıştrr ki bunu sinemaya almaktan kan bir artistle tanışır. Bunu bir 
muammayı halle çalışmaktadır- nef imi menedemed_iın. Hayalim aşk takip eder. Fakat Franz için baş-

Ve halJediyor. Katil, bizzat polis hakikat oldu ve bu fılrnin vücude ge- ka bir izdivaç düşünen genç kıza gi
hafiye.c;i Larsandır. Gazeteci bunu tfrilmesi için g~ ay zarfında der ve kendini ona kendini m"61e-

- ·- - yetmirordu. Bir kÖİ>ek-de havlamaga Güneş şimdi garp tarafına gec-

Tefrika 

No. :25 üizli Kuvvetler icin~e ITecrUme başlamaz mr ya?.. mlştf. Ruslar da aramaktan va7.-
eden: Tekrar kamışların arasına sokul- geçmişlerdi. Su civarına nöbettçi bı-

DoGan dum. Ancak tutunal'aJc iler1iyebi- rakmışlardı. Ben bu sırada bacak-
Yıldız JJyordum. Fakat Şİrtıdi kamışlık da Janmı ve vUcudümii oğdum. Her 

Kayığın sazlara süründüğünü 

mükemmel !§itiyorum. Tam üu

rlnte doğru geliyorlardı. B~ .~ırr~.ın 
SaZ]an yan tarafa açtığını go":1r gor-

d • bir nefes alarak denne <fa
mez ~nlnre mümkiln olduğu kadar ha denn e _ 

.. mkün oldugu kadar su· 
daldım, mu lecr Kayık üze-
yun altında bek ım. . - .. 

f Havasızlıktan g_,gsum 
rfmden ~ç ~bi idi Boğulmamak i
çathyac dan. dışan çıkarmağa 
çln başımı su 
m-bur oldum. 

""' dk bulamadık bu-- Her tarafı ara ı 

ralarda yok.. k iki adım ilerde fa-
Bu sesi anca r du 

kat bu deaf diğer taraftan g~ ~~r bl; 
O halde suyun kenarlarına :ya . . 
yerde olmalı. Buradan daha rlllen b~· 

tek de n ır demiyeceğiz. Ben rar. . ldım 
nefes alarak suyun dıbıne da ' 

Kav:rk uzaklao:ıtı. 
lti;adın sevkile mendilimi. çıka

rıp yüzümün çamurlarını sı!mek 
istedim. Bu kadar m~te J"agmen 

kendimi gülmekten menedemedim. kuvvetim gibi nihayet bulmuştu. Rus- ttirlü beladan kurtulmuştum. Hic 
Mendil sırsıklamdı. Jar hala eski yeri anyorlardı. Kayı- ~ 

Her milŞkülata rağmen karşı s~ ğın açık bir saha Ü?.erinde yüzdüğü- olmazsa soğuğa karşı da biraz mu. 
hi1e Ruslann aksi istikametine geç- nü gördüm. On metre Herdeki sa.hl· kavemet göstermek lazımdı. Yavaş 
meğl düşündüm. Ve harekete koyul- le yetişebilmek için son kuvvetimle yavaş akşamın karanlığı çökmefre 
dum. Rusların seslerini el'an işite- suyun dibine daldım, sahile yetiştim. b:ışladı. Sisler yükselmişti. 
biliyordum. Onlar sahile yakrn bo- Kun·etim hakikaten bitmek üzere Takatsiz, ağır ağır ıo;ahili ta.kip 
ğulmuş bir cesedin sudan çıkacağı- idi ki matradan bir Y'Udum daha ederek bir çalıhğa girebildim. Dura
nı bekliyorlardı. Birisi ıslık çalıyor, rum çektim. Bir Yudum rum ateş da karanlığa kadar beklemek fstiyor
bir zabit kayığa binerek kumandayı gihi damnrlarrma .Yayılmıştı. Bin dum. Beni bu halimle bir çocuk bile 
eline aldı. Soruyordu: mi'sküliitla birkaç adım daha ilerli- istediği yere siirükliyebilirdl. Ko1-

- Nasıl bir şahıstı? yebildim, artık faııa ileri 1,ridenrl· lanmı dizlerime kavuşturmuş oturu-
Birisf bir zabit diyordu birisi de yordum. Hatta ayaklarımı sudan yordum. Soğuktan dişlerim bıribiri-

bir piyade bir diğeri de zekavet çıkarmnğa mm·affak olamadan sa- ne çarpıyordu. Kalkıp yüı·ümeğe te-
göstermek için bir tayyareci hile uzandım. şebbils ettim. :Mümkün olmadr. Ted-
diyordu. Bunların bu muhaverele . Olduğum yerde uzanlJ> kaldım. ricf surette çalıların ara~;ı zifiri ka
rinden j tifade ederek sazlıkların Rüzgar ~iyordu. Bir müddet sonra ranhk olmu tu. Zorla yerimden kalk
bir kısmını yüzerek ilerledim. !~imde günes çıkmağa başladL Güneşin ha- trın. Bana doğru kalabalığın yaklaş. 
yeniden kurtulmak ümitleri canlan- raretite kendime gelir gibi oldum. 

Sudan ayaklarımı çıkardım. R~lar tığmı duyuyordum. Almanca. kelime-
mıştı. ha· l," anyorlardr. Fakat benim bu- ler işitiyordum. Bunlar bizim ileri Yalnız su bu kadar merhametsiz- ;ı rak 11 zd B' · 

raya geıd igwime ihtimal vcrmedikle- ka o arrm ı. ızıtn mev?.:ilere ce sog-uk olmasa 1 Vücudünıün bütün d ğ .d. o d B. · k 
b ri ·irin benim civarıma uğramamışlar- o ru gı ıy r um. ızım ıı.s erler ~a-a7.ası soğuktan sertle ti. Fakat u ~ lılar arasında terkettiğim dürbünüm 

kadar faz.la ıslık çalmalarına aklım dı. 

• 

ceği için, daha mazbut fikir sahip. 
leri; onu sinemacrlıktn yap·lacak 
bazı daha mutedil yeniliklere da,•et 
ettiler. 

"ROCKEFELLER., in hayatını si· 
nemaya alacaklar. Filmlerin şimdi-

iye kadar tarihten bize göstermediği 
kalmadı. ".Neron,, u (~apoleon) 

u bir matine dağılırken; herbirisine 
'dair üçer cilt olmmuş kadar ya.1iından 
tanıdık diyebiliriz. LAkin bu, tarihle-
rin en mevsuku olacak. Filmi, bitirdik. 
ten sonra asıl kahramnına. göstere
cekler. 

Baş roUl tem.sil edecek olan (GE· 
Orges Arliss,, - şahsi iktidarın. 
dan sarCınazar (Rockefeller) 

e pek benzemek istidadındadır. 
' Günün lıktmı: 

Sesile uyutaıı bir ipnotizmacının, 
sesli filmler çıktıktan sonra, daha. 
asri bir şekilde çahşr:ıak üzere Çe\'ir
diği filmin - kendisinin de bulundu
ğu - llk gösterilişinde bütün seyirci· 
!erle beraber uykuya daldığını ve bll 
sihirli uykudan uyandırabilecek )ine 
kendisi olduğu için hazin bir yardım
sızlrk içinde o güıt bugün hal!i uyu • 
makta olduğunu söylerler. Ne dersi
niz! 

ğinde terakkisine çalışmak istiyen bir 
Jutmi olarak takdim eder. Kızın ba
basına 10.000 maric vererek bir mak
buz alır. Bu para kızın konserva
tU\-arda çalışmasına sarfolunacaktır. 
Franz genç kızla izdivaç arzusunda 
olduğunu bildirmek maksadile baba,. 
sının yanına gittiği zaman babası ona, 
sevgilisinin babaı ınm makbuzunu 
gösterir n kızın kendisile olan mi). 
nasebetinden dolayı aldattığını söy
ler. Buna muğber olan Franz genç kız. 
la münasebetini keser. 

Harp genç adnıuın ailesinin Bel\o 

vetini mahvettiğinden Franz çalı. 
şarak hayatını knzanmağa mecbur 
olur. Bir stüdyoda iş tedarik eder. 
Bir gün ona zabit rolünde bir amstin 
yerine oynaması teklif edilen Franz 
kabul eder ve sevdiğinden başkası ol
mıya.n ve y:rldız derecesine yükselmi§ 
bulunan genç kızla karşıl~ır. 

Bu müessir tesadüf o zamana ka,.; 
dar hiç ~vrilmemiş bir sahnenin Cil
me ahnmasmı temin eder. 

·- - :::s 
ile tüf eğimi bulmuş getirirorJardı. 

Ertesi gün ağrıyan vücudümle bir 
romatizma nöbeti geçirdim. Rus içi
ne yaptığım bu gezinti bu rumat:iz
madnn bn:,<001 bir zarar iras etmemişti 
Bir de elimizdeki bu mühinı ı;eçidt 
Ruslara kaptırmıştık. 

DUşmanın on kıt'asınln 

izi peflnde 
Casuslarımızı düşman tamfına ge

çirmek için anrak iki geçit noktası • 
limizde kalmıştı. Birisi Grodiççc ci
varında, diğeri de bataklıkl• mm 
takada narano,içi ya.kınında hulu 
nuyordu. Mevzi muharebesı başlamış 
olduğundan, Ruslar yerleştikçe be 
nim de casuslnnmı Rus tarafına gc
çirmekliğim o derecede müşk:i1at 
kes~diyordu. 

Bu geçitlerden biri inde casuslarım 
dan biri ile şayanı dikkat bir vak'a 
yaşadım. E as mesleği artist olan n119 
numaralı bu casus, rniiruru zaman 
la köprücülük, fabrika ve demir~·-01 
lan için mü~hassıs olarak yetiştiril 
di. 

(Bitmedl) 
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Glreaundald efrat ihtiyacı !çin el· 5 -10 -931 de pazarlıkla alınaca- Kartal sulh mahkemesinden: lLAN l stanbul dürdii 11cii icra """'"''"' 
li bin kilo srğır eti kapalı zartla mü. ğı ilan edilen K. O. kıtaatınrn samanr- Kartal !\azasının Yayalar kari.re· 1 tanbulda }'incancılardn Mahmu- ğımdan: 
nak~ya konulmuştur. ihalesi 1 na talip çıkmadığından pazarlığı ıo - inde Hfnt eden Hacı l\fı rrlı zac!c Se· di) e hanında 25 numaralı mağazada Tama mı 6600 Jira k r) meti muh ... 
teG_şrınfsani 931 pazar gUnil 1 saakt 

9 
eli a 10 - 931 cumartesi gUnü saat ı.3,30 da yit ağanm terek inin tnsfiresi zım· manifatura ticaretile iştigal eden Ila. meneli Js ta nbul d.ı H ocap~-:nda Gara-

•~ unda .AJJkerf satın ama om s- · ·1 • b" '-" k ı b" d ı k i l kt · r ı · ı:ı ·· · · · yonunda yapılacaktır. Gelenlerin 862.,5 devam edilecektir. Tahplerfn ŞCll'tna· mnda atılma ına karar nrı m:') ır c~ k.ı a. ~P za< e dıra er e
1
r

1 
·ı o e kı -ı -. use) ın Çe lebı ma hallcsınde makad 

lira teminatlarile ve teklifatlarile mesini almak ,.e pazarlrğa iştirak et- çift ko~u mandası ,.e iki ndet manda şır etının konkor ato ta e >ı e vu ıı rlt>ma Dah çeknpı elye,·m ArcJU\nft ,._ 
~akti ihaleden evvel mezk6r komfs- mek üzelt' yevmi meıkurda l~O:\l. n ineği ~buzağları ile beraber !~ir ma.1- ?~lan mür~ca~t.ı .lstanbul icr.n. dairc.si 1 J.:nğ'ındn csl, j :ı ~ en i l :! numaralı UT• 
)'ona mUracaatl!rı• (8!9) (2879) müracaatları. (701) - (3018) da bogası ve bir merkep 29 sagmnl ko· ıtırar. mtrcıi ah ınce n:ızaıı ıtıba rn a - d l'ıı lıi r baıı oh' I H' halen hir bap ..ı-

1 n-'-Lı. .... ••• i · . • • • yun ve 41 atmaı keç bir koç 17 knr lınarak boı·çlu ~irketc iki a.'· mlih lct ;;,ıfırhnnen i ıı tn nıam ı şuyuunun jzaleal Çata ca m~wulAem meTiill çın sa 'D el ıkl • . ıd·· · - . k 
1 
• ı 

bun ve zeytin ale~f münakasaya_ ko~· ... n ce PllZDrl a. alınac~ır~. ı_~An ko~·un 49 kısır keçiden ibar~t .lııırnn· ,.er ıgınden mezkur ~ır ·et~e ma t u_ >~ı zımnındn a~ık arttı rmı~a. vazecl ilmft 
muştur. lhalelen hi.zalannda gnsterı- edilen K. O. krtaatı lçın kok kömurune lar açık arttırma ile 2i teşrınıeH?I 9:ll olan :ılncaklılann tarıhl ila ndan Jf ı· ol up 26 - ıo _ 9:H t arıhınde şartaa
len gün ve saatlerde Fındıklıda K. O. talfp zuhur etmedffinden pazar!ıiJ ealr gUnü at tO dan itibaren Yn:va lnr hart!n ) irmi gün içinde al.ı cal.: I ıını l me i dhanhnneye ta lik C'd ile1<:k 15 tet
Sa. A_l. Kom. nunl d~ ~·apılakcakftır. Tda- 18 - lO - 931 pazar gtinl1saat15 e ta. kariye inde atılacağından talip olan· bilcümle \esaikile lstanlıuld .ı llnhce ı ın ı~nni H H ta r ihine nnisad if puar 
liplerrn şartname ennı om syon a tik · d edfl ktf T ı· l · t h 111 1 k d 1 · · · k f 1 ·' -o ·· f gijrmeleri ''e ihale saatinden ~el t,e.. le e~am ece r. a ıp en~ arın ma a. nde hazrr hulunnca ' nıc- apısın a ıırıncı ,.n · ı 1anınun ." ııu- g~~ nu . ıı? t 1 s tt'n . •6 )a ka dar :.tnahl 
mfnatlarile Kom. da haıır bulunmala· §artttamesınf almak ve paza.rlrğa fştı· muruna mliracaatlarr ilAıı olunur. maralı .) azı hanede mukım konu e r 'e do rduncu ıcıa daıre inde ac k arttırma 
n. (336~ - (2650) . rak etmek Uıe~ KOM. a mtlracaatJg. (17!1~) av~kat F~hrett~n. l>e)e bild irerek ~:tY l ı le atı lacaktır. ıttıı nu.)a ; tfrü 

Zeztın 17-10-931 cumartt.f;i gihıU n. (COO) - (3017) det.tırmeJerı ,.e hıl .ı fına hnrrket eden 1 ıçın )iizde .\C•di ten11n.1 t akcesi almar. 
sa.at la te. lıtanbul 4 üncü icra memur· lerın konkordato müınkere•dnden !ıa· ~liiternldm , ergilcri, vakıf icare~ i, ... 

~a~u~i1·10.93ı cumartesi günü K. O. ve ı. F: krt:atı için seneJU< Juğundan: riç bırakılacakla rı , .e keza icra H lf- ledi) ı• rc-.ınıl eri mii teri)e aittir. l t-
saa ,. L ... • • bu.1'1Jr kapalı ıarf usulfle :u - 10 - Yosif Ef. nin Kostaki hacı oğlu Ef. )e IA.ı kanununun 2, :; iincii madde. i mu.' lnı g-:ı ~ ı i nı.: ııkul iizerinde hakl arı ta. 

Çatalca. Müs. mevkii i~n zey. 931 cumartesi gUnU saat 15 ~ ihalesi olan borcundan dolayı mahcuı bulunan cebince konkordato teklifini mı.i zake· pucn talrnkkuk E.'tmi.)cn alncakblar 
tin yağı aleni münakasaya konmuştur. icra ktlınacaktrr. Taliplerin ·artna- Balıkp11.mnda Şeyh 11.fehmet GeylAnı re etmek ü1.ere alacaklıların 9·:ı ... cne·1iJ c d iğer oJ.il, ucla rnn ın \e irtifak h .... 
İhalesi 10 - 10 - 931 cumartesi gün il meslnf almak ve mlinakas!\ya iştirak mahallesinin Aalıkpıızarı caddesinde kilin si teşrinisanisinin il inci 1::.ır~amba gü1 ... n h i p lı•rinln lııı hak hırını ye hu ualle 
saat 15 te. Fmdrkltda 111. K. O. satın etmek Uzere ye"Vmf mezkOrd& teminat- 87 No. lı dUkkAnın gediğinin ~ehriye 65 nü aat 14 le komi er ve a\'uknt F ri h raiı H nıa:;ariff' dair olan iddinlarmt 
a_Jma _komısyonund~ !apıJacaktrr. Ta- tı munt.kkate -re tekJlfnameleriJe bir· akçe S südüs pul icareli 5.1 ve humus retten beyin rneıkür yazıhane inde ilü n taı ihinden it ilınren )irrni gün l«fa 
~&~~~;.~nrıı~::ın~atı!3;':.i~~~°ı:!~ Ukte ta)·in olu~an aat~n ~·nl sehlmdtn 13 sehim ,.e humus sehimi toplanmaları \ "e toplanmağa taknddiim de e' ra ı, 1 miisbiteleril r. bil<!irmelerl ll-
natlarile komisyonda hazır bulunma· KOM. a vennelerı. (411) - (:$()?...8J ve gene mczkOr diıkk!n gediğinin 120 eden on gün zarfında \'esikaları tct· zımdır. Ak i hnlde t a pu icillile hüla 
]arı. (307) _ (2550) • • • ıehim itibarile 8 sehlın ıam ve 4 humus kik edebilecekleri ilan olunur. rr tahakkuk etmi) en alacaklılar sallf 

• • • Evelce talip çıkmadıfından pazar· sehmi ile lstanbulda Atlkalipışa cıahal· · lstanbul dördiincü icra mcmurlfl· bedelinin pnyln"nrn rndnn ltnriç kaJır. 
Çatalca l\ls. mevkii için şeker kapa· Irkla alınacağı ilan edilen mangal kö- lesinde J 1 No. lı '"c şehrl)·e 615 akçe ğundan: . lar. AlfıJrnclarJarrn )'en i icra. \'e iflAa 

Jr zarfla münakasaya konmuştur •. :1Jıa· mUrUne (Çatalca Mst. l\fv. kıtaatı i~arcl~ bir b~p \:ılıkçı hanının 9 hisse Aristoteli efendinin Koı:ıtantin Po- ı~anununun 119 uncu maddesi hükmt. 
lesi 10 - 10 - 931 cumartesi günu sa1- için} talip çıkmadrğmdan pazarlığa ltıbanle bir hısscsınl ı;ü!Osan btssesl ve 1. f d" . d k" 

1 
• d ne göre te\ fiki hareket etmeleri ft 

at 14 5 d F d kl da 111 K O Sa A · ızo e en ı ,·erese ın e · ı a acagın nn • 
• • a ın 1 1 

• • • 1: 1 • "1 _ IO -931 rar=müa gUnü 13,.'JO dn gene mezkOr mahallede mezkCr h __ ınını dolayı mahcu"' bulunan Osku""darda dahn fazla mnlUmat nlmak isti.)enltrla komı yonun da yaprlacaktır. Ta ıp. e - . :r • r- . • .. 
lin şartname~ini komisyonumuzda .gör devam edılecektır. Talıplerın •. ar~a- alt katında s .. No. lı bir bap d~~k~n rum Mehmet paşa mnhallesind~ Şem· 931 - 7:-,7 do ya numarasile memaft. 
meleri ve ihale saatinden eve] tcmınat mcsini almnk \"e paıarhfft. ıştırak derununda mustelcar berber gedığı ılc si paşa caddesinde 10. s ,.e n numa- yetinıi1e miimraatJarr ilan olunur. 
Jarile kom.f yonumuzda hazır buJnn· için KOM. a müracatlarr. (399) (3016) gene mezkOr hının alt katında [, J, 9. kk ğ h" 

(306) - (2549) • • • 11 12 N 1 - d . ralı mura am ma azanın nrsıf ıs- h/alıkemt•i a li11e birinci ticaret ,,. 
malan. ' "' • 0

· arla murıkkam ;, 0 1 gedı· · 'JO gün müddetle ihnl<:·i e"T"li,_.,. · . 
• • • 11-· • f h" ·· cıe~ı · ' • ~ "" ırcsınden • .• vkii Jçfn fasu1ya a K. o. Top. frnnr ıçfn un paıarlrk r.ının nısı ıssclerl 30 gün muddetle .. za)·edesim~ vazo)unarak 1 .. ,00 lira · . A a. 

Çatalca mus. me fh 1 • 1 931 11 · ·• ih Je' I' · ı d"I . · mu - • .Mahkemece ıflasın uçılmasına ] 1 münakasaya konmuştur. a es surdile 10 - O - cuma flflı gu. a 1 evve ıye .1 Anına vız e ı mıştır. bedel ile talibi uhdesinde olup bu kere .
1 

• 
1 

n·· .. 
1 

d d n 
1 
.._ 

en rt · ü ·· aat 14 .. • te K d 'h t ı · k Ve Ya~11, h h raı· \erı mıı. o an U) u ,a a a ..oa ı""'"-10 1 teşrin 931 cuma e ı g nu nu saat 1o om. a ı a es ıcra I· e ı çı anı mecmuu mesa tsı ,·· d be zam ile ve 011 bes gün müd· "'. _ 
· K. o satrn atma kornls T r l · t · ı ısoo zi ı b . k ) uz e .. zaı·ı caddesınde 19 numarah mngaa-te Fındıklıda . r 1 . sart Jınacaktır. a ıp erın şar nameyı a · ra o up undan ~•gır conos a • detle ihalei kat'iy~ ine rn70Jnunıu • d b· kk r . , ü . . . . U. 

yonun da yapılacak.tr~. Ta 
1.P ~r~~~UZ· mak ,.e pazarlığa iştirak etmell üzere samı alettahınin 408 ahşap aksam 2~8 a •1 n 1) e \e z c~acı) ~ tıcareh 

name \'e nümune ını komıs) o vel Kom. a müracaatını. (410) (3027) •!lındır. Medyunun amf olduıtu tur. . . • meşgul madam tanka F oskolonun 
da görmeleri ve ihale saatinden e drıı-: d S r\ ınutas ., Mukaddema makarna fabrıJ,a ı o facaklıları ile aktctliği J onkordato 
teminatlarile komisyonda hazrr bulun • • • ·~ . ır.•" en • o. lı münhedinı oda tah· lan mezkQr gayri menkuldeld makine· nı ·j teı'kik mahkememiz~ tevdi kılae 
malan (309) _ (2552) Yerli fabrikalar mamulatından 1000 mınen 40 :ılt kattaki 9 No. Jı ve ~O \e ler tertibatrnın ökUlerek ı,aJdınldığı ) . 

1 
'tk"k t 1 ~ t . . lll8l 

. . • • • ü adet mahruti çadır kapalı zarfla mü- 11 'C 12 No. lı tahminen 25 :er \C \'e halen mevcut olmadığı giirülmü)· ~ı:.·~·e emr~. ed·~ a ın -> .;:.rı_ı~ı~~esaat 
Yerlı fabrikalar mamuJAtmd~.n :'~ n nakasaya konmuştur. Jhal~i 7 - ıı 1, 3 No h mıh~ller 20 şer arşın terblfn· t"" tezkur garri menkuliin me aha- and ı~e musn ıl per c: 1 gunu 14 

çorap ipliği kaptalrl ~rf2'}' ~~na 9:i - 931 tarihine müsadlf cumartesi gü- de olup 5 No. h munhcdim 9 No lı :~13 metre murabbamdn ol:ıp tamamı ~1 de ıcrba ı lmut,arrı~-~ •. ul unmul ş ol • 
• k u tur .ha e-.ı .. • • · •• t 1·' t vtoplacaktrr T•l"ıpl• · bo• ahır h d J 11 ' gun nn u mp n a <U\nc ar o ıın ana 58

.J a on!" .. • .. t 15 tt> yaprl:ı· nu saa .. e ~ •• • .. ...nn v u u u Atlkalipa~a cım H bina i ilıtiva etmektedir. flinanın be· , . . · . • d . ed cumartesı gunu saa n"' ,.o nü s.artname ve nümunesini görnıek üz.ere a,·lusu ve ha\•uzlu hb ·e Mustafa Ff ) r. • • l ye\m \C antı mezkur a rrahkem e 
caktrr. Taliplerin .. artnn ~~ıka"radP ~ karada merkez atın l\lma komisyo- ve Zincti lT. fırm . h ve" T lb h'~ den durnrlan k,,rgır -re metın o up hal'.ır hulunma\nn lüzumu ilim ola-
munesini görmek uı~re · · ilra· " .. ~ .. . "c anbn ıtır rı 1 dahilt bölmt d1mtrlarmın kısmı azamı nur 
merkez atın alma komısyonuna m d nunu muracaatları. 'e munakasaya hanesı Abdullah Ef. ile Fımıt H ırı\ri d' d'. e ,,. taı·n n kn • 

11 . · tirak e e· . . "' J '"e mer n·en ,.e oşem '"" ' • • · . ıı• • • •• '··!'!W ı caatları , .e mUnakasa)a ış 1 t kllf iştirak edeceklenn o gun ve nat~n menkul&t ,.e ıhara :ılt sucu <lüklı:Anı \"C "d h 1 min kiırgir lstwıbul aslıye malıkemesı uçur~ 
ceklerin o gUn n &aatten cv~~uı emu- ewel teklif ve temınat mektuplarını Hasan J~f. dü 1<kanları ile mahduuur. tının cı n~ı ~ §a: 

0 ~P1_;;kul~klu ,e lwkuk daircsindrn: 
-re teminat mektuptakrmı~ ;~~a 'tevdi makbuz mukabilinde mezkllr ~or.ıis. Tonos aksam harap •;e ahşnp aksam pek ~ oltıt ve ~ ra 1 

1 
uv~.1 t~Hi ,e 

3 
an 

0 
'J'opanede rnmnlı hanınnı soka h JIÜ 

ka1bilin1de .m(e;7k.ii)r(2St.~)mıı:: yon riyasetine te\•di eylemeleri. (406) muntazam değildir. Hanı:ı maa mUlk ve k·r _mentaa saşa: :u~te~~dlr zemin kn~ 10 numaralı . hanede t;. kine Hüsnb9 
ey eme en. a a <> .., gedik t 

6 
aga ra ,, ı · · k . h d k" 

• • • (302,) amamına { 295) lirac!ır. Balıkp:ı · k k "h t' de i. tor ,.e demir ya:> hanımın ocn..;ı a) ııı ane c a rn 
O d rhht ihtiyacr için altı ka • • • zarında dükkAn mesahuı aletuhmin 39 t~~01 n cı ~ ~"çimento dö li ve arkn tü efendi ale) hine ika me eylediğı r unun .. nakasaya arşın .. ra.ı- ı zemını 1 't ıem serom kapalı zarfla mu ' Yerli fabrikalar mamulatından . arsa uzcrine nim kAgir olarak inşa k d h ap bölme ile tefri, edilnıi tar \C hosanmn c au ına aı arzu 

J . 11 10. 931 pazar lb" 1· edılmiş ,. b" h ı ını a a 1'' • · ı ı 1 ı·· d · ı konmuştur. hale ı • K 0 Sa. 60 000 metre boz renkte e ıse ık ku. e ır sakır ca tında ve ahsnn ğ . d A ·kada zenıini · imento suretı munıaı e) ıe te ı ıg e ı eme 
- 15 t Fındıklıda · · ' tasnruf d b d le ma nz.ı rr. 1 ~ ·ı h" ·ı t • h t 1 gunü saat e kt l'aliplerin maş kapalı ıarfla münakasaya kon- un a ulunan u kAndan yanm t ft k" okağa demir lmp"-ı bu- 'e mumaı ey ın ı , ume g.ı ını e r 

AJ. Kom. ~8• ykapıl~~~on~%uzda görme mu tur Jhalesi 4 - 11 - 921 tarihi- tahta Ptrdc ile tefrik edilmiş ze· ·
1
nm arak~ 1 ·az Ye i lcmh e alih ma- bir emti meçhule gittiği tebliğ il 

şartnamesını omıs,, . t . • mini ç· ı.ı · k .. unan mn ıne ' • 1 • . . d k · dd l 
l i "h 1 aatinden eve] temına ve ne müsadif cnrşamba günü saat 13 te 1 k .. ı~clL ı dü kan ,.~ u t kat bir ıra· h 1 h 1 rd· .. ·e olarak i tinıal edilir. ınben zırın c ı nım. ı a ~ me .. ru 
er ve ı a e . d ha - ı uzcrınd . b clukkAn .. . d a a en a ı,, , 1 1 • 1 • 

teklifnamelerile komısyon.umuz a . yapılacaktır. Taliplerin :sartname ve müsad· . e ış u ın uzerın e Birinci katta büyiik ,.e yekııa re bir tan anıasılmış o musın~ mrnen "r 
zır bulunmaları (319) -

2
"
77 

•· unesini görmek Uzere Ankarada v . ıf .. bır oda bir hald olup hududu 
1 

li . de dört oda bir halft . ik.n· zarfında arzuhal sııretme 
• .. • n um l. enıcamıı cerif h . mi "üte\" :\ d 8 on zerın k .. . , • t 1 r . 

. . . rk "'atın alma Komisyoııuna mü· d' . '. arı - man ' n on· . k t ta .. katı olup çimento tara!';. nıe uzc rc ı anen e ı ıgat ıcrnsınn 
Ordunun ihtiyncr ıçın 100 kılokbar· me etı;I - ve mu··nakasa'-'a ic:tirak e~e ~a ı [<,f. lerın diğer ıaraf llurşic Ef dük· cı a dı.•s···r od ·ı bir sofa Ye avı-ıcn rar 'erilmis ,·e arzuhal s ureli mah . ı f1 münakasaya on· racaa arı " "Jf • kAnı r · ·· ·· d k tan maa n ıuı • • · yomın kalpa ı z.arlla 10 931 pazar ki • o giln n saatten enl teklif B 1 k .mınonu mey anına ~a ın bulunan bl tı rasr me,·cuttur. \ ' e hali Jıa. me dirnııhanesine talik edilmiş old·ı 

muştur halesı • • ce erın · a ı ·pazın caddesile m:ıhduuur T r ça •1 • 
1 1

, ·· t ·· r ı· T t 
U U ' t 15 30 da Frndrklrda K. O. SA. t inat mektuplarını makbuz mu- b" b . . \ ' amamı n·a hadana ''e çimento tamiratı ınumnıle) ' '" u c ene ıye ı :men 

g n aa .. ı· 1 ve em on ın eş 'uz lıradır. aıt-lıkçı hanın· zır , ö ··ı .. t•• 11.f ı·;:. 1 
AL KOl\f. rnda yapılacaktır. Ta •P. e: kabilinde mezkur komisyon riyasetine dakı 5 ~ İ d t> yapılmakta olduğu g ru mu,. uı·. l' ez· '"' o umır. 
. . d şartnamelerını (40.} (1)0?'>) • o ı o anın tamamı 80 dokuz k 1 halen bo ·tur Budu -----------------!il rın komısyonumuz a d 1 tevdi e'-•lemeleri. ·> ·> -- ~o Jı odanın 100 1 ı ıo No t kQr ga) ti men ·u Bdremit Asliye nıalıkemcsindcn. 
- J • ı'hale saatin en evve " • "' · amamına c f k 1 s· oknl'rı dı' • n • • • • • gorme erı ve . . ı~ o- * • * beherinc 1 0 lı .. du bir tarafı çuP e : ı,; • ... Edremıdın Nnrlr ı, . .ı:'un :ıevc 

teminat \'C tekl~ntmele~ıle ~~~) . Y y rli fabrikalar mamulatınaan r 1 ~er il, ~ N k .odal.ara ) uzer taraf A ım 'e Mu tafa Eşref bey hn· ve llnlil kızı Ji'ahri.)e tarafmdnn z 
numuzdn hazır u unma nrı. • ·7 } e .·· k l ıra o u~ ta ıp . o an arın l)_m~tı muhaın · ' . b h i arkası çıkmaz okak ci miitegan ip 'e ikametgjhı m 

(2n 4 25,000 kilo !'&rl sabunlu kose1e apa ı mcnelerıne hısseye mu ıp miktarının ne '' a ç t Ik ıı hd t h 1 Aptull:ıh 0;:.ıu • 'uıi aley 
• • • .. k k t Iha ü d · b · d ·· tarafı meı.kfir ar • e ma u u ti urfla muna 88Aya onmuş UT. • Y ı e onu n ıs etın e pey akçclcrini on k t[ h· ikame eylediği bo anma daYBSJ 

Ordunun ihtiyacı için altı kali?m lesi 2 - 11 - 931 pazart~ i . aal 15 te alarak 340 • 2744 dosya numarasile ı <>. tur. 'famamının ı.) ~e 
1
mul .rnın~ene icra kılınan muhakemesinde m ' 

ecıayi tıbbiye kapalı zarfla münakasa ,.8pı1acaktır. Taliplerin şartname ve il. 931 tarihinde sııat 14 ten 17 ;c "İ 1" 37 füa olup t~lıp 0 an ann .. HY· de:ı aleyh • ' uri ye,·mi muhakenıed 
ya ko;~uFtu~ k'r;ıe~ 11. 10. 931~pa·. U nelerin· görmek üzere Ankarada kadar lmnbul 4 üncü icra nıcmurlıığu:ıa meti muhnmmene fnın ~:arı ını~ yuzdc ilim~~. haberdar edildiği .h~lde g 
zar g n ın 1 1 

a ·O. Sa. AI. Kom n mu 1 
•• 1 0 79 • petiıı<le pe) akçe ı alarak 9.27 - medıgınden nrnhnkcmesının 

d~ !apıla,caktır. Talip~_erln şa~t~a~esl merkez satın al~a komi~yo~u~.a ~~~a müracaatlan llAn o unur. 3) on ."':o~ rn numarnsile aat 14 İt!n 16 J aben icra ına \C mahkerne~:.c. g 
n1 kom!s)donumu~~a g_onn~Jerı 'e. ıha cnatlan. Ve münakasa)a ıştıınk ı~ın Iatanbul asliye 4 Uncu huk k G9lt d . 24 - ıo - 9:11 tarihinde J • yap kararrnııt ilrmen teblıgıne 
le saatın en eve emınat ve teklıfna- 0 ün ve saatten e\·el teklf v~ teminat · d u ra kn ar .. • muhakemenin 27. 10 • 931 sl\h gil 
melerile komisyonumu:r.da görmeleri. g ~ kb kabı"linde mahkeme11n en: tanbul dördiincu irra memurluguna b d . 

1 
t .. . talı"kı·nc ka 

(318) .. 576 mektuplarını ma uz mu . r 
1 

Ilı a ezzern aa on tı~e • 
• • • - _., mezkör komiıffon rlya'1etine tevdi ey· Madam Anastasya namı na i\ ukat 1 la\ · miirac:ınt e) lemelerı ve. a1. ~ rn:ı mıı· Yerilmi \e hu baptaki gı) np kar. 
hl ihti • i I 1500 I l • · ( .. n•) (aOZl) rettin Bey tartrındin Bur~ız adasında t do ,·asrnda bulundugu ilan olunur. mahkeme dh·anhane ine il nk ed 

O d nun ıh yacı ç n eme erı. •u.. B h 1 k ~ da 15 C} ~~ ın · ı·· 1 
r ~ ka ah zarfla münaKa· • • • • çc er so 1ıı•n · - ho lı hanede . . . . :r mi ol makta hukuk u u u. mu 1 

laskal fılaster plh ı · 11 • 10 • 931 . K d . t mukim Apostol Todori Kol "d · J·'f /stanbul yedıncı ıcra memuı lugurı· meler i ı,nnununun teblıgnt r k mu"tur. a e"ı Ordu ıhtiyacı için om. a meHU an 1 • • • • 
1 
r · 1 

~!i!r :~nü ~aat 14 te Pmdıklrda :·ı<J· kataloktaki eşkAJi ,·eçhile 1 ad~t ı;ar· aleyhine ikam~ olunan mezkor hane dan~oğaziçindc Bo.)acı köyiiııde lske- mucebincc ılunen te > ıg o unur. 
Al Rom nunda yapılacaktır. a ıp 1 adet sar.,, kesm~ maki· kaydının tashlhı hıkl.ındaki davanın icra dd "ndc ;; numaral ı kl a p llük· K f 

'a. ' o o • k isyonumuzda gı sarma \'e l!O' k 1 k' le ca e 1 • C L : on erans 
lerin şartnam~ ını 0~nden nvel neleri aleni münakns.'l usulile 31 teş- ~ ınan tah ıkntında : 29 • 9 • 9J I t:ıri· 1,anında mukim iken ika!'letNJhlnrı me~ 
&örmeleri ,.e ıh~le s~~erile konıis· rinie\·el ~31 tarih cumartesi günü saat hınde mahkemede lsb:ııı \"ücut etmesi hul bulunan kasap ~ angcl _Yele~ı 
l_emfnat ~e ~=~~f~:Funmaları. (:}15) 16 da komisyonumuzda ihalesi icra kı· hakkında iki ay müddetle il~"'" tcbliğat Yorgkıl\ta.nyo~·~t~~~~~~~c;" ,.e ~:ı;:~~ 
.} on umur. a ' (2ii73) Jınacaktrr. Taliplerin .,artname.sini yapılmasına rağmen gel~emış bulundu· nn. J{a, =~ı Va il S kelnrldi Efendi,n"in 

• • • . . . almak ,.e n\linakaü)'a iştirak etmek tundan 29 • 9 • 93J mıhln<lc hakkında 1 tnnbul üçüncU ticaret mahl\ emc in . 
EvYelce pazarlıkla tammnın ıcra ü . ·m· me:ıkOrda konıi .. yonumu· gıyap kararı ittihaı ,.c Ada tapu memur cl~n i tih nl eylediği 24 eyllil 311 tarih 

ed"J •• 'JAn edilen Yeşilköy Hna ıere...Je' it c~16 (3·0.1) • luğundan kayıt suretinin celbi Ve ~ahit \I! 13-'1 numaralı ilam ile rnıı lir·ının 
ı ecegı ı ıı • tami :ıa muracaa r. .. i> ld , . . L " \ ' a rr 1 fend idı•n ttıüf . k mnndanlık bınasrnrn * • * btlmaı karargir olmuş o uğundan i~bu ınuriısinız n.n np : "t:e e A 

rezcsı u rlrğı '>l ·ı bl' ıı.· t 1 iline karnr nrılnıı 'e nıezkur 
tine talip çıkmadrğında_" ~aza ik edİJ . Orclu sıhhiye ihtiyacı i~in (227) gıyap kararının ı t nen ~;ira•eınde_n it ib~ ~ ll~L~ın inf~zı için dıılr~yr te,·di 'e 
-10.931 çarşamba saat 1.> Ş- t.a~ . kalem ecza ·ı tıbbi re ye kimveviye :?~ ren htş gun zarfında z edılmed •gı f('e\'h·ei de~ ne da \eli havi ödeme em 
ttıi~ tir. Taliplerin şartnami'sını ~lmak . . ' 'el ~31 tarihinde ~aat ı;; te 'eyahut muayyen celsede . bulu.nmadığı ri mahalli ik!'met~ft~ınızın nı~_clnıl 
ve k ·r · de almak üzere Kom. af teşrınıe . 'h 1 • . k 1 takdirde vakıatı kabul etmış aodoluna· bulunma 1 hn ehıle ılanen teblı;.:- lil· 

.. e,.ı nameyı (403) (3020) kapalr zarf usulıle ı a esı ıcr.n. ı ı- cağınız ilAn olunur. (1 794) lınmı:. olduğundan ,.e tebliıli muktn. 
trıurac:ıathı.n. · ınncaktrr. Taliplerin şartnnmesını al- ........................................................ - . . ·ıkinc'ı ihbarnamenin dnhi ilanen teb· 

"' * * · . k -•· J"f d'I • 1.ı 'Jd"ğ" d t · ı ' 1 aca mak ve münakasarn ıştıra · etm~ dilen rğır etine tek ı e ı en fıatlar llğine knrnr \'en ı ın en arı 11 

5 - 10 - 931 de p:ızarlrkln a ınt 1· ·ı ··zer• teminat ,.e teklif mektupları ile gali görüldüğünedn 14 - 10 - !) :~ ı tebliğden itibaren :ı gün 7.arfında 
~ i . l F arnıının:ı a ıp u ~ . • · ı h · ı d . 
kt Utn edılen . • nlınğ '10 - ıo -a:n 1 birlikte Fındıklıda Sn. Al. komısyo· çarşamba günU aat fo te Ezin ede a • 926-3291 deko ~k·a numi ab~a ~t~ ·a :ımlı ~ a.ı re 
Çl'Jrmadığındnn pazar r ı .. t (8SS) (aOt7) k • t 1 8 Kom nund:ı pnznrJığa ye ge er anun ır ı ıı z < eı me) an 
CUJnartes· sant IS e talik ve dev:ım ede nuna muracaa r. e~ sa r~ a m kt . . "faliplerin \ak olunmadığı ta~dirde hük~ü il ii ll}ın 
t . 

1 artname.cıini almak • • • dclam 0 un.aca ır . • . • . .. gıyabınızda ıcra olunac.:agı malum 
tktır. TaJlple~n ş.. . Konı 8 mti· Ezinedeki kıtaat için 1 - 10 - 931 ti muayyenınde mezkuı Kom ... a mu- ve ikinci ihbam&me makamma im.im ol 

''' pa7..arhğn lştırak ıçın 019)· t ih" d 'hale edileceği enlcc iJan e- racaatlan. (414) (3°'9) mak üzere iltın olunur. (1790) 
:racaatJan. (402) (3 ar ın e ı 

Darülfünun 
netinden: 

ema• 

Tatil münasebetile Darülfünu 
ilahiyat Fakültesi müderrisler 
tarafındtın verilmesi mukarrer 
konferanslardan altıncısı müder 
ris Mehmet Ali Ayni bey tara-t 
f ından Teşrini evvelin 8 ine 
bugünkü perşembe günü verile• 
cektir. Konferansın mevzuu 11Fi 
sagorsun Ahliik nazariyesi., dir 

Bu ko:ıferanslar umuma mah· 
sus olup iJahiyat fakültesi ders 
hanesinde saat 17 dedir. (2183 

~nhihi: Mehmet A ım. umumi 
neı;.rıJ at mü<luıu: Hefik Ahmea 

\ Al\:JT J\f:ıU~· 
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Doktor L }"" F L • • Nişantaş 
Dehın1!:kla~4!'!1 .. ~..... vN:eyhaın_ eyzıye ısesı Te41.0B3.09. Sıra numarasını beklememek isti- ~ 

yerler, kabineye müracaatla veya 

=~~f~:~~~~r}t~>a~:;:!ğI:~~:. Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını m. u. hte_ vidir · bulda Divanyolunda 118 numaralı hu-
susi kabinesinde dahili hastalıkları Çocuklarınızı mektebe vermeden evel FEYZiYE Lisesine müracaat ediniz. Türkıyenın en eskı 
muayene ve tedavi eder. Telefon: Is- hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 tanbul 2398. 

Eyi ve tam bit sihhat ıçm 
muntazam bir hazim l!zimdir. 
Tatli milleyyin ve taami lAtü 
olan Eno's "Fnıit Salt"' size 
bunu temllı, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

Türk MaarH Cemiyeti Mfieeseselerl 
Anbra : Ana mektebi : ilk mektep İlk mektebe leyli talebe alınır. 
Ankara : Talebe yurdu : Lise ve Orta mektep talebesine mahsustur. 
Adana : Talebe yurdu : Orta derecede mrktep talebesine 
lstanbul : Talebe yurdu : Yüksek tahsil talebesine mahsustur. 
Bursa : Kız lisesi : Leytr ve Neharr. 

Bursa : Talebe yurdu : Lise ve Orta mektep talabesine mahsustur. 
Çorum : Talebe yurdu : Orta mektep talebesine mahsustur. 
Bu müesseselere girmek istiyen talebe müessese müdürlerine müracaat etmelidirler. 

Dr. Horhoruni rsa:ı:!i: ~~~~~k 

Kız 
Ve 

erkek İstiklal Lisesi 
llk, Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir. Bütün sınıflan mevcuttur. 

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

'1 elefon 22534 lstanbul - Şehzadebaşı 

Ley it 
ve 

ne hart 

SEYRISEF AlN 
Mertcı: accntası: Galatı köprü başı B. 2362 

Ş-.be A. Slrtecl Mühürdar ı:adclhın t. 2740 

Karacabey Harası mü
düriyetinden: 

Haranın L T. Sani 931 tarihinden itibaren sağılacak bir 
TRABZON POSTASI senelik manda ve karasığır sütleri 19 T. Evvel 931 pazartesi 

( CUMHURiYET) 8 Teşri- günü saat 14 te Hara merkezinde ihale edilmek üzere kapah 
nevvel Perşembe 17 de. zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 

MERSiN POSTASI b d · ' 
Şeraiti anlamak istiyenlerin .er gün Hara mü ürıyetıne 

(ÇANAKKALE) 9 Teşrinevvel müracaatları ve talip olanlann da yüzde 7,S nisbetinde pey akçe· 
cuma 10 da Galata rıhtımın- H 
dan kalkarlar. lerini hamil oldukları halde ihale günü muayyen saatta ara 

Mutat iskelelerden maada merkezinde hazır bulunmaları. (2936) 

gidiş geliş Ünye, Fatsaya ve ~ ·ıstanbul Lı·man Şirketinden 
dönüşte Of, Sürmene ye de iT 
u~rar. Şirketimizin Balatta vapur İ!k:elesinde bulunan atölyesinin etrafına duvar yapıla-

Havuzlarda tahminen 1 caktır. Şartname şirketin Yağ'kapanında Haydar hanındaki vesait ve hareket 
Fabrikalarda tahminen 80 çeki şubesinde mevcut olup talip olan duvarcı ustalannın kapalı zarf ile 19 Teşrini-

evvel 931 Pazartesi gun·· ü akşamına kadar umumt k!tipliğe muracaatlan lüzumu kadar tahta parçaları müna· 
ilAn olunur. 

kaaa ile satılacaktır. Teminat Umumi Müdürlük -•a 
%10 ihalesi 13-10-931 saat llG-----------··----• 
16,30 (2982) [ Cilt ve emrazı zühreviye tedavihanesi her gün sabahtan J 

akşama kadar. •-----------•• Tütün inhisarı umumi mü
dürlüğünden: Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 

Beylerbeyi camii nhltmı tamiratı kapalı zarf usa)ile münaka· 
saya konulmuştur, Taliplerin şeraiti anlamak üzere hergün öğle
den ıonra lıtanbul evkaf hey'eti fenniycsine ve ihale tarihi olan 
31-10-931 cumartesi günü saat on dörtte idare rw umcnine 
müracaatları. (3057) 

Ba 
Nedir 

Çocuklara Jl!ahsus 
HAYAT KiTABI -

ZAYlLER 

Zeytunburnu Tilrk çimento 
şirketine ait 3383 numaralı kam
yonun arka plakası zayi olmuş
tur. Yenisini alacağımızdan es
kisinin hül<mü olmadığı ilin O· 

lunur. (1792) Hayri 

il 

l 0,000 adet teneke kutu 
Cibali fabrikamız için mevcut ntimunesi veçhile on bin adet 

teneke sigara kutusu satan alıoacakbr. Taliplerin 100 lira temi• 
nat akçelerini haqıilen 26-10-931 pazanesi gunil saa 10,30 <la 
Galata mllbayaat komisyonuna müracaattan. (2977) 

"-"'lmll~w:'ll~ 

ıraa 

Bayat· Kum il arası • 


