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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 
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ını 

~ 
l!"Avrupa ·--Gazi Hz. Zonguldak kömür ocal,lar 
Nereye gidiyor? 

ı gez iler 

, 

Umumi harpten ıonra Av· 
l'Upa yeni bir istikamete te· 
Veccüh edecekti. Avrupa· 
nın bu yeni istikameti alması 
için ona kafi bir zaman bırak· 
mak lazımdı. Beynelmilel ko~· 
feranılar Cemiyeti Akvam ~·
bi harek~t ve tetebbüsler.; mıl
letlere yeni bir sulh ve sıyaset 
ufku açacak ,beşeriyeti oraya 
doğru çekecekti. Halbuki hadi. 
Ant, umulduğu gibi yürümedi. 
Temiz bir sulh politikasına, ge 
ne mezi kokan ve milletlere çok 
rahalıya mal olan eski ittifak 
ve itilaf siyasetlerine benzeyen 
hııreketler karışmağa başladı. 
Canları o kadar yanmış olan 
milletler bile bile yeniden ate· 
§e ablmağa razı olacaklar mı 
acaba? 

Bugün müfrit cereyanlar bir 
tarafa bırakılırsa, beynelmilel 
politika da biribirine müvazi 
olmayan belli başlı iki politi
ka istikameti göze çarparı 

ı _ yepyeni bir zihni!et.e 
istinat eden ve bugünkü ıhtı
Yaç ve ıeraitin icap ettirdiği 
sulh ve ıslahat politikası. 

2 - Asırlardanberi tecrübe 
edilen ve umumi harp tecrübe
sinde galip, mağlup bilt~n mil
letlere hazırladığı fena akıbet
ler neticesinde iflas etmesi la
zım olan kuvvetlerin müvaze· 
nesine müstenit sulh politika
sı. 

Briand-Kellog misakı;. s.ay 
dığımız iki politikadan bırın
cisinin istikametini bir derece
ye kadar ifade ediyor. Ancak 
atılan adımlar, pek kısadır: 
Dünya politikasında büyük bir 
hareket yapmak ve yeni mü
him cereyanlar uyandıarmak 
için daha cesurane hareket et
mek lazımdır. Bu politika yo
lunu takviye edecek yegane a
mil; bütün milletlerin müıte· 
rek karar ve hareketleridir. Ka 
naatimizce bu gayeye emniyet
le vasıl olmanın en mühim a-

~ millerden biri de mesela, tah
didi teslih;lt konferansının, 
Avrupa birliği teşebbüsünün az 
Çok muvaffak olmasıdır. 

Milletlerin temennisi bu 
llıerkezdedir. Fakat hadiseler, 
llıaatteessüf bu cereyan dahi
linde yürümüyor. Bu politika
nın faaliyet sahasına ve yeni 
tecellilerine bakılınca, sanki 
llıazi hortlamış, ölmesi lazım 
gelen bir politika sistemini 
ltıutlaka yaşatmak için çırpını· 
Yor. Eski siyaset zihniyetinin 
tehdidi al tında bulunan Avru· 
Pada istikraz yoktur. Muhak
kak ki, eski sistem politika yo· 
lu, harp yoludur. Hatta fela
ket harple de bitmez. Harpten 
daha vahim olan ihtilallere de 
Yol açabilir. Eski iktısat ve is
t~haa) şeraitine göre sakim bir 
11Yasetin akıbeti yalnız harp 
olurdu. Halbuki bugünkü ildı
•adi zihniyet, istihsat ve tevez
~. Şeraiti büsbütün başkadır. 

htiliile götürür. Her halde be
!~riyetin selameti için yeni 
~hniyeti, yeni politikayı tak-

1Ye etmekten başka çare yok· 
lı.ır • Yoksa felaket, muhakkak
tır. Bu mevzuda bilhassa şu 
noktayı tebarüz ettirmek la
zımdır : 

Umumi politikanın yeni ce
reyanına t5.bi olmamasının 
ll'ıes'uliyeti milletlerden ziyade, 
Onların mukadderatını idare e
den bazı devlet adamlarına ra
cidir. Onlar ya bu hakikatleri 
tamamen göremiyorlar; yahut 
&Örüyorlar da kafalarını tazyik 
eden eski zihnyetlerin, politika 
hurafelerinin tesirinden kurt~
ranııyorlar. Bugünkü teraite 
llÖre heı millet haki~i ~~n
E,atini· diğer roilletlerın muş
leı·ek ~enfaatlerinde aramağa 
~ecburdur Bundan başka, e
~-er her milletin; hürriyet, is
~kla) ve tabii haklarını kazan· 
la ilk için ne fedal:irlıklara kat· 

0 lldığı insaf ile düşünülürse 
ııuıı b k ile k u mukaddesatına arşı 

~I> adar hürmetkar olmak İ· 
8 ed~_ceği daha iyi anlaşılır. 

ll'ıilt~~un en iyi politika; başka 
ti rn_ , ere kar"" siva•i ve aske-

Dumlupınara Istanbuldan 30 
kişilik bir heyet iştirak edecek 

Gazi Hz. 

Dün fırkada, şehirdeki bütün teşekküllerin 
mümessilleri toplanarak heyetin tarzı 

teşekkülünü tesbit ettiler. Ordu ~erefine ziyafet . 
30 ağwıtoa zafer bayramında - - 1 Paşalarla yüksek rütbeli birçok or• 1 

Büyük Reis, Zon
guldak kömür o
cakları mıntakası 
nı teşrif ettiler 

ZONGULDAK, 26 A.A. 
- Reisicümhur Hz. !eri bu 
sabah kömür havzasmı gör 
mek üzere Zonguldalı teş
rii buyurmuşlardır. Refa
katlerinde iş Bankası U. 
Müdürü Celiıl, Afyonkara
hisar meb'usu Ruşen Eş
ref, Gaziayıntap meb'usu 
Kılıç Ali, Sinop meb'usu 
Recep Zühtü, Aydın meb'u 
su Reşit Galip Beylerle Kiı 
tibi Umumi Tevfik, Başya
ver Rusuhi ve Kalemi mah 
sus Müdürü Hasan Rıza 
Beyler ve yaverler vardı. 

Dumlupınarda meçhul asker abide- du mensubini sıhhiye ve maarif ve- ı 
d k h et ı t h 1 killeri, Büyük Mı'llet Meclisi Rela 

ıini :ziyaret e ece ey e . • ~n u J 
dan ittirak edecek mümeuıllenn •• vekili Vaaıf B. birçok meb'ualar, 

1 
" 

çilm~l ve meraaim programı görü· Baıvekilet milıteşarı ve devair 
ıülmek ü7 ere dün fırka merkezinde müateıar ve müdüranı ziyafette ha· 
kafile reiai şehir mecliai reis vekili zır bulunmuılardır. 1 
Sadettin Ferit Beyin riyaaetlnde Gazeteci!.,,. birliği reiai N.,.et 
şehirdeki bütün teıekküllerin mil· Halil Bey bir nutuk irat ederek 
meaaillerinin ittlrakile bir içtima alı- Türk iatiklal harbinin milli ve bey· 
tedilmiıtir. Dumlupınar• lttanbul nelınilel kıymetinden babıetmit. bu 
namına 30 kiıilik bir hey'etln gitme harpte, köle olmak iateıniyen mlllet-
si kararlaıtmlmııtır. lıtanbul heye- !erin tecavüz ve iatilalara kartı mu-
tini hamil tren cumartesi günü saat vaffakiyetle batarılmıı bir mücade-
dokuzu elli geçe Haydarpaıadan ha ı le ömeii bulacaklarını ailyledikten 
rcket edecektir. Heyet için Konya sonra cümhuriyet ordusunun Bü-
trenine iki huau•i vagon ve bir va· yük Baıkumandanına, yüksek lru-
gon restoran raptedilecektir. Eakiıe manda heyetine, güzide zabitlerine 
birde Ankaradan gelecek hususi 1 ve aıil Mebınetçiklerine milletin 
trenle telaki edilecek ve buradan minnet, muhabbet ve ınerbutiyetlni •ı 
Afyona hareket edilecektir. Afyon- ifade etmittir. 
da dijer Anadolu tebirlerinden g6' Ordu müfettiJi Ali Sait Paşa 

Saat 12 buçukta Ertuğ
rul yatından motörle ka
raya çıktılar, halkın çok bü 
yük tezahuratı arasında o
tomobile binerek kömür o
cakları mıntakasını teşrii 
buyurdular. iş bankası U. 
Müdürü Cel§l ve Türk iş 
şirketi müdilrü Beylerle di 
ğer a/Skadar zevat tarafın
dan verilen mal{}matı din
lediler ve izahat aldılar. 

lecek heyetlerle birleşilerek oradan H:ızr.etleri cevaben ıu nutku söyl• 1 
Dumlupınara gidilecektir. Dumlupı. mıftır: 

narda Mehmetçik abideainde mera- "Gazeteciler birliii namına muh-
sim yapılacak ve milli mücadeleye terem B<yefendinin Cümhuriyet or-
ait nutuklar, konferanslar verilıecelr dıuu hakkında izharettiğİ takdirler· 
tir. <len ve büyük hiaaiyattan dolayı Bü 

lıtanbul heyeti salı günü şehri- DumlupınarJa ziyaret edi- yük Erkanı Harbiye Reiai Müşir 
mize avdet etmiı olacaktır. lecek olan ml!çhul asker Fevzi Paıa Hazretleri namına, ken· 

latanbul heyetine tehir meclisin- abidesi di namona ve ailab arkadaılarım na 
den 3, darülfünundan 2, Kadınlar istiklal şehitlerinin ha- mına aureti mahıusada teşekkür e-
birliğinden 2, Barodan 2, matbuat derim. Ordumuz istiklal harbinde 
cemiyetinden 5, esnaf birliklerinden hrası taziz edildi aldığı vazifeyi mütevazıane ifa et-
2, milli bankalardan 2, apor teşkill- ANKARA, 26 A.A. - Bugün miştir. Türk Cümhuriyet ordusu-

Gazi Hazretleri mınta
kadan ayrılırken amele ta
rf!lından yaşa nidalarile al 
kışlandılar. Saat J buçukta 
gene bütün Zonguldak hal 
kının çoşkun alkışları a
rasında motöre binerek Er 
tuğrul yatına avdet ve mü
farakat buyurdular. 

tından 2, Tayyare cemiyetinden 1, Büyük taarruzun ba§langıcının do- nun kendiaine tevdi edilecek vazife 
Hiliıli Ahmerden 1, Muallimler bir- lruzuncu yıl dönümüdür. Bu müna- yi her zaman ifaya ulir olduğuıN ! 
liiindenl, fırkadan 2, Ticaret oda- aebetle aaat 17 de Türk gazeteciler söyiyebilirim. Ordu h\kkında gÖsle-
11ndan 2, milli iktrsadi teıekküller- birliii tarafından Gazi Orman çift- rilen takdirata teknır tekrar tetek· 
den 2, Etıbba odasından 1 aza ı,ti- liğinde ordu şerefine bir ziyafet kür ederim." 
rak edecektir. verilmiştir. Bir dakika ayakta durularak İıı-

Ereğlide 
ISTANBUL, 26 A.A. -

Reisicümhur Hazretleri , 
Zonğuldaktan sonra Ereğ
li limanına da uğramışlar, 
motör ve sandallarla açık
lara kadar gelen halk grup 
!arı ve deniz sporcuları ta
rafından tezahuratla karşı
lanmışlardır . . . 

Bu zevatın kimler olacağı bugün Ordu müfettişi Ali Sait, Büyük tikli\! şehitlerinin hatırası taziz edil-
teıbit edilecektir. Erkiını Harbiye ikinci Reiıi Asını mi,tir. ........... , ............. , ........ ,,,,,, ................................................................. . 
Müderrisler Bazı gayrimübadiller 
Memnun değil! h t d• J 

Darülfünun divanınc!a teabit e- a a e ıyo r ar 
dilen bütçenin bareme göre tanzim 
edilerek tasdik için vekalete gönde
rildiii malumdur. Divanın mukarre 
ratı birçok itirazlara yol açmıttır. 
Aldığımız malumata göre, Köprülü 
zade Fuat Beyden maada daha bir 
çok müderrisler istida ile vekalete 
müracaat ederek derecelerin tayinin 
de hakaızlık yapıldığını bildlnni,Ier
dir. isimlerini mektum tutan daha 
bazı müderrislerin bu yolda müra
caatları tevali etmektedir. 

Bunlara ellerindeki bonolarının 
maddi kıymeti 

hakkında kanaat vermek lazımdır 

Diğer taraftan edebiyat fakülte
sinde en yüksek maaşı yani 500 li· 
rayı alan terbiyeci lsmail Hakkı 
Beyin bu vaziyeti de bir çok dediko 
dulara yol açmıştır. Bir kısım mü
derrialer lımAil Hakkı Beyin yalnız 
terbiye okuttuğunu, halbuki bu der· 
sin çok az bir zaman itral ettiğini, 
binaenaleyh birinci derecede ders· 
)erden olmadığı için müderriıine 
500 lira verilmiyeceğini iddia et
mektedirler. Edebiyat fakülte•İ mec 
)isi müderriıini iıe 500 lirayı lsmaU 
Hakkı Beye vermek için terbiye 
dersinden ba!ka daha bazı deraler ( 
ilave etmi§tir. Halbuki lamail Hakkı 
Beyin bu dcraleri okutmadıiı SÖy· 
lenmektedir. 

Maarif vekaleti yapılan bütçeyi 
esasb aurette tetkik edecektir. Büt
çenin mühim tadilita uğrayacağı an 

laşılmaktadir. ..................................... ·-············-
kası değil, her milletle iyi ge
çinmek, menfaatlerini; başka 
milletlerin menfaatlerile telif 
etmek politikasıdır. Böyle bir 
politika; herkese karşı bitaraf
lık dostluk ve bilhassa müsa
va~ muamelesi emreder. Yeni 
Türkiye; faaliyet sa~nesi~e 
girdi gireli bu yolu ta~ı~ edı-. 

or. Harici siyasetımızdekı 
~uvaffakiyetli inkişafları bu 
dürüst politikaya medyundur. 

Siirt meb'usu 
•• .._ •t•A'I tT. 

Gayrimühadille •• n dünkü içtim~ı 
Gayrimübadiller Cemiyetinin etmekten batka bır feye yaramaya. 

dünkü içtimaında azadan bazılan cak olan bu gi~i ~~lı~ h~reketler
mali vaziyetleri gayri müsait gayri- den bütün gayrıınubadillerın içtinap 

mübadillere ait çok hatalı bir hare- etmeleri ve kendilerini nafile yere 
. soyclurmamaları lazımdır. 

ketten arkadatlarım haberdar elmı§ .11 C . 
· bul Gayrimübadı er emıyeti azanın 

)er ve muhtaç vazıyette unan . ... 

ba 
· ··ı. d'll Idık! b bu yanlı§ hareketlerıne manni ol-

zı gayrımu a ı er a an ono- . . 
ları çok dün fiatlerle muhtekir sar- mak üzre, çok cıddı .bır pro~a~anda 
raflara satmakta olduklannı bildir- yaparak onlan tenvır etmelıdır. E

mişlerdir. Maliye Vekaleti tevzi e· 
dilmekte olan 6 milyon liralık bono
ya mukabil 7 milyon liralık emlak 
ve arazı karşılık göıterınektedir ki, 
bu bonoların maddi kıymetleri hak· 
kında bir fikir vermeğe kafidir. Her 
gayri mübadil bu tcv;:iatta hakkini 
toınamen alacaktır ve istihkakının 
falasile karşılığı vardır. Bu vaziyet· 

ekir birka saı-rafı zengin 

sasen bankalarla yapılacak müzake-
relerde bono mukabili olarak ve 
çok az bir faizle gayrimübadillere 
para ikraz edilmesi cemiyet tarafm. 

dan §art koşulacağı tabii olduğun
dan Cemiyetin azasını ikazda mÜş· 
kilata maruz kalmaması tabiidir. 

Emlıik şirketi meselesi 
Gayrimübadillcre bono tevziine 

( vamı 2 inci sahifede) 

••• 
Reisicümhur Hz. gece 

yansından sonra Ertuğrul 
yatı ile Zonguldaktan av
det buvurmıısfardır. 

Parisfe 
Bir kongre 
Memleketimizde ilk defa he

sap makinelerini kullanmaya 
başlayan Türkiye lı Bankası 
Pariste "Bankalara hazırlık hu 
ıusi mektebi,. tarafından tertip 
edilen senelik dördüncü banka
lar te9kiliitı kongresine iştirake 
davet olunmuştur. 

Kongre 6 teşrinievvelden 17 
teşrinievvele kadar devam ede 
cek ve Paristen maada Fransa
nın muhtelif vilayetlerinde ve 
bazı ecnebi şehirlerinde içtima 
lar akdoluna.caktır. Kongreye 
Fransa iktısat nezareti müste
şarı M. Francois - Poncet riya
set edecek ve kongrenin müza 
kere mevzuunu bankacılık ale
mini yakından alakadar eden 
bir çok mesai! ve ezcümle maki 
ne usulünün gösterdiği inkişaf 
lar tetkil edecektir. Bu kongre 
ye İt Bankası davet edilmit ve 
banka verdiği cevapta mezkur 
kongreye ittirak edeceğini ve 
muhuebei umumiye miidürü 
Muvaffak Cevdet Beyle mer
kez ıubeler müdürii Fazıl Be
yin müesseseyi temsil edecek
lerini bildirmittir. 

Kongre ilk dört içtimaını 
Fransada akdedecek ve mütea
kıben Brüksel, Amsterdam ve 
Londra ıehirlerinde tetkik se
yahatleri icra edilecektir. 
Bankanın 7 nci yıldönümü 
İ§ Bankasının yedinci yıldö

nümü münasebetile dün banka 
nın bütün şubeleri gibi banka
nın İstanbul merkezi de kapalı 
bulunmuştur. 

İş Bankası tarafından bu mü 
nasebetle dün akşam saat 20 de 
Bebekfe Türkuazda bir zivafet 
veri im is ti,. 

1 - ·-
Gazi Hz.nin Yalorıada istirahatler/ne ait geni bir resimler 

M. Mac Donald siyasi 
hayattan çekiliyor 

Ancak buhranın nihayetine kadaı 
yeni kabinenin başında ka1mağı 

vazife telakki ettiğini söylüyor 

M.Macdonal fırkasıpdan da istifa edecel 
LONDRA, 25 A. A. - Kabine, 

resmen şu suretle te,ekkül etmittir: 
Baıvek.il ve hazine birinci lordu 

M. Makdonald, Meclia has reisi lord 
M. Baldwin, Maliye nazırı M. Snow 
den, Dahiliye nazırı Sir Herbert Sa· 
muel, Lord Chancelier Lord San· 
key, Hariciye nazın Lord Reading, 
Hindiatan nazırı Sir Samuel Hoare, 
Dominyonlar ve mÜ•temlekat nazırı 
M. Tbomas, Sıhhiye nazırı M. Ne
v ille Chamberlain, Ticaret nazırı 

~ Sir Cunliffe Llıter, Harbiye nazırı 

1 
Sir Donald Mac L n, Mesai nazırı 
Sir Henry Betıerton, Nafıa nazırı 

1 Lord Londonderry, Lancaotre dül<a 
lığı nazırı Marki de Lothian, Hava 
nazırı Lord Amulree, Bahriye birin
ci Lordu Sir Auaten Chamberlain, 

1 lskoçya nazırı Sir Arcbibanlf Sine
' lair. 

Harbiye ve ziraat nazırlarmm i
simleri bilahare bildirilecektir. 

Liste krala verildi 
LONDRA, 2S A.A. - M. Mac 

Donald saat 17,20 de saraya sitml• 
ve kral ile görüımüttür. M. Mac 
Donald'ın yeni milli kabine listesini 
krala tevdi ettiği haber almmıştır. 

Kamaralar içtimaa dawt 
ediliyor 

LONDRA, 25 A.A. - M. Mac 
Donald'ın yeni na7.ırlar llıtesini bu
gün Buckingham sarayında krala 
takdim edeceği tahmin edilmekte
dir. Mecliıi hasam mühürlerin tev
düne ait merasim için yapacağı içti-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Politika 
BiR KARAR 

Darülfünun Diyvanında ve
rilmiş bir kararın şu fıkrasını 
okudum: "Müderris Şerif, mil· 
derris Macit ve müderris Beh
çet Beylerin ali tahsil gördilk· 
!erine dair gösterdikleri vesiy· 
kalar diploma olmamakla be
raber, yüksek tahsil yaptıklan
na delalet edecek deliller ol
ması hasebiyle bunla;r hakkın
da Müderrisler Meclisinin ta
yin eylediği dereceler aynen 
kabul edilmiş ve yalnız müder
ris Fuat Beyin menşe şehadet· 
namesi olarak gösterdiği Hay
delberg darülfünunundan al
mış olduğu felsefe doktoru dip 
/oması kendsine fahri ola
rak tevcih edilmiş bir unvan ol
duğundan, barem kanunu ali 
tahsil görmiyenleri azami be
şinci dereceden . kabul edilece
ğini tasrih ettiği için Fuat Be
yin derecesi beşinci derece ola
rak kabul edilmiştir.,, 

n 

M. Mac Donala 

Falih RIFKI 

ilim şubesinde ibta yapmalı 
için çalışan bir ilim adamı ta· 
savvur ediniz ve bu ilim ada· 
mının yilzlerce tiirk çocuğuna 
yüksek tahsil şehadetnamesi 
vermiş olduğunu düşününüz. 
Bi;r de Darülfünun Divanının 
bu kararım gözden geçiriniz. 
Neticeyi hazin bulmamak 
mümkün değildir. 

Bizim zamanımızdaki yük
sek mekteplerden birçoğunun 
seviyelerini ve mahiyetlerini 
biz biliriz. Bizde ilim ve fikir 
adamı olanlar varlıklarını bu 
müesseselerden aldık/an şeha
detname/ere değil, kütüphane
lerine borçludurlar. 

Bir kürsünün mütehassısını 
elinde Akif hocanın vesikası 
olmadığı için sonuna kadar be
şinci derece maaşa mahkum et 
mek, kanunun bir yanlışlığı ola 
bilir. 

** * 
Ancak Dariiliünun müesstt-
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Siyasi tefrika: 5 

A İR. GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüdagl 

enır cenaze çıkmış 
bir ev gibi durgun ! 

MiLLiYET PERŞEMBE 27 ACUSTOS 1931 

HARICf 
Gandhi 
gidiyor 

Madrit 
kabinesinde 

29 ağustosta lngiltereye yapılacak işler hakkın-
hareket edecek da verilen kararlar 

-- MADRIT, 2S A.A. - Buııünkü 
kabine içtimıunda M. Zamora lif 
komi.erle yapmış olduğu mülakat 

Çindeki· 
f elô.ketzedeler 
Yüz milyon dolar an

cak kafi gelecek 

M. Ven· ze os Atina 
•••••••• 

Yunan başvekili son seyahati 
hakkında beyanatı 

a 

AT1NA, 25 (A.A.) -Atinaya avdete eden M. Venizelos Ati 
na Ajansına aşağıdaki beyanatta bulunumuştur: 

~ 1

1 inareler gördükleri büyük gün-
1 

1 ~: Jerden sonra bu sabah yaygarala-1 
ai ·ına hayret ve taaccüple bakıyorlar 1 

1 hakkında izahat vermittir. Komioer, 
kendisine mai ıs!Ahat projesinin 
meclise ne suretle arzedileceğini i
zah eylemi§tir. 

Harbiye naam ordu kadrosuna 

j 
dair olan kanun layihasını kabul et
tlrmiıtir. Maarif nazırı, muharrirler 
den Ramon del V alleinslan'ı lspan

' ya' nm ıanat servetinin umumi mu-

ŞANGHAY, 25 A. A. - Hüku
met bir müddet evvel vuku bulan 
feyezanlardan mütevelllt felaketin 
büyüklüğü kar§ı&ında muavenet it
leri için 60 milyon Meksika dolan 
sarfetmek mea'u]iyetini üzerine al
mağa meebur kalmıfbr. 

Milli yardan komisyonuıuı riya
...t etmekte olan maliye nazırı M. 
Soong Rueter muhabirine vaki beya 
natmda miktan birçok milyonlan 
bulan feyezan kurbanlarının en acil 

ilıtiyaçlannı temine 100 milyon do
ların ancak kafi gelebileceğini söyle 
miıtir. 

"Büyük bir devletin bana ittifak teklif ettiği ve benim reddet· 
tiğim hakkında bir Bükreş gazetesinde yazılan ve gene mezkuı 
gazete tarafından tashih edilen yazı doğru değildir. Ben hiç biı 
zaman böyle bir şey söylemedim. 

Romanya - Yunanistan misakı pek eaki olduğu ve binnetict 
halihazırdaki modelde dostluk ve hakem miaaklarma uydurulnıı 
sı lüzumuna binaen bunun tevsii pek tabii idi. 

f 
• 
ı 

: 1 Kalabalığı yaramıyorum. 
• 

1 
Gözlerim geçmiş yıllarla gele 

' 1
1 cek günlerin arasında bulan

ı 1 ımı . .. Hiç bir şey göremiyo

'] 1 
j 

~. 

' 1 

1 

1 

11 
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1 
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' 1 
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ıu 

rum. Bir ses, bir uğultu.. So
kakları bir tente ııibi kaplıyan 

avi, kırmızı, renkler birleıe 
ıek hep mavi ve sonra hep si
yah bir örtü görünüyor.. Dar 
bir kefen içinde gibiyim. Ni
çin b•raktık? Niçin kapılarımı 
zı açtık? Niçin çocuklanmrz
la bu yabancıların yolunu kes 
medik? Niçin medeniyet ve 
in•anlık sözlerine bu kadar al 
dandık? Sonra içimde gayıp
hra bağıran bir ses: Allah, ze 
ka, cür'et, neredesiniz? Ejter 
siz varsanız, eğer siz adalan 
kullara hazır iseniz ne duru
yorsunuz? Bizi bu manzara
dan ziyade sıkacak, bu vazi
yettl'n ziyade ezecek daha ne 
vardır? işte misafir gibi kabul 
ettiklerimiz, kardeş gibi besle-
diğimiz bugün kanımıza ve ıe 
refimize susamış canavarlar 
.,.ibi göğsümüzün üstüne bin-
mek istiyorlar.. Haydi, kahre
,:eıı kudretlerinizle §U çelik 
dağları eritiniz, yalnız bizim 
değil, kendi memleketinin de 
şerefini çiğniyerek geçen fU 
kır atı geri çeviriniz ve fU nan 
kör Babillileri çarpm12; bun
lar Lut kavmin<kn daha günah 
kardır. 

zete provalan bitmek üzere 
idi. Bu sıra o zamanlar Süley
man Nazif ve Cenab Sahabed
din Beylerin çıkarmakta olduk 
lan (Hadisat) gazetesinin 1 

1 

Karaköye yaklaıtım. Arka 
rna döndü..-n. latanbul cenaze 
çı!,mıı bir ev durgunluğu için 
de sisli gibi.. Minarelr ve kub 
beler gördükleri büyük günler 
den sonra bugünkü sokak yay 
garalarma sessiz ve taaccüple 
bakıyorlar. 

provaları ııeldi. Matbuat me
muru bunları okurken önüme 
sütun darlıimda kesilmiş bir 
prova uzatarak "nasıl bunu 
bırakabilir miyiz?,, diyı: sordu. 
Yazı, siyah bir çerçeve ıçıne 
alınmıf yarım sütunluk bir ıey 
di. iri harflerle "Kara bir gün,, 
batlığını tll!ıyan bu yazıyı o
kudum. itte beklediğim ses, 
lor atın ezdiği Türk ve Fransız 
ıerefine ağlayan bir ses, sokak 
kargalarının yüzüne tüküren 
ses gelmişti .• Sanki o gün bü -
tün Türklerin duyduğu acı ve 
söylemek istediği şey Süley
man Nazifin kaleminde toplan 
mış ve sayha olmuıtu. Canı ya 
nanlar bağırır, kıvranr. Biz bu 
kadar da mı canlılık göstere
miyecektik? Memur provayı 
İmzalamakta tereddüt ediyor
du. Ben ise imzaya memur de
ğildim. Fakat duyduğum ıztı
rap ve aldığım vazife bu maka
lenin imza edilmesini, gazete
de çıkmasını emrediyordu. İm
zaladım ve imzalarken bana 
öyle geldi ki bütün Türk kar
detlerimin eli benimle beraber 
kalemimi yürütüyor. Sabahtan 
beri göğsümdeağırbirtaş g.ibibe 
ni ezen iztrrap hafifleşmişti. O 
geceki vazifem bitmitti. Mat
buat memuru Hüsnü Beyle 
handan çıktık. Müsterih ve 
memnun göprüden konuıarak 
geçiyoruz. Soğuk bir hava .. 
Gündüzkü çığlık ve çılgınlrk
larrn yerinde şimdi kar, soğuk 
ve sükut var .. 

J 

1 

1 : 
ı, 
ı 

Kalabalığı nasıl yardım, na 
sıl ilelded'm? Bir saatte Ün
yon hanına gelmiıtim. San
sör dairesir.deki odamızda 
Hüsrev Beyle aktama kadar 
dertleştik. İstiyorduk ki laa
run sesi bu irs12 sineklere 

: kondukları vücudun bir leş ol
madığını söylsin, 1stanbulun 
zaptedilmiş bir Moskova , ka

' zanılmıt bir Vaterlo, kurtanl 
=t bir Kudüs olmadığını ba-
•ğıram. 

G~ nöbete girdim. Mat
buat müdüriyeti gazetelerin 
kontrolü için birkaç memur 
göndermişti. itilaf orduları he 
aabina da Yahudi Rum ve Er 
menilerden birkaç memur var 
ılı. O akşam hizmete gelmiş 
olan 1 tilaf zabitlerine kendi
mi ve vazifemi anlattım. F ran 
sız sansör tefi harbiye binba
şısı Le Reverend ve nezaretçi 
zabit yüzbaşı M .. Lavalet i
di - . 

Lorevan sert, suratsız, ku
nımlu Türklerden hiç hoşlan
mayan bir adamdı. Biraz do
laşıp gitti. Ben Lavalatla ah
bap olmuştum. ltilif sanıör 
memurlarının çıkarmak iste
dikleri lehimize yazılmış ma
kaleler için yaptığım müraca
atları nezaketle kabul etti. E
sasen bütün gazeteler o günkü 
Franşe Despere alayının tafıi
latile dolu idi. Bunarı okuduk
ça, bunların türkçe olmayan 
gazetelerdeki reaiml~ri gördük 
çe varlığım eziliyor ve Türklü
ğüm isyan ediyordu. 

-~--

Süleyman Nazifin "Kara-
gün,, üne idi? Ben bunu im2a
larken nasıl bir mes'uliyete 
girmiştim? Muhterem okuyu
cularımın affım ve sabrını di
lerim. Biri yazan Türk 'edibi, 
diğeri imzalayan bir Türk za
biti .. Bu ikisinin idamına hük
mettiren fıkrayı size okuyaca
ğım. Fakat bana öyle geliyor 
ki onun yüzünden uğradığım 
cefaları okuduktan sonra onu 
görseniz vereceğiniz hüküm da 
ha sarih olur. Fran§e Deapere 
lstanbulda bir terreur yapmak 
istemiş ve ilk kurbanlar için 
bu fkrayı vesile olarak almış
tır. Bu fıkra yüzünden bizim 
idama mahkıim edilmemiz mat 
buatım12da çok fena bir hadise 
teşkil ettiği için pek çokların
ca malum ve henüz unutulma
mıştır. Fakat Hadisat gazetesi 
hemen o sabah toplattınlmış ol 
duğundan "Kara birgün,, fık
rasını okuyabilenlerin pek az 
olduğu muhakkaktır. Biraz 
sonra onu size Süleyman Nazi 
fin el yazısile takdim edece
ğim. 

Eğer kaçmağa teşebbüş 
ederseniz ... 

"Şubat sabahı, Büyükderede 
ki evimden çıktım. Bütün gece 
yağan karla her taraf örtül
müş, bahçeye inen merdivenin 
basamakları kaybolmuştu. Dü
te kalka indim .. Üniyon hanın 
da ikinci defa sanaör nöbetine 
gidecektim. Daireye geldiiim 
zaman Hadisat gazetesinin top 
lattınlmıı, matbaanın kapatıl
mıf, Süleyman Nazifin kaç. 
mış olduğunu söylediler. Fran 
s12lar dündenberi beni de ara
yorlarmış •• Bunun sebebini bi
lenler az idi. Fakat "Kara bir 
ııün,, fıkrasından ileri geldiği 
bence aşikardı. F ranaızlar beni 
nediye arayorlardı? "Kara bir 
gün,, yazısını imzalamak bir 

"... &anki Habilin kanım iç
miş gibiyim, o kadar gönlüm 
bulandı, sanki tufanda yüzmüı 
gibiyim, o kadar göğıüm tı
kandı, sanki Eyüp ile bir dö.. 
şekte yattım, o kadar hasta
yım, sanki Muaamn ardından 
yıllarca süründüm, o kadar bez 
ginim. Sanki ... Sanki Isa yeri
ne çarmıha ben gerildim, o ka
dar yaralıyım (1),, 

Ga- hata ise nihayet Sadarete, ya
l hut Harbiye Nezaretine tlld

vet edebilirlerdi. fhtioial ki aa-

Gece yansını geçmiıti. 

( 1) Erenlerin bağından 

Gandhi 
S1MLA, 2 S(A.A.) - K<A1· 

·re mahafili Londrada toplana 
-ak Yuvarlak Masa konferansı 
na Ganc!inin de iştirak edeceği. 

1 

haftzlıfına tayin ettiğine dair olan 
kararnameyi tasvip ettirmiftir. Ha
riciye nazırı Cenevreye gidecek ls-
panyol heyetinin programı hakkın-

da rüfekasına malUmat venniıtir. 

1 ktıııat nazın mecburi çift sürme
ğe müteallik kanun projesini izah 
etmiıtir. Bu projeye nazaran önü
müzdeki sene :zarfında bütün top
raklar sürülecektir. Ziraat komis-

ni artık kat'i suretete beyan et yonlan bu tedbirlerin tatbikine ne
mektedir. zaret edecektir. Sermayeleri olmı-

Gandinin Londraya gitmek yan belediyeler, zirai kredilere mü
üzere birkaç güne kadar vapu- racaat edeceklerdir. Bundan sonra 
ra bineceği zannolunmaktadır. bağcdar meclisi bağ ıahiplerile ihra 

LONDRA, 25 (A.A.) cat tacirlerinden mürekkep olacak-
Reamen haber verildiğine göre tır. 

Amerikada haydutlarla 
mücadele 

NEVYORK, 25 A. A. - Ameri
kada ve bilhaMa Nevyork'ta hay
dutlara karJı zabıta tarafından açı

lan mücadele daha !iddetli bir tekil 
alıuıtbr. 

Amerikada ve Nevyork'ta ikamet 
leri arzu edilrniyen kimselerden ıre
..._ yansına kadar 200 kişi tevkif e
dilmi!tİr · Bu mücadele dolayısile 

bütün zabıta kuvvetleri bilfiil ..., 
ferber hale getirilmittir. 

lstnnbulu ziyaretime gelince, Türk tebliği resmisine hiç biri· 
li.ve etmiyoceğinı. Ancak yalnız iki hükumet tarafnrdan değil ilı 
millet tarafından da arzu edilmit olan Türk - Yunan teşriki nıe- ~i 
aaisinin daima daha semereli neticelerinden dolayı ıevincimi ve 
memnuniyetimi ifade etmeği lüzumlu addederim. 111 

Borsada bir cemiyet 

son günlerde vuku bulan bükü 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!
mete değişikliği Yuvarlak ma-

BURSA, 26 (Hususi)-Burada koyunculuğun himaye ve ink 
şafı için "Kıvırcık ve Merinos koyunları yetiştirme cemiyeti,, na.· 
mile bir cemiyet - teşkil edilmiş ve hükumetten müaaa.desi alın· 
mıştır. Bu cemiyet Balıkesir ve Çanakkale vilayetlerine de t~· 
mil olunacaktır. Bütün koyuncular buna iıt\rak etmektedirler 
Serveti milliyemizin inkişaf ve tealisini temin edecek olan bu te
şekkül büyük ümitlerle işe sarılmıştır. Cemiyetin reisi Muıtafl 
Bey ve kAtibi umumisi Karacabey harası ko.fU11CUluk mütebasaı· tij 
sr Baytar Nazmı Beydir. Vilayet Baytar müdürü Şevket Bey d 
batta olduğu halde vilayet umum baytarları •e Ziraat müdürlerı }'~ 
azayı tabiyedendirler. Müt~ebbialer cidden takdirlere ıayand17 
!ar • 

sa konferansı üzerinde bir teair 
yapmayacaktır. 

M. Mac Donald yakmda top 
!anacak bu konferansa gene ri- 1 

M. Mac Donald siyasi 
hayattan çekiliyor 

tii 

Tarla farelerine karşı bir gaz 
BURSA, 26 (Huıuai) - Mezruatrmıza musallat olan ve zürr• 

için büyük bir felaket ve musibet - tebekesi tetkil eden tarla fare
lerini itilaf için burada kimyager Rifat ve muallim Sadullah Bey· ile 
ler tarafından F orrto. isminde muhnik gazler neıreden bir fiteıılı şu 
icat olunmuştur. Bu fişek Avrupadan pek pahalı fiyatlarla müba· Bı 
yaa eylemekte olduğumuz Fora ismindeki fiıenklerin aynıdır ve il 
aynı evsafı haizdir. Ve fiyatça o/0 20 nokaanma verilmektedir· }' 
Ayda 200,000 adet imal olunduğundan Türkiyeyi hariçten mii
bayaa eylemek külfetinden kurtaracaktır. 

yaset edecektir. (Başı Birinci sahifede) 
Yeni Hariciye Nazın Lord ma akşam veya yarın sabah akdedi

Reading de konferansla birlik- lecektir. Bu terait altmda kralın 
te çalışmakta devam edecektir. Balmoral'e müteveccihen Londra
Hindiatana verilecek federal dan yarın aktam veya Perşembe gÜ· 

şekil ~akkmda tetkikatta bulun ı nü hareket etmesi muhtemeldir. 
mak uzere bu koofera.ns tara- Diğer taraftan, kamaraların fev
fmdan teıkil edilmit olan komi kalade olarak içtimaa daveti için 
tenin gelecek içtimaına adliye bütün tedbirler ittihaz edilmiştir. 
birinci Lordu Lord Sankey ri- Binnetice kamaralar azası 40 saat 
yaaet edecektir · 1 ıonra Londra gazetelerinde içtima-

. ~iMLA, 26 (A.A.) - Gan- 1 ın zaruri olduğuna dair bir ilan ile 
dmın Yuvarlak Msaa konferan meclisin tesbit elmis olduğu ırün
aına iştiraki meaeleai hakkında 1 den 7 gün evvel içtimaa davet edile 
mumaileyh ile valii umumi ara bileceklerdir. · 
sında vuku bulan mülakat neti 

1 

. . . . · 
ceainde bu husustaki mükülit Teşrıkr mt"saının st1beplerı 
artık tamamile beTtaraf olun,. LONDRA, 25 A.A. - Muhafa
muıtur. Gandi İngiltereye git- zakar gazeteler, her zaman tiddetle 
mek üzere 29 Ağustosta vapu- ı lenkit e~ oldukları amele hüku
ra binecektir. metinin sukutuna teeuüf etmemek-

! 
te ve fakat cümlesi M. Mac Donald 

politika 1 ve yeni kabineyi teveccüh Ye mu-
. . . . habbetle kartılamaktadır. 

(Ba111 Bırıncı sahıfede) Daily Herald gazetesi, lngiltere 
sesi ~.W:u~. ~~r yanlışlık olabi-. ı bankasının yeni krediler elde etme
lccegını duşunerek, yukarıdakı ğe çalışmakta olduğunu yazıyor. 
kararr değil, bir istisna hükmü M. Baldwin, hali hazırdaki müı
almak için hükümete müra- kül vaziyetten çıkınanın yegane ça
caat etmek karart vermiş ol- resi bütün fırkalar ara11nda sıkı bir 
ması /azın: g~lir. ı teşriki mesai olduğunu beyan etıniı· 

Memle1<etm her tabakasm- tir. Bu sebebe binaen müzakerata 
dan ilim ve i.'ıtısasa hürmet is- girişmit olanlar, muayyen bir müd
t~diği~i~ halde,_ bu hü.~meti det için bütçeyi tenin ve milli kre
bızza~ ılım o_cagında_ gorme- 1 diye itimadı yeniden tesia maksadi
mek ınsana guan gelır. 1 le ittihazı zaruri olan tedbirleri tad-

Çünkü biz hepimiz kendimi- bike memur milli hükumete qtire.ke 
zi ve etralrmızr biliriz. isimle- • muvafakat etmitlerdir. 
rini zikretmek istemediğimiz . Müstakil amele fırkası reisi, ame 
arkadaşlar arasmda bir maaş le sınıfından yeni fedakarlıklar iste
la_rkı olmak lazım gelirse, o nilmesine bütün tnıvvetile muhale
hiç şüphesiz dördüncüsü o/mı- fet edeceğini beyan etmittir. 
yacaktı. 

1 Çünkü o senelerden, uzun 

1 

/şsizlere gordım meselesi 
sene/erdenberi, yalnız kürsü- LONDRA, 25 A.A. - M. Mac 
ye ve yalnrz ilme kendini vak- Donald bir natıık irat ederek çocuk 
!etmiştir. En }"Üksek idare me- lar müstesna obnak Üzett iısizle.e 
mııriyeti teklifini bile, kürsü- 1 yapılmakta olan yardımın yÜzde on 
süne dönmek şartiyle kabul et- nisbetinde tenzil edileceğini beyan 
miştir. etmiıtir. 
Darülfünun bu müderris hak- Mumaileyh, nutkunda ezcümle 

kmda: demittir ki: Ecnebi memleketleri-
- Şehadetnamesi var mı, nia bizim kredimia hakkında endqe 

yok mu? ye düımelerine mahal olmadığını 
Sualini sormaz. Bir darülfü- söylemek :ı:aittlr. Yalnıa mali vaz.i

nun, bir müderrisin cahil mi, yet acil bir takım tedbirler ittibazı
yoksa alim mi olduğunu bilir. nı itilzam ediyordu. lngiliz lirasının 

Darülfünun ancak bu bük- timdiki piyaJaoını tutabilmemiz i
miinü verir; alim olana kıde- çin cihanın bizim kredimize olan ili
mine, seviyesine göre hizmeti- madını yenideı> tesis etmek esas 
nin mükafatı neise onu arar ve idi. Kat'i bir hareket icrası zaruri. 
bu/ur. Cahil ise onu zaten ba- dir. Bütün sermayedarlar bütçe mu
rem merdiveninin basamakla- vazeneoinin lemin edileceğine emin 
rmdan değil, kürsüden indir- olabilirler. Bu cihet timdiden ken-
mek /Azım gelir. dilerine temin edilebilir. 

Falih RIFKI M. Mac Donald, işsizlere ait tab-

d · h t 1 k · 1 d si·-"tan istifade edenlerin muvafa-ece ıza a a ma ıateyor ar ı. -
O halde hiç cevap vermez ve kat edilen fedakarlıklara iıtirak et
yahut vazifemi ifa etmit oldu- mek istiyeceklcrine kaniim, demi~
ğumu söylerim. Bu ihtimaller ' lir. Başvekil, amele hükumeti aley
üzerinde Hüsrev Belye birkııç hine bankerler tarafından bir fesat 
nazariye yürüttük. Hüsrev B. tertibi yapılmış olduğuna dair olan 
şefim olmak aıfatile "Kara bir iddiayı ret ve amele hükiimetine bir 
gün,, fıkrasının intiıarına mü- ultimalom verilmiş olduğu şayiasını 
aaade ettiğimi tasvip ve tak. da tekzip eylemitlir. M. Mac Do
dir ediyordu • 

(Devamı var) 1 

nald, ıözüne nihayet verirken, tim
diki 1.iikimetin zaruri olan islahat 

eserini ikmal edinciye kadar ~tidar 
mevkii.,de kalacağını aöylemiftir. 

Siyasi hayatı bitti 

ilk parti incir mahsulü ihraç edildi 
h 
tij 
g~ 
de 

LONDRA, 25 A. A. - Doğru 

=ılumat alan mabafilde beyan edil
diğine göre M. Makdonald milli bir 
hükümet teşkil etmesinin siyasi ha
yatına nihayet vermit olduğunu pe .. 

kala takdir etmektedir. Bununla be
raber M. Mac Donald tertip ettiği 
planı tadbik mevkiine koymağt ken
disi için bir vazife addetmektedi<. 

Buhran geçer geçmez M. Mak
donald iktidar mevk!inden ve siyaiİ 

hayattan çekilecektir. M. Snowden-' 

in de bu suretle hareket edeceği söy 
lenmektedir. 

IZMlR, 26 (A.A.) - Ege iktıaat mıntakumın en feyizli malı 
ıullerindEn madut olan incirlerimizden ille parti bugün meraai
mahauaa ile İzmir liınanından Marailyaya gidecek olan Lotii• 
vapuruna tahmil olunmuştur. incirler vapura ıevkedilirkı:m li· tn 

manda bulunan bütün vapurlar düdük öttürmek ıuretile bu ıne- eı; 
rasime iştirak eylemişlerdir. Sevkolunan incir mikdarı 28 buçulı 
tondur. 

Naz.ırsız bırakılan idareler 
LONDRA, 25 A.A. - Yeni ka

bineye ait listede nakliyat, tekaüt 
\"e deniz a§ın ticaret nezaretlerine 
kimıe tayin edimemiştir. Bu nezaret 

!ere ait i§lerin tasarruf maksadile di 
ğcr nezaretler tarafından görüleceği 

zannolunmaktadrr. 

Fırka azası dağrlıgor 
LONDRA, 25 A. A. - Nazırla

rın yeni liıtesine ve hükUmetin pro

ııramına intizaren nazan dikkat, 
şimdi yeni muhalefeti tetkil edecek 
olan amele fırkasına müteveccih bu-
lunmaktadır. Aralarında M. Kenne-

Nafia vekilinin seyahati 
ÇANKIRI, 26 (A.A.) - Nafia Vekili Hilmi B.,,. bugün Çan· 

kirıya geldi. Üğle yemeğini yedikten sonra büyük tünelin inşa•· 
tım görmek üzere Yıldırım istasyonuna gitti. Vekil Bey bu geee 
Çankırının misafiri olacaktır. 

Çankaya klübü futbolcuları lzmirde 
IZMİR, 26 (A.A.) - Ankara Çankaya apor kulübü birinci 

takımı bugün saat 19 da şehrimiz<> &ehniştir. Muzaffer Beyin ri· 
yasetinde bulunan kafile 15 kitiden ibarettir. İstasyonda l:nıJİ' 
spor kulüpleri rı:ıensuplan tarafnıdatı karıılanmıılardır. Nu~· 
lar söylenmiş ve buketler takdim ounmu,tur. Uk maç Altay b•· 
rinci takımı ile cuma günü yapılacaktır. 

dy bulunan amele hükumeti rüesıuıı 1 B 
bu sabah toplanarak yeni hükıimete azı gayrimüba-1 

diller hata ediyor 

Tevfik Rüıtü Bey 
bugün gidecek İ.ftirakten imtinaa müttefikan karar 

vermitlerdir. 
Amele fırka .. mahaf"ıli ile tre<lün 

yonlar mabafili, yarın Londrada ak
dedilecek olan içtimalıın sabırsızlık
la beldeme.ktedirler.Bu içti.malar,tre 
dünyonlarm iktısat komitesinin, a
mele fırkası İstİfarİ komitesinin iç
timalandır. 

M. Mac Donald'ıo fırkadan istifa 
edeceği derpiı edilmektedir. Hatta 
mumaileyh ile M. Thomaı'ın icra 
komitesi içtimamda hazır bulunup 
bulunınayacakıın maliim değildir. 

Diğer taraftan, yeni vaziyet do
layısile, M. Mac Donald'ın 7 eyliıl

de Bristol' da toplanacak olan tre
dünyonlar kongresine gitmesi muh
temel olduğu söylenmektedir. 

M. Henderıon'un hususi, gerek 

fırka noktai nazarından, gerek bey
nelmilel noktai nazardan ve gerek 
tahdidi leılihat konferansı riyaseti 
noktasından muhtelif mütalealara 

yol açmaktadır. 
Presı Association, bu son nokta .. 

ya ihtimal vermernektedir. 

Şehitleri 
Ziyaret 

(Başı birinci sahifede) 
baflanma11 üzerine ıirket meselesi
nin bir :ın evvel intacı için ça!ttıl

maktadır. Gayrimübadillerden bü
yük hissedarlar dün içtima edorek 
pazartesi günü aktedilen içtimada 
Seli.nik bankasi ile temaı etmek iia
re tayin edilmit olan Muıtafa Arif 
Beyle, Halil P91a, Faali Necip ve 
Tahir Kevkep Beylerden mürekkep 
komisyonun tema,ıarı neticeıini tet 
kik etmişlerdir. 

Murahhaslar banka müdürü ile 
yapılan temaşları izah ettikten ıon· 
rci, vaziyetin tavzihi İç.İn hazırlan

ması evvelce takarrür etmiı olan 
proje meselesi münakaıa olunmuı 

ve hazırlanan muhtelif projeler oku
muttur. Bundan sonra it ve Emlak 
bankalan ve diğer ecnebi bankalari 
ile temas itinin Tahir Kevkep Beye 
birakılına11 takarrür etmittir. Tahir 
Kevkep Bey derhal temaslara baş

lamıttır. 

Bono tevziatı devam ediyor 

Gayrimübadillere bono tev:zilne 
iki günden beri devam edilmekte
dir. Düne kadar bonolannı alabile

Çanakkale şehitlerini ziyaret cek gayrimübadiller 150 kiti olduğu 
edecek heyet bu akşam saat 7 halde ancak bunun üçte birf ni•be
de Gülcemal vapuru ile şehri- tinde e•habı istihkak müracaat et
mizden hareket edecektir. He- mi~tir. Bonolarını vaktile almayan
yeti hamil vapur cumartesi sa- la yalnız pazar günleri müracaat et
bahı sehrimjze avdete edecek- ! tikleri taktirde bono alabilecekler-
tis-, • dir. -

Dün Avrupa birliği içtiınal' 
rına ittirak etmek üzere Cene•· 
reye ııitmeai mukarrer olan W 
riciye vekili Tevfik Rüttü Ba1 
hareketini bugüne tehir etınit" 
tir . 

Kazım Pş. Hz. 
ISTANBUL, Z6 A.A. - 8 

M. Meclisi Reisi Kazım Pa18 

Hz. feri, Hariciye Vekili Te~' 
Jik Rüştii Beyefendiyi Yefll' 
köydeki yazlık /kametgah/8· 
rında ziyaret etmişlerdir. 

Hariciye vekilini ziyate1 

Dün lnıriltere ve Fransa bilyii~ 
elçileri Hariciye Vekili Beyi l' cı:; 
köydeki ikametgahlarmda zi,.-r 
etmiılerdir. 

Rus sefirinin ziyafe.ti 
Buırünlerde lstanbulda bulu ..... 

sabık Sovyete maarif komiseri J,a~ 
çarki ile madamı ıerefine so.-f ~ 
büyük elçisi M. Süriç ta.rafmd_-ıı ~ 
yükderedeki yazlık ikametgib"'tı• 
bir ziyafet verilmiıtir. Ziyafette ıJ1 

riciye Vekili Tevfik Rüttü Bet 
bulunmuıtur. 

Himayeietf alin telgrıf 
kağıtları 

H. · f 1 · ıı· t,r•· ımayeı et a cemıye J 
fmdan bastmlan tebrik telS"~l· 
!arı kağıtları bütün post~ı~il 
graf merlcezlerine tevzi edı 
tir • 
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Meniı8ketteki • 
1$ kadınları bir birlik teskil edecekler 

c -- --

Belediyede --Ekononıi 

tı büyük tütün müş
terimiz Amerika! 

Hizmetçilere 
Vesika 

-·4•-··--
Bugün biten kayıt müd

deti temdit edildi 

Geçen sene on milyon liralık 
ihracat yapmıştık 

Sovyet•, hükumetinin "Geri ı bati yapacak olan tiftik tacirle 
6.ıııerikan Tabakus,, tütün şir- ri ve fabrikatörlerinin seyahat 
: tti ile müzakerata giriterek pro~ramını tetkik etmişlerdir. 
İr netice istihsal ettiğine dair Programa Beypazarı ve 

Müıtahdeminin belediyece 
teııcili müddeti bugün hitam 
bulduğu halde, §İmdiye kadar 
ancak 500 müstahdem kayde
dilmittir, Daha bir çoklarının 
muamelesi bitmediği için , müh 
let bir müddet daha temdit e
dilmittir. Yeniden daha 500 be 
yanname basılarak mahallelere 
dağıtılmıttır. Daha bin beyan· 
name ba11lmak üzeredir. 

alumat yoktur Eakitehir civarındaki Sazak 
l abakus şrketinin mubayaa- çiftliği de ilave edilmittir. 
kestiği de doğru değildir. Müzakerat bitmediğinden pa 
Şirket yeni sene tütün mah- zarteai günü tekrar içtimaa ka

Ulü mıibaayıunna başlamak ü- rar verilmi9tir. 

redir. Şirketin Samsun mm- Bari sergisine lzmirde 
't.ke.aı müdürü bundan yirmi 
Ün evvel faaliyet programını iştirak edecek 

Fıçı yuvarlamak yasak 
Sokaklarda zeytinyağı ve sa

ire fıçıları yuvarlanarak kaldı
rımların bozulmasına sebebiyet 
vermektedir. Fıçı yuvarlayan
lar tecziye edilecektir. 

esbit etmek üzere Samsuna git . 
. _iştir. Şirket bu sene İzmır 
lltiin,ferinden de daha fazla mu 
ayaatta bulunacaktır . 

İtalyanın Bari şehrinde açıla 
cak Şark nümune panaymna 
İzmirden de ticari ve sınai mü
esseselerin İ9tiraki için ofis İz
mir ticaret" odası vasıtasile 
teşvikte bulunmuştu. 

Memleketimizin ı930 senesı 
İitün mahsulü 46 milyon kilo
ıır. ihracatımız ise 32,5 mil Odadan ofise gelen bir mek

tupta Bari Şark pan~yı~a 
Türk pavyonunda teşhır edıl
mek üzere Ege mıntakasıoın 
başlıca ihracat mallarını teşkil 
eden maddelerin 30 Ağuıtoı
ta İzmir limanından hareket e
decek bir İtalyan vapuru ile Ba 
riye gönderileceğini bildirmit
tir • 

Odun ve kömür 
Kışın yaklaşması üzerine o

dun kömür mevsimi olan bu ay 
!arda belediye iktısat müdürlü
ğü mahrukat fiatleri üzeı·inde 
tetkikat yapmıştır. 

on kilo idi. 
.. A.ınerikaya 1930 senesindeki 
lllün ihracatımız ıo milyon H
e.dır. Bu memlekete umum ib
_acatımız 17 milyon lira oldu
tına göre Amerika başlıca tü

Ün müşterimizdir. 
l abakus tirl;etinin ı930 se

esinde Türkiyeden mıibayaatı 
tıdur: Sam~undan 300,000, 

Safradan 300 000 ve lzmirden 
"ki ınilyon kil~ ki, ceman 2 mil 
on 600 bin kilodur. 
Amerika Türk tütünlerini 

arman yapmak için istihsal et 
iğinden bu tütünlerden istiğna 
östermesi de ihtimal dahilin
e değildir 

Kuş yemi 
Ofise dün geç vakit gelen 

ınalumata nazaran, Avrupa mü 
esseseleri kuşyemi mıibayaası
n~ başlamışlardır. Şelırimizde-

1 mühim ihracat evleri de mı'ı
ayaata başlamışlardır. 

I> Bir hafta evvel Avrupadaki 
l ııhran vealıcı olmaması hasebi 
lıe düşen kuşyemi fiatlerinde bır 
•reket başlamıştır. 
Ofis vaziyeti başlıca İstihsal 

~ıntakasr olan Tekirdağına bil 
ırıniştir . 

Belçikadan gelecek 
tiftik tüccarlan 

Barsak, kuru meyva 
Almanyada Breslavdan bir 

kaç müessese memleketimiz
den barsak, kuru meyve müba
yaa etmek üzere Ofise müraca
at etmiştir. 

IMUW%.__, ..... WUU ..... 

Kambiyo Borsası 
!sterlin 1030, 

Dolar 0,47,22, 

Frank 12,03,SO 

Liret 9,01 17:1 

FrankB, s,as, 
Drahmi 36,42, 

Kuron 15,92,50 

ŞJllng 3,85, ıo 
Pezeta rı,34,ım 

R. mar!c 1,98,90 

Zloti 4,20, 

Pengll 2,70,90 

Frank 1. 2,42,50 Ley 
ı-~----

79,33, 

Leva 65,20, Dinar 26,76, 

;,F;;;lo;,;r;.;.ln"-_ı •• 1=6,,,,90= Çervoneç 1088 

Borsa 
harici { 

Altın 915, 
Mecidiye 52,50 
Banknot 265, 

Esham ve Tahvilatın nevi 
1 !iftik ve yapağı ihracat tacir istikrazı dablll 92, 
t~rı dün ihracat ofisinde bir iç- Düyunu muvabbldo 70, 
Qına Yapmıılar ve bu içtimada ikramiyeli Demlryollan 3,50 
tqradfod ve Liej'den gelerek ... ~~ 
•• , eınleketimizde bir tetkik ıeya 

.. ·y·. 1 •• • •• .......... 11111 ............................................................................... .. 

erli mallar sergisi 
dün gece kapandı 

Bu sene odun ve kömür paha 
lı olmayacaktır. 

Halen iskelede kömürün ok
kası S,S kuruştan ve odun da 
çekisi 3,S liradan satılmakta
dır. 

Esasen geçen seneden bir 
çok stok kömür ve odun bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Ekmek fiati 
. Bu hafta ekmek fiati aynen 
ıpka edilmittiı·. Daha bir müd
det nari\ta mühim tebeddül ol
mayacağı alakadarlarca temin 
edilmektedir. 

Şehitleri ziyaret 
Şehitlikleri imar Çemiyetinden: 
Şehitlerimizin hatıralarını taziz 

maksadile cemiyetimiz tarafından 
Çanakkale - Arı burnuna mürettep 
seyahate tahaiı olunan Gülcemal 
vapuru 27 ağustos pertembe günü 

saat 19 da Galata rıhtımından hare
ket ve cumartesi .sabahı avdet ede

c~ti.r. Bu seyahat ve meraıime İf· 
tırak edecek zevatın vakti muayyen
de vapurda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Mehtap tenezzühü 
C. H. F. Betiktaş kaza merkezi 

fırka menıub.inile ailelerine mahıuı 
olmak üzere bir mehtap gezintiai 
tertip ebniıtir. Tenezzühe tahsis e
dilen Kalıunıı vapuru 27 ağustos 
1931 pertembe akşamı saat 7 de 
köprüden davetlileri alıp Beıiktaı 

Ortaköy ve ArnavutköyÜne uğra

mak suretile Boğaza çıkacak ve bili 
hare dönÜ§te Marn1arada bir ceve-. 

18.ndan sonra mütenezzihini Adaya 
çıkaracaktır. Saat 1 de tekrar hare
ketle Adalar etrafında mehtapta 
bir tur yaptıktan sonra Fener sahil

lerinden oabaha kartı Beıiktaıa dö
necektir. Vapurda şehir Bando ve 
cazı, güzel bir saz bulunacaktır. 

1 ~ı~~D1fzıı 
Birliğin şampiyona 
maçları başlıyor 

Vilayette -
Metruk 
Emlak 
ihbar edenlerin hak

ları mahfuzdur 

İş kadınları 
Tesanüdü temin için 

birlik yapıyorlar 
' 

1 
Memleketimizdeki it kadınlarını' 

birleıtirmek ve faydalı bir tesanüt 
1 teın.in etmek i~ln bir it kadınlan 

İlk karşılaşma Bostancı kulübü ile 
Altınhilal ve 

Şehrimizde mektum metrük klübü tesis edilmek üzere teıebbü
elr!lakin mikdarının iki üç mil- sata giriıilıniftir. 
yon lira kadar olduğu, fakat Bu kadınlar teşekkülüne yalnız 
muhbirlere ikramiye verilmedi hariçte vazifesi olan kadınlar alına
jii için muhbirlerin ihbaratta caktır. Doktör, avukat, muallim, 
bulunmadıkları yazılmıttı. daktilo ve saire gibi hanımlar bin 

Bozkurt ile Unkapanı arasındadır. Bu hususta dün vali muavini klülıe girebileceklerdir. Klüp kadın· 
Fazlı Bey bir muharririmİ7.e de lar birliğinden ayrı bir teıeldcül ola
mit tir ki: caktır. Klüp için teıebbüa edenler Yeni teşkil edilen "İstanbul ı Bu hafta ilk defa Bostancı 

İdman teşekkülleri birliği,. nin ile Altmhilal ve 2 inci olarak ta 
tertip ettiği birlik şampiyonası Bozkurt ile Unkapanı karıılata 
na yarın baılanacaktır. caklardır. 

- Mektum metruk emli.ki ilk tetkik faaliyetlerine baılaınıtlar• 
bilip te makamımıza ihbar eden dır. Yakında bilfiil iıe başlanacak'! 
!erin ihbariye hakları mahfuıı:- tır. 

·~Bu §ampiyona maçlaıma bir 
lıge mensup on iki kulüp iki 
katagori üzerinden maçlarını 
yapacaklardır. Şampiyona maç 
!arının böyle iki kısım üzerin
den ~ertibine sebep şampiyona
y~ gırecek kulüpleri nadetleri 
nın fazla olmasıdır. Neticede 
her iki katagoriden en. fazla 
puvan. alan takım galip addedi 
lecektır. 

Birliğin bu dört şubesi de en 
kuvvetli bir varlığa sahip kulüp 
!erdir. 

dur. Bununla beraber şayet ik
ramiye verilmese bile, bu gibi 
emlaki bilip te ihbar etmemek 
doğru bir şey değildir. Bu bir 
vatan vazifesidir. Çünkü mille
te ait olan gizli bir mülkün fu
zuli şağiller elinden kurtarılma 
sı memlekete olan borçlarımız
dan biridir. 

Poliste 

Bir hammal denk 
altında öldü 

İdman teşekkülleri birliğinin 
şampiyona maçları Darülfünun 
sahasıı:ıda yapılacaktır. 

Diğer taraftan birliğin voley 
bol şampiyonası maçlarına da 
yakında başlanmak üzere terti
bat alınmaktadır. 

Merkezi umumide senelik içtima 
Bugün s~at 10 da federas- j ma vaziyetleri, bilumum spor 

yon merkezınde senelik içtima faaliyetelerinde verilen madal
aktedilecektir. yalann yazıarının yeni harfler-

İçtimaın İstanbulda yapılma le olmaBt, gelen evrakın okun
sının sebebi de merkezi umumi ması ilah .••..... 

de aza bulunanlarrn ekserisi- Darülfünun tak?mı 
nin lstanbulda bulunmalarıdır. H • f • arko a gıdiyor 

Müzakeratın ruznamesinin LENINGRAT, 25 A.A. _Türk 
mühim olanları §Unlardır: Darülfünun takımı dün saraylan 

Müfettiş raporları Balkan- gezmiı ve bugün de müzeleri, fahri
ye.~ ve Atina Ülinı~iyatlarına kaları gezmektedir. Kafile yarın 
ıştırak edecek ekiplerin çalış- Harkofa hareket edecektir. 

Tayyare bayramında 
deniz yarışları 

30 Ağustos 1931 Zafer ve Tayyare bayrammda Bebekte yapı
lacak yarışlar: 
Sıra Saat Amatör Tekne 

1 IS,- Küçükler ı çifte 
2 ıs.ıs .. 2 .. 
3 ıs,30 .. 3 .. 
4 16,- Müptedi 1 ,, 
5 16,lS Tekaütler 3 ,, 
6 16,30 Hanımlar 1 ,, 
7 16,45 Müptedi 3 ,, 
8 17,- Tekaütler 2 ,. 
9 17,15 1 ,, skif 

10 ı7,30 Hanımlar 2 ,. 
U 17,45 Denizcilik 1 ,. skif 

Fed. ve he 

12 
13 
14 

18,-
18,15 
18,30 

yeti azaları 

Tekaütler 
Plane 

board 
ıs 18,45 Geçit resmi 

4 
1 

lük skif 
çift-: 

Dingi, Küçük Kotra, Motörbot ve Outboard: 
ı ıs.- Dingi 
2 15,30 Küçük Kotralar 

Mesafe 
1200 
1600 

K. Körfezi 
1200 
A. Hisarı 
800 

K. Körf-ezi 
ı600 
1200 
1200 
800 

200 
800 

1600 

Hulasa bu gibi emlaki ihbar 
edenlerin ihbariye hakları mah 
fuzdur • 

Fidanlık 
Tesisine karar verilen fidan

lıklar içinltalyadan mütehassıs 
olarak profesör Bolovna ile mu 
avini M.Bernard celbedilmekte 
dir. Bunlar yakında gelecekler 
dir • 

Yoklamalar bitti 
Eytam, eramil, mütekaidinin 

yoklama muamelatı dün akşam 
bitmiştir . 

Bazı şubelerde gece yarısına 
kadar yoklamaya devam edil
miştir. 

Vilayet mektupçuluğu 
Belediye mektupçusu Os

man Beyin münhal bulunan Is 
tanbul vilayeti mektupçuluğu. 
na tayin edildiği haber alınmış 
tır. 

Hususi liselerin 
imtihanları 

Hususi lise olan İstiklal, 
Feyziiti, F eyziye, Hayriye, Şiş 
li terakki, Darünefaka ve Şem 
sülmekatipte şimdiye kadar ba 
kalorya imtihanları diğer res
mi liselerde y11pılıyordu. Maa
rif vekaleti bu mekteplerin ba-
kalorya İmtihanlarının kendi 
mekteplerinde yapılmasını em
retmiştir. Bu eylulden itibaren 
mezuniyet imtihanları huauıi 
liselerde yapılacaktır. Yalnız 
imtihan komisyonuna vekalet 
umum müfettişlerinden birer 
zat riyaseL edecektir. İmtihan 
mümeyyizlerini de kısmen ve
kalete ve kısmen de buradaki 
hususi mekteplere bakan umu
mi müfettişlik tayin edecektir. 

/ıl'ahkemelerde 
3 17,- Motörbot 
4 , 17,30 Outboard Gazete göndermiyormu 

Dingi, Küçük kotra ve Outboard seyir hattı: 
Bebek_ çakarı -S- A. Hisarı şamandırası -S- Bebeit;a. 
karı -1-. 
Motörbot seyir hattı: 

Bebek çakarı -S- Kuı·uçeşrne çakarı -S- 8 bek k f 

Dün Fincancılar caddesindt 
bir kaza olmuş, İbrahim iımi11 
de bir hammal arkasında bir 
manifatura dengi ile giderkerr 
ayağı kayarak düşmüş, dengin 
altında kalarak ölmüttür. 

Merdivenden yuvarla-
nan sarhoş 

Galatada Rus tnanattlrında otu 

ran 55 Yatında lstifano dün farhoı 
lukla manaattrın merdivenlerinden 

yuvarlanmış, batı yardmış, ilmitsi.oı 
bir halde hastaneye kaldırılmıştır. 

El birliği ile 
Yenibahçede Arpaemini mahal. 

lesinde oturan seyyar satıcı Zeki ile 

Uokapanınd.ı oturan Salabattin v 

arkadaşı Tahsin evvelki gün sarhoş 
luk yüzünden yekdiğeri ile kavgnya 
tutuşmuşlar, Salfilıattinle Tahsin 
bir olmuşlar, Zekiyi bıçakla sol me 

mesi üz~rinden yaralayıp kaçmışla 
dır. Zeki guraba ha.taneıine yatır 
mıştır. 

Kaçak sigara kağıdı 
Galatada lzmir otelinde otura 

O•man oğlu Halil dün şüphe üze 
rine çevrilrniı, üzeri taharri edildiğ 
zaman 180 deftl!r ıigara kilfıdı zu 
hı..r f"tmiıtir. 

Yazı makin asını 
aşırıp satarken 

Edirne k'lpıda Hacı Mublddl 
mahallesinde oturan Klmll oflu 
Kenan Altıncı tal! mübadele komlı 
yonuna ait bir yazı makinesini çaı. 
mıı, Galatada 6alarken y•k•••nmı 
tır. 

Kendi suçu 
Galatada Mumhane cadde&inde 

Emin efendi apartımanmda otımırıı 
Hasan, uvdki ırece sarhof olduğu. 
halde kebap91 AH efendinin dükk• 
nının camekiinı'lı kınnıt, fakat km 
lan cam Hasanın kol damarların 
kesmiştir. Hasan Beyoflu haıtan 
sine nakledilmitlir. 

Bir kadın ağırca 
yaralandı On beş gün içinde sergiyi gezen

ler 260,000 i buldu 
babı da bu ciheti takdir etmit ve bu 
sene Avrupa çoraplarrndan daha 

mükemmel bir şekilde çorap arzın 

muvaffak olınuıtur. 

ı T k ·· tı 1929 e ça arı - -
- e au ~r , 1930 ve ı931 senelerind h" b" 

ittirak etmemiş olanlardır. e ıç ır yarışa 

Müddei umumiliğe gazete 
göndermekte ihmal gösterdi
ğinden dolayı Hayrete ismi al
tında arasıra intişar eden bir 
gazete aleyhine açılan matbuat 
kanununa muhalif hareket da
vası dün birinci cezada görül 
müttür. Hayret mes'ul müdürü 
isticvabmda gazetelerin rnunta 
zaman gönderildiğini, bunu iı
bata hazır olduğunu iddia etti. 
Muhakeme bu maksatla batka 
bir güne kaldı • 

Sabit isminde bir sandalcı en 
ki aktam sokalata tanııtıiı Muıtaff 
İsminde bir kadınla Galatada 

lı., O~üncü yerli mallar sergisi on / arkadaılarnruzm müıterek gayretle- Mobilya, ipek, yün ve ipekli men 
f 1 gqnlük mütemadi muvaffakıye- rile memleketimiz için oldukça mun suca! sanayii ioe, hariç mallarına 
'"den, Türk milli sanayiin büyük lazam ve muvaffakıyetli neticeler kartı halkımızı iıtiina göstertecek 
~fe.. • d·· rını kaydettikten sonra nihayet istihsal etmıf bir sergi yaptığımız bir dereceye va111 olmuıtur. Bun-

1111 ırece balkın mütemadi alkııları kanaatindeyim. Bir senelik bir tarib ların toplu bir halde enzarı umumi 
'••ınıda saat 12 de kapandı. içinde on bet günlük heyecanın fU- yede teıbiri ve liyık olduğu alikaJ:ı 

Üçüncü yerli mallar sergıııni, mullü iktııadi bir tesir yapacağını gÖrtDMİ ancak sergi sayesinde 

~Çıldığı ıründen, dün kapandığı ane zannetmemekle beraber, her halde husul bulmuıtur. Bu alakanın tak
;'dar, 260,000 kiti :ziyaret ve sergı- geceli gündüzlü mütemadi gayreti- vİyMi de ancak satııla temin edile
).• takdir ebnittir. Dün sergiyi ıeh· mizin 300,000 e yaklap.n :ziyaretti bilmittir. Seryi heyeti üç •enelik 
••ınize sırf bu it için ırelen Sanayi ruhu içinde de birden bire SÖnece- tecrübelerinin verdiği bir ihtisasla 
u..,um müdürü Şerif Bey ziyaret et ğine kail değiliz. dördüncü yerli mallar -gisini ya
... iı Ye sergide Türk sanayiinin inki- o~ seneden beri açılan yerli mal- rii ağyarı memnun edecek ıekilde 
W Ve terakki derecesini tetkik et- lar serırilerile de Sanayi birliği mil- yapacaktır. Onümüzdeki bir oene
llıittir. ' li sanayiin muvaffakıyetli e.erlerini lik müddeti dördüncü yerli mallar 

Oün tehrimizdeki Romen talebe halka arzetmekle büyük bir imtihan serııisini, memlekette iktıaadi bir 
"'t h 1 d verrnit ve zannederim bu imtihanda inkılap yaratacak kadar kuvvetli . ta larile Rus sporcu arı a ser-
lht' muvaffak olmuıtur. bir eser halinde halkımıza arza tah-

ı i'ezrni•1erdir. 
' sis edecektir. o·· Birinci yerli mallar sergisinde 

~ · "n gece sergi kapanırken ser- Sergi heyetinde bulunan Ticaret 
1 kn-· B d noksan biuedilen ihtiyaçlar ikinci-· 

;ı """eri Nazmi Nuri ey ra yo oda11 erkanından Gani Bey de de-• ı.· lıatk" nutuk söylemi§ ve lstanbul sinde kendisini daha yakından his- miıtir ki: 
1 •rıa T ·· k ı· I settirmi• ve üçüncü sergide tekem- ba b"" '"k Ga • J ~•a k ur sanayiine ve yer ı ma • - Biz ıta uyu zı ve ı-

dnıa ar,, gösterdikleri alakadan mülü yoluna gidilmiıtlr. Metelaı met Pı. olduğu halde bütün erkiını 
Yı tefekkür etmiıtir. Üç senedir sergilerimlzde gördülil- devletten gördüğümüz teıvik ve yar 

... l'i11ıı.., ·· müz Adapazarı bez fabrikasının ba- dunlardan matbuatımızın tergipkil-. .,,ftır. Se '"".ut.eakıp sergi de kapan-
;..,ı... ____ ...ı;......, - - noksanlarından kurtularak le- rane neşriyatı ve muhterem halkımı 

•. L_zı.ıııı~!ııı.lll!~~__::;:::.;_::::_::.~::..JC..:.::::;.~:.;,., . .:__,,v.ı......ı.;"Aaa_l.ruv~-~ -1-

2 -:--f Küçuk··klerl 1~ Y_~şına (dahil) kadar olanlardır. Küçükle
rın nu us tez ere et! gosteı·ilecektir. 

3 - Tekaütlr ve kücükler için de "k"" ek · 1. b dir. ~ ur çı,, ısansı mec uri .. 

4 - ı93l senesi müsabakalarında hakem d"~ "fed 1 l b 30 A - ve ıger vazı ar 
o adn. ar u guılos 1931 yarııında da aynı vazifeleri görecek 
ler ır • 
S- ı931 senesi 5U sporları talimatnamesi aynen b 

da tatbik edilecektir. U yarışta 

6 - Tayyare Cemiyeti taraf d h • -
teknelere Kütahya mamulatınd~: ~:er çe.ırn!arıtta bılrinci g~I~ 

1 k 1 .. tteb ı vazo ve ve 2 ıncı 
ge en le ne er nıure atına birer madaly L_ k • ·1 • a ve oeyra verı ecek-
tır . 

7 - Saat 21,30 dan itibaren Bebek b h . d d 
vare. (Elbise serbest). a çesın en analı su-
- ........................................ , •• 11 .. 

Poliste yeni tayinle; ... j ................ o~i·~;· .. ;;i· ....... "·-
ıkinci ıube üçüncü kısım baıme- . Himayei etfal Bakırköy ıube 

muru Mahmut Bey Eskiıehir polis sı tarafından inta ettirilmekte 
müdürlüğüne, dördünçü şube mü- olan doğum evinin inşası ileri
dür muavini Halit Bey ikinci şube- leınektedir • 
de yeniden ibdaı edilen ikinci mua- Hı"m · tf 1 k ayeı e a mer ezi umu-
vinliğe tayin edilmişlerdir. Halit B. mi reisi ve Kırklareli meb'usu 
yeni vazifesine başlamııtır. ~uat Bey Bakırköyüne giderek 

Halk bilgisi derneğinde 
Halk bilgisi derneği Anad0 • 

1 udalci..ın. "" • iki · i la -ve-

ınşaatı tetkik etmiıtir. 

Irakta Türk tütünleri 
rak ür .... .. 

Pst, Ağırce2aya verildi 
Pst gazetesi sahibi Osman 

Hamit Bey aleyhine açılan 
müstehcen neıriyat ve muhte
lif hakaret davalarının mubake 
mesine dün 2 inci cezada de
vam dilmittir. İddia makamı 
hakaret suçlarının ağır cezayı 
müstelzem fiillerden olduğunu 
ileri sürerek duruımanm ağır 
cezada yapılmasrnı iatemiı ve 
ma!fıkeme, bu talebi kabul ede
rek evrakın ağır ce:ı:a mahkeme 
sine tevdiine karar vermittlr. 

Va- Nu Beyin tahliye 
talebi reddedildi 

Müstehcen telakki edilen 
".Rahip ve Rahibeler., isimli tef 
rıka.dan .dolayı bir ay 1>q gün 
hapıslenne karar verilmiş olan 
Akşam ~uharrirlerinden Vala 

lar ıokaimda bir otele si 
mit ve bir oda klralaJ'IP lıalmııtır. 

Biraz sarhoı olan Sabitle M 
fer arasında ne l'eçmİfM 
Sabit hıddetlenerek, bıçata aardd 
ıribi Muzafferin üaerine oald 
ve kadını yilziinden alır ıurett 
yarıı.lamııtn-. Mu,..,,_ Haseki ha 
tanesine kaldtrılltllf. Sabit yakıı.la 
mııtır. 

Kamyondan yere 
GOlhane haotanesi müteahhitli 

ne ııit kamyon dün sür'atle siderk 
kamyonun içincle bulunmakta ve 
rabanın arka kapaf..,. dayanmak 
olan bir amele kapafın birdenbir 
açılmaıı ile yere dütmüı, muhte · 
yerlerinden •fır surette yaralanar 

hastaneye kaldırılmııtn-. Amelen· 
hüviyeti heniiz teıbit edilem-;ıti 

Kavgayı ayuırken 
Beya:z:ıtta kahye ırarsonluğıt 

den lbrahim, Hüsamettin, Süle 
man ve Rıza İsminde 4 kiti yek 
ğerleri ile kavga ederlerken uıtala 
rı lranlı Yusuf efendi ayırmak iç" 

mü 
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MİLLiYET PERŞ.t:MBE 27 AC.USTOS 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

11 27 AGUSTOS 1931 
• iDAREHANE - Ankara cadde-
-: ıi No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, .. 
·-
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Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Türkiye isin Hariç için 
aybjı 400 kurut 800 kurut .. 7SO " 

1400 .. .. 1400 
" 

Z'IOO .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıı"ten nuahalar 10 kuruı 

tıır. Guete ve matı.uya .ıt iıHr 

İçin müdiriyete müracaat edilir. 

1 

Gazetemiz ilanı...... mea'uliyetini 
kabul ebnez. 

Bugünkü l-Iava 
Dün azami hararet 32 , 

asııari 19 dereu idi. Bu
gün nısırlr poyraz hava 
açık. 

'(filli~ 
ı Öz Türkçe 
t ŞIAmi laaet, yerli mallar ser 
11-lrıde yabancı kelimeler gör
düğü ivin yadrraamıt·· Neden 
6z törlqe isim bulamıyoruz? 
Oz türkçe kelime yapmalıyı•! 
diyor .. 

ı Ismarlama kundura yapılır 
amma, ısmarlama kelime yapı
lır mı bilmem ... Yapılırsa aya
ğımıın sıkmaz mı? .. 

Her lisaıım kendine mahıug 
incelikleri kalınlıkları vardır. 
Bizim dilde de neler Yar ki; 
'diler liauılarda bulamazsınız .• 
Mesel&: "böbürlenmek,, .. gel 
de tercüme et .. 

J. Sftlmi izzetin sinirine doku 
nan kelimelerden (hay l&yif) i 

• öz türkçeye çevirmek bilmem 
kabil midir? ... 

Hem ne uzağa gidiyor .. Çift 
isimli muharrir evvel& kendi
sine öz türkçe bir isim koyma
sını pederine hatırlatmalı idi ... 

Üzümle taşlamak 
lzmirden Bandırmaya tren

le giderken güzerııih Balıkesi
re yaklatmcaya kadar lıep bağ
lıktır. Bu bağlıkların arasında 
irili ufaklı birer mustatil görür 
sünüz lriı sarıdan kahverengi
ne kadar deiiiten renkte bir 
ıeyle örtülüdür. O muatatiller 
kurutma yerleri üstündeki ta
bakada az çok kurumuı üzüm
dür. 

lzmirdeki sıcaklar takatımı 
kırdığı sırada: 

- Ah bir yağmur yağsa idi! 
Dmittim. Yanımdakiler: 

- Aman sus, ağzını hayıra 
aç. Y aimu1· yağarsa üzümleri
miz mahvolur. Dediler. 

Filvaki bütün güzergahta 
kurumakta olan üzümlerin -
yalnız bir yer müstesna - hep 
si açıkta kurumakta idi. Bu. 
kurulma tarlalarının üzerine 
bir çadrr yapılsa ve Amerikan 
bezinden bir tente ile yağmura 
kartı muhafaza edilmek tedbi
ri alıma memleketin batlıca 
aervetini tetkil eden üzümcü
lük her sene yağmur tehdidin-

1 Askeri makale 1 

''Dumlupınara doğru,, 
27 ağustos 

-~ 
• 

27 ağustos 1922 vaziyeti 

Dün fecirle beraber batlıyan 26-
27 ağuıto& ııeceıi dahi devam etti .• 
Afyonun 3-4 kilometre kadar garp 
cenubundaki Erikmen tepesi sırtla

rında 1310 rakımlı tepe zaptedildi .. 
Buııun güneş doğarken biı· müjde 

ile karşılaşmışbk .. Muharebe devam 
ediyordu .• Saat on dörtte bir rapor 
daha geldi: "Dütman her taraftan 
çekiliyor Afyonkarahiıar yanıyor " 

diyordu. 
Bu haber ı .;terrnitti ki, dütma

nın artık bu sahada tutunmaya ü
mit ve niyeti kalmamıştı.. Çünkü 
lnönü ve Sakarya muharebelerinde 
alınan tecrübeler cöıtermiıti; Yu
nan orduıu çekilirken ııeçtiği yerde 

bulduğunu yakmalo uıulünü takip 
ediyordu .. 

Saat on altıya doğru ııelen diğe< 

bir raporda Tanaıtepe ıimalindeki 

sırtların da zaptedildiği haberini 

getirdi. 
Saat on yediye doğru gelen Üçün

cü bir rapor (Afyon) cenubundaki 

Meıecik eırtlarının; yarım u.at son
ra ııelen 4üncü bir rapor dahi Afyon 
karahisann zaptedildiğini haber ver 
diler. Artık düıınanın birinci ve en 
kuvvetli menii bütün derinlliince 

zaptedilmitti .. Düıman tamamen pe 
rişan bir halde Afyon ve Sencan o-

alarına dökülmüttü .. 
Bugün akıama doğru ordumuz 

Afyon - lzmir demiryolu boyunda 
Balmahmut cenubundan ve Ayvalı
dan a:eçen ikinci müıtahser düşman 

mevziine de cirdiler. 
DÜ\manm orada yerleşip tekrar 

den kurtulmu~ olur. Sapanları 
yenil~tiren, ahırları asrile§ti
ren, kağniyi kaldıran hükumet 
acaba üzümcüleri iki üç seneye 
kadar bu tente ve çardağı yap
mağa mecbur edemez mi?. Bu 
yapıldığı gün lzmirin üzümleri 
iki miali artar. Ve cinsi düze
lir .. 

Soma civarından geçerken 
treni karşılamağa koşan bağcı 
yavruları §ela.retle bağırıtıyor
lardı. İçlerinden birisi zaten a
heate giden tirenimize yaklaştı 
ve elinde tuttuğu bir salkım 
üzümü yolculardan birinin yü
zü budur fırlattı. Tabii gülüt
tük. Ben Naaraddin hoca gibi 
hemen allaha tükrettim. Ya 
özüm yerine buralarda ayva 
çok olıa idi, halimiz nice olur
du! • 

FELEK 

bize cephe a1maıına meydan bırak
madılar. 

• * * 
ACIKLI BiR HABER 

Bugün acık?ı bir vaka oldu: Her 
fırka kendine verilen hedefi elde 
etrni,ti .• Yalnız 57inci fırka başku
mandanına vadettiği an ve saat hu
IUI ettiği halde henüz hedefi olan 
Çekiltepeyi zaptedememi,ıi. Bunu 
nefaine yedirememekten ve verdiği 
sözü muayyen müddeti zarfında ye
rine ıetirememekten mütevellit te
euür ile fırka kumandanı Re,at B. 
tabancaıını ıöğsüne sıkarak İntihar 

etmişti •. Bu hadise ba§kumandanlık 
ki.rargihıru çok müteessir etmişti ..• 
Çünkü cesaret ve liyakatile Ünalmış 
kıymetli bir fırka kumandanını böy
le acıklı bir sebeple kaybetmişti .. 

Bununla beraber bu hadise istik
lal harbinde, milli mücadelede çalı
fan Türk evlatlarını harekete geti
ren istiklil ve milliyet atkının kud
siyet ve ulviyeti derecesini gösterir 
bir ölçü olmak itibarile unutulmaya
cak bir vakadır.. Gelen haberden 
öğrenmi,tik ki, bu muhterem zat, 
can verirken kahraman fırkaunan da 
Çekitepeyi zaptettiği müjdesini du

yaralı, gözlerini mesut ve müsterih 
diinyaya yummuftu .. 

* * * -- YENi TEDBiRLER 

Şimdiye kadar cereyan eden mu
harebelerin verdiği netice ve hasıl 

olan vaziyet başkumandanlık karar
ııihınd tetkik edildi; " Dütmanın 
Döğer ,arkı " Reıulbaba tepesi -
Bakırcık sırtları - Toklusiviıi hat
tında tutunmak iıtemesi ve bu suret 

le ya ııarbe doiru veya buna muva
fak olamaz ise ıimale çekilmeye ça
lıtıruı.sı ihtimalleri dÜ§Ünüldü .. 

Bu ihtimallerden hiç birine mey
dan \•ermemek için fU tedbirler alın· 

dı.: 

"ikinci ordunun birinci ordu ile 
hareketini uyduran akaaıru [ VI. cı 

K.O. 16 ve 17 ci fırkalar ile 111 
K.O. nun 61 inci fırkası sağ canah
ları ile dütınanı timal ve 
ıarptan kavrıyarak onu şimale 

Kütahya iıtikametine kaçmaktan 
menedecek; Birinci ordu dahi, sol 
cenahı ile ııarptan kuıatarak düıma
nın ıarba kaçmasına mani olacak ... 
Suvari kolorduıu: dütmanın grile
rine aaldıracak, orduların i1ini ko

laylattıracak.. 

Diğer ııuruplar [Kocaeli ııurubu, 

111. K. O. 1 va 41 inci fırkalan 
ve Denizlideki 3. S. fırkası ve 6.ci 

Milliyet' in Edebi Rom anı : 5 tarafına da Cevat Beyi almış
tı . 

BAŞIDÖNÜKLER 
lbrahim Necmi 

Mebrüke Numan Hanım, 
Kemal Reha Beyin yannıdan 
biraz ayrılarak ıüldü : 

- H8nell hem- bir ıüt 
kuzusu, desenize Beyefendi! 

- Öyle gibi, Hanımefen
di. 

Her taraftan gözler, kadın 
sözleri, bu sevimli, taze, es
mer , pembe yün dönmüttü. 
Bütün gözlerden fırlıyan ıtık
ıı çizgilerin kendi yüzünde top 
Juıdığını hisseden genç bir kat 
daha kızardı. Yanaklarına yer 
yer kan oturmUf gibi oldu. 

- Retit Beyden bir haber 
yok mu Cevat Bey ? 

- Çok teessüf ederim, Ha
nımefendi, nerede aradımsa bu 

- Vallahi bilmem ki efen
dim, iki gündür kendisini gör 
medim. Dün de yalnız telefon 
la görüttük . 

- Hiç bizim davetten bah
ıedilmedi mi ? 

- Bir aralık telefonda ıöy 
)edim. "Evet, evet, biliyorum,. 
dedi. Batka bir tey söylemedi. 

Ne derain Nihat? Artık 
gelmez, değil mi ? 

- Öyle zannederim. Hem 
gelirse sofrada yer bulamaz de 
ğil a ! Artık misafirleri daha 
fazla bekletmiyelim . 

Şimdi herkes benı beyaz 
keten örtüler üzerinde gümüt 
takımlar parlıyan geniş sofra
nın etrafında toP.lanmı tı. Mu 

Kar,ıaında kocası Nihat 11-
hami Bey, onunda sağmda Sü
heyla, solunda Semiha Nazmi 
Hanımlar vardı. Semiha Naz
mi Hanımın solunda Ferit Nec 
det Bey, Süheyla Hanımın sa 
ğında doktor Lutfi Bey oturu
yordu. Mebrüke Numan Ha
nımın iki tarafında Kemal Re
ha Beyle Nevzat Süreyya, Ne
riman Cem§it Hanımın iki ya
nında Şeyda Kamil Beyle Ya
zıcı Zade Nazmi Bey vardı. Ni 
met Hanım, Yazıcı Zade Naz 
mi Beyle doktor Lütfi Beyin 
aruındaydi . 

llk kadehler içildi. llk me
zeler alındı. Yavaş yava9, sof
ranın etrafında bir arı kovanı 
vızıltısı başlıyordu. Daha ye
mekten evvel birbirile bağdat 
mı~ olanlar fısıltılarına devam 
ediyorlardr. Ahmet Nebili, ilk 

h' i m · 

İLAN 
İstanbul Tramvay Şirketi 

Müdiriyeti, ıs Eylfıl 1931 tari
hinden itibaren ikinci mevki 
Tramvay arabalarında tenzilat 
ile seyahat hak1um bahşeden 

mektepli kartlaırı vermeğe ba
şlayacağını tnuhterem ahaliye 
ilan ile kesbi şeref eyler. 

Bu kw-tlar, yüksek mektep
lerden gayrı mekatip talebesi
ne verilecektir. 

Mekteyli kartları, şeraiti ati
ye dairesinde Galatada (Tünel 
arkasında) Söğütlü Sokağında 

ki Tramvay Şirketi Hareket 
Dairesinde tevzi olunacaktır. 

1 - Kaırt alacak mektepli, 
onbeş yaşını geçirmiş olmama 
lıdır. 

2 - Mektepli, üzerine lS 
kuruşluk pul ve mektep Mü
diriyetinin mühırii ile mühür
lenmiş fotoğrafisi yapıştırıl

mış olarak, hakikaten mezkur 
mektebe devam ettiğine dair 
tarafınızdan varilmiş bir kıt'a 
tasdikname ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nüfus varaka
sııu göstemıelidir. 

4 - Mektepli, vesika eb'a
dında ikinci bir fotoğrafi getir
melidir. 

S - İstanbul Tramvay Şir
keti tarafından verilecek olan 
kart üzerine yapıştırılacak on 
beş kuruşluk pul mektepliye 
aittir. 

6 - Evvelce kendisine bir 
kart verilmiş ise, Mektepli ev
vela eski kartı iade ederek 
mukabilinde yenisini alacak-

tır. 

7 - Kartın tevdiinde 2 1 / 2 

kuruş alınacaktır. 

8- Mekt·eplikartlan Tram
vay Şirketinin mezkur Hare
ket Dairesinde Cuma ve Pa-
zar günlerinden 
gün saat 13 172 
dar verilecektir. 

maade her 
tan 17 ye ka-

Muhterem hillun beyhude 
vakit kay.be~esi için kart 
almak üzere mezkur dairemize 
ancak yukarda izah edilen şe

rait dairesinde ve tekmil evra
kı matlubeyi getirerek müra
caat etmesi rica olunur. 

lstanbul Tramvay Şirketi 
MÜDİRİYETI 

Sultan.ahmet şübes.inden aldığım 

askerlik tezkeremi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur. 

320 doğumlu 
Mehmet Oğlu Necip 

iLAN 
30 Ağustos 1931 pazar gününe 

müsadif Zafer ve Tayyare Bayrami 
münasebetile bir katar Yeşilköy ile 
ht8'1bul arasında ve diğer bir katar 
da 30-31 Ağustos ge<:e<;i İstanbul
Yesilköy arasında aşağıdaki tarife
lere tevfikan seyredecektir: 

Yesil köy hareket 20.42 
Bakırköy ,, 20.5t 
Ye di k.u.le ,, 2 !. 00 
Samatya ,, 
Yenikapt ,, 
Kumkapı ,, 
İstanbul muvualat 

hareket 

" .. 
" 

2ı.o; 

21.07 
21.IC 

2ı.ıt., 

·' 1.20 

1.2~ 
1.30 

SİGORT ŞİRKE Ti 
Türkiye iş Bankası 

Adres: 

tarafından teşkil edilmiştir. 

4üncü Vakıf 1 
Telefon: ı Telgraf: 
Ist. 531 tmtiy:ız 

Gayrimübadil er Ta dir 
kıymet komisyonu riya 
setinden: 

İstanbul 
Kumkapı 

Yenikapı 

Samatya 
Yedikule " 
Z<0ytin Burnu ,, 
Bakırköy ,, 
Yeşilköy muvasalat 

< 1.34 
I.31 
1.4. 

1.47 

1.54 

GayrimübadiHerin arazi eshabın 
j dan ~lup ta ellerindeki karar No. lar 

ZAYİ- Arap harflerile Emine 125 ıle 190 afaSIIlda bulunanlafh 
RahHe) ve yeni harf~erle .. Y~.lnız yüzde yirmi itibarile bonolarını al 
(Rahıle) namına mahkuk muhurle-

rimi ,ayi ettim. Mczkiır mühürle k •• 27 A ~ t b 
kimseye deyin senedim olmadıgı ma uzere gus os perşem e 
~~·y~~:~1:.ri kazdırılacağından hük günü saat 9 buçuktan saat 18 e ka 
Kuruçeşme tramvay caddesi No120 d k • . } 

Emine Rahile ar 0ffilSYOila ffiUfaCaat arı. 
MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
Müzayede ile ..atış 1931 Ağusto

sun 28 ci Cuma günü Sa.hah saat 10da 
Beyoğlunda Şişlide Halfuokar Gazi 
cadd•sinde Yeni İstasyon 272 nu
maralı Şiıli Hanı 9 numaralı daire
sinde Mösyö Merkado Gabay'a ait 
na.dide ve zarif e§yalar müzayede 
suretile satılacaktır. 

Rönesans 3 parçadan ibaret ma
vun ağacından mamul zarif yatak 
oda takımı, gayet temiz kadife sa
lon takımı, kütüphaneler, aynalı ve 
ayn.asız dolaplar, Avrupa maroken 
döşemeli kusursuz 12 adet yemek 
sandaliyesi, lake karyola, aynalı lav 
mana. hazaren sandaliyeleor, salon 
orta ve sigara masaları, kolon, jar

dinyer, Çin ve Japon vazoları, kris
tal vazo, Japon çay ve kahve takım
ları kristofl tabaklar, sedefli ve mo
zayık tabureler, eski Kütahya du
var tabakları, muhtelif yemek ta

bakları, kabartma tepsiler, tablolar, 

portmanto, havagazı ocağı filtre, 
muşambalar vesair nefis e§yalar. 
Anadolu ve Acem haJıları ve secca
de>leri. Pey sürenlerden 100 de 25 
temin.at a1ınır. 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 

1931 Ağustosun 28 rnci Cuma gü

mı sabah saat 10 da Beyoğlunda 

Yüksek Kaldırımda Haınidiye Çeş
mesi kar(iısında 667 numara1ı Sadok 
apartnnanmın 10 numaralı dairesin
de bulunan nadide eşyalar müzaye
de suretilc satıl~caktır. 

Büfe. drcsuv3r, masa ve altı adet 

--~- -

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Çatalca Mst. Mv. kıtaat ve 
müessesatı ihtiyacı için aşağı
da yazılı erzak aleni usulile ah 
nacaktır. Taliplerin şartname
lerini görmek için her gün öğle 
den evvel kıomisyonumuza mü 
racaatlan ilan olunur. (171) 

48000 kilo kuru ot 6-9-931 gü 
nü saat 16 da 3 K. O. ihale ye
rinde. 

'" * * 
Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 

müessesatr ihtiyacı için 48.000 
kilo saman aleni münakasa 
usulile 6-9-931 saat ıs te ihale.
si icra edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini gönneık üzere her 
gün öğleden evvel komisyonu
muza ve münakasaya iştirak 

için de muayyen zamanda 3 
K. O. SA. AL. KO. müracaat· 
lan ilan olunur. ( 170). 

*** 

- -------
lstanbul Dorıliincu icra Mf'mıı 

lugundan: 
Tamamına '"6435" lira kıymet ta 

dir edilen Beyoğhında Katip Mu 
tafa Çelebi mahallesinde Kıiçiı 

Parrnakkapu sokağında 85/8 mükcr 
rer ve cedit 8 10 numerolu tahtın 
da dükkanı müştemil bir bap kagi 
hanenin tamamı 30 Eyliıl 931 tarih 
ne müsadif çarşamba günü öğlede 
sonra seat 14 ten 16 ya kadar daire 
miz.de açık artınnası icra ve şartrıtı: 
mesi 15-9-931 tarihinde Divan hane 
ye talik otunacaktır. Artırm.aya iş 

tirak için yüzde 7 teminat akça<• 
alınır. Hakları tapu sicillerik sabit 
olnuyan ipotek alacaklılar ile diger 
alfıkadaranm ve irtifak hakki •a· 
hiplerin.in bu haklarını ve hustısı 1 t' 

faiz ve mabarife dahil olan iddialıı .. 

rını nan tarihinden yirmi gün ıçin 
de -evrakı müspitcLeri1e bildııme1 -
ri lazımdır. Aksi halde hakları ta
pu icillerile sabit olmıyanlar satı< 

mdelinin paylaşma<ından hariç k•· 
Iırlar. 

Rilcüınle müterakim vergılerl< 

bel.cdiye resimleri vakıf icare!;İ mu 
!eriye aittir. Alakadarların yeni 
İcra ve İflas kanununun 119 iınct1 

madde•İ bükmüne ı;öre ttvfıkı ha· 
reket ttmeleri ve daha fazla malu· 
mat almak istiyenlerin 931-155 dc

sya numarasile İstanbul Dördi.incu 

İcra Memurluğuna milta ... cıat\.rı 

ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTiRA 
BERATI 

Zayi plaka 
=ı san-daliycden mürekkep meşe ağa-

24-8-931 tarihinde pazarlık 

suretile alınacağı ilan edilen 
284 7 SO kilo ota verilen fiatlaı· 

haddi itidalde görülmediğin

den pazarıığa 1-9-931 de saat 
ıs te devam edilmek üzere ta
lik edilmistir. Taliplerin şart
namesinı okumak ve pazarlığa 
iştirak için Fındıklıda K. O. 
SA. AL. KOM. na müracaatla 
<ı. (239), 

"Sigaralara mahsus hususı kut~·· 

!ar" hakkındaki icat içjn Sinaı ~~
diriyeti umumiye&in<len i tihsJl 

edilmi~ olan 16 Eylul 1929 tarih v< 
853 numaralı ihtira beratı bu ker~ 

ferağ veyahut icara verilect:gin<lc-:ı. 

mezkUr ihtirayı satın almak veya 
hut isticar etmek arzusunda bulu .. 
nan zevatın İstanbul Bahçe Kapı"!• 
Han 43-48 de miıkim vekili H. W 
İSTOK EFENDİYE miıracaatla 

Ford fabrikasına ait 47 llilmerolu 
otomobil tecrübe plakası zayi edil
miştir. Yenisi. alınacağından eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

fırka] ilk talimat ınucibi11ce ~azife
Jerine devam edecekler idi .. 

işte du§manın Dumlupınarda 30 

ağustosta kıskıvrak sarılaa·ak tam bir 
imha muharebıi ile yok edilmesini 
temin eden karar ve emir böylece 
daha 27 aguıtoıta ittihaz edilmİj 

bulunuyordu .. 
Yetilköy: A. R. 

zat Süreyya, bu kendinden da 
ha yatlı genem mahcupluğu
nu biraz fazla bularak, onu ce 
saretlendirmeğe çalıtıyordu . 
Kartıdan Cevat Bey, bu 
genç akrabasını göz!erile hima 
ye ediyordu. Neriman Cemtit 
Hanım, Şeyda Kimi! Beyler 
Yazıcı zadenin yaltaklıkları a
rasmda Ahmet Nebilinin se
aevimli yüzüne gülümseyerek 
bakıyor, Mebruke Numan Ha
nım Kemal Reha Beyin Paria 
hikayelerinden fırsat buldukça 
Nevzat Süreyyanın omuzları 
üzerinden Ahmet Nebili süzü
yordu. Süheyla Hanım, ti öte 
uçtan, doktor Lutfi ile Nihat 
llhaminin sözlerine cevap ve
rirken gözlerile Ahmet Nebilin 
kara parlak bakışlarını çekme
ye çalışıyor, Semiha Nazmi 
Hanım bu taze yüzü seyrede
miyecek bir yere düştüğünden 
adeta üzülüyordu. 

Muhte 'ha 

cından mamul n fis yemek oda ta
kımı,asri gayet güzel yatak oda takı 
mı,iki kanape,ve 1 koltukdan ibaret 
Amerikan salon takımı, Bronz, ka
ryolalar, portmanto, aynalı ve ay-
nasız dolaplar, mükemmel Singcr 
dikiş makinası muhtelif perdeler ve 
storlar, masa, sandaliyeler, biblolar, 
divar saati, sofra takımı, çay takımı, 
elektrik avizeler, lavabo, sedefli ta 
bureler, yataklar, kolonlar, ayna.lar, 
etajerler, gümüş takımları, ınatb<ıh 

takımı, muşambalar vesait nefis 
eıyalar. Ferahaıı, Hamadan ve Hora 
san kıymettar h&lılar. Pey sürenler 
den 100 de 25 teminat alınır. 

- Biraz, efendim. iki sene 
den aldım. 

- Bravo, mükemmel. O hal 
de tango, blöz, vals, ovanstep 
de oynarsınız, değil mi ? 

- Figürlerini biliyorum, 
amma .. . 

- ... amma cesaretiniz yolı:, 
değil mi? Merak etmeyin, bu 
aktam ıizi cesaretlendireceğiz. 

- T f:!ekkür ederim, efen
dim. 

- Edebiyata çok merakını& 
Yar, öyle mi? 

- Evet, efendim. 
- Şiirleriniz var mı? 
- Birkaç parça yazmağa ça-

lıttm, efendim. 

- Bravo! Bize tiirlerinizi o
kursunuz. 

- Affedersiniz, efendim. Ya 
nımda yok ki .... 

- A ! Şiirlerinizi ezber bil
mez misiniz? 

Zavallı genç, bir kabahat et-

*** 
16-8-931 tarihinde ihale edi

leceği ilfın edilen 13 Ton Ben
zine verilen fiatler gali görül
düğünden ihalesi 1 Eylfil 931 

Salı günü saat lS,30 da pazar
lıkla yapılmak üzere talik edil
miştir. Taliplerin şartnamesini 
Fındıklıda komisyonumuzda 
görmeleri ve ihaLe saatinden 
evel teminatlariyle birlikte ha
zır bulunmaları. (242). 

okurlar. Hem bu töhretlerinin 
artmaıma da hizmet eder. 

Neriman Cemtit Hanım, ge
ç ... söze alaka aöaterdi: 

- Hanıi Tezinde yazıyor-
sunuz, beyefendi? , 

- Serbest mısralarla yaz
mayı tercih ediyol'um, Hanı
mefendi . 

- O! ala Ni:ı:ım Hikmet 
ha? Şiirlerinizi ben de dinle
mek isterdim. Bir ıün onlan 
bana aetiraenize .. 

- Emredersiniz, hanımefen 
di. 

- Durun, size evimizin ad
resini vereyim • 

Muhteıem Nihat Hanıme
fendi, sofrada yanına aldıjı 
gence başkasının alikasmı çe· 
kemiyormut gibi hemen bahıi 
değiıtirdi : 

- Roman, tiyatro falan da 
yazıyor musunuz, Nebil Bey? 

- Bir piyea tecrübe etmek 

ZAYİ - 4095 numerolu ·oför ve· 
.ikamı gaip ettim. Yenisi çıkarıla .. 
cagından hükm üyoktur. 

Mackada Rumı garaıınd• 
Kirkor Karakaşyırı 

mi, hanımefendi? 
- A! Elbette! Sizin eserirıi· 

zi kabul etmeyip te kimin ese
rini alacaklar? 

Neriman Cemtit HanıtJlı 
Şeyda Kimi! Beyden aldığı b' 
kart dö vizit üzel'ine evinin ad· 
resini yazmıth. Bunu uzatar•ı. 
gene söze karıştı: 

- Darülbedayide bir çok t•· 
nıdıklanm var. Size müzshe· 
ret ederim, Nebil Bey, itte ad· 
resim. Her çarıamba günü ı;j· 
leden sonra kabul günümdür· 

Ahmet Nebil, ta kartıda or 
tada turan Neriman Cenıt1l 
Hanımın uzattığı kartı alı11alı 
için yerinden uzandı. Muhte· 
tem Nihat Hanımefendi, Ah~ 
met Nebilin elinden tutar• 
chınlurdu.. 

Vasiliki ! 

Diye hizmetçi kıza gözile ir 
ret etti. Kart hizmetçi kızın e ı· 
le Ahmet Nebil eldi. Gef!Ç 
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Galatasaray Lisesi 
müdürlüğünden~ 

d"de 1 EyliUde başlanacak 
1 ·- Eski talebenin kayıtların:._ tec 

1 
sonra kaydını tecdit et

v_e lS Eylulde bitecektir. 16 l!'.ylulden 
1 

caık ve yerleri ka
tır•niyen talebenin yerine yem talebe a ına 

Paııacakt•r ·ı k · · · . . ·ı esile kabil olabı ece u r. 
ı\._ tecdid i tak~ı~n verıbi :ıan üca:etler için ıbu tenzilatın 
y -' de yirmi tenzılata ta ·--' · t ek la'zımdıa: 

· · · · "d ye tevuı e m · :s•ınat etti receğ·i vesaıkı 1 are . 
1 

d . l2 inci ve 9 uncı~ 
.., - İkın Jl ve ma2eret ımtıhan arrn an . . . 
- B k ıl lli kısmı son sınıf ımtıhanları 3 

~ınıflarla Ticare t ve an ac · ld " h ld 
"' . .. E l ' l kadardır. İlk kısım da dahıl o ugu a e 
"'vlulden 12 Y u e • d d d 
j :_ f . t"hanlaorı 12 Eylfilden 17 E ylfile ka ar evam e e-
ıgeı. sınr ! 1n ı 

cektır. . · d 
· · t"hanları Beyoö·lundakı merkez bmasm a yapı-llk kısnn ım ı " 

lacaktır . 
Proğrnın mektepte asılıdıır. . . 
:ı _Yeni talebenin naımzet kayıt muamelesıne 8 Ey!Ulde nı 

havct verilece.üir. EylUlün ilk haftasmdan sonra kat'i kabulle-

ti~e miiteallik muameleye .başlanılacaktır . . 
Bu "ibi talebedeıı kard~ olanlar kardeş olduklarını tevsık; 

0 

h 1 l" · "d ı rinden m usaddak kar-ıçin huh:•1d ıkları ma a m ec ısı 1 are e 
:les n:ı ıatalanm ibraza mecburdurlar . 

. 4 - Tedrisata 19 Eylfil cumartesi gunu başlanılacaktır. 
Imti ıanla,- ile alakası olmıyanlarm tedrisata başlanılınazdan 
ev•<'' MekLepte ibade ve ia-şelerine imkan yoktur., , 

5 - Bu sene: ilk, ort a ve lise kısrmlaTına leylı meccanı ta
eııe alrnmıvacağmdan iLk kısmı bitiripte taliy~ geçen ve ol

l>aptak:i kanım mucibince meccanfük hakları sa~ıt ~lan ~al~be
nin b\; sene ne suretle devanı edeceklerinin velı~e_n tara m .m 
tayini ile kayıtlarının yapılması için 1 E ylillden ıubaren mek

•ebe müracaat etmeleri. 

J Defte~·darl ~k tiinları 1 
"' b k Hukfunet zamanına ait Borçlaıra mukabil mahsubu 
...,a 

1 
. ·b· D in İlmühaberi alan Es'habı mat Dnııımi kanunu mucı ınce ey . .. 

ı ki d . İlmühaberi muhtevıyatrnı henuz mah
Uptan aldt arı eyın · · · "hk k 

· · d ·n ilmühaberinde ba'kıyyeı ısb a ı sup ettırmeınış veya eyı . .. 
• 26 · Mayl'S nihayetıne kadar mura• <at ederek Kalanlarla 9 senesı . . . 
· ld' ·· acaat vesikası almış ve fa!kat hsebe'bınmmelesbap •ec ıne mur . . 
. ı · ı ·· d ·n ilmühalberine raıptedılememış ohın eshabı a aca""ı 1erıuz · eyı . .. . 

• v d · n ilmühaberi alanlar deyin ılmuhal:ıenle ala-
matı uptan eyı · . . . 
mıyanlar da ellerindeki müracaat vesıka:'1'1~ 932 .. senesı Mayıs 
nihavetine kadar Mal Memurluğuna ba ıstıda muracaat ederek 
atiy~n çrkacak talimatname mucibince hazine tahvili a'Lmack 
icin ellerine birer numara pusulası almalaırı Mayıs 932 gayesine 
kadar müraeaat etmeyenlerin alacakları da hazine lehine sa-

kıt olacağı ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için ıkapalr zarfla evsaf ve nümunesi m~v 
cut (13800) metre kışlık elbiselik kumaş sa~ın alınacaktır. Mu
naıkasa 6-9-931 pazar günü saat (15) te Gıııdıkpaşa.da Ja~damıa· 
İına\Uthanesinde icra olunacaktır. Taliplerin temınatlarıle ko 1 

ın+syo1 rı. miiracaatları. 1 

Cebelibereket vilayeti Na 
fıa Başmühendisliğinden: 

E .. . D . .. Vı"la· y....:- 1-8-931 tarih ve 292 sayılı Ta-
ncumenı aımıı '"u• . 

rİ!hi le ~3843 li'fa bedeli keşifli Fevzipaşa-Ayıntaıp yolun~n . ~ı
layet !nıdudu dahilindeki kısmının inşaat ve tamırat ıçın 
1-8-931 t arihinden itibaren otuz bir gün müddetle ve kapalı zarf 

Usulile mevkii münakasaya vazolunmuştur. . .. 
E)•IUlün birinci salı günü saat 16 da ihalei katıyesı '.cra kr

ltnacağından taliplerin bir hafta evvel ehliyet ves'.kalarıle evr~
kı müsbitelerini Başmühendisliğe ibraz ey!emelerı ve muktazı 
terninatı muva,kkatelerinin ve banka mektup veya makbuzla.rr
nın ve yahut İpotek muameleli evrakının telklif . ':1~ktuplarıle 
birlikte encümeni daimii vilay.ete tev<li eyleınelerı ilan olunur. 

-·-----
lütse~ Mü~eo~is Mette~i 

Miibayaat komisyonundan: 
Mektebin su laboratuvarı için muktazi 20 adet 130+ 194 san

timetre ebadında ve 24-26 milimetre kalınlığında şartnamesin
de nıüsarrah evsafı haiz cam levhalar 27-8-931 ta'fihinden iti
baren kapalı zarf usulile münakasaya Jronulmuş ve 2 Teşrini
S<tni 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te i:halesinin 
icrası mükarrer bulunmuş olduğundan taliplerin bu ıbaptaki 
Şeraiti öğrenmek üzere mektebe müracaatları ilan olımur. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için ı:Wsaf ve nümunesi mevcut bezden 
kaa1ı zad la (20361) takım mamul ikısa kol ve bacak çamaşır s~
tın al kt r Münakıasa 6-9-931 pazar günü saat (11) de Gediık 

ınaca ı . . 
flaş:\ 1 d İmalathanesinde icra olunacaıktrr. Tahp olan-
ı an arma .. 
atın .,. . "'racaatla teminat ve teklifnamelerını vere-
" .n.om ı syona mu ril" 
•e'-' d' · ı·~ı.aneden ve ır. · --..< ır. Şartname ıma a•u 

Erzurum P. T. B. müdiriyetinden : 
'lı .. ı2so lira bedeli sabıklı Hasankale Beyazit arası ~os~5:'.ı:~ 
~aıkasa 1000 liraya inmiş ve bedeli mel'!kfir fahış goru u
liı: ~-n tnünakasa müddeti 29-8-931 e ~adar biır hııft.a. dahıa tem-

tlmi,.tôr 

1 astanbu~ i,;.~eladiyesj ht.iı:ın:ı1•J 1 
Başı boş olarak bulunup tahtı muhafazaya alınan bir mer

kebin sahibi her kim ise bir hafta zarfında müracaatla almadığı 
takdime alel usul satılacağı iliin olunur. 

* * * Beyoğlunda Ağahamamı Kuloğlu sokağıııda kain 36 met ro 1 

murabbaı sahasındaki metrilk mezarlığa 1620 lira kıymet t ak
d ir olunarak satılmak için kapalı zarfla müzayedeye konmuş
tur. T aliplerin şartname almak için her gün Levazım Müdürlü- i 
ğüne müracaatları müzayedeye girmek için bankadan alacııik- 1 

!arı 122 liralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile 1 

şartname ve teklif mektubunu mühürlü zada koyarak ihale 
günü olan 21-9-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Encüme
ni Daimiye vermeleri. 

* * * 
Ayvansarayda Bostan sokağında Değirmen arsasında iki kuyu 

S ADIK ZA:lE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Dumlu Pinar 

3oaX~:to3 PAZAR 

,, Değirmen sokağında yol üzerinde iki kuyu 1 

,, Şekerci Rifat Efendi arsasında iki kuyu lıımı<ıı::!:!ıı:sı ___ _ _ a. __ ıl 

glinii akşamı 17 de Sir
keci nhbmından hareke tle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Rize ve 
Hope) ye azimet ve aynı 
iskelelerle Sürmene, Gö
rele ve Ünyeye uğrayarak 
avde t edecektir. Fazla taf
~ilat için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 
müracaat. TP.!. 2213 l 

,. &rray kaprsında fırın arsasmda bir kuyu 
Balada mevkileri ya2ılı arsalar derunundaki ağzı açtk ve 

teh&keli bir halde bulunan ve sahiplerinin adresleri meçhul bu 
ıunmasmdan dolayi tebligat ifası mümkün o}rrıryan kuyuların 
ağızları sahipleri tarafından bir hafta zarfında kapattırılarak 

izalei mahzur ettirilmediği takdirde dairece mahzurları refedİ· 
lerek ve masa.rifi vakianın sahiplerinden tahsil edileceği tebli 
gat maka'Tlına kaim olmak üzere iian olunur. 

* * :i: 
Zeyrekte Fil yokuşunda Mektep arsasında 12 adet kalın 

ağaç 31-8-931 pawrtesi g_ünü saat 14 te mahallinde müzayede 
ile satılacağı ilan olunur. 
~~-~~---~--~~~~~~~~~~ .-~~~-

Tahlisiye Umuın •• mu-
dürlüğünden: 

ALEMDAR VAPURLARI · ı 
KAR.4.DENIZ POSTASI 

M"l} t vapuru 1 .ı e 29 Ağustos 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımdan hareke•le (Zongul
lak, İnebo u. Evrenye, Ayan
cık, Samsun, Ordu. Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet aynı iskele
lerle Görele ve Ünyeye de 
uğrryarak avdet edecektrr. Mü
racaat mahalli: İ<ıtanbul Mey
menet hanı Alemdar zadeler. 
Telefon : İs. ll54. 

Rumeli Tahlisiye mıntakasının Merkezi olan Kumköyiinde :~•m••m••••••~ 
"Kilyosta,, ki m uallim hanesinin tamirat ve insaatı 22 Ağustos' [ 
931 tarihinde ıkapalr zarf usulile m ünakasaya konulmuş ise de 1 

SEYRISEF AIN 
zarf içine l:onulması icap eden evr~ noksan zuhur ettiğinden ' 230 tane kurşunıi renkte 
teklif mektuplan sahiplerine iade edilmiştia:. İşbu inşaat ve ta- i yerli bezinden ceket ve pan 
mirata kapalı zar f usulile 3 E ylUl 931 tarihine müsadif perşem- ı talon müna.kasasmıda be
be günü saat on beşte Gal-ata Rıhtımırf la Maritim harunda deli hamiı itid alde görül-

mediğmden temdit edilmiş 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü MUbayaa komisyonunda tekrar 'ı tir. Teminat % 10. 
icra edilecektir . Zarflar ancaık 2 Eylil.l 931 taırihine müsadif İhale 27-8-931 saat 16,30. 
çarşamba günü saat on seki:ııe kadar •kabul edilecektiı:. :.-••••••••••-= 

Bu baptaıki evrakı almak isüyıenlerin Talhlisiye Umum Mü- 1 
düırlüğüne müracaat etmeleri. 1 , . ,, 

Türk Maarif Cemiyeti 
Bursa Tal ebe Yurdu 

Talebe Yurdu ihtiyaca göre bu sene tesisatını tevsi etmiş 
ve leyli ücretlerini inrlirmiştiır. Buraya yaşı on ikiden aşağı 
olmamaık şaırtile İlk mektep, Orta moktep, San'atlar mek
tebi ve Lise talebesi kabul edilir. Lise muallimlerinin ne
zareti altında <bulunan bu müesseseye kaydedilen hC\T" mek
teplinin senede üç taksitte ( 180) lira vermesi lil.znndır. 
Leyli olma k istiyenlerin 15-9-931 tarihine kadar Btmra 
Talebe Yurdu müdiriyetine müracaaıtları. ....................... 

Tütün inhisarı Umumi 1 

müdürlüğünden: 
400 Teneke benzin ) 

2000 Kilo Traktör yağı ) 5-9-931 cumartesi günıü saat 11 

240 Kutu yarrm kiloluk filit ) b .gıiinü 
11 10 Adet filit tulumbası ) 2-9-931 çar<şam a saıat 

Ba!Ma ınüharrer dört kalem eşyca hizalarınıda miiha.tTer 
tarihlerde pazarlrkla satm alrnacaıktrr. Taliplerin muayyC'l'l ta
rih ve saatte ve benzin ile yağm şeraitini anlamak üzere de her 
gün Galatada Mübayaat komisyonuna ıınüracaatlan. 

Selçuk Kız San' at mektebi mü
diriyetinden : 

Bu akşam: Kadıköy 
Mısırlıoğlu Bahçesinde 

Büyük Konser ve 
Tiyatro 

Sahibinin Sesi ve Odeon p!Aklan 
muganniyeler! Neııhe, 'ıbriye 

Hanım l ar, Hanende Aksaroylı Ya· 
şar, udi Mısırlı lbrahfın Bey, ko
mik Fahri B. (Yumurcak) 3 fuıl, 
\ yten ve Saadet Hanımlar şante· 

/e ~i, monolog ve mernlekec hava· 
lan. Siret Bey 

_ ................. , .. 

_; 'v!et Demiryolları ida resi ilanları 

30 ton benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Mü.-ıak<1sa 9-9-931 Çaırşamba günü saat 15 te Ankara 

Devlet Demiryolları işletme umum Müdürlüğünde yapılac 
tır 

Münakasaya iştirak edeceklerin t eklif mektuplarını 
muvakkat temin&tlarmı aynı günde saat 14.30 a kadar mü 
kasa komisyonu k5.tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler müna'~asa şartnamelerini üç lixa mukabilinde 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edeb 
liırler. 

Eskişehir Hava mektebi Kumandan 
lığından 
Eskişehir Türk tayyare şehitleri için İstanbulda abid 

hiirriyeti tanziren ve fakat daha küçük miıkyasta bir .abi 
yaptırrlaca ktır. Pliin müteahhide aittir. Yerini görmek ve 
husuH:> tafsilatı almak istiyenler Eskişehirde Hava Mekte 
Kumandanlığına müracaatları. 

Yeşilköy hava ınakinist mekte 
bi satın alma kornisyoııundel;n 

Hava makinist mektebinin mayıs 1932 gayesine kadar e 

1 
zak ihtiyacı olan mı iki kalemden ibaret Sadeyağı; Şeke 

beyaz peynir ve sairesi 8 EyliH 931 tarihine müsadif Salt gün 
/ saat 14 t e ihalesi icra edilmek üzere aleni münakasaya konu 
muştur. 

Şartnamelerini görmek için her gün mektep idaresine 
münakasaya i ştirak etmek istiyenlerin de teminatı muvakık 

telerini Bakrrköy Malmüdürlüğiine teslim ettikten sonra al 
cakl arı makbuıılarile birlikte yevmi ihalede mektepte müteşe 
kil komisyona müracaat eylemeleri. 

Kandilli Kız Lisesinden 
1 - Mektebimiz bu sene tam teşkilatlı liseye tahvil ed 

miştir. Birinci devrede olduğu gilbi ikinci devrenin birinci \ 
ikinci sınıflarına da leyli ücretli ve neıhari talebe kaydedile 
cektir. 

2 - Mezuniyet ikmal imtihanlarile diğer sınıfların · 
imtihanlarına E ylfil iptidasndan itibaren başlanacaktır. Pr 
ğram mektepten öğreniliır. 

3 - İki Eylfil 931 den itibaren ıbir hafta müddetle oum 
si, paza rtesi, ve çarşamba günleri tecdidi kayrt muamelesi ya 
pılacaktı r. Bu m üddet içinde bütün eski talebenin kaydını 
dit etınesi liiznndır. 9 EylQl 931 den itibacen bir hafta içind 
yeni talebe kayt ve kabul olunacaktrr. 

----------
Osmanlı Bankası 

31Mayıs1931 tarihindeki mali vaziye 
lif evcudat ve.mRtluba.t 

Hisu senetle rin in tıeeviye11i talep adilmomiş otan 
kısmt 

Kasa<la ve Bankalarda meveut nukul 
Kısa vade ti avanslar ve röporlu 
Tah<ıil ol unacak senetler 
Cüzdanda mevcut krymetlct" 
Borçlu hesabı caril&r 
Rehin mukabilinde avansla( 
Kabu l tar ikile borçlular 
Gayrimenkul mallar ve mobilvt 
Mütefe rrik 

•Düyunın 

leterliın Sh. P, 

5,000,000 - -
2,303,432 6 4 

806,209 1 -
3,297,893 g 6 

Z,818,522 19 6 
7 ,208,332 2 7 
1,483,855 6 5 
1,791,716 11 8 

687,2111 9 1 
228,779 4 s 

25.626,019 10 4 

letcrlin Sh. P. 
Sernıaye 10,000,000 - -
Ni zamnamei dahilt mucibince ifraz edttcn ihtlyıJlt 

akçesi 1,280,000 - -
Mevkii tedavülde bulun.an banknotlar 371,392 14 7 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli -1er 211,595 18 7 
Alacaklı hesabı cariler 9,840,420 1!1 5 
Vadeli bono.lar ve hcaabı c.uilu 1,747,.384 19 11 
Kabuller - 1,791,710 11 8 
Müteferrik 413,508 6 ı 

ı _ ı EylUI 3, 7, 10, 14 üncü gün:leri i<kmal imtİ<hanlan icra 

ıkılınacaktrr. Ş h d b M .11 . 1 Kuyuda nıuvafrk olduğu tasdik olumu e za e , aşı ı et tıyatrosu M . . . . 
27 Ağ be .. .. ,,_ uhasebe §efı ve ıkıncı Müdiir Umumi M/JdOr 

25,626,019 10 4 

2 _ 10-14 üncü günieri teodidi kayıt muamelesi. 
3 _ 15 EylQJden 30 Eylt'He kaıdar pazartesi, .pe~be gün

leri yeniden kayıt olunacak taıebenin muamelesı ıcra kılına

cağı ilin olunur. 

Istanbul Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden : 

13 parçadan ilbaret telefon ve -santral tamir ettirilecekth-, 
Pazarlığa talip olanların 27-8-931 perşembe günU saat l!I te Ge
dlkpaşa Jandarma İmalS.tlıanesine müracaaıtları. 

F eyziye Lisesi müdürlüğünden: 
ı -Mezuniyet ikmal irntihanla.rma 1 EylO.I Sair günü başlana.cak ve im 

tib&nlar mektebimizde icra kd.rrııı.c.aktır. . 
2 _ Sınıf ikmal imtihools.rma 15 Ey!o.1 Salı günü ba§lanacaktu-. 
3 _ Mektep 19 Eylo.I Cuamrt.,.,i günü ;ıçılacağmdan talebenin mevcut 

bulunması. 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbutKaooilli v<eÇaıınhca mektepleri sebze

leri 14-9-931 tarihine müsadif pazartesi günü saatl4 te ihale edil 
mek üzre kapalr zarf usulile münaka5aya konulmuştur. Taliıole
rin komisyona müracaatları. 

ustos pe rşem gun u a..,.... 
C ..ıın " ·· d"" ak E. HODLER DE SORBIER de n,..-.t..~ mı ve uma. 5 ...... u gun uz ve şa~ "'"""'i!i"'__,, 

mı Şehir tiyatrosu ve sabık DarilL- Umumi Illüdür MWl.vfrıi 
~dayi san'atk4rlari tarafından A. H. REID 

Menemen ittyııni yahut 
Şehit Kublay Bey 

hakiki ve kıymetli tablol.arila tem

eil edileoe)ttiT. İllvetcn 3 perdelik 
vodvil, Kılıbık. 

O sküdar Hale Sinemasmıda 
iki ateş arasında, miimessili 
Rejinal Deni. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatahklan 

mutahasaıaı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5 e) 
kadaa: lstanlıulda Divanyolun
da 118 numaralı husUBi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi edor, Telefon: 
İstanbul 89Z:ı 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
htanbulda Çakmakç•lar Sandalyacı.lar sok.afında Ku9tüyü fabriba 

yüzile şilte 12, yüzilc yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya. Kuıtüyünün 
ltlkısu 125 kuruştan başlar. Kıuştüyü kum.aşlar- · vardır . Uouz satılır, 
Tel. İst. 3027. 

Asarıatika Müzeleri 
Umumi Müdiriyetinden: 

Mezunen İetanbulda ·olduğu anlaşılan İzmir Orta Melktcp 
Müdür Muavini Hikmet Turıhan Bey.in Mıiizeleır Umum Müdür-
lüğüne seorian müracaatı. 

Edirne Kız muallim mektebi mü
dürlüğünden : 

Mektebimiıde ikmal ve mezuniyet imtLhanlarına 6 EylOlde, 
birinci sınıf kaıbul imtihanlarına 1 EylUI ve diğec sınrfların ka
bul imtihanlarına da S Ey!O.l 931 tarihinde başlanılaca"r ilb. 
olunuı;. 



•' 
'· ! 

' 

1 

jı 

• .. 
.: 

• 

~ 1 

i 1 

1 
ı, 

1 1 

,1 ı 

i 1 
' a ı 
'J I 
il 

! 

1 
1. 

... 

G 

Edirne 4: No: lu Jandarma mektebi 
Müdürlüğünden 

Un 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Sığır eti 
Koyun eti 
Bulgur 
Yerli pirinç 
Tuz 
Kuru fasulyo 
Nohut 
Kuru bakla 
Kuru bezelyf 
Kuru börüloo 
Mercimek 
Patateı 

trmik 
Makarna 
Soğan 

Salça 
Toz şeker 

Kunı iizüm 
Kırmızı biber 
!eytin tanesi 
Süt 
Yoğurt 

Çay 
Sirke 
Beyaz p~lr 
Sabun 
Kuru meşe oduı1tı • 
Yaş meşe odunu 
Maden kömürü 
Arpa 
aaman 
Ot 
Gaz 
Benzin 
'?ırasa 

Lahana 
Kabak 
Taze fasullye 
Patlıran 

Yeşil domates 

Mıktarı muhammt•.nl 
A sgeri • •• • , Azam1 
80000 130000 
3000 
700 

'i.5000 
500 

3000 
3500 
8000 
2000 
1000 
500 
500 
500 

1000 
5000 
300 

zooo 
8000 
500 

1000 

1000 
100 

1000 
1000 
iOOO 
100 
100 

1000 
1200 

50000 
100000 

20000 
6000 
3000 
4000 
1500 
1500 
3000 
3000 
2000 
2000 
2000 
1000 

4000 
1200 

35000 
1000 
4000 
4500 
4000 
3000 
2000 

ıooa 

l()()(! 

1000 

2000 
7000 

500 
3000 
7000 
800 

1500 
1500 
ısa 

1500 
1500 
1500 

1 150 
1 150 

1500 
1700 

70000 
30000 
aoooo 
9000 
5000 
6000 
ısoc 

2500 
4000 
4000 
3000 
3000 
3000 
2000 

Kırmızı domates 2000 3000 
Ekmek pi~irme ücreti dahi!dh 

Lira Kru~ 

1 - Edirne Jandarma mektebi talebe efradiyle muallim efra
Jınm bir senelik iaşeleri için ihtiyaç görülen yukarda 
cins ve miktan yazılı (Kırk dört) kalem erzak ve saire

nin kapalı zari ueııliyle her biri ayrı ayrı veya tamamen 
talipleri uhtes!ne lhale edilebilmek suretiyle yirrni gün 
müddetle mevkii mlinakasaya vazedilmiştir. 

2- Yukarda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 
Dakik; on bir glütcıni ha.,vl olacaktır. 
!ardır, dakik; on bir glütcni havi olacaktır. 

3 - Verilen fiatlar haddi itidalde görüldüğü takdirde ihalei 
kati~leıri 931 Eylülün altıncı pazar giinü Edirnede Mal 
müdiirlilğü dairesinde icra edilecektir. 

t-- Erzak ve sairenin evsaf ve şeraiti münakasasım görmek ve 
daha ziyade izahat almak isteyenlerin Mektep Müdüri
yetine ve Mal müdürlüğünde müteşekkil Komisyonu 
mahsusuna müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiz binasında yaptırılacak olan elektrik tesisatı 
olbaptaki plan ve şartnamesi mıJcibince 20·8-931 tarihinden iti
barMJ yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

l - Münakasa 9-9-931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 te mektepte müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartname ve planları görmek istiyenler İstanbulda 
Gü7.eı San'atlar Akademisinde Maarif Vekaleti Resmi Mimarı 
Bürosuna ve Edirnede mektep idaresine müracaat etmeleri. 

3 - Münakasaya bu nevi işleri yapan şirketlerle büyük elek 
trilı: tesisatı yapmış olan ve bu husustaki muvaffakiyetlerini 
~·esikalarla ispat edebilen diplomalı elektrik mühendisleri veya 
ou vasfı haiz bir mühendisi işe memur eden müteahhitler gire
bilir. 

4 - Teklif mektuplarile teminat mektup ve makbuzları mü
nakasa ve ihale kanunu ahkamına tevfikan tanzim ve müna
kasanır.. küşadından yarım saat evvel komisyona tevdi edilmesi 
lazımdır. 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 

MlLLlYET PERŞEMBE 27 AGUSTOS 1931 

Uksek Orman Mektebi 
lstanbul'da Boğaziçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti ilç sene 

" Altı sömester " dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türltt ihtiyacı temin olunur. 
Mektebi ikmal edenler Orman mühendisi diploması alırlar. 

ORMAN MÜHENDiSi OLMAK iÇiN 
Yüksek Orman Mektebine yaztlma ve ahnma şartları 

1 Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tabaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tabeilde bulundukları Maarif vekl

letince taedikli lise ve muadili ıahadetnameli olmaları, 
4 - iyi ahllkh olduğu ve biç bir güna cezaya çarpılacak iş ve hareketlerde bu

lunmadıiJnı beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbata
sına malik olmalan, 

5 ...,. Her türlll hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma 'fe söyleme uzuvları 
tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, binicilığe dayanıklı olduğunu eçıkça 

tasdik eden doktor raporu almalan IAzımdır. 
6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetnamesini hüviyet 

cllzdaoı, aşı kağıdını lstanbul' da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya llittirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdü~l~klerine ve 
yahut en büyük mOlkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 1931 tarıhıne kadar 
verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek içjn usulü dairesinde ve nümu
nesi gibi Noterlikttın musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Tqradan gelecek talebenin yol masrafı mektepçe yazılıp alındıktan 
mektepçe verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmala · ı mel<tepçe 
edilecektir. 

Taşradan gelecek talebe yol masraflarına ait vesika!~!! ye hareket etli~ mah~lden 
Yüksek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettıgını beyan eder bır vesıkayı 
beraberlerinde g-etirmelidirler. 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 

Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 

Ana, IJ11, Orca 
Lise k•sımları 

Rtsml ders prnıı;ramlınnı tımımen tatbik eder F:cnehi lisan ıedri'3tı, •cnehl mektepler ine kat"iyyen lüzum 
bırakmıyıcak bir mukemmellyettedir. Talim ve ttrbl\·c heyet1cri mcmlekcti:nizin en ~üzide muatıım ve mil· 
rebbilcrinden mürekkeptir. Ana ve baba yavrulannı 1 '""ILAP LISE~-El~I . 'F: her hu;~•ta tam hir cmni ·et 

1 ve huzuru kılp? c teslim edebilirler \lufa•;ıl lzahnam e verece~lnız adre>e gonderıltr) 111 
- Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 20019 ~ 

Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında 

KızveErkek H • L• ı • ana-Hk 
ve L:!~iari ayrıye ıse erı 0li~-

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda ba~lanmıştır. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve ingilizc· Jir. 
Talebe aabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam aynı vasıta ile evl·rine 

gönderilir. Her glln 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

r-:; İzmir • Göztepe: LeyJi - Nehari 

1 ~~n~~!~~~ ne~!i~va~~!S~~e~aibir 
ADEMİ iKTİDAR 

ve bel gevşekliğine ı 
karşı en müessir deva SERVOİN ı 
haplarıdır. Deposu; İstanbulda Sir
kecide AJi Riza Merkez eczancsi-

Şişli· Son Tramvay istasyonunda 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Enver Paşa Orta Mektebi 
Ana • ilk • Orta 

Müessisi: Madam Ortans Enver 
Kayıt için: Cumartesi, pazartesi ve çarşamba gilnlerl saat 
9 dan 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracaat edile
bilir. Tedrisat Türkçe ve Fransızcadır. isteyenlere mekte

bin tarifnamesi meccanen gönderilir. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukarı 

olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep me· 
zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, ilıİ 
sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitahetinde bU 
lunanlar, ma!Qmatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu şeraiti 
haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malfunatı medeniye 
ve iktisadiye, umıunr tarih ve coğrafyadan imtihana tabidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylfil tarihine kadac zirde gösterilen ve· 
saik ile mektep idaresine veya bulundukları yer miiddeiumu· 
miliklerine müracaat etmeleri Iazmıdır. 
A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memurivett' 

ise beraeti zimmet mazbatası, 
B - Sıhhat raporu, 
C - Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal vanıRaısr. 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesıruı. ' 

E - Üç adet 9 X 12 eb'admda fotoğraf, 
4 - Tedrisata başlandıktan sonra kayıt ve kabul muameıesl 

yapılmryacağmdan taliplerin miiracaatlamu tacil etmeler! 
icabeder. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Ketide 

11 EYLÜLDEDiR 

Büyük ikramiye 
35,000 Liradır 

Ayrıca: (15.000, 12.000, 10.000, 8.000) Liralık 

ikramiye veı (25.000) Liralık bir MilkAfat. 

mevkide muhtelif spor sahalarını muhtevi, bir koruluk içfode kain
dir. 

Sınıflar 6-11 e kadardır. İngilizceye yeni başlayacaklar için ih
zari ıınıflar vardır, bu sınıflarda talebe az bir müddet zarfında 

büyük sınıflara yetiştirilm~ktedir. Türkçe dersleri büyük bir "hem
miyetle tedrİ6 edilmektedir. Fransızca dersler için de kurlar vardır. 

dir. c Dr HORHORU •. Taşraya 150 kuruş posta ile gön- • 

derilir, İzmirde İrgat pazarındaki Beyojilu Tokatlıyan yanında mektep ıokak 35. Cilt ve emrazı 
Trabzonda Yeri Ferah eczanelerin- zühreviye tedavihanesi. Hrırün sabahtan akıama kadar. 
de bulunur. 

Mektep bu sene leyli kısmını da açacaktır. Bu sene için yalnız 
(22) leyli talebe alınacaktır. Leyi! talebe kaydına şimdiden başlan

mı§tır. Leyi! ücret (4-00) liradır. İki tak•ittc alınır: Kayıt zamanı , 

Şubat 1-l 5. M.,ktep talebeye yalnız karyola verir, çamaşırını yıkatır. 
Yatak, yatak takımı vesair levaznn talebeye aittir. 

Kay<lolmak isteyenlerin ilk mektebi ikmal etmiş olmaları ve icap 

Fazla malumat almak isteyenlerin İzmir posta kutusu 111 e mü
racaatları rica olunur. 

eden vesikaları getirmel<ori lizımdır. 1 

--------1 ·----------------
Devredilecek ihtira ber.1tı Göztepe - Çiftehavuzlar 
"Alkol Etili bilmayi kılma~a mah E k k 

sus ameliye" hakkında 15 oene mild AMERı· KAr eN LI.SESI 
detle sanayi müdiriyetlnden 27 teş-

Eylülün 16 ıncı günü derslere baflanacakbr. 
her gün öğleye k ır müracaat kabul 

Karaciğer, mide, baraak, taı, kum hastalıklarına 

rinievvel 1927 tarih ve 653 numara 
tahtında bir ihtira beratı istihsal 
kılınmıştır. Bu kere mezkur berat 
flirubt veya icara verileceğinden iş
tlraama veya faticanna talip olan 
uv...ı111 1.tanbul Bahçekapı Taşhan 

NOTRE DAME DE SIQN , No 43-48 de mukim vekili H. W. 
İSTOK Efendiye müracaatları. 

LEYLi KIZ MEKTEBi _D_E_V_R_E_D_l_L_E_C_E_K __ l_H_T_l_R_A_ 

latanbul • pangaltı 1 BERA Ti 

Tuzla içmeleri 
Sabahları saat 7-8-10-11,40 da Haydarpaşaya hareket 

vapurlarm trenleri membalara giderler. 
Fiatlar tenzil edilmi,tlr. 

ı\lektebimizln 1931 - 1932 ders oenesinın kayıt muameı .. ı 19 ve "Mevce vasıtasile i1aret vermeğe J 

~6 Agu;ıos 1931 çarşamba gilnleri <aat 9 12 ve 14-I? ye kadar ve mahsus manzumede ve bu manzume ı 
Edül 1Q:J1 in her çarşamba ve cumartesi günleri avnı <~•ılerdc icro 

ye ait ıslahat" hakkındaki icat için 
" edileceği ilAn olunur Siaıai müdiriyeti umumiyesinden is 

Niıantaıı'nda Karakol karıısında 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
"Türkiyanin en eski hususi mektebi,, 

Tesis tarihi: 1885 

orta ve Lise kısımlarını havidir. 
gün 9 • 16 ya kadar müracaat 

Telefon: B. O. 4039 

İngiliz İnas Mektebi 41-. ...... , 

Tedrisat 23 Ey!Cıl Çarşamba günil başlıyor. 

Talebenin kabulüne müteallik matbu istida evrakı mektepte ebe

veyni<nin emrine amade tutulmaktadır. Lon.dradan avdet etmiş olan 

-ktep müdiresi ebeveyni 15 Eylillden itibaren Pazardan maada her

• gün saat 10 dan 12 1/ 2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul ed<>bile<:ektir 

tihsal edilmit olan 2 EylUI 1929 ta
rih ve 1139 numaralı ihtira beratı bu 
kere ferağ veyahut icara vtrilece
ğinden mezk<lr ihtirayl aatm almak 
veyahut isticar etmek arzusunda bu 
lunan zevatın İstanbul Bahçek.apı 
Taş han No. 43-48 de mukim vekili 
H. W. !STOK Efendiye müracaat 
etmeleri. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

31-8-931 tarihinde kapalı ı 
zarf usulile münakasası icra 
edilecek olan 2500 ton Generö
tör kömürü ile 106,900 kilo 
civata demiri ilanında Vakit 
gazetesi müsavi fasılalara ria
yet etmediğinden yevmi ihale 

EMO"S 
FRUIT SALT 

' İnkibaz, ailılıat avariziniıa 
menlıaidir. Bunu. altmİf se
neden fazla muvaffakiyeti 

l fle h11tiln dilnyada bninmif 
Eno's "Fnıit Salt"' miia
tahzarindan sabah •e 
akfam bir hardalı: su dem. 
nanda bir lıahve bfili milı:· 
dariııda alarak dd'edlıılır. 

Deniz Levazım Satınalma ko" 
•26-9-931 tarihine saat 15 e te- misyonundan: 

P d"k S Ü "l" t"h hir edilmiştir. Taliplerin şart· t en l erOffi arU IS l Z3fl namesini almak için her gün 60 Ton makine yağı: Kapalı zarf usulile i1ıalei kat'iy~ 
1
1ç 

müdürlüg" Ünden: münakasaya girmek için de o EylQl 931 cumartesi günü saat 11 de icra ed1 

gün teminat ve teklifat ile mü- cek1i:r. ıol 
Pendik Serom Darülistihzarı için pazarlık suretile 29 Ağus- racaatları. (3696). 50 Ton Benzin: Kapalı zarl usulile !halel kat'lyesi 12 EY 

,5 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük- tos 931 tarihine müsadif cumartesi gün üsaat 14 tel0,000 adet se- 1931 cıunartesi günü saat 14 te icra edilccektİt· 
41 sek Mıihendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe rom şişesi mübayaa edileceğinden şartnamesini görmek isti- HACI FiDAN Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda ya.zıh maden ~3~ 

~ıv:.ırında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sa- yenler her gün Fındrklıda Güzel San'atlar akademisinde Yük- INler.ıumun halefi: Beşi.-tn.ş't, ı ve benzin hizalarında muharrer giin ve saatte !halel~ 1' .
1 bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylfil 931 sek mektepler muhasebeciliğine ve PendLkte müessese müdür- FENNi SÜNNETÇi edileceğinden şartnamesini görmek lstiyenlerin her giiP ',J 

ıkşamma kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki lüğüne ve vermeğe talip olanların yevmi ve saati mezkilrda 1 M. EMiN vermek istiyenlerin ihale gün ve saatindi: Kasımpaşada pel1J· 
ıeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de isti ye- · me7.kİir muhasebecilikte müteşekkil mübavaat komisyonuna !!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!?!1!!!!!!!! 1 Levazım Satın Alma komisyonuna teminatlarile birlikte ıfl 
bilirler. 1 müracaat eylemeleri. 

MILLlYET MATBAASI racaatlan. 


