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l Askeri terli listesini neşrediyoruz 
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Zaferin en büyüğü, bütün .,.;ı. 
!et efradında müıterek bir ideal ya· 
tatmaktır. lçtimai bir heyetin efra
dı eğer müıterek bir ideal etrafın.. 

Zafer günü terfi eden 1 1 Darülfünun 1 
Zafer Emini geldi 

d • b d hepsi de aynı a toplanır, ıca m • 
-..,;ilerin tesiri altında h~et • ed"': 
kı· 1 h t n hiç hır felaketi 

ordu mensupları Güni!_._ Maaş derecelerine 
itiraz eden 

müderrisler kimlerdir? 
ı ır erse, aya ı 

onları sarıaınaz. 

26 Ağustos gibi, 30 Aiuı.toı 
ıibi büyük günlerimizi teo'it edıyo
tıız. Birkaç hafta e,,...el de Lozan 
aiinünün bayramını yapmıtbk. Bü
)Ük günlerin habralarmı zaman za.. 
illan yaşatmaktan maksatı o günle
rin açbiı yeni hayat yolundaki va
:tifelerini vatancla9lara yaniden Jıa. 
trrlatmaktır. Milletlerin büyük ıün 
ler;; tarihlerinde yeni bir devir, ba

)atlarmda yeni bir aafba açanlar
dır. MuhRkkak ki, Türk milletinin 
Dumlupınar ve Lozandan evvelki 
hayatile bugünkü mevcudiyeti ara
•nda çok büyük bir fark ve ıne .. • 

fe vardır. Bu mesafe; euret ile 
biirriyet arasındaki mesafe gibi na· 
IDÜtenahiye kadar gideri 

Milli mücadele tarihini dolduran 
büyük ııünler, bize yalnıs ıiyui ve 
••keri bir zafer değil, aıırlarclanbe
ri karanlıklarda inJjyen kabiliyetli 
bir millete inkılip ve inkitaf imki
!Uııı vermiıtir. Siyaıi •• içtimai İn• 
kıliplarımızı , bu büyük pnlere da

~ak yapbk. 

lnkılip bayah yaııyarılar, ıu mü 
lıiın noktayı ıözden kaçırmamalı
d.rları Siy•ıİ müe11eseleri değiıtir
tnekle, birbirine zıt; bir aiyaoi mil
eoıeıeden diğerine geçmekle inkı
li.p tamam olmaz. [nkılibm tam 
ve hakiki olman için zilıniyetlerde, 
lcleaıterde de aynı tebeddül olmak 
l"2tınc1ır. Hiç bir mucize; hilkatteki 
lıöklenmit zihniyet ve telakkileri 
hnunları, siyaıi müe11eoeleri de
liıtirdili gibi, bir hamlede tebdil 
eden.ez. Yeni bir ideal kurmak için 
ne kadar çalıımak lazım iıe, mev
cut bir ideali söküp atmak da aynı 

derecede devamlı bir faaliyet ister. 
Bundan ba§ka millette müıterek 
bir ideal yaratmak menisinde, ze
•abirede aldanmamak Jizımdır. Ru
hiyatı, maneviyatı kontrol etmek 

daiına ııüçtür. 

Büyük inkılaplar geçiren her 
'Detnlekette, müıterek ideal mutla· 
\a inlulip hareketlerinden çok son
ra tee11üı etmiıtir. Müıterek bir 
•icdamn teessüıü için ıeneler ve ha 
llen •nrlar ister. Türkiyenin bu 
lloktada bir iıtiına tqkil ettiği ka· 
lıuı edilemez. Biz de aym merhale
ler; geçmek mecburiyetindeyiz. Hal 
lcınuzın baleti ruhiyeıini, zibniyetl-
ııi, idealini inkılahmumn ruhuna 

' • il •e prenıiplerine uydurmazuk; g • 
llÜn birinde bütün emeklerimizin 
hoıa çıktığını ıörebilirlz. Bu ıaye 
için thndiye kadar aarfettiiimiz 
llleıai ıayri kifidir. Huıusi Ye 

Terfi eden bütün erkan, ümera, 
zabitan ve askeri 

memurların isimlerini yazıyoruz 
[30 ağustos Zafer bayramın

da terli eden Ordu mensupla
rından kaymakamlara kadar o
lan zevatın isimlerini neşret 
mistik.Bugün muhtelif sunulu 
askeriyede terli eden bütün er
kam, ümera ve zabitan ile as
keri memurlar ve salrtmln tam 
listesini neşrediyoruı::] 

ANKARA 31 (Telefonla) 
BiNBAŞI OLAN PiYADE VOZ

BAŞILARI 
Fuat Ali (Nazilli), Sadık Halil 

(Aksaray), Muıtafa Remzi (Erzin• 
can), Süleyman Sırrı (Kerkük), Ali 
Ihsan (lıtanbul), Abdurrahman 
Hakla (Diyarbekir) Zübeyir R•ul 
(Van), l&ma.il Hakkı (Ortaköy), 
Nihat Sami, (Selinik), Remzi Rifat 
(Bur .. ), Ahmet Muıtafa (Erzin· 
zan), DemirtaJ Ali Galip (Malkara) 
Ahmet Akif (Kabataı), Mehmet Ga 
lip (Hezarıart), Talit Şevket (lo
tanbul) Cemal Sahir (lıtanbul) A
clil Şevki (lotanbul), Ali Hüıeyin 
(lıtanbul) Omer Cablt (Merzifon) 
Hamdi (A:,...,..), Net'et Rifat (E,. 
:ıüncan) Ali Ferit (lıtanbul), Meh
met Ş..,;ket (Sıvas). ~ Failr 
(Erzincan), Abdullah Hilmı (Şam), 
Bedri Mustafa (Maraı), lımail Hak. 
kı (Urfa). Mahmut Celal (lmr_ahor) 
Mehmet Saip (Erzincan), Azız Re
ıul (Van), Naıit Faik (Çengelköy) 
Şevket Kizım (Karahisar), lımail 
Arif (lstanbul), Niıib Onnan (Ma
nubr), Rqit Afif (Ni§BD!llf}. Fe-

Blgilk Erkdnı Harbig• 
Reisi Ftıflzi Pş. Hz. 

rit Hakla (Trabzon), Rüttü Salih 
(lzınir ), Rifat Mehmet (Van), Hil
oeyin Avni (Köprülü), Hayrullah 
Sıtla ( Manubr), Muıtala Abdülba. 
lim (Manasbr), Sahir Mehmet (Def 
terdar), Hüseyin Feyzi (Batd..t). 

(Devamı altıncı sahifede) 

Yıldırım Kemal lstasgonanda ıttlılt olan saoarl zabit11a 
vtı efradının isimleri yazılı .sütıın 6nilndtı 

Mehmetçiğin mezarını 
'-nıi .. halara bu faaliyeti artbr· 
lllal.ıyız. Unutllfunak !hım ki, mil-
1etleı-in tarihine cereyan veren Amil- , 
~.; oiyıui müe11eseler değil, fertle- r 
rin zilıniy tidir, balkın bi11iyab• , 
d.r, milıterek ideal ve vicdanıdır. 
tfı.adı; iman ettikleri ideal yoluna 
Cllnını fedaya karar veren bir cemi
:Pet İçin zeval yoktur.Tetkik ecliliroe 
~ dolduran mücadelelerin çoğu, 
Dıeycut bir ideali yıkmak ve onun 
ferine bafkaımı koymak ıayeoini 
İotihdaf ediyor. 

ziyarete giderken .. 
bazılan yanına pardesü bile 
almaya lüzum görmemitl Bun 
lar ilk geceden itibaren aaflet-

l lerinin cezasını aababa kadar 
titremekle çektiler. Y erlettik
ten sonra sıra arkadqlan tanı
maya geldi. Meğer yabancılar 
çok azmış, zaten aynı ıehrin 
muhtelif teşekküllerini temsil 
edenlerin arasında yabancılığın 
uzun sürmesinede imkin yok
tu. 

Unutmamalı ki, müıterek bir ide 
ille nıalik olmak, medeni bir cemi· 
)etin ilk ıarbdır. Medenileri vah ti· 
lerden ayıran haasa d• budur. Me
deniler, müıterek bir ideal etrafın· 
da toplanır, ondan kuvvet ve ilham 
'1ırlar. Barbarlar ise haflarmda bu· 
luııan reiılerinin etrafında toplanır, 
Onun keyif ve arzulanna tabi olur
lar. 

• 
Her halde yeni rejime merbuti

lretimizi, bu rejimi ya,atacak olan 
Dıüıterek ideal etrafında , toplan· 
llıalda göıterilebilir. Tilrk milleti, 
derin bir hürmetle müıterek ideale 
'Derbut olduğunu bütün dünyaya 
töaterdiği ıün, her taraftan daha 
Yüksek ve derin bir hürmet celbede
•ektir. Her büyük itte olduğu gibi, 
lııında da vazifenin en büyüğü, ge
lle nıektep hocalarına dütiiyor. 

Siirt Meb'uıu 
MUT 

Abidenin önünde 
ziyaretçiler 

lZMlT: Heyetimi~İ? idare
. . Düknettin Bey, bızı kom-
cısı" . d' H 

artimanlara yerle;;tır ı. . er 
&ompartiman iki murahhasa 

h . edilmiş. Yolda rahat e· 
ta M& , d'k y 
deceğimize tabii sevı.n ı · . e~-
leımtık üzün sürmeclı, hepımı~ 

la· var, hatta 

Trenin hareketine yirmi da
kika var. Annesini teşyia gelen 
Rana Sani Yaver Hf. küçük 
oğlu Nur'la konuşuyoruz.O so
ruyor: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Dumlupınarda Mehmetçi 

ğin mezannı ziyarete • 
- Mehmetçik ne yapmış ki 

lstanbuldan onun için uzaklara 
kadar gidiyorsunuz? 

- Memleketi kurtardı. 
- Ya! Nolurdu annem beni 

de götürseydi. 
lıte yolda rasgeldiğim bü

tün aşınalarda, nereye gittiği
mizi öğrenen herkeste küçük 
Nur'un bu hasretini duydum . 
Mehmetçiğin mezan artık bu 
Millet için bir hatıraya hürme
ten ziyaret edilen bir mezar de
ğil, bir cazibe kutbudur. Tür
kiin milli ilmüh~inde Mehmet

( M abadi 7 inci sahiletfe) 

.laftır bayramı münastı
betile Reisicümhur Hı.ne 
gönderilen tebrik tel· 
grafları fle cevapları --
ISTANBUL, 30. A.A.- Rei

sicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine zafer bayramı mü 
nasebetile Başvekil ismet ve 
B. E. H. Reisi Müşir Fevzi Pa· 
şalar hazeratmdan gelen tebrik 
telgrafları ile cevapları şunlar· 
dır: 

Reisicumhur Gazi MuıtJ.fa Kemal 

Haıretlcrinc: 

Türk tarihinde yeni ve pek 
m~s'ut bir devir açan vtt yUksek 
dehalarrnrn şaheser bir muvai
fakiyeti olan büyük zaferin yıl
dC.ıümünü tes'it ederken bütün 
sillh arkadaşlarrm namına te
brilı.ıe müsaraat eder Cümhuri-

' yet ordusunun sarsılmaz mer-
butiyat ve tazimJfrini aney
lerim elendim. 

Büyük ErJclnıharbiye Reiıi 
Müşir Fevzi 

Müşir Fevzi Pa4a Huretlcrine 

Büyiık ErUnıharbiye Reisi 

Ankara 

Bugün olduğu gibi o gün de 
Juymetli riyasetiniz altmda bu
lunan kahraınan ordumuzun mi
sil81z fedaHrlılrlarJa kazandığı 
büyük lstiJrJll ~aürinin yıldö
nümünde hakkımda izhar buyu
rulan asil.ine hislerden ~it mü
tehassis ve müteşekkirim. 

Bu muazzam eserin kudretli 
yapıcısı ve •s;ı bekçisi olan Bü
yüle Türk ordusonun muhte
rem zabitan ve efradı arkadaş

larımı muhab~tle ~lilmhır ve 
tebrik ttclerken n bı'tlerimf.. 

zln ltudsi hatrralarr önıinde hür-
1""tle eğiliyorum t1fendim. 

Reisicümhut 
Gazi Mustafa Kemal 

Valovadan: 
Reiaicümhur Hazretlerinin 

Ytibek HuzurJarma: 

Cümhuriyet ordusunun zafer 
bayramını Büyük Reisicümhu
ra ve zaferin miJbdii olan Gazi 
Baıkumandana minnet ve hür
metk uıbrik ~erı'm. 

Başvekil : ismet 

Batvckil tanıet Paşa Hazretlerine: 
Yalova. 

Başta zatı devletleri olduğu 
halde zabit n neler bütün silah 
arkada!jlarımrn yüksek ve kıy
metli kahramanllk ve ledakar
lıltlarile 1ca:u.nılşn bllyUk zafe
rln yıld/Jnümün/J tebrikiniulen 
pek müt.,bauis oldum. Derin 
ı.,.Hür w muluıbbe-tlerimi ve 
mulubl/ tebriklerimi arzeyle· 
rim Efflnd/m. 

Darülfünun emini Muammer 
Ratit Bey, dünkü trenle Anka.. 
radan şehrimize gelmiıtir. Da· 
rülfünun bareminde bazı tadi
lat yapılacağına dair olan ha
berler etrafında Muammer Ra-

1 §İt Bey, Haydarpaşa istasyo· 
nunda şu izahatı vermittir: 

1 

- Edebiyat ve Tıp fakülte
lerile Eczacı ve Dişçi mekteple 
rinin divanca kabul edilen kad
rolarının yeniden Darülfünün 
divanınca tetkiki kararlaştınl-

1 
mıttır. 

. Bu tetkikat mevcut itirazları 
yeniden gözden geçirerek kat'i 
bir tekle raptetmek makaadile 
yapılacaktır. 

Kadrolan beraberinde bura-

! 
ya getirdim. Divanı çarşamba 
günü için içtimaa davet edece
ğim. Divanda en eaash olarak 

1 Diyanda t.Jin olunan m••t derecel~rineı 
İli.raa .denlerden 

Köprülüude Fuat, Ethem Akif 
Ahmet Refik Beyler 

barem tatbikatı meaeleai görü
şülecektir. Müstacel it budur. 

Şimdiye kadar haremdeki 
maat derecelerine itiraz eden· 
ler aruında Edebiyattan Köp· 
rülüzade Fuat, Ahmet Refik, 
Tıptan A. Kemal, Ethem Akif, 
Kenan Tevfik, Behçet Sabit 
Beylerle Eczacı ve Dişçi mek. 
tepelerinden Kazım ve Ziya Ce 
mal Beyler bulunmaktadır. 
Kendilerinin gerek vekalet ma 
kamına ve gerek emanete vaki 
olan müracaatlarını Divan ye
niden tetkik ederek kat'i bir ka 
rara raptedecek ve tebellür ede 
cek noktai nazarını vekalete ar 
zedecektir • ., 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün akşam 

$aat yirmiyi on geÇll Yalo
vaga hareket etmişlerdir. 

Reisicümhur 

-----.aıl Şu""kru·· Gui Mustafa Kemal 

Umum Jandarma 
kumandanı gitti 

1 Kaya Bey 
Dün akşamki ekspresle 

Ankaraya !.?itti 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 

dün akşamki ekspresle Ankaraya 
avdet etmiştir. 

Şükrü Kaya Beyin öğle trenile 
gideceğine ihtimal veren bazı zevat 
gara gelmitlerse de, Vekil Beyin 
ek.presle ıideceğini öğrenerek av· 
det etmişlerdir. 

Vekil Beyin tetyiinde birçok ze
vat hazır bulunmuştur. 

Yunan 
Filosu 

Bir muhrip daha denize 
indirildi 

CENEVRE, 30 A.A. - Yu
nan donanması hesabına yapıl
mıt olan amiral Kunduryotia 
ismindeki torpito muhribi dün 
sabah denize indirilmiştir. 
·--··--·-··-········-··-----
karaya gitmiştir. KAzmı PBf& iatao
yonda lıtanhul jandarma kumanda
nı ve tehrimizde bulunan yiikaek 
rütbeli jandarma zalııitlari tarafın· 
dan teıyi edilmittir. 

Kabataş lisesinin denizden w cepheden görünüşü 

Herkes merak ediyor: 
Çocuğumu nerede okutacağım? 

MiLLİYET, bu müşkülü hallediyor ve 
bütün mektepler hakkında 

okuyucularına mufassal izahat veriyor 
[Ey/ili ayi mekteplerin en faal olduklarr bir zamandır. Binlerce çocuk 

ve aik babası mektep meseleleri ile alakadardır. Kayıt ve kabul i~ler 

mektep intihabı ve saire için brilerimizin en seri ihtiyaçlarina. ecvap ver
mek için gazcten1iz mektep meseleleri ile ehemmiyetle ve şümullü bir şr
kilde al;lkadar olmağa karar vermiştir. Bugünden itibaren her giin bir 
mektepten bahsederek brilerimizin bütün müşküllerine bu yazılarrmula 
cevap vereceğiz. Bugün Kabataş lisesinaen bahsedeceğiz.ı 

Kabataş lisesi 
Kabat"§ lisesi 24 senelik 

bir maziye maliktir. Mektep ev 
veli Kabataşta küçük bir bina 
da tesis edilmitti. Bu 24 sene
lik zaman içinde idadi, sultani 
ve lise olmak üzere üç tekem
mül devri ııeçirmittir. Ve ni'lıa 
yet şimdi Ortaköydeki yeni bi 
nasına dört sene evvel taıındı· 
ğı vakit, mektebin umumi ha· 
yatında bariz ve seri bir terak
ki husule geldi • 

25 senelik müddet zarfında 

onu mütecaviz müdür gelip git 
miştir. Bu zevat arasında tim
di Darülfünun profesörü bulu
nan bir çok kıymetli maarifçile 
rimiz vardır. Mektebin ıimdiki 
müdürü Edip B. 8 sene evvel 
mektebin batına geçmi§ ve bu 
zaman zarfında mektebin irfan 
hayatında çok büyük hamleler 
olmuıtur. 

Mektep nerede? 
Mektep şimdi Ortaköyde 

Fer' iye saraylarının en sonun -
(Mabadi 7 inci sahifede) 

Ankaradan mektup 

Ankara hummalı bir 
inşaat senesi yaşıyor .• 
Bu sene teşrinlerden evvel çatısı 

kapatılacak çok ev var 1 
ANKARA, 30 Ağuıtos - Anka· ...-...----..... ,.il""" 

ra hümmah bir İnşaat aenesi yaııyor. 
Tqrinler batıöıtermeden çatılan 

örtmek arzusu ile ev sahipleri, müte 
abbitler, aünlerinin mühim bir kıo
IDIDI yapının batında ıeçiriyorlar. 

Devlet Deıniryollars idareıinin me
murlanna yapbğı yardım .. yesinde 
bu sene Ankara yalnız bu yüden 
60 - 70 ev kazandı. Y eniıehirin orta 
kııırnlanndaki bot araziyi :ııarif .V• -

ler ve apartımanlar kapladı. "Villa 
Can" eteklerinde mahalleler vücude 
ıeldi. Patala.- tepeıi ile Devlet Şu
rasının arkasında bahçeli villilar 11-

ralandı. Cebeciyi birkaç oenedir gör 
meyen sokaklannda kaybolur. O de. 

rece genitledi. Havuz batından Çan

kayaya kadar giden bulvar bükü
met merkezinin Maçkaoı halini aldı. 
Bu kadar ev ve apartıman yapılıyor. 
Bina iratlan vergisi tenezzüle uğra. 
dı. lntaat ucuzladı. lcar bedellerinin 

·İttahi düıtüğünü veya düıeceğin' 
lahınin etmek iıterıini.değil mi? Bu 
nıı fÜpheli. Hem çok ıüpheli. Zira 
Ankarada konfora fazla bir temayül 

(Mabadi 7 inci sahifede) 

Dün ıehrimizde muhtelif zigal't1tler yapan 
11tiH1/irltır Darilfiinun .,evdanında 

Ras 
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Siyasi tefrike: 9 

KARA BİR GÜN 
Istanhul nasıl işgal edildi? 

Aziıı: Hfldagi 

Ortalık aydınlandı 

Evvela· ayak sesleri, sonra kapıda 
dönen anahtarın gıcırtısı •. 

Karanlıklarda §İfa mı arıyor-
? d. d K. b·1· ? ıun. ,, ıyor u.. ım ı ır. 

O hep gidiyor, güneıten yal -
nız buzlu bir ziya aksettirerek 
kaçıyor. Gözlerim merhamet 
dilenirken o "mahkemede söy 
!ersin,. diyen zalim ve cansız 
bir el gibi beni bırakıp gitti. 
Kartıki binanın yüksek dıva
rmdan karlar üzeri!ıe açılan si 
yah bir örtü sel gibi odama 
doldu . 

Uzaktan silah sealeri geli-
r yo... Şehir ve gece küçük nam 
luların ıesini ne kadar büyü
tüyor! Bazan birkaç silah bir
den, birkaç batarya gibi pat
lıyor. Ne oluyor? Benden bat
ka hakaret mücrimleri mi var? 
Zafer alayı Türk kurbanlari
le mi tes'it ediliyor? Yoksa •• 
Evet, bu da çok muhtemeldi. 
Şerefleri, tarihleri ve insanlık
ları zedelenen Türkler yine 
bir mucize mi gösteriyorlar? .• 
Hala bilmiyorum. 

Sabah ayazı çok sert .. Ka
putum artık beni muhafaza e
demiyor ve artık omuzlarmu 
oynatamıyorum . 

Mendilimi pencereye gere
rek biraz kurutmak istedim. 
Fakat ceplerim bom boıtu.. 

Sabah .. Karlar donuk bir 
beyazlık aldı; dallar uzun tır
tıllarla dolmuftu.. Küçük ka
nat sesleri ve tek tük cıvıltılar. 
Sabah oluyor. 

Bir yudum kahve 
Hapisanenin üst katından 

inen bir ayak sesi merdivenler
de gümlüyor. Galiba benden 
başka mahpuslar da var. Ya
hut benim için yukanya ayn
ca muhafızlar konmuttu .. 

Dış kapının kalın demiri gı 
cırdadı . Mavi kalpaklı ve eski 
elbıaeli bir Fransız neferi kar 
lan kıtırdatarak taflanlı yol
dan geçti. Silviyoyu hapisane 
perııcereaine gelen karıncalar 
eğlendirmi~ler, bu nefer bana 
hiç bakmadı bile .. Ne yapmak 
iıtiyorlar? İnsani ve berııel
milel kanunların idam edemi
yeceği bir adamı açlık ve so
ğukla mı öldüreceklenli? Bu-

' na Fransızların vicdan ve ka-
1 ıııunu ne diyecekti? Soıva dü
tündüm, sen burada her hangi 
bir hastalıktan ölmüt olacak
sın; ne Fransızlann vicdanı, 
ne beynelmilel kaideler bakika 
ti bilmiyecek ve sorgusuz ga
liplere kimse linet etmiyecek. 
Sen bir tedbirin ilk kurbanı
sın: sen ölecek ve hakaıalıia 
İsyan edecek ruhlata korku ve
receksin. 

Ortalık aydınlandı; kötecle 
dizlerim (Meapriıons)nun kap 
Jarı üstünde dinleniyorum. A
yak seleri, sonra kapıda döoea 
anahtarın gıcırtısı. Kalktan, 
demir kasketli üç asker içeri
ye girdiler. Bir elinde kirli bir 
matra var. 

- Size kahve getirdik, yüz 
batı diye uzattı . 

- 'f eşekkür ederim, dedim, 
kahveye ihtiyacım yok; fakat 
odamı değiftirmek mümkün
se .• 

• - Yüzba,ıya söyliyelim. 

Hakikaten odanz çok f- .. SU: 
timdilik biraz kahve İçseniz, 
soğuga kartı çok iyidir, yüzba 
tını. 

Kırmızı yüzlü, sevimli as
ker matradan çinko m~rapaya 
kahve doldurarak uzattı. Ne. 
ferin bu nezaketini kırmak 
istemedim. Bir yudum aldım. 

Odama ve bana baktılar .. 
Acıdıkları gözlerinden okunu
yordu. Sessiz çıktılar. Bana 
kahve veren nefer tek .. ar dön
dü, kapının dışında duran bir 
gaz sandığını getirip köşeye 
koydu. 

- Üstünde dinlenirsiniz, 
yüzbatım, diyerek selamlayıp 
çıktı. Oh, bu Fransızlar ne in
san adamlardı. Oturdum, yu
muşak bir koltuğa gömülmilt 
gibiydim. Dizlerimi uğuıtura
rak biraz 11ıttım. Göz kapakla
rımın içinde iğneler var, kapıya 
mıyorum. 

Giinet ayazın tiddetini bi
raz kırdı . Uyumak istiyorum. 
Yine bir anahtar sesi, yine o 
iyi kalpl aıker: 

- Affedersiniz, yüzbaıı, 
diyor, sandıiı alacağım. Oda
mz yarım saat sonra değişe
cek, belki bizim yüzbqı ge
lir de .. 

- Peki, almız, fakat bq
ka bir ihtiyacım var. 

- Evet .. Fakat .. Geliniz. 

Beraber çıktık gi.deceğimis 
yer uzak değilmiı. Yine dön 
dük ve ben yine odamda yal
nızım. Dolaımak.. Düıüp Ö· 
lünceye kadar dolaımak mec
buriyetindeyim . 

Saatler bir kurıun külçe .• 
Yürümüyorlar.. Fakat keıke 
hiç yürümeseler ve ıu lutüfkir 
giinq hiç aımasa •• 

Günet yürüyor .. Beni kim
se çağırmıyor ve kimse bir tey 
sormuyor .• 

Lorevera'nın kar~ısında 
Ôlleye doğru süngülü üç 

bahriye askeri geldi. "Binbatı 
ya ıideceksiniz !,, dediler. Çık
tık. Sefaretin alt katındaki bü 
yük salona getirdiler. Bahri
ye binbaııaı askeri ünifonna
ıile masa batında ve köfede 
bir papas oturuyoTlar. Salo
nun sıcak havası ve döteme 
tahtalannm cazip manzarası 
hemen çömelmek ve uyumak 
arzusu veriyordu. Loreveraıı. 
bu arzuyu evvelden hesap et
mİf olacak ki, oturunuz de
mMDek ve yahut benim birden 
bire oturmama meydan ver
memek için salonda hiç bir 
sandalye btrakılmamıttı. 

Çatık kaıları ve kin dolu 
gözferile yüzüme baktı: 

- Hadisat gazetesindeki 
Kara bir gün yazısını o aktam 
okudunuz mu 7 diye sordu . 

- Evet, dedim, okudum 
ve imza ettim . 

- Ve imza ettiniz? Niçin? 
- Bana verilen vazife odur. 

Türk noktai nazarma uygun 
yazıların ııetrıne çalıtacak
tım . 

(Devamı vat) 

---
Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 - Bir şair ı tahammül edilebilir gibi gö

züken eserler vücude getirme-
Her yeni şiir kitabını ümit- leri kabildir • 

le açarım. Doğrusu ümidim Fakat tiirin de fenası, ha
ber zaman bota çıkmaz; bazan kikaten çekilmez ıeydir. Ma
ıüzel bir kıt'a, bir beyit, ace- nasız bir roman, bir hikiye ya
miliğine rağmen hakiki bir ıa· zan adamın göstereceği bir 
irle karşılattığımı haber verir. mazeret vardır: halk böyle 
Hem bizde şiir, roman, hiki- eserleri seviyor, para verip a
ye, tenkit gibi yenı ol- lıyor. Fakat tiir kitabı satıl-
madığından şairlerimizin, maz da! Bunun fenasını ne di-
bir parça kendi edebi- ye yazmalı? 
yatımızı bilmek şartile, Bugün bahsetmek istedi-
.hiç olmazsa ilk bakışta insana ğim kitap, İ•mind~n sonuna 

Yanlış 
anlaşılmış! 

Neşredilen resmi teb
ligde ne deniliyor? 
PARIS, 30 A.A. - Fransız 

Hariciye nezaretinin tebliğinin 
tam metni: Cenevreden gelen 
bir telgrafname, mandalar ko
misyonunun Cemiyeti Akvam 
meclisine vermiş olduğu rapor
daki bir fıkranın orada yanlış 
anlatılmıt olduğunu göster
mektedir. Filhakika, bu fıkra
dan Fransanın Surye'deki man 
daıını terkedeceği manası çıka 
rılmıştır. Hakiki vaziyet, ıu• 
dur: Surye ve Lübnan'da vuku 
bulan terakkiyat hakkında, Ce 
miyeti Akvam mandalar komis 
yonuna malumat veren Fransa 
nın salahiyeti lazımeyi haiz mü 
mesaili, siyasi, iktisadi ve iradi 
sahalarda elde edilmiş olan ne
ticelerin, hali hazırda manda 
ahitnamesine tevfikan idare e
dilmekte olan bu memleketler
le Fransa arasındaki münase
betlerin, bu münasebetlerin va 
sıl oldukları tekamül derec.esi
ne uygun mukalevi bir esasa 
İstinat ettirilmek suretile teaia 
edilebileceği anı derpiı etmeğe 
müsait olduğunu bildirmittir. 
Bundan başka komisyon, yeni 
devletin atideki hususatı temt
ni taahhüt eylemesini teklif et
mektedir. 

1 - Irk, liaan ve din itibari
le mevcut ekalliyetlerin filen 
himayesi; 

2 -Ecnebilerin imtiyazları; 
3 - Ecnebilerin kapitülas

yoolula temin edilmemi§ olan 
hukuki ve cezai hususattaki 
menfaatleri. 

4 - Vicdan hürriyeti, me&· 
hepler ahkammtn ve dini faali
yetlerin serbestçe icrası: 

5 - Eski mandaler devlet 
tarafından deruhte edilmit ve 
muntazam surette yerine geti
rilmit olan mali mükellefiyet
ler. 

6 - Manda rejimi esnasında 
müntazaman kazamlmıı olan 
her nevi hukuk; 

7 - Manda rejimi esnasın
da mandater devlet tarafından, 
idare ettiii memleket namına 
muvaffakat ve aktedilınit olan 
gerek umumi ve gerek hususi 
beynelmilel mukavelenamele -
rin mer'iyetinin muhafazası,bu 
nevi mukaveleler, natık olduk 
lan müddet zarfında mer'i ola
cak vebunlann feshi tarafeynin 
ihtiyanne tabi bulunmak ıarti
le mukayyet bulunacaktır. 

Mandalar komisyonu, yuka 
nda ıarahet- zikredilmit olan 
esaslı taahhütler haricinde ye
ni devletin, mukaddema iktiıa
dt musavat rejimine tabi olma
sı hulyetile, muvakkaten Ce
miyeti Akvama dahil devletler 
hakkında mütekabil olmak 
kaydile en ziyade mazhan mü
saade millet muamelesi yapma 
ğa muvaffakat etmesinin ıaya
nı arzu olduğu mütaleaaında
dır. 

Irak ve 
Cemiyeti akvam 
PARlS, 31 A.A. - İngilte-

re hükiimeti !rakın Cemiyeti 
Akvam azalığına kabulünü ni
hayet 1932 senesinde talep e
decektir. 

Fransa İrakm Cemiyeti Ak
vama dahil olması lehinde rey 
verecektir. Çünkü Surye ve 
Lübnan hükiimetleri hakkında 
Fransa tarafından vuku bula
cak bu yolda bir teklife İngilte 
renin muzaheret göstermesi ta 
bii ve mukarrer bulunmaktadır. 

kadar beni hayrete düşürdü. 
Kitabın ismi: Yanardağda çağ
layan (1); muharriri: Sabri 
Güzel Bey. Bu isimleri vallahi 
ben uydurmuyorum, oldukça 
temiz basılmıt bir kitabın üs
tüne ikiai de aynen yazılmıt ! 
Yanardağda çağlayan ... Bu

nu gorunce hatırıma, Louiı 
Forest isminde bir Fransız ta
irinin mizahi manzumelrini 
topladığı kitabın ismi geldi: 
"La negreue blonde - Sarııın 
zenci kadın,,. Sabri Güzel Be
yin tabii ilimlerden hiç mi ha
beri yok? yazılarından bir mu
allim olduğu, hatta "çirkin bir 

( 1) Suhulet Kütüphanesi. 

i;;l'~&:i"----· 

Cenevre 
içtimaı ----Tevfik Rüştü Bey ve 

diger murahhaslar 
Cenevreye geldiler 

CENEVRE, 30 A.A. -
Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüttü Bey, M. Schober ve İs
panyol murahhaslarının bir 
kısmı Cenevreye gelmişlerdir. 

ROMA, 30 A. A. - M. 
Grandi, Cenevre'ye hareket et
mittir. 

PARIS, 30 A.A. - M. Za
leaki Cenevreye gitmek üzere 
saat 22,30 da Paristen hareket 
etmi§tİr. 

CENEVRE, 30 A.A. - Al
man hariciye nazırı Fon Curti
us ile Rus hariciye komiseri M. 
Litvinoff ayni zamanda Cenev
reye gelmişlerdir. 

M. Curtius Avrupa birliği 
tetkik komisyonu tarafndan teş 
kil edilen iktısadi tensik komis 
yonunun yarın yapacağı içtima 
da hazır bulunacağını bildirmit 
tir. M. Curtius milletler arasın 
da elbirliğile çalışma siyasetini 
takibe azmetmiş olduğunu söy 
!emiştir . 

Avrupa birliği te:kik 
komisgon Ll 

CENEVRE, 30 A.A. - Av 
rupa birliği tetkik komisyonu 
mesaisini bitirmiş ve hazırla
nan raporu kabul etmiştir . 

M. Curtius'un beyanatı 
CENEVRE, 31 A.A. - M. 

Curtius ve Litvinoff, buraya 
birlikte gelmitlerdir. Bazı ga
zetecileri kabul ettiği sırada 
M. Curtius bugün içtima ede
cek olan Avrupa etüd komis
yonuna tabi müşterek muave
net tali komisyonunun müzake 
ratına iıtirak edeceklerini söy
lemiıtir. 

Mumaileyh harici siyasette 
beynelmilel ittirak usulünü ta
kipte muaır olduğunu da ilave 
eylemiş ve M. Brüning tarafın 
dan ve hariçte de fena tefsir e
dilmit olduğunu kaydederek M 
Brüning hiç bir zaman Cenev
re'nin takip ettiği politikayı 
değiıtirip y• ine doğrudan doğ 
ruya bir siyasetin ikamesine ta 
raftıı.r olduğu hakkında bir 
cümle bile söylenmemiştir. Di
yerek hakikat; akıllı ve biribir
lerile mütekabil muavenet esa
sına müstenit bir siyasetin ta
kip edilmesindedir. Demiştir. 

M. Curtius M. Briand'ın haa 
talıitı haaebile Cenevre' deki ih 
zari içtimalara ittirak edeme
mesine müteeuif olduğunu aöy 
lemittir. 

Lord Cecil'in beyanatı 

CENEVRE, 31 A.A. - A
janı Reuter'in Cenevre'ye git
mekte olan lord Cecil'e refakat 
eyliyen Reuter ajansının mu
harriri; mumaileyhin beyanatı
m neşretmektedi. Lord Cecil'e 
nazaran Akvabı cemiyetinin 
tetkik edeceği en mühim ehem 
miyetli mesele iktısadi vaziye
tin islahım temin eylemektir. 
Mumaileyh, Fransa ile Alman 
ya arasında cereyan eden müza 
keratın ehemmiyeti mahsusesi 
olduğunu ve her iki memleket 
arasında cereyan eden müzake 
ratın ehemmiyeti mahsusesi ol 
duğunu ve her iki memleket a
rasında susule gelecek itilafın 
Avrupa karıtıklıklarını tenvire 
büyük mikyasta hizmet edece
ğini ilave eylemiştir . 

Fas sultanı dönüyor 
PARlS, 30 (A.A.) - Faa aıılta

nı memleketine dönmek üzere dün 
Marailyadan hareket etmiıtir. 

garaza kapılarak,, (uğramak 
demek ister, kafiye hatırı için 
böyle söylüyor) "sıtmalı bir 
arziyat muallimi vardır, ona 
bir sorsa da yanardağlarda 
çağlayan bulunmadığını öğren 
ıe! Hem kendi iımi de ne tu
haf! Sabri Güzel ... Güzellik is
minde var diye eserine koyma
ğa luzum görmemiı • 

Bulduğu teıbihler, iıtiare
ler de tuhaf. "Mıntaka kongre
si,, isimli bir yazısında: "Cüm
huriyet muallimi galip "gol,, 
unda,, diyor. Yeni bir İstiare 
amma manası yok; zaten bu 
şairin manalı sözleri de yeni 
değil: "Dün zulmetler içinde 
bovubn Vatan, - Bugün nur-

-----------~·-----------~ 

Dumlupınarda Fahreddin Paşa tarafından 
irad edilen nutuk 

AFYONKARAHISSAR, 3l. A.A.-ı altında •etmiıtir. Bu emirJe kükreyen 
Oumplupınar merasiminde Fah.rettin Pa- Mehmetçikler. kartınızda Adatepe denilen 

şıı Hazretleri &tideki nutku irat etnıitler- '" mewkide sıkıtıp kalan du,man orduau

dir: nu darmadaiıruk etmit •e bu suretle mey 

ile ifa eden süvarilerimiz erteıi .-ün out' 
da Ba.ıkumandan mubarebeal olurken o• 
larda kaçanları önlemit. kılıçtan ceçil"I 
yordu. Bir aralık cephane lı:almadıjrJJ 

bildiren bir kumandana •'lcı1tca kovıret' 
cew-abını cönderdim. Cephane lıı:ollarıat' 

zın, el'zalc kollarımızın felitmeaine imlıı.;ı 
yoktu. Onları beklesek dutmanı kaçı'" 

mıt olacaktık. Niharct lzmire sirdi!{uıaiı 
eyi( aab hı toplarımıcda ikiıter merıı' 

kalm14tr'. Onları da. Kar,ıyaka aahillt'ı-i'I 
de lxmiri ıelmlamak için attık. 

4 l\.1uhterem Hanımlar. Muhterem Bey

ler; 
Buııün dokuzuncu yıldönümünü kutlu· 

lamak için etrafına loplandıiınu;ı;. fU be
lirsiı: tehit asker kabri önünde vatanın 
her kö,esinden ııelen heyetler namına de
ierli arkıtda,larımn:ın söyledikleri yük

sek ve aevi.ınJ sözlerden sonriil ben.im 

için s öyJiyecrk birşey bulmak çok zor
dur. Sözlerimle bir• taimirimixin Türkün 

bu kıble lafına söylediii birkaç sa.tırlık 

ıiirle b.atlamak isterim. 
Meçhul Şehit Asker! 
Sen kimsin, kimin ıö2bebeğisin? 
Kimse bilme2 soni, kimsin ne İJİ. 

Her isimden daha çok. 
Fakat &lemde senin künren yok. 
Her cören, itte benim, der bu kabir 

Analar hep seni evlftdı bi.lir. 
Evet. Bütün türk anaları seni evl.idı 

bilir . Hiçbir Türk yürdu, hiçbir Türk oca· 
i ı yoktur ki karunın, etinin bir parçasr 

bu mübarek topraklarda bulunmasın. 1,. 
te onların hepsini ••Mehmetçik abideıi" 
dediğiıniz tU laf parçaları teınsil ediyot". 

Mehmetçik, küçük Mehmet, hanııi ki
çük Mehmet dünyanın bütün varlığının 
en büyük, en yüksek adı sanı millet efk&

k&rı umumiyeainin •erdiği bu müteva2uı.

ne iıim, Tilrk ordusunun temel ta;ları 
olan kahraman askerlerimize, zabitlel'İ

n1İze ne ııüzel ralu,ıyor. Enıin olunuz ki 
arkadatlar, Mehmetçik denildi mi, Türk 
ordusunun kara, deniz ve hava kuvvetle

rinin topu birden sarsılır bin Üç yüı: tU 
kadar yıl evvel celen bir Büyük Mehme
tin ... dını tafıyan bu küçük Mehmetler on· 

dan büyük it ya.pmıtlardır demekle yan· 

lıt yapmıt olmayız. Büyük rvtehmedin 11.r

kaıından kurulan tah\laraçıkan balifel~ri 
milletleri köle aannutlar onları zuluın ve 

iıtibdatlarile kavurmutlar, hem de mede· 
niyetten fen ve ilim ve medenjretten uzak 
bırakmıtlard.ır. itte bu yüzdt:n g~rileyen 
ve eünü birinde buğazına basılan Büyük 
ve Ünlü milletimiz fu önümüzdeki tatla

rın temsil ettikleri Mehmetçih.lerin batına 

ceçirdiii: ve "ben de bir Mehmetçikten 
baıka bir teY deiilim 1

' diyen ve tahtları 
tahta parçası ıırören bir ulu evl.idının him
metile mahvolmaktan kurtulmut •e buıün 
bu yüksek ve ferefli bir alınha serbest v~ 
müstakil olarak rarbin yüce medeniyetine 

kavu1mut ilerliyor, ilerliyor. ltte bu iti 

J'&pan Mehmetçikler çok yüksek, çok bü· 

yük Mehmetlerdir. Bu dü1ünced.ir ki siz
leri vatanın h.er bucaiından buraya ııetir
miıtir. Sizler, milletin minnetini, hü.rme· 

tini bu topraklara yüz ııöz sürerek iah.ar 
ediyorsunuz. Kadirtinaıhk ıösl'erirorsu

nuı:. Efer bu 7ü.kaek millet beni de bir 
Mehmetçik olara.k kabul etmek lutfunda 

bulurorsa ben de kalbimin ta,ekkürlerini 

aiı:lere ıu.narım. 

Al'kadatlar0 Batkumaodan mulı.arebesi 

ismini alan bn muharebeyi size kınca te

·krar edeyim: 

26 aiustoı 1922 sec•si, ıüzel bir tesa
düf olmuıtu. Gökte ay hili.1 halinde orta· 

aında bir yıldJ.zla cörüa.müttü. Senelerden 

beri batataiı olan Türk bayraiırun o •e· 
cedea itibaren yü.ksalecejine iıaret olan 
bu ali.metle beraber Türk topl•rı patla

maia ve Türk •Ün•Üleri parlamaia, atla· 
rının beh takırdamaia ba,lamıttı. O ıün 
cephe yarılmıt, ertesi •Ün dutman uzun 
tamandanberi müdafaa tertibatınr hazırla· 

dıiı müstahkem. cephesini Türkün kahra• 
ma.n M.-lımetçiklerine teslime mecbur ol -

1 r,., •·ı '$·1 ,...J·.ar>~:r:d11 ıörülen Reıulbahll 

tepelerinde tutunamıyan dutman tabiatın 
ınu;ta.!t"em yaıa•.f:ğı Dumlupınar mevxİİ.· 

ni tutmak ve burada rerle1mek istiyordu. 
Halbuki ona ıneydan vermemek ittre Bat· 
kumandanlıktan •erilen emirle birinci ko· 

lordu cenuptan ilerlol'miı, Dumlupınarın 

hAkim noktalannı dutmandan e--.el eline 

seçirmi,. Utak'a do(ru dutm•nın rir.'at 

hatlarını tehdi.de b&1ladıiı s(ralarda be

ti nci sÜ•arı kolordusu da timalden Gedi
ı:e doğru ilerlemiş, du,manın bu taraftan 
kaçacak yolunu ke•mi4ti. ikinci, dördün· 

cü, altıncı kolordumuz i•e mütemadi1en 
duımanı sıkıtllrı yor ve ona nefes aldır~ 
mırorlardL Da"ha timaldeki kolordumuz 

ise kartısında failı duıman kuvvetleri kö· 
türüme çevlrmittir. Bu vaziyete ıöre ve 
bunun •erdiii neticeyi derhal anhyan yillc 

sdc dahi Ba1kumandanımız, buıün bulun
duiumu2 mevkii kadar bizzat celmit ve 

a•kerlcriae hücum en:ı.rini dutmarua. ate•i 

lar İçinde yaratıyor tan ... ,, 
Maamafih Fazıl Ahmet Be

yin bazı şiirlerini andıran par
çalar da var: 

Bu yıl yağan yağmurlar 
Mateme etti mezar 
Dansediyor İlkbahar 
"Menejit,, ten korkusuz 
Ne yalan söyliyeyim, ben 

fena şiirleri okumaktan da bir 
haz duyanın; uzun bir müd
det için mizahi yazı aramağa 
ihtiyacım kalmadı . 

Sabri Güzel Bey aruzla, 
hece ile, serbest nazımla da 
yazıyor. Daha baıka eserleri 
de varmıı; bekli onlar güzel
dir; herhalde isimleri fena de
ğil: "Duygu -Kurtuluı ırilnii 

dan muharebesinin bütün ,anı Ye terefini 

ulu Ratkumandanı Gazi Muatafa Kemalin 
aya.lırları önüne sermitti. Bunun İçin ordu 
bu n1uhartbenin adına bir tükrao arma• 

ianı olarilk ''Batkumandan muharebesi" 
demitti ... Bu muharebelerde Lulunmuf ol
mayı teref edinen ben arkada.tınız size 
bu muharebelere ait bir iki hatıramı ar· 
zederaem ba4ınızı airıtmıt ofmıyacajımı
%1 l'aı...nnederim. . 

Bürük taarruzun birinci cünü &ı;artıki 

dağları atarak ilerleyen kahraman 
süvarilerin batında bulunduiurn aıral.rda 

onlara ilk iı ol:arak dutmanın l11:mirle mu
voısala hattı olan demiryolunu ve telııraf 

h ... ttını kesmek ve ıimalden ıelecek ibtİ· 

yat kuvw-etlerİnı cephe muharebesine ye
lİ$mlerine enrel olmak emrini vermittim. 
Öı(leye doiru idi ki atını ko4turarak ya· 

nıma selen bir ıuvari kolordu Kumanda
ıu Paıayil ileriden rapor ııehrdim diye 
bağırarak elile bir 1ey uzattı aldığım ş;ey 

keskin k.öteli beyaz •• küçük bir tat par• 
çaaı idi bunun üzerinde kurtun kalemile 
~Öyle yaı:ılmıtll: 

(26 Aiu•tos 922, u.at 19 da geçilen ye 
kesilen lamir deınirrolunun balastından 
bir parçadır.) 

Ar1-da,lar o anda kalbime b•stıiım 

hu t~ı parçası b~na en büyük metaneti 
•eruıit ve arbk ıözümün önünde aeYsili 
lzmirimixin hayali cörünmeie ba,lamıtb. 

ikinci bir hatıra: 29 Aiuıtoa a1ı:tamı 
y•nİ Batlcumandan muharebesinden bir 
~ece evvel fU bulunduiumuı: yerlerde 
ınevzi alan dütnıan askerile fU kartiki 
ardıç ajaçlı tepelerde bulun;ın suw-arileri
miz muharebeye 1iri1milerdi. Oü,ma.nı st-

1..ı•lsrıyorlar ve top aletimiz onun müda
fea nıevcilerini !(~riden dövürordu.Atkam 

karartrken topçu kumandanı ancak otuz 

iki mermİ•İ kaldıimı haber ... e.ıdi. Deri.al 
).ücum emrini veNlim auıamıt ~İr halde 

bu eınri bekleyen atlılarımıı:rn düınıan 

Üzerine bir ablrtı vardiki ben onu aör
düiüm halde burün burada tasvirinden 
a.ci2iın. Bir çok Mehmetçiklerini. bu yer

lerde bırakan o hücum kolları dönütle
rinde b~rilktıklarından sok faı:la esirleri 
beril.her aetimitlerdir. O yorjuo askerltı
re bçan dü1mant önlemek l(in, o aece 
istirahat yerine. 35 kilometre ilerde bir 
yürüyüf hedefi •erdim. Bu emri de yolu 

Bir hatıra daha; lzmira cirdiii.mi:Jı 
kordondan ceçerken bir Mehmetçik 11 

nındaki arlır.adatr diier Mehmetçije ıötlı,ı 
dediğini bir zabi.timiz iıitmi,ti: 

"Ulan Mehmet, deiermit he", bekrtU' 
size bunu anlatayım. Arkadatlar biı:•-' 
dutmanlarrmız yalnı& vatanrnu&1 çijıı' 

yenler deii.ldi. Daha pek sok sizli. dut 

ınanlarımız vardı. Ordumuza fena proP' 
candalar salarlardı, O tahlil. parça t..lı' 
ların üzerine kurulanlar cahil brl'aktıkll 
n milletin1İ:ı;e mübarek belde olarak Hi· 
cazı, Baidadı, Ş.mı helletmiılerdir. 0 Ef 
Yeli Şam, ahiri Şam'' dire bir de darb 
mesel öiretmiılerdi. lıtiklil için vat-11 

kurtarmak için çahttıiımıc sıralarda 1 

mübarek denilen memleketler ehmizdırl' 

ııitmitti , lıte proparandacı dutmanJatf· 
mıx ••bu mübarek yerler elden ııi.ttilc.lt'1 

sonra bir c&wur l-r:mir İçin milleti lardı1'· 

mak doiru olur mu?" di,e milletin içi•' 

bir habis ruh aaldırmıılardır. Börle ki 
bia ruhlarla mü.cadele mevburiretinde L• 
lryorduk. Bu teıir altında kalan Mehmel 
çik hiç ııörmediği, bilmediii lıı:mire sit 

dlii. zamandır ki ancak i•i idrak edebil 
miı ve o süzol rurt için dökülen kani• 

rın dei"er olduiunu söylemi1tir. Bu ıün 1 

Mehmetçik milli i.stikl&lin tadını antamıt 

kendiıinia. köle deii.1 Efendi olduiun 

durmutlur. Arlır:ada.tlar, dah..a böyle pei 
çolıı: hatıralar vardır. Fakat ben art•• 
aöaüıne nihayet vereceiim. Bütün b~ 
sözler bir tarihten batka bir ıey deiildit 

Bizler tarih olup ııidiroruz. 1stikba1ia. fil 

bibi yeni nesil, ••nç Türklerim.ize bu J'İİ' 
ce 7erden ulu C.:zimi2 Büyük Reiaicüın 

t.u.rumuz Mustafa. Kemalin. cençliie o!•" 
hitabe.ini dillerinin, kalplerinin tesbi!ı· 
y•pıınlar, onu daima oku•unlar ve onun· 
la i•leainler, onun ıösterdiii yol ileriois 

deki parlayan ıtıklar& •izi ç.ok çabuk k•· 
vuıtura-=-k tak yoldur. Yaıasın srıillf!:l 

yafa Sin w-atan, ra1asın Gasi ! 

Büyük f.rkanı Harbiye Reisi Fevzi Paşa 
Hazretlerinin teşekkürleri 

ANKARA, 3l A.A. - B. E. H. Reisi Mütür Fevzi Paş• 
Hazretleri zaferin yıldönümü münasebetile ordu namma resnıl 
~·e hususi gelen tebriklere ayrı ayn cevap vermek mümkün ohn• 
dığırdan bilmukabele samimi teşekkürlerinin iblağma Anadolıı 
Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

Dumlupınardaki heyetlerdöndüleı 
ANKARA, 31 A.A. - Dumlupınar merasimine ittirak et• 

mek üzere giden Anka,·a Kayseri, Sıvaı heyetleri bugün saat 111 
de şehrimize avdet etmişlerdir. Kayseri Sıvat heyetleri bugüıl 
trenle memleketilerine avdt edeceklerdir. 

Yeni maarif kadroları 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Yeni maarif kadroları maarif 

ve!tili tarafından taatik edilmiştir • 

'· Orduya hediye ~dilen tayyareler 
ANKARA, 31 A.A. -- Dün memleketimizin muhtelif kötele 

rinde halkın teberruatı ile Tayyare cemiyetinin orduya hediye 
ettiği tayyarelere ad konma meraaimi yapılmııtır.Teberruat milJ 
tarı bir tayyare bedelini tutan kasabaların isimleri bu tayyarele
re verilmiş, 37 tayyare bu suretle atağıdaki isimleri almııtır: 

Araç, Akşehir, Hayrebolu, Gümüşhacıköy, lskilip, Beyoitlll 
Üsküdar, Adalar, Kaatamoni. Keıan, Saframbolu, Şarkikarahi· 
sar, Yalovaç, Bayburt, Erzurum, Nikaer Siverek, Mnevgat, Ger• 
mencik, Dir.ar, Soma, Bodrum, Sındırgı, Milas, Sef'erihisar; Fet· 
biye, Bala, Bilecik, Bolu, Düzce, Gebze, Gemlik; Karamürsel; 
Kütahya' Demirci' Cizre. 

İmalab Harbiye spor klübünün senei devriyesi 
ANKARA, 31 A.A. - imalatı harbiye spor klübünün altın~ 

kurulut yıldönümü münasebetile klüp tarafından bir çay ziyafet• 
verilmittir. lmalitı harbiye fabrikalar Umum Müdürü OımaII 
Zati Paşa, mıııtaka heyeti, fabrikalar arkanı ve spor klüplerini• 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

- - . 
- Kara günlerden sonra.,, Bun 
lan inıallah arayım! Siz de o
kuyun; zaten insan her kitabı 
okumalıdır. Bir kitabı okumak 
için muhakkak güzel olmasını 
istemek kendimize pek biiyük 
bir paye vermektir; Allah be
ni kendimi büyük ııörmekten 
korusun! 

2 - Bir mektup 
• Burhan Asaf a -

Azizim, 
24 ağustoı tarihli Hakimi

yeti milliye'de "Türk dili,, 
hakkında söylediklerini hiç doğ 
ru bulmadım. O yazıda, pole
mik üılubu ile izah ve müdafaa 
eUiJİQ- b.lamın, bence niçin 

- - --

yanlı9 olduiunu sana huıııtİ 
bir mekt11pla anlatmak isteyor 
dum; fakat sonra dütündüoı: 
bu münakaıada sen de, ben de 
yalnız olmadığımız için böyle 
açık mektup teklini daha mii· 
nasip gördüm. 

Dilimizin zenginleşmesini he 
yetlerden değil, ıahıılardaJI 
bekliyenlere, yani iddialarııı• 
benim de ittirak ettiğim kimse 
lere: "ferdiyetçiliğin köleleri.• 
d. b0 d. "k ıyorsun; ya ız e sıze: o· 
miteciliğin kavaalarr,, diye yi· 
ne o topu iade ederek ne olur? 
Belki bizeyeni bir sıfat daha bil 
!ursun, biz de onun kar9ılığı111 

ararıa. Fakat bu, meseleyi bi1 

adım bile ilerletmez; tıpkı tiı:II 
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Almanyaya ihracat bilakaydU sari devam edec 
Ekonomi 

Almanyaya serbesçe 
ihracat yapabileceğiz 

Her türlü takyidat kaldırıldı, 
taciri erimiz ne yapacaklar? 

Memleketin bazı ticaret merkez-1 Rapor hazırlandı 
!erinde ve ..ıırimizde Alman:ra'nın Türklye ile Irak araımda bir tl-
ihrac:atımıza bazı talıyidat ve tmhdi· caret mumhedesi akteclileceğinden 
dat konulduğu f&Tİaları deveran el· ihracat ofisinden bir rapor iıten• 
mekte ve bu hal ihracat tacirlerini mitti. Ofia bu raporu hazırlanu9tır. 
tereddüt ve endi,eye sevketmekt• 
diı-. Afyon fiatleri 

ihracat ofiai bu ıayial•m sebep- Afyon fiatleri aon günlerde yük-
lerini ve mevcut hakiki vaziyeti ya- aelmektedir. Şehrimizde bir müeu• 
landan tetkik etmit ve Bcrlln Tica- ıe 100 sandık afyon mubayaa etmit· 
ret mümessillijinden dün bu huıuı· tir. l:ı:mir'de de afyon ıı liraya ka· 
la kat'i malümal alnutbr· Gelen ra- dar ıatılmııtır. 
Porda üzüm, incir, fmdık, badem Hamburıı:'da aon hafta zarfında 
v.ı. gibi ihracat maddelerimiz için afyon fiatlerinde oalih husul bul
vazodilen tahdidatın ternamen rele- mut ve fiatler de yükıelmiıtir. 

dildiğini katiyeUe bildirilmektedir. Tiftikçiler istikbal pro
Badema Almanyaya yapılacak ibra· 
eatımız evvelce olduğu gibi bili.kay- gramını hazırladılar 
du şart devam edecektir. Ancak it- Teırinievvelin ilk haftaıında 
balat firmalarının talep edecekleri memleketimize ırelerek bir tetkik •• 
döviz için Ticaret odalanndan birer yahati yapacak olan Bradford ve 
vesika alacaklardır. Liej tiftik ve yapağı tacirlerinin ıe· 

Almanya':ra lhraoatmıw sekle- yahat programını teıbit etmek üzoe
dar edecek mevanl temamlle kalktı· re dün tiftik tacirleri Ofiıte bir lç
lı için alil-adar tadrlerimldn iste- tlma yapmıılar ve programı bitir

dikl~rl gibi Alman f!rmalarlle mua- mitlerdir. 

ınelelerfoe devam edebilecekleri ta· ı .. ~ ...................... ~~--=•' .. u--
bitdir. Kambiyo Borsası 

Yunan tütünleri . 
Sellnik tütün himaye ceml:red 

ınüdürti Macariıtan'da Yunan tütiln 
!erinin ıürümünü temin için bir let• 
kik seyahati yapllllflı· Bu tetkik se
)'abatı neticesi bir •porla Yunan 
Ticaret nezaretine bildirllmlııl. ih
racat ofiıi bu rapordan bir nllıhaıı· 

nı ele ıreçirmitlir. 

Tetkik edilecek 
bir teklif 

Bir film müesıeseai ofise müraca
atla muhtelif ihracat mallarımızın 
teşhiri ve propagandaoı için filmleı; 
tertibini teklif etmiltir. 

Ofis bu filmlerden ihracat malla
ı11111zın propagandası için ne derece· 
Ye kadar iıtifade edilebilecelini let· 

kik etmektedir. 

leterlln 1030, Kuron 15,93, 

Dolar 0,47,23, Şlllng 3,36,00 

Frank 12,03,50 Pe:zeta ll, 19,50 

Uret 9,02, R. mark t ,98,50 

Franlı:B. S,38,30 Zloti 4,201 

Drahmi 86,43, Pengll 2,70,90 

Frank 1. 2,42130 Ley 79,30, 

Leva 65,10, Dinar 26,80, 

Florin 1' 17' ~ervonc~ 1088 

Borsa 
harici 

f Altın 
Mecidiye 

1 Banknot 

Esham ve Talıvillitın 

istikrazı dablll 
Düyunu muvabblde 
lıı:ramlyell Demlryolları 

914, 
52,50 

265, 

nevi 
92,50 
70, 

3,50 

........................ - ...... ........................................................................... 
Tapada 

Tapuda yeni tayinler 
lstanbul tapu müdüriyetinde ye

ni bazı tayinler olmuştur. Kırklar· 
eli tapu mütlürü Kemal B. tekaüde 
•evkedilerek yerine T ekirdai tapu 
lnÜdürüBedri B. ve Bedri B.den mün 
hal kalan Tekirdağ tapu müdürlÜ· 
iüne Zonguldak tapu müdürü Mü
llir Bey ve Zonguldak taou müdür· 
lüiiüne de lıtanbul memurlarından 
P.'lehmet Salih Bey tayin edilmitlir. 
l'le.,üz tapu müdüriyeliı>in kadrosu 
tclmediği cihetle afustoı ınaatlan 
•crilmemittir. Evvelce tayin edildik 
ı..rini yazdıtımız Beyoğlu tapu ba§· 
llatibi Rü,ıü Beyle Oıküdar başka· 
lilıi Etref Beyler yeni vazifelerine 

lı.ıtlamıılardıı-. 

Selimiye camii 
Evkaf müdüriyeti tarafından Os· 

ı.iidardaki Selimiye camiinin tami · 
rini bir müteahhide ihale etmİf " .: 
tarniin dünden itibaren tamirine 
b;.ıılanmıttır. 

••••• 
Dr. Bürhaneddin B. 
Cerrahpata haıtaneıi operatöril 

oloktor Bürlıaneddin Bey yapmıf 
01duğ" tetkikat ıeyahatinden tehri· 
..,.ze avdet etmittir. 

~İye kadar tetekkül etmit ve 
lıııdan sonra teşkil oluna-
~k heyetleı·in onu halledeme
tkleri gibi! 

,, Diyoı·uaun ki: "F erdiyetçilİ· 
R~ıı köleleri, her şeyde olduğ~ 
lhbi, dilde de zamanın kuvvetı· 
ile ve Dante ve Suther'lerin de· 
!.ilse bile hiç olmazsa Littre'le· 
lııı çıkıp gelmesine güveniyor· 
lir.,, Dante ve Luther'lerle 
littre'leri biribirine nasıl ka· 
rıştırıyorsun? Aralarındaki 
Fark, sadece bir derece farkı de
g~ldir ki! Italya şairi ile Alm~n 
~ııı inkılapçısı, dillerini zengın 
!~§tirmiş, kurmutlar; F ~ansı:z 
11 ı:atçi ise dilinde, kendınden 
~\'el ..-.. 1 .. nlPrİn vantıklarını 

inhisarlar 

Otomatik sigara 
makinaları 

Tütün inhiıar idaresi ıiıara ve

ren yeni otomatik makineleri şehrin 
muhtelif yerlerine yerleştirmeğe 
başlamııtır. Bu makineler halkın 
zevkini okıadığından sigara satışını 

arttıracağı zannolunmaktadır · 

Hademei hayrat 
maaşları 

Evkaf müdüriyetince hademei 

hayratın ağustos maaıının tevziab

na bugünden itibaren baflanacak· 

br. Maaılar merkez ile Oıküclu' . ve 

B 
· ı Evkaf idarelerinden tedıye eyog u 

edilecektir. ----
Zehirli patlıcan 

. hmet 
Küçük pazarda oturan M~. 

oğlu Aziz evvelki ıün teıemnıun a

limeti ıöstenniş, ha<Jtaneye nakle

dilmiştir. . 
• • bo uk patlıcan konserveli 

Azızın z 
yemek ıuretile ;ı:elıirlendiği anlatd· 

maktadır . 

. . . Bunları bir arada 
t •nıf etmı,. ·ı aa h' · mimar ı e mak şe ıra ve . j,:f deni~ haritasını çıkaranı bır 
tutmak gibi olur. . ,,1 . 

b·ıh Lıttre erın Hayır, ı assa .. k" . . . · ruz çun u 
gelmesını ıstemıyo ' h lb ki 
onlar dili durdurdular, -~ı u 
"rk enin düzelmeğe degı ' ~e· 
t~ ç k · ·n kanşmağa ihtıya 
nıtleme ıçı 

1 vardır. l' · c B .. eldokuması ve e ıtı 
ugun d"" · .. .. .. bezeneıne ıgımız 

ile ortunup k' 1 
. . dı'I hususunda da es ı usu. 
ıçın . •· · 'kt'f edemıyecegımızı 
!erle ı ı a . 1 
söylüyor ve dilin zengı~ eşde
. i şairlerden, muharrırler en 

b:klemek, eldokuması ku~a.ş 
. meyi andırır demeğe getırı· 

gıy Pek'ıyi anlayamadım; 
yorsun. 

VllAg~tte ------
Maaş 
Bugün 

Eytam ve eramil ma
aşı da başlıyor 

Defterdarlık eylul umumi ınaat 
lıtih%aratını ikmal ctmittlr. 

Maa§ bugün verilecektir. Eytam, 
eramil ve mütekaidin maqlarmm 
tevziatına da huırün batlanacaktrr. 

Yeni mektupçu 
Vil&yetin yeni mektupçusu Oı· 

man Bey, dün ite baılamıtbr· 

Sıhhat 
işleri ----Şehirde sari hastalık 

yoktur 
Sıhhıye müdüriyetinden bir mu

harririmizin yaptığı tahkikata naza 
ran, şehrimizde iki günden beri ti

fo vak'ası olmaınııtrr. 
lotanbul'da halen sari bir hasla· 

lık yoktur. 

Dispanser inşaatı 
Bu sene, bütçede tasarruf dola

yısile vilayet dahilinde yeni diıpan

ıer inıa edilmiyecektir. 

Basra' da kolera var 
Gelen malUmata nazaran Basra' • 

da Kolera çıkmıtbr. Kolera ıon ailn 
lerde artmıttrr. B.,. günde ı90 ı.;,;. 
nin öldüğü bildirilmektedir. Bütün 
hudutlar kapanmı,ırr. Yolcular sıkı 
takyıdata tabi tutulmaktadırlar. 

Bakım evi 
Edirnekapı'da açılan cllıpanoenn 

bir kısmı çocuk bakım ev1 ittihaz o
lunacaktır. Bura11 yakınd• açılacak
tır. • \ 

Rus 
işçileri 
Bu akşam gidiyorlar 

Şehrimizde bulunan Rua itçilerl 
dün lıtanbulun f&Yanı tema,. yer
lerini ve bazı fabrikalan ziyaret e
derek tetkikatta bulunmu'1ardır. 

Ruı amelesinin seyahat etmekte 
bulunduğu Ukranya ııemlainde bu
ııün matbuat müme11illeri ve b8%ı 

zevata bir reımi kabul yapılarak 

kendilerine bu seyahat ve hedefi 
h•kkında izahat verilecektir. 

Ukranya vapuru bu akşam lima· 
nnruzdan hareket edecektir. 

Emektar bir polis amiri 
tekaüdünü istedi 

38 ıene bilafaaıla lıtanbul zabı· 
ta11na hizmet etmit olan taharri ser 
ko>miıeri Mehmet Ali Bey dün ken
di arzusu ile tekaüde sevkedilmit

tir. 
Mehmet Ali Bey Nazım paşa 

zaptiye nazırı olduğunun üçüncü a:ü 
nü :?5 ya,ında iken poliıe intisap et• 
miş, Ermeni ihtililinde, Yıldız ıui 
kaıdında, Samatya ısyarunda ve da
ha birçok tarihi vak'alarda hizmet
leri görülmü,, bunlardan birisinde 

de yaralanmıttır. 
Mehmet Ali Beyin :son hi~meti 

ikinci fUbe birinci kı .. rm 

serkomİgerliğİ olmu4tur. 

tahkikat 

Mumaileyh tam 63 :ratındadır. 

Dün arkadatlarına ved• ederlıen 
ııôz ye,larını zııl>tedememi,: 

"_ Ben bu daireden aynlamam, 
gene iıer gün gelip ıizi ziyaret ede
ceğim, Milletime hizmetten geri 

durmıyac•iım" dem.ittir. 
Mehmet Ali Beyin 38 ıenelik po

lis hayatında en küçük bir mü•ha· 
zeye maruz kalmaınıt olmasr vazife· 
rini ne dereoe .ukuf ve dürüıti ile 
ifa ettiğinin en büyük delilidu. 

el ile işletilen tezgahın yerine 
ne koyuyorsun? Öyle ise yanı
lıyorsun; makina vahdet göste
rir; onu kullanan herkesin, mil 
yonlarca inıanın onun mucidi
nin, yani tek adamın kafasına 
tabi olması demektir. Makina, 
iyi anla,ılınca en kuvvetlinin, 
en akıllının her şeye rağmen 
kütleye hakimiyeti demek olan 
fertçiliğin zaferidir. Heyetler, 
"hakikat şimşeğinin fikirlerin 
çarpışmasından çıkmasını,, bek 
Jiyen heyetler, fertlerin keyfi. 
yetine değil, kemiyetine itibar 
eden liberalliği temsil eder. 

Bir Dante'nin, bir Luther'in 
değilse bile bir Mistral'in gel
mesini beklemeğe mecburuz. 

Ölüm hadisesinde 
kast var mı? 

Şoför Sezai Efen dinin dün 
mahkumiyeti istenildi 

Istanbul ikinci ceza. mahke
mesinde dün bir müddet evvel 
Arnavutköyünde vukua gelen 
otomobil kazasına ait davanın 
rüyetine devam edilmittir. 

Bu davada maznun, §oför Se 
zai Efendidir. Eniştesini otoma 
bilin çamurluğuna bindirdiğive 
Arnavutköyünden geçerken o
tomobilin elektrik direğine 
çarptığı, bu suretle çamurlukta 
duran er.i•tesinin öldüğü mev
zuu bahistir • 

Dünkü celsede otomobilin 
ehli vukuf tarafından muayene 
sine dair rapor okunmuş, muha 
kemenin tahkikat safhası bit
mİ§, müddei umumi muavını 
Kamil Bey, mütaleasını bildire 
rek, Sezai Efendinin tedbirsiz
lik ve dikkatsizlik suretile ölü 
me sebep olmaktan ceza kanu 
nunun 455 inci maddesine gö 
re tecziyesini istemittir. 

Bundan sonra müdafaa yapıl 
mış ve muhakeme kararın tebll 
ği için çarfambaya bırakılmış· 
tır. 

Bir komünist 
Aydında komüniıtlik madde 

sinden hakkında tahkikat yapı· 
lan Sabahaddin Bey isminde bi 
risi, mahalli müddei umumili-

liğindeo vaki i§'ar ve gönderi· 
len müzekkere mucibince Üskü 
darda tevkif edilmittir. Kendisi 
dün lzmire gönderilmiştir. 

Poiitikadan müdevver 
bir dava 

İstanbul ikinci ceza mahke· 
mesinde dünbiı· müstehcen neş 
riyat davasının rüyetine batlan 
mıttır. 

Dava, faaliyetini tatil etmit 
olan "Politika,, gazetesi aley
hindedir. Gazete vaktile çıkan 
bir karikatürle altındaki yazı
nın ifade ettiği mana, müddei 
umumilikçe müstehcen görül
müş, dava açılmıştır. 

Dünkü celsede, gazetenin 
mes'ul müdürü Hikmet Münif 
B. mahkemede hazır bulunmuı 
bu karikatürde ve yazısında 
müstehcenlik olmadığını söyle 
miştir. Müddei umumi muavini 
Kamil Bey, müstehcen olduğu 
mütaleasında bulunmuı, netir 
zamanı itibarile eski matbuat 
kanunu deliletile ceza kanunu
nun 426 ıncı maddeıine göre 
ceza istemiştir. 

Müdafaa için mühlet iatenil: 
diğinden, muhakeme yarın ıaat 
ondörde bırakılmııtır. 
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Fabrikatörler dün 
Istanbulun sınai 

vaziyetini konuştular 
Milli bir sanayi bankasının 

açılmasını isteyorlar 
Dün lstanbul fabrikatörlet"İ 

Milli Sanayi Birliğinde mühim 
bir içtima yapmı~lardır . 

İstanbul meb'usu Vasıf, 
Sanayi umum müdürü Şerif ve 
sanayi müfettiti umumilerin· 
den Kudret Beylerin de iştirak 
ettikleri bu içtimada, Şerif B. 
sanayi erbabı ile yakından Le
maa etınit ve isteklerini tesbit 
etmittir. İçtimada bilhassa 
gümrük tarife kanununun aı· 
nai mamulatı alakadar eden me 
vaddının milli sanayi lehine ta
dil ve inkişafını temin ~çin tef-

-----
Ondan asri istediğimiz kelime 
değil, fikirdir, mefhumdur; bir 
fikir, bir mefhum da ortaya çır
çıplak atılmayacağından o, bun 
!arın ismini de koyacaktır. 

"Makinanın batında durau 11 

dam: "bu parçanın adı nedir?,, 
diye; laf değil, fikir yapan a
dam: "ben, saatin yelkovanı ka 
dar vuzuh isteyen bir fikri, an
nemin mutfak, yahut misafir 
odası vokabüleri ile nasıl ifade 
edeyim?,, diye çırpınıyor,, di
yorsun. Bu bahsettiğin adamla 
rın birer masal kahramanı oldu 
ğunu bilirsin: Makinanın ba
şındaki adam anım bütün par
çalaı·ının ismini kor, hiç olmaz
sa mevcut olanı alır. O"lara 

viki sanayi kanununa tezyil e
dilmt>si lazım &elen maddeler 
üzerinde görütülmüştür. Fabri 
katörler münhasıran erbabı sa
nayie yardım etmek ve sanayı 
kredisini temin etmek üzere 
bir Milli Sanayi Bankasının a
çılmuı hakkındaki tasavvurla
rını da izah etmitlerdir. Bu e
aaı üzerinde aürat'le yürünme 
si kararlattınlmıttır . 

Bundan sonra Ticaret ve 
Sanayi odasında erbabı sanayi. 
in münaaefeten temsili mesaili 
müzakere ve oldukça harareti~ 
münakatalar cereyan etmittir. 

isim koymuyorsa, emin ol ki 
onların ne ite yaradığını iyice 
bilmiyordur; fikir de, kendisini 
hakikaten kavramı§ adamın ka
fasına ifadeıi ile gelir. Fikri o
lup ta onu ifade edemediği için 
çırpınan kimi gördün? 

işin iç yüzünü söylemiyor
yorsun, söylemiyoruz. Hepimiz 
de fikir sahibi görünmek heve
sindeyiz; fakat içimizde dört 
tane fikri olan kimse yok. 

Hani o yazının bir yerinde 
"keman telinden kopma ve en 
zevk şımarığı kulaklar için ko
tarılmıt kelime,, diye alay edi
youun; güzt>I ! fakat insaf et, 
sen de dahil olmak lizere hepi· 
miz böyle lafza merbut c!eğil 

Belediyede --
Fi at 
Ljsteleri 

1 Bir ay sonra yemek 
fiatlerinde 

değişiklik olmıyacak 
Belediye kanunu mucibinoe bele· 

diyenin lokantaların mekülit ve 
me§rubat liıtelerini teikik ve tastik 
etmeai lazımdır. 

Taatik muamelesini yapbrm•ları 
için belediyece lokantalara eyl\ıl ni
hayetine kadar mühlet vcrmiıtir. 

Şimdiye kadar ancak 6 lokanta mü
racaatla belediyeye fiat listelerini 
lastik ettirmi§lerdir. 

Bu listeler dükkanlarda müıte
rilerin görebilecekleri yerlere asıla .. 
cak ve büyük harflerle yazılacaktır. 

T eşrinievvelin birinden itibaren 
listelerini tastik ettirmemit olan lo
kantalara para ceza11 kesilecektir. 
Gene teşrinievvelden itibaren lokan
talann fial tarifeleri tetkik edilecek, 
aynı mahalde bulunan, aynı sınıftan 
lokantaların aynı cinıten yemekle
rinde fiat farkı görülürae, bu farkın 
sebepleri arqtrrılacaktır. 

Belediye seyahat pro
gramını hazırlamadı 
Şehrimizde bulunan Ruı amelesi

nin şehirdeki dola§ma programları· 

nın belediye tarafmdan tanzim edil· 
diği oöyleniyordu. 

Bu ıayia ıeyyahin itleri müdilr· 
lüğünün tehrimize gelen yüz kİfİ· 
den fazla seyyah gruplan için hazır 
!anan proıı:ramlan tetkik etmekte ol 
maaından galattır. Belediye pro
gram hazsrlamamıı, hazırlanan pro

iramı tetkik etmittir. 

Seyyahlar için ıehir 
rehberi 

Belediye seyyah itleri mii
dürlüğü seyyahların lıtanbula 
ıelmelerini ve lstanbulda ika
metlerini teshil için "İstanbul 
ıehri" ünvanı ile bir broıür n~ 
retmeğe kara.r vermiıtir. Bu 
bro§ürde ıehinle mevcut bütün 
otellerin isimleri, mevkileri, va 
sati fiatleri, aınıflan gösterile 

cek, İatanbula muhtelif memle 
ketlerderı gelen deniz, kara, ha 
va yollarının fiatleri, nakliyat 
ücretleri ve tehir hakkında sııir 
bazı malumat bulunacaktır. 

Broıilr inıılizce1 franaızça, 
almanca tabedilecek, fakat ev
veli inğilizcesl basılacaktır. 

Hizmetçilerin tescili 
devam ediyor 

Belediye müstahdemin §U· 
besi mustahdeminin kayıt ve 
tesçili muamelesine devam et
mektedir. 

T esçil muamelesi 15 teşrini 
sanide ikmal edilmiş buluna
caktır. Bu müddetin hitamın
da milstahdenin tubesi ıehirde 
itçi istihdam eden bütün mü
essese ve fabrikaların azami 
ve asgari itçi kadrolannı iati
yecek ve bu kadrolardan mün
hal vuku buldugça belediyeye 
haber verilmesini istiyecektir. 

İtinden çıkan itçiler ve müs 
tahdemler de vaziyetlerinden 
günü gününe belediyeyi haber 
dar edeceklPri için belediye her 
vakit it ve itçi vaziyetini kartı 
la§trmıt bulunacak ve bu au
retle İfçiye it bulması, ite de 
itçi bulunması imkanını ihzar 
etmit olacaktır. 

Müıtahdimin idaresi icap 
ederse itçiye it, ite itçi bulun
ması için tavaasütta yapacak, 
talimatnameai tatil edilecektir. 

miyiz? Kelime yani fikre isim 
mi anyoruz? Oyle olH idi bul
duklanmızla iktifa ederdik. Ha 
yır, kimini arapça, kimini frenk 
çe diye ı·eddediyor, haliı türk
çesini arıyoruz. 

Bırakın, herkes iatediği gibi 
söylesin, yeter ki bugün var
mak iıtediğimiz hedefe götüre 
cek fikirleri getirsin. Dil bu fi. 
kirlerle tetekkül edecektir. 
Zannediyoruz lci bir lugat kita
bı yapılınca hemen Avrupai fi. 
kirleri ifade edivereceğiz; ev
vela o fikirleri getirmenin, on
ları kavramanın yolunu bula
lım. Bizde Avrupayı ııölge ha
linde değil, cidden anlayan a
damlar yeti,tiği gün mesele hal 

Maarifte 

Listeler 
ı· isteniyor 
Kaç talebe döndü kaç 

talebe sınıfını geçti? 
Maarif vekaleti lise ve orta 

mekteplere bir tamim gönderi! 
rek aon üç sene zarfında bütüıo 
sınıflarda kaç talebe terfi etti· 
ğini, kaç talebe ikmale ve ip. 
kaya kaldığını gösteren bir is
tatistik İstemittir. Mektepler 
bu istatistiği hazırlayarak ve· 
kalete takdim edeceklerdir. 

Konferansların mevzuu 
Maarif vekaleti liselere gön

derdiği bir tamimde ders batla 
dıktan sonra talebeye verile
cek vatani, terbiyevi ve ilml 
konferansların mevzularını İS· 
temiıtir. Mektepler bunlan tes 
bit ederek vekalete göndere(:ek 
tir 

Liselerde tedrisat 
Vekalet liae ve ortamektep· 

lere bir taminı göndererek bu 
sene tedrisata 19 eylulde bas. 
!anmasını bildirmittir. Bu sene 
derslere bir ay evvel batlanmış 
olacaktır . • 

Ekmek 
Ucuzlıgacak 

Yirmi gün sonra 6 ku-
ruşa düşeceği 

hesap ediliyor 
Dön Ticaret ve Zahire bor-

1aamda yilzde üç çavdarlı buğ 
day 5 kurut 10 paraya, yüzde 
9 çavdarlı buğday 4 kurut 10 
paraya, yüzde 20 çavdarlı bu~ 
day da 3 kuru, 30 paraya satıl 
mıthr. 

Dün belediyede tesbit edj. 
len ekmek fiati 20 gün evı;eı 
borsada muamele gören buğ
daydan yapılmı9 un piyasasına 
göre tesbit edilmiş bulunm, k
tadır. 

Borsada buğday fiatlerinde 
bugünkü miktar üzerinden biı 
iıtikrar hüaule gelirse, 20 gim 
sonra ekmek fiatleri 2 kuruş 
birden dütecek, bugün 8 kuru 
ıa satılan ekmeği 20 gün sonra 
6 kuruşa yemek kabil olacak 
tır. 

Maamafih belediyenin 8 ku
rut narhma rağmen, ~ehrin bir 
çok yerlerinde ekmek timdiden 
7 kuruşa satılmaktadır. 

Selim Sırn beyin 
konferansı 

Selim Sırn Be:r bu ak,am saat 
yedide mutat Salı konferanılarınn 

33 lincüıüıoü verecektir. 
Mevzu: Bir ırk naad güzelleıiı 

ve na11l bozulur? 

Mesut bir doğum 
f.ıanbul Vill:reti Jtındanna ku· 

mandanlığı alay mülhaln yüz batı 
Fuat Beyin bir erlıelı: çoculu dünyı 
ya geldili memnuniyetle haber a 
lınmı,br. Omer Yavuz hmi konan 
bu yavruya uzun ömürler temenni 
o?ul'ur. 

Ekmek narhı ipka 
edildi 

Belediye lktısat müdürlü
iü dün ekmek narhını tetkik 
etmit ve neticede esiri narhı ib 
ka etınittir . 

Bu hafta gene ekmek 8 ku· 
ru,a, fırancala 13 kuruta satı· 
lacaktr. 

ledilmit demektirı -1ar kitaı> 
yazacak, tercüme edecek ve dil, 
birden bire yoluna ııirmit bulu 
nacak. Ortaya, aadece bir lu
gat içinde atılmıt kelinıeler, 
hiç bir vücut üzerinde ölçüsü 
alınmadan dikilmiı elbiseye 
benzer. Ölü bir §eydlr; hiç bir 
İte yaramaz . 

Bırakın herkes iıtedilıi ıibi 
söylesin; araya araya doğru dü 
§Ünmeği ve düıündültlinü ifade 
etmenin çaresini bulacaktır. Ye 
ter ki dütünaün ! Yeter ki bü
tün gayesi bir takım kelinıcle 
ri yanyana getirmekten lbrret 
olmasın! 

Türkçenin sel&meti namına 
lugat iatemiyelim. 

llluruH•h Aıa 

• 
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1 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 
No: 100 Telı:raf adresi: Milliyet, 

tanbuJ. 
Telefon numaralarr: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
aybğr 

.. .. 

Türkiye için Hariç içia 
400 kuruı 800 kurut 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

f 
1 

r. Gazete ve matbaaya ait itler 
n müdiriyete müracaat edilir~ 
Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 

" 
' ' 1 

, , ıbol ebnez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 24 , 

1 

asgari 15 derece idi. Bu-
1 gün ruzgir poyraz hava 

1 açık. 

1 fELf~ 
Adada hayat 
.. ' suremezsem ... r 

; Doktor Celal Muhtar Bey-
ndinin Adanın en güzel bir 
;rinde asri bir mezarlık tesis 
! belediyeye hediye edeceğini 
:renmeyen kalmamıştır. Ar-

' ıdaşlanmdan birisini gör
ım, bu meseleyi parnıağına 
>iamış, 
"- Çek şükür! dedi .... Artık 

i özüm ~çık gitmeyeceğim! Ö
ı. ,den beri Adada hayat sür
: .ek ist.ordim, fakat fıkaralık 

1 ~ .izünden maksadıma nail ola-
ıamıstım. Celal Muhtar Beyin " . l: .dada bir mezarlık vakfettiği-

ı' i haber aldım. Artık gözüm a
,'1 k gitmeyecek. Şimdiden va-

\ 
yetnamemi yazdım. Ölürsem, 

: eni bu mezarlığa gömsünler. 
I, .ma şöyle havadar ve manza-
1 •sı güzel bir yere. Hiç olmaz-

' öbür dünyadaki hayı'.Lımı A
ada geçireyinıu ·• ,, 

Bilmem Celal Muhtar Bey
mdi, vakfedeceği mezarlık 

1
1 erini Adada seçerken onun 

,1 öyle rağbete mazhar olacağı
• dütünmüt müydü? 

1
1 'okatlıyan - Patakhyan 

Avam arasında biıüile alay 
tmek lazım gelirse: 
- Beğenmedisen git Tokat

yanda ye! diye söylenen bir 
Ciz vardır 

Bu sözün eskiden ne kadar 
oğru olduğunn bilmiyorum, la 
'in bu günler için bir manası 
almamış olduğunu geçende 
·, ,.byadaki pastahanaede .. tesa 
üf ettiğim servis ve yiyecek 

ı ı ıkaralığından anladım .. Yiye
ek ve içecek bulamayıp biri
irinin yüzüne bakarak safra 
astırmaya çalışan halkın hali 
arp esnasında vesika ekmeği 
ekleyenlere pek benzeyordu. 
lu sırada müşterilerden birisi 
e:li ki: 

- Şu yerin yaftaımı ( T o
atlıyan) yerine( Pataklıyan) 

· apsanız daha iyi olur ... 

FELEK 

Falih Rıfkı . 
Bu İsmi, "finolar, lli.hna yap 

raklan .. ,, şeklinde küfürlerin 
konfeti gibi yağdığı bir kavga 
saimeainin gürültüleri arasın
da işittim. 

Bu ismi, kanıksamış poli ti
kacılar . acıkmış kurdun kar
§ısındaki kuzuya diş bilemesi 
gibi • damak lezzeti ve iştah 
tazeliği ile söylerken duy
dum. 

Bu ismi, dost gözüken a -
ğızlardan, bir safra . acılığile 
akarken gördüm. 

Bu ismi, Ankara üzerine 
savrulan her zehirli okun u
cunda, okun hızını parçala
mı§ bir çelik li.vha olarak bul 
dum. 

Anladım ki, Falih Rıfkı, 
bir "Serdengeçti,, dir. 

'fo "' "' 

Falih Rıfkı ımzasını iki 
yeni cildin üzerinde okuyo
rum. Aınlamışsınızdır: Falih 
Rifkı, yakın dostumdur. 

Dost demek, içindekini sak 
lamıyan demektir. işte "Fa
şist Roma, Kemalist Tiran ve 
kaybolınut Makedonya,, ile 
"Denizaşın,, nı bu sıfatla oku
duktan sonra bu sıfatla tenkit 
edeceğim: 

'(. '!- J(. 

"F afist Roma, Kemalist Ti 
ran ve kaybolmuş Makedon
ya,, 

Bu kitap, bir yolcunun gö
rüşleridir. Hem lugat mana
sında bir yolcunun hem de in
kılap lisanında bir yolcunun. 

Falih Rrfkı bavulunu hazır 
!arken , Ankara gözlüğünü u
nutmamış, ve bütün o mem
leketleri, beraberinde götür
düğü bu gözlükle görmüş. E
ğer, Beyoğlunda dolaşanlann 
miyopluğu ile gitseydi , bize, 
konfor şikayetleri ve dejenere 
gönüllerin hürriyet hıçkınkla
rile dolu bir bozuk plak geti
rirdi. 

Makedonya'nın ismi kadar 
güzel ovalarında dolaşırken, 

İmparatorluk günlerine yetit
miş bir adamm hafif bir has
ret ve dertliliğini seziyor. 
Fakat realist Ankaralı, tep
mek istiyen bu romantik duy
guyu derhal çiğniyor ve "Ru
meli'yi unutalım!,, diyor. 

Tiran faslında, muharrirle 
beraber değilim. Tiran "Kema 
list,, olmaktan bağlı yahut 
serbest olmak kadar uzaktır. 
Gözünü, Ankara'dan ayırma
ması ve onu anlamağa çalış-. 
ması, gerçi, ileriye doğru a-. 
tılmış büyük bir adımdır. Fa
k at Ankara'nın en büyük do
ğumu, kaytsız şartsız kurtuluş 
tur. Hem içeriye hem dışan
ya doğru. Ankara'da garplı 
umranıo estetiği vardır. Fa
kat bunda· ı ve bunun gibi dış 
manzarayı süsler ikinci ve ü
çüncü derecede hususiyetlerin 
üzerinde bir esas ve diri vasıf 
vardır ki, Ankara Ollunla du~ 
rur ve onsuz yıkılır . Bu va 
sıf: Ankara'nın müstakil mil
let ethik'idir. 

Faşist Roma kısmı, kita
bın sıklet merkezidir . 

Burada, Falih Rıfkı; temel
leri dışarıya uğramış eski gar 
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BA~IDÖNÜKLER 
lhrahim Necmi 

- Evet, fransızca savoir 
•ivre kitaplarında okumuştum. 
luna viait de digestion der-

1 ennış. 

- Onun için önümüzdeki 
>azartesi Muhteşem Nihat 
-lanımefendiye gelmelisiniz. 
)teki davetlerde davet sahip· 
erinin kabul günlerini öğren. 
neyi de unutmayın . 

- Teşekkür ederim. Unut. 
nam efendim. 

- Affedersiniz, size nasi
ıat veriyorum, ama sizi çok 
>eğendim de ... Sizin gibi genç 
e<i çok severim. Hele siz o 
ca .far sevimli, o kadar cazibe 
.isiniz ki ... 

~lebruke Numan Hanım, 
tJımet Nebille fokstrot oynu 
rordu: 

- Nebil B .. v. mektepte 

iken hangi mahallede oturuyor 
dunuz? 

- Sultan Selimde, efen
dim. 

- Galiba ben sizi o zaman 
dan tanıyacağım. Eviniz, Da
rüuefakadan aşağıya doğru 
Çukurbostan taraflarında de
ğil miydi? 

- Evet, efendim. 
- Galiba babaoız da muta 

sarrıflıktan mütekait mi, ne, 
öyle bir şeydi. 

- Evet, efendim. 
- Siz beni hiç hatırlamıyor 

musunuz? 
- Hatırlıyamadım, Ha

ııımefendi . 
- Ben sizi pek ala hatırla

dım. Siziq oturduğunuz soka
ğın köşesinde tahini boyalı 
bir ev vardı, "ani. fote ben o 
evde idim. 

bın yanında bir milletin rakam 
rakam toplanmış idare ve ener 
jisi sayesinde kurulmakta o
lan yeni bir yapının, müvaze
ne muadelelerini anlatmağa 
çalışıyor. İknam bütün usul
lerine baş vuruyor. Yerine gö
re, davacıyı, hakimi ve şahit
leri konuşturuyor. Güzel bir 
lisanın bütün çarklarını işleti
yor. Titiz bir ısrarla , okuya
nı, hükme doğru sürüklemek 
istiyor. Çekiyor gösteri
yor, sarsıyor gösteriyor, dö
nüyor gösteriyor: "Burada fel 
cin yıkıp serdiği bir cisim var 
dır. Bu cismi bir yeni kudret 
tılısımh bir dev gibi gezdire· 
biliyor, görmüyor musunuz?,, 
diyor . 

Vakit kazanmak için 
Harik ve hagat iizerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Calatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmak ~adır. 

- Frans:zcada n -

Seyyaı· acente M. Mercadon 
vazifesi itibarile şehirden şehi
re dolaşıyordu. Gene bir gün 
trende yanlış bir hat aldığını 
anlayınca, ilk istasyonda indi 
ve şef dö gara sordu: 

- Nasıl , iyi oldu mu 
dim? Telefon: Beyoğlu - 2003 

Yolcu içini çekti: 
- Daha bir saat otuz beş 

dakika bekliyeceğiz. Siz saçla
rımı daha kısa kesiniz. Acele-

Muallim Mubahat Bey tarafından -c 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

- Geriye ilk tren ne zaman? 
- İki buçuk saat sonra efen 

dim. 
Eyvaaah ! iki buçuk saat na 

sıl bekleyecek? Burası bir köy! 
Dört beş ev yol boyuna sıralan 
mış üç dört çiftlik .. Öte taraf 
arzullahı vasia.. Ne bir kah
ve, ne bir lokanta, ne bİı' dük. 
kan .. 

ye lüzum yok, anladınız ya! 

İhtiyar berber tekrar işe 
başladı ve bir müddet 
tekrar sordu: 

(Herbert N. Gasson) un 
İDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERİ 

BULMAK SAN'ATt 
- Şimdi nasıl efendim? İs

tediğiniz gibi olmadı mı? Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

- Hayır, hayır! Da'.ha kısa, 
daha kısa kesiniz! 

Bütün İt adamlarına tavsiye ederiz 
Falih Rıfkı, F atizmi, esas

ları ile mütalea etmekle bera· 
ber, asıl, bir "ileriye doğru 
hamle ile gitmek ve, yolu kı
saltmak usulü,. olarak tetkik 
ediyor. 

Kısa bir ke•iiten sonra ye
ese düşen Merkadon iki buçuk 
saatlik vaktini geçirmek için, 
istasyonun intizar salonunda 
daha müsait yer olmadığını an 
lamıtşı. Tam istasyona gelir
ken, bir küçük levha nazarı 
dikkatini celbetti. Acemice ya 
zılmış harflerle şu kelimeyi o
kudu: "Perükar,. 

1 
Tevzi m;)halli: · : ~ LT L8 t 1 il ı 

Eğer, esaslarını daha fazla 
tahlil ederek onları bizim inkı
labrmızınkiler ile karşılaştır
mış ve bir hükme bağlamış ol
saydı, o zaman, hem ayrılmaz 
noktaları daha fazla işaretlen
miş, hem de bizim inkılabımı 
za esas olan sosyal ve ekono
mik fikrin, Faşizme nazaran, 
ileriliği ve yüksekliği anlaşıl
mış olacaktı 

Böyle olmakla beraber, "Fa 
,iat Roma, Kemalist Tiran ve 
kaybolmuş Makedonya,, ya 
inkılap kütüphanemizin ilk cil
di nazarile bakabiliriz. Eserin 
en büyük kıymeti de budur. 

M. Mercadon'un saçları 
hayli uzamıştı. Sakalları da 
öyle .. Kestirirse şöyle böyle 
bir saat kazanacağını düşündü. 
Ve dükkana girdi . 

Buruşuk yüzlü yaşı geçkin
ce bir adam karsıladı ve mül
tefit bir tebessü~le bir iskem
le uzattı ve Mercadon oturdu: 

- Saclarımı keseceksin. 

Rötuş yapa yapa Mercadon 
nun kafasındaki saçların tulü 
bir milimetreye kadar indi. Bu 
kadar acıklı bir fedakarlığa Çapras kelimeler 
rağmen, daha treni bir saat • ·· ı 4 5 e 7 s • ıo ıı 

beklemek lazımdı. Tam o sıra- 1 M ı A r ı<.-, 1 I NIAı~ ı A 1 R K 
da, iki üç gün evvel Caen'de /'.. iTi A Kl•iL Al f IN lii U 
tanıştığı güzel bir kadını ha- Z l• fzT"fTiiffE\~• l. • I !\ R 
tırladı. Bu kadın ona: "Dün- u L A ril/\I M 1 A z o iN • 
yada sakallı bir adamı sev- TA N\~NIB _!::_ NK I• K 
mem., demişti. · • L •IK E L AıMl• K 1 

M. Mercadon emretti: S E MIA •\EIRA°Z[f L 
- Şimdi de şu sakalları • • • BJ Al~ı•IN I AI~ f 

mükemmelen bir tıraş ediniz F fK • \ B f ı Z 11~ F \ .b,JM 
bakalım! 101 GIAZ/E TEl•IS Elif• 

Köyde sakal kesmek .. Ber- 11 E/zii••ı ·fıl\I 1 Rlii• 

Dünkü ıeklin halli 

1 2 t 4 t 8 f 8 9 IO 11 

Yeni neşriyat 
Gül ve Lale 
bahçelerinde 

Şair Yahya Saim B.in"Gül Ye 

Lale bahçelerinde" ünvanlı bir 
şiir kitabı intişar etmiştir. Mu
kaddemesinde san'ata dair kıy. 
metli bir bendi ihtiva eden bu 
tiir kitabının alaka ve zevfkle 
karilerimizin mütalea P.decekle 
rinden eminiz. 

s. o. s. 
Ercüment Behzadın şiirleri

dir. Yakında neşredilecektir. 

Resimli şark 
Amma ç-;,k dikkatli kesmeli. 
Hiç aceleye lüzum yok. Benim 
bol bol vaktim var . 

Berber işe başladı. Şehirli 

ber itiraz edecek oldu, fakat 
ısı-arlar karşısında usturayı eli 
ne aldı. Bu suretle de bir çey 
rek saat vakit kazandı • 1 1 1 1 1 1 1 '• I 1 9 numaralı eylOI nüshası ü9 

1-1-!T.l• ı I• •\-1 renkli'gayet güzel bir kapak i-"Denizaşırı., 

Baskı, çok güzel. Devlet 

bir müşteriye hizmetten son de O dakika bir gün evvel 
rece memnun, konuşmadan ve Roubaix de tanıdığı ve evvel . 
azami itina ile çalışıyordu. kisinden daha güzel bir kadının 

•l_ l_ l_ l•I • ,-,-1-1• çincle: 
•l_ı_l_!_llı•'l-1 Mehmetçiğin abidesi huzu-

Matbaası, Devlet sermayesini 
utarulırmamış t ıı·. Tebrik ede- Mercadon aynadan berbe- bıyıksız adamlardan hoşlandı

rin harekatını takip ediyor ve 
1---1-li;mı-l-1 runda, kendi kendini bil (Ru-

& • '•I• • ı • . hiyat), Lozan sulhü, altın me· 

l __ ı\-. ı,-.1-!1 •._-ı=ı-J--•-l\-.ı. · seleai, şiir ve edebiyat sahiferiz . ğını söylemiş olduğunu hatırgöz ucile le, arkada duvar sa. 
Lisan, "muharririn de işa- atinin beyaz kadranına bakı- !attı: 

ret ettiği gibi ., arap harfleri- yordu. Yirmi dakika geçti. - Şu bıyıkları da kes! 
nm. değil Türk harflerinin B b b d f 't' Berber işini bitirmişti: er er u e a ı ıraz etme-

leri, Türk gençliği ne vakit ya• 
J l•I \ I• I• R ratır, Akdenizin kurtları, Fri

- \-l• i"ml- !• lir- 1• derik Niçe, Sovyet Rusyada bir 
/• i_I. _ı :-aJ·~ı izdivaç ve saire muhtevi olarak, türkçesidir. Birçoklarının, an di. Fakat canı sıkılıyordu. Hiç 

cak devlet gözünün gümrük 
sınırlannda kullanmak külfeti- ediyor ve beraber içinizi çeki- şüphesiz bu adam, kendisile 

ıı •I 1 ı• • 1 _ _.ı ...... __. -ç-ıkm_ı_t_tı_r. _____ _ 
Yeni 111/r.il ne girdikleri, yoksa fırsatı bu· yorsunuz. alay etmek için bunları yapı. 

tunca hemen eski yazı kaçalı:- "' '~ 'fo yordu. Dudaklarını ısırarak 
çılığına değiştikleri Türk harf Falih Rıfkı, millet parasi- müşterisinin bıyıklarını da kes 
!eri , Falih Rıfkı'nın esasen gü le yaptığı seyahatleri, millet · ti . 
zel olan türkçesini biı· kat çocuğu vazifesinaslığı ile öde Heı· iş bittikten sonı·a ta . 
daha türkçeleştirmis ve gü- 1 • • F lib .. b' h k '. 

il . . I d' · mıştır. a ı Rıfkı ır mu ar- nınmıyaca cas cayvalk bır ha ze estıTmış er 11-. • • • • 
• rirdir. Gıttığı yerlerden, nı- ı le giren Meı·cadon saate bak-

Mevzu, Latin harsınm ge- 1 
hayet beraber kitap getirebilir tı: riliği ve Anglosakson harsı· 

- Daha kırk dakika var. nın kuvvetidir. Bittabi, ferdi- di · 
yetçi bir nizam bakımından. Eğer getirdiği kitapların Bu kırk dakikayı nasıl geçir-

Bu "Yolcu kitabı,. ında Fa- kalitesini esas alırsak: Yolla- meli? 
lih'in yüksek gazetecilik has- dığımız mühendislerin birkaç Sonra berbere döndü : 
salarını görüyoruz. Zeki ve muazzam köprü ve vapur ill!a- - Ne dersin baba? Şu kırk 
dikkatli. Hiç bit- camekanın atı bilgisi; iktısatçıların, Tür- dakikayı nasıl geçirmeli? Ba
önünde, ezilesiye durup gecik kiye'nin birkaç davasını ya. na bir akıl öğretsene 
miyor. rım senede halleylemek bilgi· I O zaman müşterisinin ken 

Soldan sağa 

1 - Masa yapan (8) Uzağı İta· 
ret (2) 

2- Kemiğin içi ( 4) Haya (2) 
3 - Eziyet (3) Göl (3) 
4 - Mevcudiyet (6) Mağlup et

mek (3) 
5 - Meyan (3) 
6 - Dumanın bıraktığı ( 2) Şi

kar (2) içki (4) 
7 - Etajer (3) EmeUer (4) 
8 - Edat (2) Zaman (2) Ek-

mek (3) 
9 - Et, deri araSI (2) Yiğit (2) 

10 - Yüksek (3) 
11- ilim (3) Ek§ı meyva (S) 

Yukardan aşağı 

Cemal Sahir 
Atk Resmi geçidi 

Paramont opereti 
Pazartesi baılıyor 

Üsküdat" Hale Si11emasında 
Aşk Uyumaz, mümessili: Ver• 
jina Valli. 

Bir mürebbiye 
Çocuklarrn bakım ve terbiyesine 

vakıf bior Alınan kadlAI mürobbiye

lik arayor. Zttdeki adreoe müracaat 

edilmesi. R09e Otremba, v;enne, IV 

Johann Straussgasse 41/ 4. Görüp görmemezliğe gel- si; maliyeci, gümrükçü ve da.
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disile alay eitiğin~ kat'iyen hü 
diği şeyler var. Deşip çıkardı- ha bilmem necilerin, memle- küm etmiş olan ihtiyar köylü, 
ğı şeyleı· var. Zencinin ayak ket yapısına ehemmiyetli kı- bu alaya mukabele için tam 
hünerlerinden, Cenup Ame. sımlar ilave etmek bilgisi ile fırsat çıktığını düşünerek dedi 
rikalısır.ın tabanca eğlenceleri- avdet etmiş olmaları lazım- ki: 

ı Nota (2) ı, için birleımek- - Sablık Hane -
(6) ' 

ne kadar, her şeyin paravana- dı . - Biz de vakit geçirmek i
sını, aı·alayıp bakmış . Bunu bazıları, Falih Rıfkı' çin bir usul vardır. Onu yapa-

Garp için kaç asırdır ma- ya olan dostluğumun bir "il- hm! 

2 _Ateşin dili(4 Erkek iırni(4) 1 Fatih'te parkın üat taufında-
3 - Muvafakat ( 4) Nota (2) ki Haydar Bey M>kağında "pen-
4 _ İcat (4) 

1 

cerelerine satılık levhası" asılr 

5- Miı (7) beı odalı, yeni kllğir hane satı-

!Um olan bir dünya parçasına timas,, ı olarak görebilirler. - Yok canım! bu nasıl u- 7 _ Kadim harp silillıı (2) Gözel Jıktır. Cumarteai, Salı,Perşembe 

kokulu bir çiçek (8). - günleri gezilebilir. her halde ilk giden Türk de. Fakat bu, böyledir ve ben bu sul? 
ğil.. Fakat, ilk giden Türk, çün sözleri söylerken, sadece on- - Gayet kolay! Kesilmiş 
kü sizleri de beraber götürü- !ar gibi bir memleket çocuğu- ne kadar saçlannız varsa, hep 
yor. Beraber geziyor, bera- yum. sini birer birer yerlerine yapış 

8 - Kırmızı (2) 
9 - Derinlikler (4) Boy değil 

(2) 

(2) 

11 - Haya (2} Uzağa iıaret (2) 
Boy değil (2). Yuva (2). her eğleniyor, beraber istihza Burhan ASAF tırırım . 10 - Mtoörlü mavna (4)Hicap 

- ? 
- Ama oı·ada benim adım 

"F 'd" "M b k . . atma,, ı ı. e ru e,, ısm1 
ikinci adımdır . 

- Ha! Evet efendim, şim
di hatırlıyorum. Hayal meyal 
ama, sahi, siz miydiniz o kü 
çük kız? 

- Ya! Gördünüz mü? Biz 
eski çocukluk arkadaşıyız. Bir 
gün bize gelin de size hayatı
mı anlatayım, olmaz mı? 

- Başüstüne efendim. 
- Ben her cumartesi günü 

evimdeyim. Durun size adre
simi vereyim. Mutlaka bekle-
rim ama ..• 

alışkın vücudu nispetle en az 
sarsılmıştı. Nihat İlhami, Şey 
da Kamil, Ferit Necdet, epey 
ce keyiflenmişlerdi. Yazıcı Za 
de herkesten fazla içmiş, ade 
ta sızmak derecelerine gelmiş 
ti. Doktor Lfitfi de ondan ge
ri kalmıyordu. Nevzat Sürey. 
ya ise cıvıtmıştı bile. 

Kadınlar hemen hemen ken 
dilerinden geçmişleı·di. Muh
teşem Nihat Hanımefendi, ken 
disine kelli felli bir kibar ha
nım süsü veren vekarını kay
betmişti. Semiha Nazmi ve 
Süheyla Hanımlar yerlerinde 

- Kusur etmem, 
Hanımefendi. 

duramıyarak mütemadiyen o • 
gelirim, yun ihtiyacı duyuyorlardı. 

Neriman Cemşit Hanımın göz 
• !eri daha ziyade süzülmüş, 

Vakit gece yansını geçiyor Mebruke Numanın sarı bukle
du. Ardı arası kesilmiyerek leri büsbütün karışmıştı. Ni
dağıtılan limonatalar, bollar, met Hanım bile o kadar keyif 
viskiler, likörler, kafalardaki lenmişti ki sıkılmasa hemen 
bulanık neş'eyi arttırıyordu. kalkıp çifte telli kıvıracaktı. 
Cevat Bey ile Ahmet Nebil, Hanımlar, sık sık Muhte
biri ciddiliği, öteki de utan- şem Nihat Hanımefendinin 
gaçlığı yüzünden en az içen- tuvalet odasına çıkıyorlar, 
!erdi. Kemal Reha Bey belki yüzlerinin , gözlerinin dudak . 
herkesten fazla İçmiş, fakat ! tarının boyalarını tazeliyorlar-

dı. Ara sıı·a Beylerden de bu meclislerinde bazı kere kendi 
ziyarete refakat edenleı· oluyor ni şaşıran, haddini aşan ta
du . hammülsüzler de olur. Onlara 

Bir ara tuvalet odasından haddini bildirmek lazım ge-
doğru şiddetlice bir • lir . 

- Şrak! Semiha Nazmi Hanım, 
Sadası duyuldu. Arkasından Muhteşem Nihat Hanımefen

Şeyda Kamil Bey bir yanağı diye yaklaştı. Birlikte gizli 
ötekinden daha kırmızı ola- gizli konuşarak uzaklaştılar. 
rak, çıktığı görüldü. Ahmet Ahmet Nebil, gözü önünde ge 
Nebilin yüzü sarardı. Bacak- çen bu vak'adan adeta sevini
ları üzerinde sendeliyerek, fır . yordu. Akşamdanberi az kıy. 
lak gözleri etrafa şaşkın şaş- met biçtiği Muhtetem Nihat 
kın bakarak yürüyen bu ada-- Hanımefendi birden bire gö
mın halindeki perişanlığa me zünde büyümüştü. Yavaşça 
rak ettiği belliydi. . Şeyda Kamilin bulunduğu ta-

Birkaç dakika sonra Muh- rafa yakraştı. Bestekar, Ke
teşem Nihat Hanımefendi de J mal Reha Beye: 
tuvalet odasının kapısında gö - Bu gece bizimkinin key
ründü. Taze boyanmış yüzün- fi yerinde değil, galiba .. Öyle 
den bir şey belli değildi. Fa - sadalı bir sille şaklattı ki .. Di
kat göğsü fazlaca ınıp kalkı- yordu. Ahmet Nebilin o ka
yordu. dar canı sıkıldı ki utanmasa 

uzaklattr. 
Ahmet Nebil geçen itleri 

tamamile kavrıyamıyarak dü -
ıünceli düşünceli dönerken sa 
!onun bir kötesinde piyano ile 
gerido'nun arasındaki bir ka
napeye de Neriman Cemşit 
Hanımla Yazıcı Zadenin seri! 
mit gibi oturduklarını, Nimet 
Hanımın da kanapenin önün
de durarak önlerini kapamağa 
çalıttığını gördü. Şaşkın şaş
kın öte tarafa yürüdü. Orada 
da Mebnike Numan Hanını 
Nevzat Süreyyanın ağzında 
geveliye geveliye anlatmağa 
çalıştığı sözleri dinliyordu. 

Saat bire yakındı. Kapının 
zili vuruldu. Bir dakika son
ra Reşit Bey içeriye girdi. Yü 
zünün çizgileri gergin, gözle
rinin içi bulanıktı. Oraya gel 
mezden evvel epeyce içtiği an 
!aşılıyordu. Ahmet Nebil, Muhteşem o da bu kadm çizgili surata 

Nihat Hanımefendinin yanına bir sille savuracaktı. - Ov! Maşailah ! Nerede 
sokuldu: Bu aralık Semiha Nazmi kaldır:ız? 

- Galiba biraz heyecanınız Hanım, Muhte!em Nihat Ha- Bütün salon, Reşit Beyf 
var. Hanımefendi? nımefendi ile fiskosunu bitire· doğru döküldü. Her kafadaıı 

- Evet, biı· ı>arça. Bir şey rek geldi. Şeyda Kamilin kol- ı tJir s .~s çıkıyordu . 
değil, Nebil Bey, böyle içki una girerek onunla beralıP• rn -,. - " 
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Mizah 
------~ 

~ 

• 
Keskin sirke küpüne zarar! 

Muayene ücreti 
rfan Beye bir kere de dok· 
ınuayene olmasını tavsiye 

ıler . irfan Bey tavsiyeye 
eten doktora gitti. Uzun 
ınuayene .. 

- Et yemekleri yemeyiniz. 
ra içmeyiniz. hele içki, kat 

n .. 
İrfan Bey kapıya doğru yü 
'Ünce, doktor: 
- Affedersiniz, dedi, mu

ı.ne ücretini unutuyorsunuz. 
- Doktor Bey, tavsiyeleri 
İ tatbik etmiyeceğim ki mu 
•r..e ücret i vereyim . 

. r: j s 
1 ~ 1 ~ .~ 
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Ne bu? İmtihanda ders· 
~den boyuna sıfır, sıfır sı· 
~ ıtııssın 

· .Peki amcacımığ, sen de 
. hın ki, yüz binler, milyon
. eo sıfırlar sayesinde olu-

Al manga 

· 1918 de Almanlar kat'i za
. elde etmek ve Parisi ele 
~tınek için son bir gayret 
lrdikleri sırada başvekil 

0 dendorfun arası acılmış-

n lia.fvekil bir gün karargahı 
llıtıi . . - . • . . 

'ea . nın verdıgı emırlerın 
liğ·s'." olabileceğine şüphe 
dd~~ söylemiş ve Lodendorf 

...._ enerek sormuş: 
'e ~ 0 ksa siz beni budala ye 
il tnı koyuyorsunuz? 

İt :•vekil de şu cevabı ver-

'; liayır, estağfurullah! Li. 
ı /1•anlık hali bu ya! belki 

nıı, ol b·ı· · a ı ınm _ 

Saç suyu 
Tıra fOlan müşteri, saçları

nın döküldüğünden şikayet et· 
ti. Berber dedi ki: 

_ Beyim merak ettiğiniz 
şeye bakın! Bizde Cemal Ha: 
san suyu var. Sabah akfam bı 
rer defa bu su ile başınızı yı
kayın . Bir hafta soora bakın 
ne oluyor? Bir defa saçların 
dökülü9ünü bıçak glbl keıiyor, 
sonra da yeni saç getiriyor . 

- Yok, ondan istemem. 
- Tecrübe etmediniz de, 

belki inamnazsınız. Halbuki 
ben ıimdiye kadar hangi müt 
terime Cemal Hasan suyun
dan sattımsa, hepsi de mem
mın oldular. Alanlar, bildikle
rine tavsiye ediyorlar , tanıma 
dığım adamlar bile gelip ben -
den Cemal Hasan Suyu istiyor 
lar . 

- İstemem. 
- Bizde gariptir, Frenk 

icadı oldu mu, etek dolusu pa· 
ra verip alınz. Fakat kmıdi 
yaptığımız en iyi saç sularına 
kıymet vermeyiz. Sonra Ce
mal Hasan suyu o kadar paha 
lı da değil. Şişesi yetmit beı 
kuruıa ... 

_ istemem azizim. · 
_ Neden i.temiyorsunuz, 

onu anlamadım. 
_ Çünkü.. Cemal Hasan 

benim. O suları ben imal edi

yorum. 
Ameliyat 

lzmirden Hacı Hasan Efen 
di isminde zengin bir tüccar 
lstanbula geldi, kolundan ame 
liyat yaptırmak üzere oper~-

t .. Fikri Beye müracaat ettı . 
or b' · k ·ı k Sadece kolunun ırı esı ece • 

ti o kadar. · 
' Operatör Fikri Bey, ölü~e 

mahkum kolu kurtarmak munı 
kün olup olmad~~ını .. araştır
dı ve tatbik ettigı mudavat sa 
yesinde kolu kurtardı · . 

Hacı Hasan Efendi tedavı 
masrafı için ne vereceğin! sor
d Kendisine müfredatı ya-

ul. b' hesap puslası verdiler. 
zı ı ır . b k bak 
Hacı Hasan Efendt a tı, 

tı • ı· t ~ok pahalı, dedi, ame ıya 

d nlz ki bu kadar para 
yapma ı • 
istiyorsunuz • 

Bir rakip daha ~ \ 
·, 

Maude Garden 

Şimdi f ransada da Greta 
Garbo'ya bir et çıktı. Matma 
zel Maud(' Garden etkili veç· 
hiyesi kaadr, oyunları ile de 
Greta'ya bir mütabihiyyet arz 
etmektedir. Filhakika resmi
ne dikkat edilirse, Maude Gar 
den de methur laveçli yıldıza 
benziyen birçok noktaları sez 
memek kabil değildir . 

Greta'ya karşı şimdiye ka
dar üç rakip göıterilmitti. 
Marlene Dietsich, Lil Dago
ver, Elissa Landi.. 

Şimdi bunlara bir dördün 
cüsilnü de ilave etmek lazım 
geliyor: Maude Garden .. 

Maude sinemada yeni değil 
dir. Bu artist de ta sessiz film 
zamanından beri film çeviri
yordu . 

13 rakkamı 
Bazı kimseler (13) raka

mının felaket getirdiğini, ba
zıları da bili.kia saadet temin 
eden bir rakam olduğunu iddia 
ederler. 

"Sarı odanın earan,, için 13 
rakamı mes'ut bir mukaddime 
teşkil etmittir. 

Oynandığının ertesi günün 
den itibaren kendisine parlak 
ve muzafferane bir yot açan 
Gaston Lerouıc 'nun piyesmı 
umumi temsili ilk defa, 13 şu 
bat 1912 tarihinde Paris'te 
Ambigu tiyatrosunda veril
di. 

Keza gelecek mevsimde 
Beyoğlunun büyük sinemala
rından birinde görmek fırsatı
na nail olacağımız bu namdaki 
filmi Marcel L'Herbier 13 tt19-
rinievvel 1930 tarihinde çek
meğe başladı. 

Garip bir tesadüf olmak ü
zere, genç polis hafiyesi Roul
eltabille rolünü yapan Roland 
Toutain isminde de 13 harf 
vardır. 

Binaenaleyh, size uzun 
müddet hatırasını muhafaza e
deceğiniz latif bir gece geçirt
tirecek olan bu filmin muvaf
fakıyetinde her ıey ittihat et
mektedir • 

SALt 1 

Matmazel Cl .. ra Bow bir- ı dolar kazanan bir kadının bu 
den bire şöhretin şahikasına çı kadar açık saçık gezmernt.1ini 
kan sinema artistlerindendir. söyledikleri zaman, derdi ki: 
Fakat bir hadise az kalsın - Ben kime ne fenalık ya-
keııdisini Hollyvood' a terke pıyorum? Ne zaman isterseniz 
mecbur ediyordu . çalışıyorum. Eğer it icabı gün 

Daha küçükken babası ve de on sekiz saat çalıımak la. 
anası ile Nevyo:kta, daha doğ zım gelirse, yine çalışırım. Fa 
ruıu Brooklyn' de oturuyordu. kat stüdyodan çıktıktan sonra 
Anası öldU. Ve küçük Clara kimse bana karışamaz. 
tabii iş aramağa koyldu. Bir Lakin asalet insanları nasıl 
güzellik müsabakaıında kazan· bir takım mecburiyetlere ti.bi 
dı, bu müsabakadan sonra ce- tutarsa, şöhı·et de öyledir. 
binde küçilk bir konturatla keıı Me,hur bir kadın vücu
disini Kaliforniyaya, sinema di dunu ve karakteri.ni bu kadar 
yarma götürdüler. Clara mes'· açık bulunduramaz. Nitekim 
·ı t idi. Bu hurma ağaçlarını, bu bu ha'.:ikati Clara da anlattı. 
güneti, bu beyaz ve geniş cad Fakat geç anladı. 
deleri gördükten sonra bir an Derken sesli film .. Bir tec
çılgın kafasile bu cen

1
neti bı- rübe yaptılar. Clara bunda da 

rakmamağa karar verdi. Ya- şağı yukarı muvaffak oldu. 
ni orada kalmak, muvaffak ol Birçok meıhur yıldızları zul
mak demekti . metin ucu bucağına atan ses-

Ve muvaffak oldu. Gloria li film, Clara' ya o kadar doku 
Swanson üç sene müddetle namadı . 
her sene bir milyon dolar ka· Hatta ilk sesli filmi firma 
zandığı Paramunttan ayrıldık- sahiplerine para bile kazandır-
tan sonra, stüdyo müdürleri 
bn boşluğu nasıl dolduracakla 
rını düşünmeğe baıladılar. On 
lara herkesin hoşuna gidebile
cek ve reklama değer bir tip 
lazımdı. Öyle bir tip ki, mü
dürler kendisi için haftnda 
10,000 dolarcık da hazılamıt· 
lardı. Bu tiplerden bir iki ta
nesini tecrübe ettiler. Nafile! 
Kimi güzel değil, kimi foto
jenik değil, kiminin çehresi 
filme ve ışığa uygun dütmi
yor. Bunlara olsa olsa hafta
da 800 dolar verilebilir . 

Halbuki müdürlere haftada 
10,000 dolar verilecek birisi 
lazım! O zaman bir de Clara'yı 
tecrübe ettiler.. Eğer Clara 
şehirde ve hayatta ne ise, peı · 
dede de o oldu mu, tamam! İn 
sanların mukadderatım tayin 
eden anlar.. Hakikaten bi<aZ 
dü9ünülürse çok müthi~ anlar. 
Fakat Clara düşünmedi bile! 
Kısacık etekleri ile sete çıktı. 
Bacakları operatöre varıncaya 
kadar, herkesi mi~atıaladı. 
Büyük, kıp kırmızı, hassas 
dudakları, kırmızı saçları, çap 
kın tavırları.. Birçok güzelle
rin birçok güzelliklerini kayıt 
ve zaptetmiyen adese, Clara
nın nesi varsa hepsini de zap
tetti ve perdeye aksettirdi. 

Bravo Clara ! r4,uvaffak ol 
dun, artık yürü bakalım 24 
yol açık ! 

• 
Clara muvaffak oldu. Ser

best tavırları ve tabii edası kar 
ıııında ona bakan ne görüyor
sa, beyaz perdede de aynini gö 
rüyordu. 

Clara bir ev satın aldı. Gary 
Cooper'i doıt tuttu ve başka 
kimse ile meşgul olmadı. 

Müdürler, haftada on b' 

Clara Bov'D 

dı. Clara kazandığ ı paraları 
katibesi ve dostu Miss Daisy 
Devoe'ye veriyor ve art ık öte
'ini düşünmiyordu. Bu hem 
mizacıydı da ondan ... 

" * ' 
Derken Nevyork kabara!a

rında Al Jolson tertibi ş arkı 
söyliyen bir Harry Richmam 
peyda oldu. Bu adamın kadı· 
dan yana heu.paız muvaffak
yetleri varmış. Şimdi "Mü 
bit artistler,, şirketinde çal. 
yor. Bir hafta sonra k 
Harry Richman Clara'ya aş 
Nereye gidilse Clara - Ha• 
Harry - Clara! Fotoğraf! ; 
mülakatlar, sütun ıütun ya 
!ar •. Fakat Hollyvood öyle r 
yer ki dedikodu hamamı , d. 
koducu ! İnsanın bir bakış 
dan bin mana seziyorlar. 

Stüdyo müdürleri baktı!, 
ki, iş rezalete sapıyor, derh 
Harry ile Clara'nın evlenece 
!erini işae ettiler. Hatta söy 
lendiğine göre, nişan yüzükle 
ri bile taati edilmif. Oh! O 
o zaman ortalığa bir rahatlık 
çöktü. 

fakat her ikisine de bir e
mir verdiler: 

- Bir müddet için Nevyor- 1 
ka gidin! ' 

Emr<! itaat edeptendir. O
nun için her ikisi de edepli e
depli Nevyorka gittiler ve Hol 
lyvood'da da dedikodu durdu. 
Bir müddet sonra Clara tekrar 
fakat yalnız geldi ve tekrar s
todyoda İşe başladı . 

Birden yeni bir rezalet! Kati 
besi Miss Daisy Devoc şantaja 
kalktı ve Clara'nın bütün aşk 
mektuplarını matbuata verdi. 
Bir insanın, bahusus bir kadı
nın em..'lİyeti bu kadar suiisti
mal edilir değil mi? Clara da
va açtı. Bu dava HolJyvood'un 
hep bu neviden rezaletlere teş 
ne ahalisine öyle tatlı günler 
geçirtti ki .. 

Stodyo müdürleri gene fa· 
şırdılar. Clara'ya : 

1 

s 

ÇOCUK aJ 

Küçük Cemil ve kendisi için yaptırılan kö~kü 

Hesaplı hikaye 
( Küçük okuyucularımız. meseleyi anladıkları zaman 
halletmeğe çalışsınlar ve ancak ondan sonra hikd~ 
gegi sonuna kadar okusunlar ) 

Bir ihtiyar portakalcı oAul kanlC!im de 14 portakalı O p• 
larıncian üçünü çağıı·dı. Dedi raya satar. 
ki: Hepsi bir fiatten satılmıı 

- Her biriniz çartıya gidip olur. Yekun yine O tutar. 
portakal satacakstnız. • . .Fakat en küçükleri hiç se-

Çocuklar: sun çıkarmadı ve kardeşlerini 
- Peki Bey baba, dediler . alıp çarfıya gitti. Bakınız o-
Ve babaları en büyük oğlu- rada niye kararverdiler: ' 

50 kü 
••• 

na , ortancasına 32, en · -
En küçükleri dedi ki: çüğüne de 14 portakal verdi ve 

dedi ki: 
- Şimdi hepinizde muhte

lif miktarda portakallar var. 
Bu portakalları bir fiatten sa
tacaksınız ve gelirken de hepi
niz bana ayni parayı getirecek 
siniz • 

Büyük çocuk dedi ki: 
- Babacığım, bu nasıl olur? 

Meseli 14 portakalı onar pa
radan satsak, 140 para yapar. 
50 portakalı da onar paradan 
satsak 500 para yapar. Ayni 
parayı nasıl getirebiliriz? 

O r tanca çocuk biraz daha 
akıllı görünmek için dedi ki: 

- Babacığım, bunun an-
cak bir tek çareıi var. Ben 

oortakalı O parilya satar-

_ ,,,. 

- Evveli hepimiz de por
takallarımızın üstüne ayni ete 
keti asalım. Yedi portakal on· 

paraya! Sonrası sırası gelince 
ben aize haber verdiğim vakit, 
eteketi değiıtiı·ecetiz ve biı 
tanesini on paraya satacağız 

Göreceksiniz, sonra neler a. 
lacak? 

Bunun üzerine üç kardeı 
portakalların üzerine eteketle
rini koydular. Yedi portakal 
on paraya! 

En büyükleri 49 portakal 
sattı. 70 para aldı • 

Ortancaaı 28 portakal sattı, 
40 para aldı. En küçükleri ye
di tane sattı. 10 para aldı. 

.H * * 
Bu ilk satış bittikten sonra 

üç kard"'f fiatleri deiittirdi
ler. Ve hepsi de bir tek porta.. 
kalı onparaya satmaıJa batla
dılar . 

En büyük kardette bir tek 
1 portakal kalmıştı. Onu ıatb 

10 para aldı . 
Ortanca da daha dört por

takal vardı . Bunları sattı, 40 
para aldı . 

En küçiiğünde İse yedi por
takal kalmıttı. Her birini onar 
paradan sattı, 70 para aldı. 

Artık satılacak portakal kal 
madıktan sonra, en küçiikleri 
dedi ki : 

1 

- Şimdi hesaplıyalım: Ben 
r..--v.!i: yedi portakalı onar paradan 

':\') _;:;; sattım. Etti 70 para! Yedi ta-::m? ~~H,.J.f.;;:..11 :esini de on paraya satmış-
~T-<::-:;J __.i> 1 1 m. Hepsi ne eder? 80 para .• 

/Jahçw:ın dayı tavşan kar
deşin b ·,. hilesini gakcladı 

rım. Büyük kardeşim 50 por
takalı O paraya salar, küçük 

yor. Mias Devoe emniyeti bu 
derece çirkin ve İğrenç bir tarz 
da suiistimal ettiği için on se
kiz ay hapse mahkUm oluyor. 

Bu karar her şeyi düzeltti. 
Clara gene eskisi gibi sinema 
ufkunda iri bir yıldız .. Bol bol 
çalışıyor, bol bol para kazanı
yor. Aşktan, insanların dilin
den ödü kopuyor. Çünkü aşk
tan da insanların dilinden de 
bayi ıçekti. Artık Clara için 
yeni bir haber ittirsek, eminiz, 
bu defa mutlaka evlenecektir. 

Mil ton 'un yeni filmi 

Ortana kardeş dedi ki : 
- Ben dört portakalın her 

I birini onar paradan sattım. 40 
para aldon. 28 portakalın ye
di tanesini de onar paraya sat 
mış, 40 para almıttım. Hep ne 
etti? 80 para. . 

Büyük kardeş de dedi ki: 
- Ben bir tek portakalı on 

paraya sattım, 10 para aldım. 
49 portakalı da yedisi onar pa
radan satmıı, 70 para almıt· 
tını. Hepsi ne ediyor? 80 para. 

$ ... 

Çocuklar, bu suretle baba
larının arzusunu yerine getir
miş oluyorlardr. Sevinerek e
vin yolunu tuttular ve bu he
saplı hiki.yeyi babalarına an
lattılar • 

-Matmazel, dediler, bu reza- Geçen senenin harikullde 
let pek ileri gitti. Dikkat! Hu- keıfi, cazibeli şarkılM'ı hi.li 
ruç kapısının eşiğinde duruyor dudaklardan dütmiyen ve ilk 
sunuz. eıeri olan Bedavacılar Şahı fil 

---·-
Clara babasının göğsüne ba minde Bubul rolüuü yarattık

şını koymut, mütemadiyen ağ- tan sonra kendisine beyne!-
- . __ ı:r,._ lıyor. l milel umumi bir şöhret temin 

L.~ - A kızım, dünya bu! Her eden Milton ikinci filmi Los----, r~ ~-~. • kesin istediği gibi ömür ıürme trocular Şahı,nı bitirmi,tir . • 
~,,.,__: ?m~'fii;;/;:.,.':,, ıbl--.:: sine kimse müsaade etmez. Ba Bu filmin vazıı sahnesi ve 

'. '.,"' .,'"-:;' ;.. kalım, mahkeme ne karar vere senariosunu tertip eden Pierre 

.SQ 
1 

k 
1 

( koı . .,_. ,una) - Her· cek? . Colombier, Paris'te gelecelc: ı 3 •• •/iy'n kadımn ocas . arkı söıtierken Herkes, bılhassa stodyo mü- Eylülde gösterilebilmesi ıçın Küçükler geni moda 
"'- • ---~;,, d ue, o S --~-..._ __ ..ı,tmllııl.dulıd.ı.;Ufı[UJrlitJ!.O!ln'.!,:~L...ı'lL.11..llllL.1H!ag,r.r~11e!!!11!L ____ .,.ddiiiiı::!rllf .. :ı::ri.i _lhıı:e:rie<:>!:.aA;nnl!.aLl!;11ax,ilJ';w_beklli.-..LıliıllıruıkttMlııı ·;..... __ _:_..:_,.::,:,L_pji/,;.'a!!:m~a~l~a~r!.ı ,.;ı~·ı~11'...!.p~/~ıi~i~d~11~---
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terli •• •• gunu e or u mensupları 
(Başı birinci sahifede) (Erzincan), Adil Hamdi (Beylerbe- Dursun (Sıvas), Abdttllah ls- M!RALAY OLAN MUHABERE Ziya (Fatih), Fazlı (Haseki) Muh

yi Ali Kemal (Kabataı) Bahaettin mail (Üsküp}, Şükrü Mustafa, 
Mehmet Sal&haddin (Betiktaı), Mehmet (lstanbul) Hüsamettin Ah 
,.. -' F b · (H t) Rifat (Edirne), Sıtkı Hayrettin (Se-..,ustua e mı arpu • met (lstanbul), Ali Rıza (lstanbul) 
(Tokat), lımail Hakkı (Saraçhane) Mehmet Nezihi (Manisa), Recai Av lanik), Hakkı Tevfik (Bursa) 
Sadi Halil (alata), Yusuf Halil (Us ni (Pazarcık), Rifat Ali (Bursa), Asım Mehmet (Erzincan), 
küdar), Salih Ali Rıza (Dimetoka;, Ethem Etref (Betiktaı), ismet Fu- Mahmut Osman (Preveze), 
Sami Ali (Ruıçuk), Safa Arif (Edir at (Nitantaf, Fikri Recep (lzmir), Hayrettin Hüsnü (Erzincan), 
ne), Fethi Ali (Sıvaı) Hüıeyin Hüs Fikrı' Ahmet (Üsküdar), Muıtafa R-L 

B 1.) H Arif (T-'~-c1a-) anmi Yuıuf (Kerkük), Tev-nii ( it 11 , ayn .,..... fil • Fikret (Zara), Kemal Bekir (Ubri), 
Ali Haydar (Eyüp), Mustafa Eıat Fikri Abdullah (Trabzon), Salim fik Muatafa (Samsun), Ahmet 
(Halep), Mehmet Retat (Ziıtüvi), Hüıeyin (Karaferiye) Şevket Eyüp Şükrü (Kırım), Ahmet Ali 

• AJi Rıza (Karı), Ahmet Şükrü (Mi- (hparta) Fuat Tevfik (Manaatır), (İstanbul), Osman Zühtü (Se
mar Sinan), Edip Hayrı (Erzurum) Abdullah Ali (Kaı), lamail Hakkı lanik), Feyzullah Ali (Erzu
Hüaeyin Hüınü (Ustrumca) Mubar (Bur .. ), Ali Cevat (Maraı), Mus- rum), Ali Mustafa (Harput), 
rem Hüseyin (Odemif), Aziz Hik· tafa Ali (Elbüstan), Ali Raif (lıtan 

(s .. I · ) Al' R (M Cemalettin Şaban (Harput}, met u eymaruye • 1 ıza a- bul), Ahmet Kadri (Diyarbekir) Ne 
nastır), Kemal Yusuf (Manastır), cati lımail (lıtanbul) Beyler. Ahmet Kadri (Kırklareli), Ha 
Sadrettin Şeıketettin (Midilli) Meh MiRALAY OLAN SOV ARI KA y. lil Hasan (Eğin), Fikri Abdül-
111et Celalettin (Erzurum), Hasan MAKAMLARI kadir, {Erzurum), Nuri Faile 

KA YMAKAMLARl 
Ali Galip (Eyüp) B•Y· 
Şemaettin Emin (YaJvaçı)~ Faik Hay

d•" (Van), Yahya Ahmet (lstanhul), Be
kir Sıtkı (Ankara) Beyler. 

BiNBAŞI OLAN MUHABERE 
YOZBAŞILARI 

Cetalettin Mehmet (!atanbulJ, Saffet 

H.ıJil (Alipaıa), Ahm•t C.mil (Harput), 
Mustafa Süleyman (Girit), E,ref Abdul
kadir (Sli.nik) Beyler. 

YUZBAŞI OLAN MUHABERE 
BiRiNCi MOLAZIMLERI 

Salih Ha!ll&n (Bosna), Rahmi Hüseyin 
(Trabzon), Beyler. 

BiRiNCi MOLAZIM OLAN MU
HABERE MOLAZIMLERI 

Vahdettin Mustafa (Be,iktat), Jrfan 

Şevki (Selimiye), Sa.mi Şevki (Harput), 
Hilmi LUtfi (Çamlıca), Hulüai Feyzi Tahıin (Yozgat), Muatafa Asım Hüsnü Muıtafa (Uzunköprü), (Kilidülbahir), İsmail Sıtkı 

(Aydın), Mustafa Vasfi (Atina), Mehmet Hakkı (Erzincan) Beyler. (İşkodra} 
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Sadi Salim (İstan- (Amaaya), Hüaey;a Hüoaü (Yanya), Nu-
Ramazan Süleyman (Yanya), Salih KAYMAKAM OLAN SOVARI r; Mehmet (lotanbul), Salih Ahmet (Be-
Mebmet (Edirne) Adil Mustafa BiNBAŞILARI bul, Cevdet Hafız (Ereğli), ıikt.atJ Beyler. 
(Ordu), Ali Oıman (Beykoz), Hü- Şükrü Muıtafa (Sıvaı), Hüseyin Ahmet Cevdet (Üsküdar}, A- KAYMAKAM OLAN DEMIRYOL 
aeyin Hüınü (Nit) Hüseyin Hüsnü Nami (Tophane) Hasan Tahıin (Se tir Ali(İstanbul),Salih Osman BINBAŞILARI 
(Eskizağra), Ali Oııman (Katrin), linik), Mustafa Adil (Edirne), Yu- (Urfa), Abdullah Mustafa lakender Tevfik (Harput) Bey. 
Ali Rıza (Erzincan), Hüıeyİn Tah- suf Nasuh (Debre), Hüseyin Azmi (Van}, Fadıl Osman (Trab- BiNBAŞI OLAN DEMIRYOL 
ain (Üıküp), Mehmet Rbmefik E(Tthekir (Teke) Şerafettin lbrahim (lotan· zon}, Ahmet Mehmet (Eğin), YÜZBAŞILARI 
ılağ), Saip (Ergiri) Me et em b~), Galip Pertev (Kayseri), Ali h İ Talat R;za (Buna) Bey. 
(Erh di) Ali S .. I (S"'--- Me mel Tevfik (Sıvas), s- YUZBAŞI OLAN DEMIRYOL " , u eyman u~,~· Ya§Br (lstanbul), Galip Saip (Şum· 
niye), Abdülhamit Refik (Harput), nu) Mehmet Sabri (Edirne), Ah- mail Hakkı (Erenköy), Refik BiRiNCi MÜLAZIMLERI 
Şevki Nazif (Bağdat), Ali Rıza Ah- dull~h Galip (Manastır), Refik Ab- Rüştü (Vardar), Behçet Ali Rütlü Haoan <lotanbul), Ekrem Rem-
met (Süleymaniye), Kadri Ahmet dullah (Ubri) Matuk Hatan (Ta- (Ereğli), Kemal Nuri (İs tan- ,; (Ooküdar) Beyler. 
(Manisa), Mustafa Refik (Va~), baklar), Eaat Salih (Manastır) Sa- bul), Mehmet Şeref (Seliııik) BiRiNCi MULAZIM OLAN DE-
Ziya Süreyya (Pelenge), lbrabim lih Ahmet (Be•ikta•), Hüseyin Ki- H kk (l kod ) MIRYOL MOLAZIMLERI 
M f (T k ) C t Hüseyin ' ' a ı Hasan Ş ra , Ka- Relik Ham;ı (Kütahya) , Şc.afeıı;n uıta a op apı • eva znn (Metroviçe) Beyler. 
(Nişantaı), Mustafa Ahmet {Har- BiNBAŞI OLAN SÜVARi YOZ- zım (Kayseri), Mustafa Meh- Zira (latanhul) Beyler. 
put), Sabri Recep (Cumayıbala)! • BAŞILARI ınet (Erzurum), Münir Sait KAYMAKAM OLAAN NAKLi-
Abdülhamit (Bağdat), Ali Rabmı Abdüsaamet Me•het (Kence), Ki (Kırklareli), Hayrettin Meh- YE BiNBAŞILARI 
(B ) Ali H .. · (Baku") Nuri ~ • Mukbil Kizim (İ•tanbul), Emin Ço-ursa • aseyın ' zam Oıman (lstanbul), lbrahim Et met (Karağüınrük}, Ali Becıri 
M t f (uı b 1 ) Muıtafa Hu 1 saltay (Kayseri) Beyler. 

usa a u uru • • hem (Şarköy), Rıfkı Abdürrauf ( •· (Manisa), Saffet Şükrü (Köp- YUZBAŞI OLAN NAKLiYE BI-
lı'.isi (Kastamoni), eKnan Süleyman parla), Hu"seyin Hüsnü (Edirne), ül ) h kkı (Ç kı ) 
(E · ) z k' Abd" t (1 r· ü , A met Ha an n RINCI MOLA.ZIMLERI rzıncan • e ı ussame ' •· Şevkı' Aziz (Köprülü), lbrahim Ri-

b 1) Orf. Al' (M tır) Hüsc Murat Üzeyir (Nasliç), Ömer Süleyman Huan (Ta,ı.ca), Nur; lb••-tan u 1 1 ana• • • fat (Erzı'ncan), Yuauf Cemil (Diyar 
• Meb (! · ) R Meh S tkı (E k} M h et N him (Humus), Mehmet Sıdddı:: (Van), yın met zmır • ecep • bekir) Mahmut Celillettin (Ergani) 1 nnena • e m U• 

( 1 b 1) Ab t lb ahim ( } F ile tkı Aamı Mehmet (Zile), Ahmet R~mt.i (Ce met atan u , mc r Tahsin Ali (Manaıtır), Niyazi Ze- rettin Erzurum , a' Sı 
(Harput), Vehbi (Yozgat), Bedri keriya (Manastır), Mehmet Flik (Erzurum), Hasan Cemil (Er- ~0{~:_1;y OLAN DOKTORLAR 
Zeki (Arapkir) Mustafa Rüttü(Bur (Rusçuk), Hasan Haşim (Selimiye) zurum), Mehmet Sabri (İstan Refel Cemal (Yenitah;r), MehmetFaik 
sa), lımııil Hakkı (Filibe), Salahad- Ahmet ce•0 •ettin (Bor), Hasan Naz bul) T-'- Ah ( ) 
eli h (B ) M harrem ..... • anain met Plevne ' (latanbnl), Osman Şerafettin (Eyüp), 

n A mete ursa • u mı' (Edı'rne), Nura' Selim (Manas-
. oka) O Y Şük' .. (Ed' } Ah t F • Mehmet Nuarat (lat.nbul), HaJj IHilmi Numan (Dımet , aman aşar tır) Ramız' Bayram (Oıkilp), Ha- ru ırne , me evzı 

) R Sal'h (K" • {T b ) B 1 Sellnik), Mehmet Saclık (lotanhul), Ha-(Erzurum , ecep ı oysan• fız Hı'lmı' (Harput), Fahretti'n Şe- ra zon ey er • 
1 bdullab (v ) 1 lit Rifki ( &111İr) 1 Hüıeyin K&zım (Hezar-

cak), Hakkı A ama • fiih (Manı'sa), Ahmet Mecdı' (Us- YUZBAŞI OLAN TOPÇU BiR N-1 b 1) H.. . aı-rat), Fuat İbrahim HaTputJ, Mehmet 
Mehmet Halit ( ıtanlbuah'. ~et;: küp), Mehmet Nuri (Konya), H~- CI MÜLAZlMLERI Fer;ı (Kaatamonu), Ahdürrahm Sü .. yya 
Nail (Defterdar), r ım a ıeyin Hamza (Hannancık), lsmaıl Kemal Halit (İstanbul), Fa- (Pdıt;ne), Mehmet AdH (B•t;ktaı), 
(Gemlik), Celaleddin Oaman (Har· Hakkı (Erzurum), Faik Rıza (Er- ik Hasan (Serez), İbrahim E- Abdülmuttal;p Kma (loıanhul), Ahmet 
Put), Mehmet Nihat (Beylerbeyi), zı'ncan) Lu"tfi Bedreddin (A'··-ray) (Ad ) Zi M f L' . ( ) H b (K 

O M h a.a tem ana , ya uıta a utfı Kaıt&monu , aaan Ta ain as· ı Arif Kfunil (Sıvaı), sınan e • Avnı' Mustafa (Erzurum) Mehmet Ü 1 ·ı 
(H k d ) U be d 1 tunonuJ, Mehmet Fethi (Tosya), ımaı met (Üsküdar), Hüaeyin Necati 

1 
) B 1 acı a m , mran Y u 

Ak L' ) Necmettin ( stanbul • 0er er. 1 h (D ) s . R'f (Ü k" Hakin (Hôrka;ıer;f), Abdüllah (Boy•· (Harput), Osman Ahmet ( tewr N sOVARl BI a eme , aıt ı at s u-
Abmet Arif (Bl·ııı·s), Ze'·,, Hu"seyin YOZBAŞI OLA • d ) M f (K" "km . ) KAYMAKAM OLAN 

..... RINCI MULAZIMLERI ar , uıta a uçu esçıt , DOKTORLAR 
(Mimar Sinan), Ihsan Abdüuamet Edip Hikmet (Ereğli), Ali .Rıza Gıyasettin Ziya (Üsküdar), Mebmeı Zab;ı (Bal;keoir), Hamdi E· 
(Üıküdar) Hakkı Abdüısamet (Ma (Beşiktaı), Oıman Canal (Edime~ Mehmet Faik (Harput), Meh m;n (IGrıeh;r), Muotala Klmil (Ankara) 

1 nastır) BeyylOer ·BAŞISI OLAN BI Liitfi Mustafa (Maraı) Mehmet Zı met Ali (Sıvas), Zeki İbrahim lomaH Hakk• (D;yarbekir), Behaetıin 
ı PIY ADE z . ya (lznur' ), H"-et Haydar .<lı. tan H" · (Ç ) 1 ·ı H '-k (T b 

R'Ncl MOLAZIMLER "'m (Çanakkale), Ali Ziyaettin UHym eıme' oma• u' ra • 
bul), Bahaeddin Mehmet (Pnıtine) aon), Muh;ıı;n Ahmot (BurH), lbraMm 

Ali Ahmete (Feriköy), Kimi! Ali (Selimiye} Beyla- • 
af Abd rrahma Beyler, Muot.afa (Kaı·a.-ümrük), Al; R;za (T •ah· 

(Beylerbeyi) Must a u n BIRINCl MOUZIM OLAN SU- BiRiNCi MÜLAZIM OLAN TOP •on), Mootala Bebaeıı;n (Rize), Abdul-
(Van),, Hasan Ihsan (Rize), Sait VARI MOLAZIMLERI ÇU MOLAZIMLERI lah Süleyman (N•hlio), Muotala Na;ı 
Fikri (Yemen), Ahmet Celal (Bur· Bu"rhaneddin famail (lıtanbul), H kkı Ah (F 'h) Ab (Sefôn;k), Fuat llouhôm (Me•l .. ihane), 

' 
••) Ihsan (lıkodra), Mehmet Sa- I H. . S t a met atı , • 
- • Raif z· ( tanbul u· seyın ua d h' s k (E . ) Haydar Mustafa 'Tophane), Ahmet Sa-
lim (Edirne), Ahmet Celalettin (Üı ıya 1 urra ım ıt ı rzıncan , ' 

(Boyabat), Cevat Şevki (Erzincan) F h H (G 1 ) d;k (Ayasolya), Ahmet s;r•t (Erzurum), 
küdar), Hayrı Hasan (fatanbul), Osman Zeki (Van) Abdülkadir Şev a rettin üsrev a ata ' Mehmet Hulu,; (Kaynr;J, Fuh Cemal 
Şadi (Erzurum), Hasbi Rifat (Is- ki (Malatya) Beyler. Raci Osman (İstanbul), İhsan (Şehrern;n;), lb<ahjm Hüoe1 ;n (Kurbaiia-
tanbul), Şevket Oıman (Samsun), 1 y OLAN TOÇU KAY Behçet (Çanakkale), Rüıtü h), Ziya Zek; (Batum), Huluoi Ooman 
Arl.f Mehmet (Edirne), Ali Rı:za (lı M RALA MAKAMLARI • 1 Oıman (İstanbul}, Rasim Ke- <l•t.anbul), lhrab;m Katip (Kuxıuncuk), 
kodra) Cevat Remzi (latanbu ), Hı'kmet Hu"ınu" (lstanbul), Nihat I (H' } R M h Ahmet M;tat (Swu), Tevfik Ahmet (Bo-
Mu.taf'a Mes'ut (Uluburlu), Tevfik M af B h ma ettin ısar , üıtü e • 

(D• be'-' ) t a e 1u), Mehmat Ali (Kızlaraia.sı) Mehmet z k · Tevfik ayar .... r • uı • met (Merzifon}, Alaettin Ce-Hadi (lbradi), Mehmet e erıya •et (Bursa), lsmail Omer (Sıvaı) Fahr; (G;dı) Beyler. 
(Maraş), Hüa?.meddin Ahmet (G~- • mal (İıtanbul), Salahattin BiNBAŞI OLAN YÜZBAŞILAR 

sin (Kayseri) Şahap (Kadıköy) Şe
rafeddin (lstanbul) izzet (KaramÜ• 
sel) Ahmet Kadri (Söğüt) Muıtafa 
Zeki (Beşiktaf) Beyler. 

Binbaşılığa terfi eden baytar yüz
baıılan: Mehmet Vahdeddin (latan 
bul) Adil (Boyabat) Sadullah (ls
tanbul), Ziya (Kırşehir) Mehmet 
(Bursa) lbrahim (lzmir) Mehmet 
Şahabeddin (lzmir), Fahreddin 
(Kayseri) Beyler. 
Levazım kaymakamlığına terfi e

den binbaşıla., 
Hayrı (Valde çeşme), Şükrü (Er 

zurum), Ahmet (Sıvaı) Ekrem (Di 
yarbekir), lhaan (Iıtanbul, Şefik 

(Üsküdar), Ahmet Mestan (Edir
ne) eyler. 

Levazım 
Levazım binbaşılığına terfi eden 

yüzbaşılar: 

Ali Rıza (Erkiri), Mehmet, Ab
dülfettah (Diyarbekir), Emin (Ü•· 
küdar), Kemal (Edirne), Süleyman 
(Girit), Sabri (Rados), Mehmet A
li, Mustafa (Diyarbekir), Mehmet 
Ali (Amasya), Naci (lstanbul), Ab
dülcebbar (Trabzon) , Remzi (Niğ

de), 0&1TUln Nuri (Konya), T ahsin 
(Isparta), Mehmet Ali (Hanya), 
Mehmet Reşit (Karaağaç) Zeki(Ma 
raş), Refik (Çengelköy ) , Hamdi (fz 
mir) Beyler. 
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Cevdet (Erzurum), Abdülrahim 
(Konya), Kamil Mazhar (Malatya) 
Hüseyin (Norakop) Beyler. 

Harita 
Miralaylığa terfi eden harita kay 

makamı: 

Mehmet F chmi Bey ( Sıvas), 
Kaymakamlığa terfi eden hMita 

binbaşıları: 

lbrahim Fehmi (Selimiye), Mu
harrem (a!Vlnastır), Muhiddin (Ni
§aDtaş) Beyler. 

Binbaşılığa terfi eden harita yüz. 
batılan: 

Fuat (Edirne), Haşim (Manas
tır), Mehmet Sait (Çemişğizek) Na 
il (Y cdikulc) Beyler. 

Yüzbaşılığa terfi eden harita birin 
ci mülazımları: 

Ahmet Kadri (latanhul), Liitfi 
(htanbul), Abdüllc.rim (Manastı r ) 

Beyler. 
Birinci müLlıımlığa terfi eden ha 

rita müli.zımları: 
Muhiddin (Ankara), Cevat (An

kara), Reşat (Üsküdar), Ihsan (Se 
li.nik), Kemal (Trabusgarp), Ceb
bar (Üsküdar), Hulki (Üsküdar), 
Cevdet (htanbul), Salahaddin (Ma 
nastır), Hüseyin (Edirne), Kadri 
(latanbul) Beyler. 

Fen fJe sanat Ahm (Ka ah Beyler. l 1 mülcüne), Kemal ete r •· KAYMAKAM OLAN TOPÇU Mehmet { stanbul), Sait Oı- Nak; AH (Seni), Süleyman Sim (Er-
sar) lamail Sıtkı (latanbul), Cevat BINBAŞILARI man (Çanakkale), İbrahim menakJ, Behçet Huan (N;ğde), Rüttü Miraylığa terfi eden fen ve san'at 
Mehmet (Çenıclköy), lbrabim Hil (İ ~ul) T h VeH (Buldan), Mebm•t Hilm; (Ka .. ba), kaymakamları: 
m.1 (Bı'nıazı'), Emı'n lımail (Unka- Mehmet Şefik st&.n- • Hakkı (Edirne), arık A ınet > Ah M 11 

(E ) M h (N'lk . ) S b · H (Ü a.;ı Hüonü (Geron ' met uu .,. Hamdi (Fatih), Bekir Sıtkı (Sı-panı), Reşat Emin (Kütahy~), N.a· Ahmet Yunus vrenye • e 1 ovıç • a n asan s- (loı.anbul), Ooman Nur; (Bandorma), 
bk Halil (Sıvaı), Refik Halil (Bıt- met Seyyar (Kastamoni), Hü- küdar), Halit Eflatun (Har- Mehmet Rüttü (G;r;ı), Mehmet Nuoret vaı), Mehmet Sırn (Erzincan) Bey 
liı) Ha .. n Hilmi (Serez), Kamil ıeyin Nazmi (İstanzul), Baha- put), Yaıar Tevfik (Karagüm (R;ze), Hifm; z;ya (Kabalag), Abdüue- ler. 
Oı.;,..n (Hayfa), Fuat Sabri (Seli- ettin Cemal (İstanbul), Hüıe- ruk), Hayrettin Hasan (Kara- lam Mehmet <l•tnbul), Mehmet Ra;ı Kaymakamlığa terfi eden fen ve 
Dik) Zeki Recep (Midilli), Naci Ali yin Hüınü (Diyarbekir), Ce- gümrük), Celil Ali (Ortaköy) (Çorum), loma;I Sallhatı;n (latanbul) san'at binbaşıları: 
(Piz~en) Ahmet Veli (Fatih), Hay • ) T fik Al R (V'd ) F h Al' Mustafa Na;m (Trabzon), Etem Halil z· (Ad ) y h (H k" 
ruJlah F;rit (Trablusgarp), Salih mal Vamık (Arapkır • ev i ıza ı oz • et i ı (Kazan), Muot.ala Rüıtü (l•tanbul),Meh. aya ranos • a ya as oy 
Münir (htanbul), Atıf lbrabim (Ma Osman (Hasköy), İhsan Ha- (Edirne), Bürhanettin Muhtit- met Suph; (lotanbul), Mehmet Ari! (De· Beyler. 
Iatya), Tahir Abdülkadir (Mana•; mit (Edime), Hasan Tahsin tin (Bursa), Kazını İsmail (İs- deaiaç), Mehmet Raı;ı (lotanbul), Sabr; Binbaşılığa terfi eden fen ve aan· 
tır), Hüıeyin Sabah (De~ne), Bedn (Cesirmustafapaıa), Ali Rıza tanbul), Cemal Hüsamettin lbrah;m <lot.anbnl), Sabr; Ha .. n (lotan- at yüzbafıları: 
Ali (Geyve), Bürhaneddın (lıta?- (Van), Şevki Ali (Kozan), İs- (Üsküdar}, Bahaettin Halil hul), oman Fehm; (Gümüıane), Abdül- Ekrem Bey (latanbul). 
hu!), Ali Şefik (Erzurum), Eman (A d ) M f (K h ) H d y ku (F kad;r (lapart.a), N;meti Hüoamaıı;n (Ye· 

Servet Fuat, Asaf Mehmet, Sadul- ı (lstanbul) lamail (Sarıyer) Ali, 
lah Muatafa, Vasıf Efendiler. (Kresi· ), 

Çarkçı kaymakamlığına terfi' eden Altıncı 11nıla terli eden hesap m• 
ler: murları: 

Ahmet Emin Bey. Haaan Bahri (Bolu), Akif (M•· 
Çarkçı binbaıılığına terfi eden- naıtır) Mehmet Emin (Bnyabat), 

ler: Muıtafa (Kastamoni), Hüseyin A•· 
Kitif Oıman, Saim Ahmet, Ce- ni (Rumkale) Hiiıeyin Avni (Tos• 

mil Omer, Raaih Yahya, Ha .. n lb- ya), Kralgaffar (Mamure) Abdür• 
rahim, Besim Ziya, Mehmet AJi, Is- rezzak (Halep), AJi Rıza (Sıvaı) 
mail Hakkı Ahmet, Ali RDa Hüıe- Bekir Sıtkı (Van), izzet (Kergök), 
yin, Tahsin Salinı, Hasan Ahmet, Mehmet Asaf (lıtanbul) Muatafa 
Azmi Tahir, Sadık Tahir, Sadık Sa- Ali (Aydın), Mevl\ıt (Erzuı-uın), 
it, Ali Rıza Tevfik, Mehmet Ahmet, Hızır (Kerıök), Mehmet Şevki (E· 
Cemal Ahmet, Arif Ali, Ahmet Mu- laziz) Mustafa (Kemaliye), Rifat 
aa, lbrahim Hamdi, Bekir Mehmet. (htanbul), Latif (Kırklareli), Mu• 
Şükrü Ali, Sıddık, Yusuf Efendiler. lafa Zühtü, (Nevtehir), Mehmet 

Çarkçı yüzbaııhğına terfi edenler: Sıtkr (lzmir), Osman (Düzce), Meh 
Osman Arif, Kemal Hamdi, Mu- met Talat (Aksaray), Hüseyin Av· 

ammer Sabri, irfan Selim, Ekrem ni (Sandıklı), lsmail (lstanbul), Ah 
Vasfi, Nihat Arif, Refet Fehmi, Sa- mete (aKstamoni), Hasan FehnU 
lih Ziya, Ethem Rıza, Salahaddin (htanbul), Şuayip (Çorum), Sala· 
Rıza, Cevat Halil, Rıfat Tevfik, Se- haddin (lstanbul) lbrahim Hakkı 
raceddin Cemal, Necmeddin Şefik, (Üsküp), Mehmet Ruhi (Keskin}, 
Nureddin Osman, Feridun Halit, Omer Liitfi (Afyonkarahiaar), Alı · 
Mes'ut Asaf, Raaim Celili, Hakkı met (Tokat), lımail Hakkr (Seydi 
Mehmet ve Niyazi Mustafa Efendi- tehir), Mehmet Yuta (Ayinlap), 
ler. · Demir Rahmi (Serez). 

Sanayii harbiye binbaşılığına ter
fi edenler: 

Halil Ömer, Saim Mehmet, Ali 
Rıza, Münir Muammer, Ataullah 
Liitfi, Muhiddin Emin, Faruk Tev
fik, Şadan Raşit, Cemaleddin 0•
man, Zeynel Abidin . lbrahim, Keına 
leddin Hakkı, irfan Şerif, Vedat 
Şevket Efendiler. 

Hekim miralaylrğına 
lcr: 

Mazhar Şefik Bey. 
Hekim binbaşılığına 

ler: 
Osrnan Nuri Bey. 

terfi eden· 

terfi eden-

Levazım binbaşılığına terfi eden
ler: 

lbrahim Aziz, Refik Ahmet, Ah
met Selim, Salim lsmail Beyler. 

Levazım yüzbaJılığrna terfi eden
ler: 

Seyfeddin Mehmet, Ferit Şevket 
Beyler. 

Harita miralaylığına terfi eden
ler: 

Ahmet Rasim Cudi Bey. 

Birinci sınıfa terfi eden muamele 
memurlarr: 

Tevfik (lstanbul), 
(lstanbul), Nureddin 
Beyler. 

Kemaleddin 
(Erzurum) 

ikinci sınıfa terfi eden muamele 
memurlan: 

Mehm~t ( Kaıtamoni) Süleyman 
Hikmet (lıtanbul) Cemal (Mana•· 
tır), Nuri (Kalkandelen), Ali Galip 
(Beyazıt), Saip (Yenipazar), Meh· 
met Cemal (Erıurum), Aziz Hüdai 
(Adana) lbrahim eŞrafeddin (Aksa 
ray), Ahmete Hulusi (Ahırkapı) 

Necati (Sivrihiaar), Zekeriya Nazım 
(Mar.astır); Mehmet Sıtkı (Sel~nik) 
Sadrk Cafer (Vidin), Ahmet Cemal 
(Erzu,.um) Beyler. 

Üçüncü ıınıfa terfi eden muame ... 
Je memurlan: 

Seyfi (Yanbolu), Şükrü ( Kırşe· 
bir), lımail Hakkı (Gedikpaşa) Ah· 
mel Şevket ( Y enicevardar) Mei· 
met Ramiz (lıtanbul), Tevfik (Se

lim'k), Ali Rıza (V. Atik), Zekeri• 
ya ( Sofuiar) Beyler. 

Harita yüzbaşıhğına 

ler: 
terfi eden· Dördüncü •ınıfa terfi eden mua• 

ı mele m€.murları: 
Yadigar Sruni Bey. 
Deniz askeri memur lan: 
Bahaeddin Yusuf, Arif lımail ve 

Şevket Hulusi Efendiler. 
Beşinci sınıf aıkeı·i memurluğa 

terfi edenler: 
Salahaddin, Muhiddin Efendiler. 
Altıncı 11nıfa terfi eden muzika 

muallimleri: 
Ali Mehmet, Ali lbrahim ve Refik 

Ali Efendiler. 

ihtiyatta terfiler 

Hamdi (Isparta). lsmail Hakıı 
(Kabataş), lsmail (lstanbul), Nafi:ı: 
(lıtanbul, Ahmet Şükrü (Edirne), 
Edip (lstanbul), Mustafa Niyazi (lı 
tanbul), Habil (fatanbul), llısan 

(htanbul) Mehmet Liitfi (Tirebolu) 
lbrahim (lıtanbul) Seyfeddin (lı· 

tan bul) Azi:ı: Azmi (Manastır), Sa· 
lih (lstanbul), Sabri lstanbul) Muh 
ıin (Dimetoka), Abidin (lıtanbul), 
Mehmet Sali.haddin (Muratpaşa) 

Şahap (htanbnl), Kadri (lstanbul) 
Mehmete Bedreddin (lstanbul), Sa· 
it (Erzincan) Yusuf (fstanbul), Sa• 
cit (latanbul), Mehmet Hilmi (E· 
dirne), Ahmete Feridun (lstanbul) 
lsmail (Erzincan) Beyler. 

ikinci sınıfa terfi eden üçüncil 
sınıf muallimler: 

Fuat Halil (Şeluadebetı). 
Teı-fi eden askeri imamlar:
lamail Haldır (Erzurum), Muıta 

fa Nuri, Abdülkerim (Gönan-) Bey 
)er. 

Beıinci sınıfa: 
hmail (Edirne), Mustafa Yuıuf (iz ınail Hakkı y m ' usta a üta ya • Ü a a p e- .;,eb;r), Haoan H6onü (Günan), Mehmet Kaymakamlığa terfi eden aakeıi 
mir), Cemil Salim (Konya), Hüaa- Osman (Tophane), Nazmi Ga- riköy}, Naim Hüıeyin (latan- (G;rit), Mahmul z;ya (D;yarhek;r), lb- fabrika binbaşıları: ğa, Mehmet Nuri Beyler (Erzurum) Altıncı sınıfa: 
mettin Refik (Çanakkale), Şevket lip (Fatih). Mehmet Hilmi bul}, Ahmet Muhtar (Üıkü- raL;m Mehmet (Tokat), Muotala Mehmet Mehmet Tayyıp (Urfa), Halil mira!aylıia. Askeri makiniıtler: 

Yuauf Ziya (Diyarbekir) miralay
lığa, Hüaeyin Hü•nÜ (Adapazarı) 

kaymakamlığa, O•matı Kiızım (Be
yazıt) kaymakamlığa, Haydar Ali 
(Trabzon) kaymakamlığa, Enver 
Mehmet (Dolma bahçe-) Binba,ılığa 
Mehmet Cemil affar (Halep) kay• 
makam lığa, Halit Ahmet (Sinop) 
kaymakamlığa HüıeyinRahmi (Teb 
Iis) kaymakamlığa, Refet Mehmet 
(lstanbul) miralaylığa, HüseyinRah 
mi (Cumaibala) kaymakamlığa, Fu
at Hilmi (lıtanbul) yüzba,ılığa, 

Refet Abdullah (Selinik) miralaylı Ahmet Hamdi Bey. (Erzurum) 

Mustafa (Etyemez), Hasan Mithat (Manastır). Rağıp Salih (İa- dar) Beyler. (Si ... ), Hamza VahH (Seıan;k). Mu- (Kemal), Mehmet Nureddin (Koç- Üçüncü sınıfa terfi eden askeri Mehmet Ali (Bursa) Bahri Arif 
(D ) N. · (Y ök' ) Nı'y••ı' M h Rif (S harrem Şe-.ki (Alaaonya), Calip Ekrem hi ) H Zeki (Trablusgarp) erne , ıyazı erg • - tanbul), e met at am· BiNBAŞI OLAN HA VA sar • asan ' <•-' ı (Gelı'bolu) Efendi!- Altıncı sınıf• "I ·· ) Meh t r. 1 (Balçok), Yuauf Zelci (l•tanbul), K•dri ) I adli hB.um er. -Ziver (Gümu cune , me ....,ma sun), Mustafa Fethi (Preve- YOZBAŞILARI Cemal (Batum Bey er. 

1 1 
rf' etml 1 d 

(lltanbul)' Ha•. an Vasfettin (latan· } Mehmet (SerfiçaJ, Necmatt;a Mu.ıafo Mehmet Cemil ( stanbul) hMn) te ı fer ir. 
' M h ş k' (M t lb.ah;m Haldu (Man .. br), Ounan Rem- Binba•ılığa terfi eden aakeri fab-

.. ul)' ıh.an Hu .. seym' (Karahi .. r), ze}, e ınet ev ı anas ır (Zaylan), Ahmet c .. det (Günan) Beyler. ' (Erzincan) Oıman Faik (Erzincan) Terfi eden askeri tüfenkçiler: 
(B ğd ) Ab U (Trabıoa), Muatara Na.im (ET:r.İntan) ECZACI 'I 1 .. ba 1 

Cavit Mustafa (Milas), Haydar Hü- Amir Mustafa a at • • Boyler. MiRALAY OLAN LAR ı·ı <a ar yuz tı arı: Aziz (lıtanbul) Hikmet (Tophane- lamail Halil (Erzurum-), Yunu• 
ıeyin (lzmir), Hüaeyin Halil (lı- dullah Aziz (Süleymaniye), BiRiNCi MÜLAZlM OLAN HA- Kemal Meh,..et (Manuhr) Bey. Ali Hamdi (Van), Haı;an Ekrem lio•lu) Efendiler. (Silivri), Nazmi (Nnrekop), Faİ~ 
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MiLLiYET SALJ 1 EYLUL 1931 .. -
Birinci -sahifeden geçen yazılar 

Mehmetçiğin Herkes merak 

Mezarını ziyaret ~ _ (Başı~~f!~~ueae) 
(Başı Birinci sahifede) c:uaunu itııal etmektedir. 4 se-

çik kabeııini ziyaret farzı da ne evvel binaya konan büyük 

~ar.S h 'lk dan itiba tamir ve tadilden batka geçen 
eya atın ı anın d s~ mektepte daha bazı teııi-

• k . l aruın a ~-en ompartıman ar . . aat vücude getirilmiştir. Spor 
ıiyaretler başladı. ~:r!dra~~ sahuı, beden terbiyesi salonu 
nurnuz arasında mu ~· kom bu meyandadır . 
l!ezinme var. Y alnı~. ır açılmı: Kabatq lisesinde derse ve
Partimarun kapısı ıç d' · rilen ehemmiyet ve ciddiyet 
Yor. Merak ettim, ve, ken ımı 
taktim bahanesile kapıyı aç- derecesinde spora da mühim 
tırn. lçerde İstanbul futb~~ mm bir mevki ayrılmıştır. Her ıene 
taka reisi Orhan Beyle gureş yapılan voleybol müsabakala
federasiyonu reisi İsmail Bey rında Kabataş birinci gelmekte 
otunyorlar. İsmail Bey pijama dir. Mektebin müştemilatında 
ı101 giymiş, tatlı tatlı spordan aynca vücude getiTilen klüp 
lı..hsediyorlar. Bu iki sporcu binası en asri spor levazımını 
lıutiın yol esnasında hep böyle ihtiva etmektedir. Bütün bu te 
rahat kiyafetle seyahat ettiler. ıekküller talebe arasınd~ inti-
İçir,,izde en ziyade ihtiyatlı hap edilen idare heyetle~ tara-
d 1 d M.. fmdan idare edilmektedır. _ 
avranan da yine on ar ı. U· • d k 

teaddit tabakları, ispirto ocak- Talebenin idart1sın e ı 
ları , kahve, çay, kaka~l~rı var- teşekküller 
dı. Mütemadiyen hepımıze kah Bundan başka talebe tarafın 
Ve ikram ettiler. Halit Fahri dan idare edilen şu teşekküller 
Beyle ben bu şen arkadatlarm vardır: 
en çok kahvelerini içtik, bura- Talebe kooperatifi, tal~e 
da "Allah raz olsun,, demekten tasarruf sandığı, kütüphane,. a-
k J • 1 " dabı mua•eret heyeti, temızlık encoımi a amıyacagım. • 

h t heyeti. Mektepte fizik, k.imya, 
Neşeli bir seya a tabiiyat laboratuvarlan ıle re· 

Büyük bir neşe ile seyalı~t sim atelyesi keza talebe ~ara
ediyoruz. Hepımizde bir sevgı· fından tanzim ve idare edılmek 
liye kavuşacağı, bir iman bor- tedir. Bunlar için ayrı heyetler 
Ç1tnu ifa edeceği için mes'ut O• 

1 h 1 Y in z vardır. . 
an insanların a ı var· a 1 Ht1geti talimigesı . 
biı· çok teşebbüslerle Mehmetçi Kabataş lisesi çok kıy?'etlr 
iin mezarını ziyaret müsaede- bir heyeti talimiye saye;smd.e 
sini alan ve şehit annelerini en ciddi tahsil veren bir bsedır. 
lernıil ettiğini söyliyen ihtiyar Halen 37 muallim vard~r. ~u 
Vesile Hanım da garip bir hü- b k arif emın zevat içinde sa ı ma . 
Zün var. Siyah çarşafı içinde · 1 l se 
b 

Ieri umumi müfettış er, ı 
ir kenara büzülmüş oturuyor. ' b k kı ti' ze 

ki müdürleri gi i ço yme ı 
Yes.il ag" açlar arasına s.a. an.· vat vardır. 
nuş beyaz köşklerden mını mı· Talt1be mıkdarı 
ni hamm kızlar el sallayarak leb 
b K l Kabatatta okuyan ta e a-
İzi teşyi ediyorlar. umra dedi 800 ü mütecavizdir. BJılll· 

bıtşı ancak balkonunun kenarı· 
na kadar yukselen bir bebeğe lardan 2SO ıi leylidir.Mektepte 

.. t d' temizlik barız bir surette naza annesi vagonlarımızı gos er ı, 
0 da elinde tuttuğu küçük de- n dikkati celbeder. Yatakhane-

B kü. "k ler yemek salonu tertemizdir. 
ltıetini bize attı. u çu 
'fürk kızının çiçeklerini Meb- Mektepte nezafet işleri için 30 
llletçiğin bastığı topraklara ser hademe müstahdemdir. Mek
llleğe götüremediğim için. öyle tepte idare, yemek ve sair itler 

A k Ş b h le m""'gul 15 memur vardır. 
tnüt~S3İriın ki! rtı e ır u -. 
dutlarmt g""tik. Uzaklarda.n Mektepte 16 sınıf vardır. Bi-

-.- k 1 rinci sınıfın dört şubesi vardır. 
.\dalar yeşil birer küme tet 1• b' t h 

h l 800 talebeye muntazam ır a 
tdiyor .Koyu mor bir hat a ın kil" · d 'I sil bu teş at sayesm e ven -
de uzayan karşı sahillere, sis- mektedir. Bu sene mektepten 
ler içinde kaybolmuş bir ufuk · leb -un 

t b 50 yi mütecavız ta • e :--. 
tibi silinmeye başhyan atan u olmaktadır. Mektebm şım~ıye 
la hemen de hüzünle bakıya- kadar verdiği mezun adedı 500 
l'\ız, Rakit deniz üstünde bir- d k ş· d' den fazla ır. . . 
aç küçük yelken var. ım ı Mektep Ortaköydeki genıt 

teni! bir nehir gibi önümüzde ve müsait binaya nakletmeden 
lııanan lzmit körfezini takip e- evvel bütün talebe adedi 400 Ü 

~1YoruııL Zirveleri bulutlu dağ • tecaviz etmiyor ve her sen~ me 
lltda da yer yer dumanlar yük- zun adedi bu nispette az ~luyor 

•eliyor. Buralat·ı çok iyi bilen du. Yeni binada güzel bır . ~e 
~İr yol arkadaşımız anlatıyor- sinema salonu vücude getırıl-
lı. miştir. Burada haftanın mu•>:· 

l - Türkiyenin en güzel yer- .. !erinde talebeye terbı-
er;dir buralar. Şu gördüğünüz Y:i ~Ü:ııer gösterilmekte ~e 
d,ğlarda temiz yosunları yıka ~eza ayrıca konferanslar verıl
~-rak akan berrak sular çağlar. mektedir . 
tınanlarında binbir renkli çi- k? 

ç k 1 "'t1 kadar talebe alınaca 
1 e ler o kadar çoktur ki atan- I"' l 
Qlıl halkı bilmem neden burala Henüz ikmal imtihan arının 
t 1 d" danbuse· \ gelmez. neticesi a ınnıa ıgın . !ebe 
"·. Bir diğer arkadaş ilave et- ne birinci sınıfa kaç yem ta 1 '' alınabileceği sari~ raka."' o a-

M h 'k 1 d' · k imdiden tesbıt edılemez. d' - e metçı o maaay ı tım ra ş d t lS0-200 ara-
t·' !il g-ördüğümüz dumanlar Fakat bu a e . ebT Bu se· 
11_trnezdi. Büyük şehit hep bu da tahnıin edtl ı ır. 
t ıın • ec:cani talebe alınını· 
."ıellikleri bize bırakmak i- ne leylı m k 

80 
kadar (.;,;retli 

Çıtıdir ki tarihe basarak gökle- yacak, anca k · B 
'e Yükseldi . leyli talebe alınabilece tırİ ~ 

Kabalaşa çok fazla ey 
İtiraz edenler var. sene d 

müracaat var ır . 
. , --Hayır diyorlar, Mehmetçi Legli talebt1 kaydına 
tı~ yeri semada değil Türk başlandı 
~I 1lletinin kalbindedır: Tarih 1 t r ı M L r kaydına bat annıış ı • 
di:idi:hmetçiğin eseridir, ken· Faka~>ic~dro 80 kişilik 01tduğ~f 

.. .. bu müracaat ar ıı a 
lznıitte da~ bu.tun ektir. Kabataıa niha 

d 'fren büyük bir gürültü ile edılemıy~ eylül haftasında 
lıjlıtdu, lzmitteyiz. Vagonlarda ~~;~'tı;'.;::Oacaktrr. Şimdi tec 
ltı. ~ daha dolaşdım. Rana Sa- didi kayıt yapılıııaktadıd 
~ 1 Yaver, Aliye Esat Hanım- Bakalorga başla '. 
t r, heyetimizin Reisi Sadettin Son sınıf bakalorya ıkma~ 

Ankaradan mektup 
(Başı birinci sahil ede) 

ve raibet ,,..., Eski Ankara ewleri
nin senelerce sıkınb1tnı çekmİf kira 
cıbır yeniye ve konfora koıuyorlar. 
Üstten, baıtan ve hatti. boğazdan 
keserek ... 

• * * 
ı.,.aatta hali. ecnelı< ustalarının 

hikimiyeti göze çarpıyor. Macar, 
Alman, Bulger .... Ve sonra Türk iş
çisi iııizlikten ıikayet ediyor. Ame
le, kahvesinde kapıdan içeri bir mü
teahhidin girmesini bekliyor. Buna 
sebep? Ecnebi ustalarının ne bilgisi, 
ne de iti bizimkilerden fazla yükıek 
değildir. Bittabi istisnalardan bah
•etmck istemiyorum. O halde ecnebi 
olmaları mı kendilerine şöhret ve iş 
temin ediyor? Bir az evet ve fazJa 

hayır! 

Hakikat şudur: 
a - Ecnebiler gerek yevmiye ile 

gerekse kötürü olarak it alıp çalııır
ken ne iş sahibini ne de kendisini al 
dalmıyor. lıe hakkını verdiriyor. 
Yüz liraya yapılabilecek bir iti otuz 
liraya yaparım diye ortaya ablmı
yor. Binaenaleyh ne fena malzenıe 
kullanmak, ne de zamandan kazan· 
mak, ve binnetice fena İş çıkarmak 
suretile karıısındakini ızrar etmiyor 
ve kendi şöhret ve emeğini imhaya 

cüret eylemiyor. 
b - Söz verdiği gün ve saatte ite 

batlıyor. Sabah vaktinde geliyor ve 
akf8D1 saniyesinde tebir gömleğini 
üzerine geçiriyora Arada "Hastalan 

dun., diyerek batka İt tutup ta baı
ladığı iti sürüncemede bırakmıyor .. 

• • • 
Küçük yapdar ekseriyeti tetkil e

diyOI'. Yani üç dört bin liraya ç•kan 
evler. Kira evinde oturan m-ur
lar, serbest meslek sahipleri bu su
retle her sene verdikleri icar bedeli
ni, ev yaptırmak için borçlandıldan 
yerlere tevdi ediyorlar. Oıte muay
yen seneler zarfında bir de ev aahibi 
oluyorlar. 

Küçük yapılann çokluğu bir de 
küçük müteahhitler tipini yaratb. 
Bir kalfa, bir uıta biriktirmiı oldu· 
ğu para ile derhal taahhüt itine giri
ıiyor. Fakat maatteessüf bu nevi mü 
teahhitlerin yanında çalııan amele 
ziyandadır. lnıaat zamanı bet on ku 
ruı kazanmak için tarla1tnı bırakıp 
ıehre koşan saf köylü bu gibi adam
lardan ye'1mİyesini zorlukla ve ekse 
riyetle hiç alamıyor. Şehrin yabancı 
sıdır. Hakkını aramanın yollarını 

bilmiyor. Ve böylece 5 • 10 lira 
ile dönmek gayesi hayal olup gidi
yor .... Onun içindir ki inıaat ame
lesini de bir teşkilata bağlamak lü
zumu aıikirdır. yalnız amele için 
değil, hatti. ustalar için de böyle bir 
tetkilatm faideıi büyüktür. 

Mecdi Sadrettin 

Poliste 

Polise el kaldıran 
kadınlar 

Evvelki gün Balattta bir hadise 
olmuı, iki kadın iki polisle bir bek
çiyi dovmüılcrdir. Vak'a ~yle ol
muıtur: 

Adliye Altm dit Niyazi isminde 
bir maznun haldnnda bir yakalama 
müzekeresi iıdar etmittir. fenel" 
merkezi emrin infazını Balat kara
koluna havale etmiı, Balat karako
lu da Altındiı Niyaziyi getirmek i
çin polis Tevfik ve Rıza efendilerle 
bekçi Recebi evine gönderaıiştir. 

Polisler ve bekçiler gidipte Altın 
dit Niyaziyi davet edince, Niyazinin 
annesi Şeker ve dostu Hatçe birden 
bire polislerin ve bekçinin üzerine 
hücum etmişler, üçünü de dövmcğe 
batlamışlardır. 

_@ 

AN K ARA 18 E R L. T z lSTANBUL 35 Merkez l lan 1 
l lacı Bayram caddesi ' ı .' ' , 1 lstiklıll -'•Udesi 

Müptedi ve mü- Hususi ersler: a 

terakki talebe ••••••••••••11.İİİİll•Iİİilıll•••• nenizde veya mek-
için tepte, 

YENİ KURSLAR HER LI.SANI o·· GRETI-R Tecrübe dersi: 
AÇILIYOR MECCANENDIR 

Tavil:ı.ade vapurları 
Muntazam AYVALIK postası 

.... v~~~~!!1p~! 
~ şembe akşamı 
saat 17 de Sirkeciden hare· 
ketle Gelibolu , Çanakkale , 
Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. Adres: Yemişte Ta
vilzade biraderler. 

Telefon lstanbul 2210 

Emniyet sandığı mü 
dürlüğünden 

Muhaoımin 
kiymeti. 

İkraz 
No. 

Merhunabn cins ve nevi Borçlun 
ismi 

54757 4257 Alaca Hamamda Çeı.ebioğlu Alaettin mahal 

Bu aralık batb bir poliı yetit
mit, onun yardunı ile hem Albndit 
Niyazi yakalanmış, hem de Şekcr llP-•S•E•Y-R•l•.5•E-F•A-IN--ıl ve Hatiçe hanımlar derdest edilmiş-

sinde Marpuçcılar ve sabuncu hanı caddesi 
de atik 49-51-53-65 yeni 10, 12, 14, 65, 65-1 
maralı altında iki dükkaru ve otuz dört par. 
numaralı dükkanın havasını müştemil Alac 
Hamam namile maruf bir bab kal'gic hamamın 
65-1 numaralı marangoz mahallinin 6912 hi&se i 
barile 3808 hissesile yene mezkur mahalin 69 
hisse itibarile 559 hissesi telkrar 16 hisse itiba lerdir. 

Bir kasabın dört 
parmağı koptu 

Evvelki gün Bakırköyiinde bir 
kaza olınuı, bir kasap çaağmın dört 
parmağı birden ke•İlmiştir. 

Parmakları kopan çırak Saliıhat- 1 
tin İsminde bir adamdtr. 1 

Salihaddin, dükkanında oturur- j 
ken komıuları Marika ve F ortuna 
ismindeki kızlar dükkanına gelınit
ler, kemik İstemiılerdir. 

Sali.hattin kızlara kemik hazırlar 
ken bunlardan Marika et ınakinesi
ne bir ,.ağ parçası atmıı, Salahattin 
bu münasebetsizliğe kızarak. yağ 

parçasın• çıkamıak için elini makine 
ye sokmuş, tanı bu esnada da Mat- , 
mazel F ortuna makineyi iJleten elek 
tirik düğmesini çevirmiı, makine 
birden bire itlenıeğe ba§layınca Sa
lô.hattinin dört parmağı makinenin 
içinde kalm•ıtır. 

Kanla biten şarap alemi 1 

Faik, Agop, Abdurrahman i•
minde yersiz yurtsuz gürühunclan 
üç kafadar evvelki akfant Taksimde 
bir çöp sandtğı dibinde oturup ıa

rap içerlerken, Hüseyin isminde bi
ri ı;:elmit. bu ileme iıtirak etmek is
temlıtir. Faik ta bu arzuyu reddet

mittir. 
Hunun üzerine ffüaeyin Faika 

kiıfretmiı, aralarmda kavga baıla
mıt, Abdurrahman da Faika kartı 

müstehzi bir vazİY~. almak '°'."'tile 1 
H;rseynin tarafını ılhzam edince, 
Faik bıçağına davnnm•t. Hüseyin 
bırakıp AbdurraJıınanın ÜZ«İne hü
cum ehnit ve onu 4 yerinden tehli· 
keli surette yaraJantııtır. Agop bir 
aralık bu akıbete mini olmak isıe
mif, fakat f aikın havale ettiği bğir / 
bıçak darbesile onun da perma ı 
kopmuıtur. faik yakalllOIDlf, Abdur 
rahman hasblnefC ka)dınlmıttır. 

Haceri semaviler 1 

ROMA 30 (A.A) - Gazetelerin 
yazdtğma nazaran Marino' da bir 
çiftçi, iki metre derindiğinde bir 
delikte huni ıeklinde ve 20 kilo sik
letinde bir haceri semavi parçası 

bulunmuıtur. Birkaç gün evvel bu , 
havalide ııayet ıüzel bir yıdmn düt J 

tüiü ııörülmüıtü. 

~feri:cz acenca: Galaca lOpru bışı 
B. 2J6i. Şub • A. SlrkeC< Mühürdar 
zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
ANTALYA 1 EylUI Salı 

1 7 de S irlreci RLh tımm
dan haTeketle ZQnguldak 
İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize 
Mapavriye gidecelktic. 
Dönüşte Zonguldak y;ok
tur. Of, Sürmene, Pola
thane, Tirebolu'ya da 
uğrayacaktır. 

TRABZON POST ASI 
KARADENlZ 3 Eylfil per 
şembe 17 de 

MERSİN POST ASI 
ANAFARTA 4 EylUl Cu

ma 10 da Galata nhtnnm 
dan kalkarlar. 

AYVALİKSÜR'AT 
POSTASI 

MERSiN 1 EylO.l Salı 17 
de Sirkeciden kalkacak
tır. 

KARADENiZ POST 

E vapuru rzurum Eyııı 

ÇARŞAMB~ 
giinü ak9amı Sirkeci nh 
bmından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Evrenye, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon,Sürmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat 

Tel. 21515 

DİŞTAB1B1 ·--• 
H A L 1 L 1 L Y AS BEY 

Paris Beynelmilel Ojşçilik 
kongresinden avdetle 

hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Babılli, Ankara Caddesi No 6li -

Kiralı.k Hane -

14S54 5443 

1818 6666 

le altı hissesi. Nadide 

Yeniköyde Panaiya mahallesinde köybaşı ca 
desinde atik 55 cedit 49 numaralı maarihtım 
bahçe bir sahilhanenin tamamı . Mm. Akrosi 

Suleymaniyede Şemsettin Mollalgıürani mahall 
sinde Vefa caddesinde atik 19 mükerrer cedit 
numaralı bir hanenin tamamı. Fatma Zehı-a 

1728 6864 Rumelihisar.ında Aliturlak mahallesinde Çeş 
sokağında eski 40 yeni 20 numaralı bir hanen· 
tamamı . Kemalettin 

5975 7183 Hocapaşada Hocapaşa mahallesinde 
ziye Vezir iskelesi caddesi cedit EJ>ussuut cad 
desinde eski 8 mükerrer yeni 71,73 numaralı b 
hanenin tamamı. Binnas 

27086 7538 Kadrköyünde Tuğlacı Başı mahallesinde Eze 
köy caddesinde eski 2 y,eni 5, 6, 8, 6, 8, nwnara 
lr aıısa ve fazla araziyi müştemil bir köşkün t 
mamı. Abdülliltif 

10520 7630 Beylerbeyinde Havuzbaşmda eski 23 miikerr 
-··- yeni 78-80 numaralı maabahçe i:lı:i köşkün tam 

mı. Mehmet Sait Halet beyle Hatçe M 
diha hanını velkili Ayşe Seniha 

25450 7870 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde atik v 
xıdit Fener caddesinde eski 14 yeni 80, 80 N 
maabahçe bir bap köşkün tamamı. Yi!rği Kala 

fati Ef. ve Eleni Hanr 

6370 7951 Atpazarında Manisalı Melmletpaşa mahalles' 
de Yukarımeydan sokağında eski 6 yeni 68, 70,7 
numaralı: maadükkm bir apartımanın tama 

Mm. Harikliy 
""" 1236 8022 Sarnatyada Sancaktar Hayrettin mahallesind 

İnekçi sokağında eski 24 yeni 26 Numaralı b' 
hanıenin tamamL Mm.Zaru 

1674 8031 Şehzadebaşm.da Kalenderhane mahallesind 
Şehzadebaşı caddesinde eski ve yeni 43 numara 
lı bir dükkanın tamamı. Arif B.Şükriye 

32965 8034 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Ef.m 
hallesinde Bağdat caddesinde atik 37, 37 müke 
rer 37 ve yeni 115-115-117 numaralı maabahç 
iki bap köşkün tamamı. Be.zınigül Dilber H. V 

sisi Cemal B 

4900 8050 Sarryarda Mesarbumu caddesinde eski 16 ye 
79 numacalı bir hanenin tamamL Fatma ve Mü 

şerref ve Tahire Hanunlar ile Merunet Ef 
4027 8052 Kadrköyünde Zühtüpaşa mahallesinde atik S 

lami cedit Fener sokağında eski 18 müken:er y 
, ni 18 numaralı maabahçe bir hanenin tamam 

Hasan Tahsin B 

6864 8088 Tavukpazarmda Atrkalipaşa mahallesinde atik 
Eısirpazan caddesinde attk 20 cedit 18, 20 numa 
ralı ta'htmda kahve haneyi müştemil 24 mıma 
ralı kağir han ve aralık mahallinin tamamr 

Abdürahınan B. 

2880 8093 Alaca.hamamda Çelebioğlu Alaettin Et-zak An
han caddesinde atik 31 cedit 31 numaralı bi 
dükkanm tamamı. Ali ve Apti B.lor 

1500 8095 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde kargı 

5505 8121 

17000 8131 

2595 

sokağında atik 4 cedit 6 numaralı bir hanenin 
tamamı. Mehmet Lütfü B. 

Atpazarında Manisalı Mehmetpaşa mahallesin
de Ömer Ef. sokağında atik 5 numaralı bir ha
nenin tamamı. NizamettinB. 

Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde atik 
Bostancı cedit ortacaddesi sokagmda eski ve 
yeni 58-58 numal'ah maabahçe bir köşlciin tama
mı. Ayşe Sıdıka H. 

trit Bey bir kompartimanda imtihanları bugün başlay:;e-

r 

8200 Fatihte Hacıferhat mahallesinde Haydar cad
desinde atik 54 cedit 80 nımıaralı bir hanenin 
tamamı. Mustafa Ef. ~k hararetli bir münakat•Y• e ıs eylôle kadar dev~ Ellerindeki karar numaraları (231) 

1 
~lrnıılar. Halit Fahri Bey v . Di -er sınıflarda ıkmal 
~~o~culara misafir, onlara E- ~e~~~a~lar~ 12 eylulde yaprl~- d (27 5) k d ] • • b 8216 Ahırkapuda A•kbıyık mahallesinde Ahırlcapu ~ıyat, ve, muallimlik hatrra· ım ı H sene liselerde tedrı· en e a ar O an gayrım\İ a- :a<ldesinde atik 17 mükerrer yeni 11 numaralı 

caktır · er . . ld bada· 
1. t~ arlatıyor. Kasaplar cemiye ıs teşrınıevve e • d• }} • •• d • • h b •} b maa arsa bir hanenin taımamı Pertev B. ve Fit-
,lrıın şirin katibi umumisi kori- sata 'd' Bu sene 19 eylôlde civardaki talebe tercihan alın- l erlll yuz e yırffil esa 1 e OfiO- ., 
•o d makta ı ı. kt maktadır • net H. 
>eıt a arkadaşlara neşeli hika- derslere başlanaca ır. larını almaKı u·'zere 1 Eylu··ı 931 salı b er nakletmekle meıgul. Ben Talebe ücrt1ti . Kabataş lisesi inzıbatın sıkı lrU'!ı:anda ikraz numaraları yazılı emlalC vadesi hitamında 
lı at ı k t h 1 be .. t lıg" ı, tedrisatın ciddiyeti ile 9 b 18 borç öd' enmemes' h b'l lt L.!. .. ::..td l ı -~ ır an yazar en ren are· K b taşta leyli ta e ucre ı gu·· nu·· saat uçuktan e kadar ı ase ı e a mış ı.rur gun muu ete satı ıga çı-

, eı etmek üzere idi. Genç bir a. a M çocukları- töhret bulmuş ve umumi tak- karıldtg"ından talip olanların ve fazla tavsila't almak istey~e-
.,lı · 250 lıradır. ~mur . • ıl dir ve rag"beti kazanmıf kıy-
~ rtye zabitinden postaya at- • .. de yirmı tenzilat yap - k • ·· t } • rin Sanclık Satıs Amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu iliıa 
~:~asını rica ettim. Bahriyeli- na yuıd Kabata,. lisesine Bo· metli bir irfan müessesemiz- OffilSVOna ffiUracaat e file erJ. 
~.'ttıize has nezaketl.,___,~a~b~u~IC--'-~nı~a_k_t~•----"'1!L·...._..:..11..,...ıı·t.,.il'da~~...YJ~l.J!llir~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:.0_h_uı=u=r~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tabiatın çok muhtesem bir abidesi olan 

ULUDAG'DAKİ 
Büyük Otel Açıldı 

Otel; her türlil elbabı iotirahati cami ve mükemmel konforu 'haiz
dir. Banyo tertibatı ve nefis bir suyu mevcuttur. 

Sabah, 8ğk ve akşam yemekleri mbil olmak üzre bir müsafirden 
bet lira ücret alınır. 

Otele kadar mlllremmol otomobil fOSe&I vardır. 
Müracaat yeri: Çekirge P~s vo Tophane Bahçesidl1'. 

• 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddüt ediyorsunuz? Mllziç, nahoş tuirlle 
sizi harap eden, yum zevkinden mahrum eyleyen 
(ter) ipeklilerinlzi de çllrütmek ve lekelemektedir. 

S ü ~ Do R O N ~ P E R T E V' in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz lütfen arkadaşlannıza bir aorunuz. Al
dığımız teşekkilrnameler bize, bu müstahzarı, size 
tav ·iye etmek ces'lretini veriyor. 

2500 Lira Mükafatlı t. 

Kuraya İştirak için 
. 1 Eylüle Kadar 
{umbara Mevduatlnu. 

Asgari 5 Lira Olmahdır 

Türkiye iş Bankası 

, }t'. 

NiŞANTAŞl'NDA 

Leyli ve Nehari şişli Terakki Lisesi Orta - Lise 
Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve 
Kız - Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyli teşkilatı mevcuttur. Her gün saaat 10-17ye 
kadar talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. 

Telefon: Beyoğlu 2517 Tesis tarihi 1879 ............................................. 
HE~MI ILINLlR TÜRK LİMTED IİRKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daire!er 

ilanlarını kabul eder 
' 

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

' > • •• ._._t l .f t • ..... L ~ .; <\,__;_J ... :lliillfl ............... .. 

Leyıi ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 

Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 
1 

Ana, ıı,., Ona 
Lise k .. ımları 

Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecn eb/ nıcktepleıine kaı'iyyen lüzum 
bırıkmıyacak bir mukemmeliyetıedir Talim ve terbiye heyet' eri memle'-ctimizln en güzide muallim v~ mü
rebbilcrindon mürekkeptir. Ana ve baba yuHularıoı INKILAI' LiSELERiN!<: her husıı,ıa tam bir emniyet 

1
1 '" hıı ZU'U k•lp1e teslim edebilirler. : \lnfassal lzahnam" ve receğ' nia adrese gondorilir) 1111 -= Mektep Nuruo~maniyededir. Telefon: 2001!1 ~ 

lstanbul birinci iflas memurlu- ı 
ğundan: 

Adres: İ6tanbulda Sultanhama
mında Molla Taş >ok.ağında Çingir 
oğlu hanında 1-5 No. lı mağazada 

tüccardan NikoHi Nikidis ve Şeriki 
Şirketi; 

Balada ismi ve adresi yazılı olan 
•.atm iflası açlıp tasfiyenin adi şe
kilde yapılmasına karar verilnıi~ ol
duğundan: 

1 - Müflisten alacağı o.lan veya 
1 mallarında istihkak iddiasında bu 
lunan1arın alacak ve iddialarını iş
bu ilandan bir ay içinde eyyamı res 
miye müstesna olmak ilıere her gün 
saat 13 ten 18 ze kadar Sultanah
mette vaki adliye binasında lcrayi 
vazife eden birinci ifrns dairesine 
gelerek alacaklarını k.ayt ettirmele
ri, ve senet ve defter gibi delill~ri 
her ne ise bunların asıl veya mü
saddak suretlerini verınelerii. 

2 - Müflise borçlu o.Janlarm yu· 
karıda gösterilen mllddat içinde 
borçları mikdaıını yazdırmaları, hi
lifma lıarek~tln ceza kanunu mu
cibince takibat ve mesuli}"'ti miıcip 
olacağını bl!=leri, 

3 - Müflisin mallarını nakıt ve 
buna mümasil kıymetli evrakını her 
ne suretle olursa olsun ellerinde bu-

lstanbul Gümrükleri Başmü
dürlüğünden: 

80 fonnadan ibaret Gümrük ayltk istatistik mecmuası tabe
dileceğinden taliplerin şartnamesini ve nümunesini görmekle 
lıeraber .12/9/931 cumartesi günü saat i4 te yapılması mukar
rer olan münakasaya yüzde 7,5 teminat akçası olan 265 lia'a ile 
birlikte iştirak etmek üzere Başmüdiriyetteki Komisyona mü
racaattan. 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla evsaf ve nümunesi mev 
cut (13800) metre kışlık elbiselik kumaş satın alınacaktır. Mü
nakasa 6-9-931 pazar günü saat (15) te Gedikpaşada Jandarma 
İmalathanesinde icra olunacaktır. Taliplerin teminatlarile ko 
misyon'! müracaatları. 

Etıbba Odası Riyasetinden: 
Oda Heyeti idare ve Haysiyet divanı aza ve yedek aza 

intihabı 1 Teşrinievvel 1931 perşembe günü saat 14 te sabık 
Türkocağı binasında yapılacağından azayı muhteremenin 
teşrifleri rica olunur. 

~ Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ..... 

iSTiKLAL LİSESİ 
lunduranlar ister şahıs ister banka İlk, orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 
ve sair müessise olsun bunların üze Bütün sınıfları mevcuttur. 
rindeki hakları mahfuz kalmak şar-
tile o malları ayni müddet içinde Talebe kaydına başlanmıştır. 
daireye vermeleri, vermezlerse cezai l Cumartesi, pazartesi, perşembe günleri 12 den l 7ye 
takibat ve mesuilyete uğrayacak- kadar müracaat olunabilir. 
larlni mazeret bulunmadıkça rüchen 1 Şehzadebaşı - Telefon 22534 __. 
haklarından mahrum k.alacaklarinin ı -----------------------------
bilinmesi, T h • ı 

4 - 12 EyHll 931 Cumartesi günü a vı satışı 
saat 14 te yukarda yazılı olan iflas 

;!::;:~n~:.:~:~~:!::;'ar;~~km~~~:: Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
sin müşterek borçlulariyle kefille- Hesap No Merhunatm Cins ve nevi Borçlunun ismi 

T 
rlnin ve borcu tekeffül eden sair 1628 Dört adet Rumeli tahvili Talha Bey 
kimselerin içtimada bulunmağa hak 1815 tki adet Rumeli tahvili Ad'! B encere 411 .. ıl !arı olduğu ilan olunur. 1 . 

~ 2038 Altmış sc:ıkiz adet Rumeli Hasan Niyazi Br ~Düdüklü 
Piyasada mevcudu kalmayan düdüklü tencereler vürut etmiş- 1 tahvili 

tı·r. Bu harikulade tencerelerden bi.r adet olsun edinmek ı'stı'- Beyoğlu Tapu ve Kadastro Baş 2083 Alu adet Rumeli tahvili 
rahat; sür'at ve temizliği seven MI aile için lhımdır. Memurluğundan: 

Yeğane deposu: Eminönü İngiliz Mağazasıdır. ı Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahal 2092 On seıkiz adet ,, 
" 

İsmail Hakkı B. 
Rüştü Bey 

,,,,,,,_ .. İngiliz İn as Mektebi 
Tedrisat 23 Ey!Cıl Çarşamba günü başlıyor. 
Talebenin kabulüne müteallik matbu istida evrakı mektepte ebe-

veyninin emrine amade tutulmaktadır. Londradan avdet edecek olan 
mektep müdiresi ebeveyni 16 EyH\lden itibaren Pazardan maada her 

-gıin saat 10 dan 12 1/2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul edebilecektir 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş 

olan ecnebi şirketlerinden İngiliz tabiiyetli (N. Mayer ent Kampini Li
mitlt - N. Mayer Company (1919) Limited) şirketi bu kere müracaatla 
şirketin 29 Haziran 931 tarihli fevkalade hissedarlar heyeti umumiyesin
de §irkctin tasfiyesine karar verildiğini bildirmiş ve lazımgeleGt vesikayı 
vtrıniştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla mez
kur şirketle alakası bulunanların şirkete ve icabında İstanbul Mmtaka
sı Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lstanbul Deniz levazım satınalma 
komisyon undan: 

3300 Adet Yün fanile ) Kapalı zarfla ihalesi 23 EylUl 931 
8000 çift Yün çoraıp )c;aJrşamba günü saat 10,5 da. 

Yukarrda cins ve miktarı yazılı eşyanın hizasında gösteri
len gün ve saatte kapalı zarf usulile ihalesi icra edileceğin
den şartna.nesini almak istiyenlerin her gün ve vermek isti
yenlerin yukarıda gösterilen iıı:hle gün ve saatinde teminatla
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Satınalma Komi
s}"t>nuna miiracaatlarr 

1

. lesinde Kavas Başı eok:ağında itik 2095 
1 cedit 43 numerolu arsa Rum mil- 2108 

Üç adet 
eş adet " .. " 

" 

So: ·'ullah Bey 
Fev iye Hanım 
Abdl kadir Bey 
Bahri)~ H. 
Adnan. t 
Bahattin 13, 
Emine H. 
Mustafa Şeı f B 
Bekir Srtkı l 

1 Jetinden Mihal Veledi Andiryanın 2124 İ•ki adet .. .. 
uhtesinde iken 1879 tarihinde vefa- 2127 
tile veraseti terk eylediği kızları 

On adet .. .. 
Evrldiki ve Amelya ve Maryaya ve 2128 
Evri<likinin dahi 1910 tarihinıle ve- 2157 

Bir adet 
" " 

Bir adet 
" " 

fatile veraseti kızları Angeliki ile 2158 On dokuz adet, 
" Aspasyaya münhaıırr o1up intikal 2171 Sekiz adet ,, ,, 

muameleainin icrası için i~ize 2182 Yirmi dört adet Rumeli Tah 
vili müracaatta bulunmakta ise de mez

kOr gayri menkulün tapuda kaydı 
olmadığından senetsiz tasarrufata 
kıyasen muamele lfıuımı teıninen 

27-9-931 tarihine müsadif Pazar gü
nü saat 9 da mahalline memur gön
derileceğinden bu emlak ile a!Skal 
tasarrufiyesi olanlarm yevmi mezk(1 
re kadar tasarruf vesikalarile birlik
te Beyoğlu Tapu Baş Memurluğuna 
S28,' 5539 No i.le müracaatları ilan olu 
nur. 

Tayyare Piyan,fi!o Müdiirlü
ğünden: 

Numunesi ve şartnamesi veç 
hile 100.000 adet ıı:e'sen senet 
kağıtı tap ettirileceğinden ta
b'a tali polacaklann pey akça
ları ile birlikte 2-9-931 tarih 
Çarşamba gunu saat 15 te 
Piyango Müdürlüğünde mü
teşekkil tayyare mübayaat Ko 

ı misyonuna müracaatları. 

2183 Yirmi bir adet Rumeli Tah- M.ı.zharB, 

vili 
2187 Üç adet Rumeli Tahvili Huriser H. 

.. 
2195 On adet ., ,, Muiz Morabet Efendi 
2208 Bir adet ,. ,, Fevziye H. 
2217 On beş adet ,, ,. Süleyman Ef. 
2225 Üç adet ,. ,, Ayşe Sıdıka Ha.ıınn 
2245 Altı adet ,, ., Ali Remzi B , 
2260 Üç adet ,, ,. Huriye H. 
2261 On beş adet ., ., Süleyman B. 
2290 Otuz adet ,, ,, Süleyman ;Ef. 

Yukarda isimleri yazılı zevat Tahvilat mukıı:bilinde ·san
dığımızdan istikraz eylemiş oldukları meıbaliği vadesinde te
diye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbaı'name te
bliğ edildiği halde yine tesviyei deyn eylemmiş oldukların

dan ecnası yukarda gösterilen merhunattan borca kifayet 
edecek mıktarı Sandık Satış heyeti huzurile 15 Eylill 931 tari
hine müsadif Salı günü saat 14 de Esham ve Tahvilat ·borsa
smda piyasaya göre satılacağından tediyei deyn ve tecditi 
muamele etmeılc isteyen medyunlann müzayededen evel San
drk İdaresine InÜf'acaat eylemeleri lfizumu ilan olunur. . 

Taksim Bahçesind 
t iki Muhteşem GALA Gece 

1 Ey!Cıl 9ıılı akşamı ve 3 Ey!Cıl Perşembe akşamı varyete 
rolarından evel saat 21 1/2 dan 23 e kadar 

Muallim Zeki Beyefendinin idaresinde 

l Riyaseti Cumhur 
Orkestrası · ~ 

tarafından iki büyük senfonik konser verilecektir. ' 
Alel\ımum meşrubat fiatları üzerinde % 20 tenzilat yapıla 
Salı ak~amı proğramı : 

1 - Betoven 5 inci senfonik -A- Allegro Proprios -B- An 
C - Allegro de final. 

2 - Vagner - Prelüd Lohengrin. 
3 - Vagner - Ziegfried nir-nir ve ]afo..,,. 
4 - Mikeli - Üçüncü küçük - suite - A- Güne.:ı batarken 

Güneş doğarken. 

5 - Mendelson - ouvertur Kepriden - son 
Perşembe akşamı proğramı: 

1 - Glaıines - Zeman konserto 8 inci senfonik - A -
moderato - B - Maestede ve final 

2 - Veber - ouverture - frayşust 

3 - Glazines - Zeman konscrtosu (Viyolonist Ekrem Zeki be 
rafından.. 

4 - Glazines - Danse Salome - A - Entrediktion - B - • 
'lleni dansi - son. 

Tahlisiye Umum M. 
dürlüğünden 

Karadeniz Boğazının 14 mil haricinde elli beş kulaçu 
mirli bulunan Fener işaret gemisinin denizde bulunan 1 
zinciri ile zinciri me.rbut üç ton!Uık şemsiye demirini den 
çıkararak Istanbula nakli pazarlık suretile ihale edilece -
hetle talip olanlann 3 Eylfil 931 perşembe günü saat on 
Galata Rıhtımın.da Maritim hanında Tahlisiye Umum M 
lüğü Mübayaa Komisyonuna müracaat ederek teklifleriP 
dirmeief'i ilan olunur. 

1 lstanbul Se~ediyesi ilanları 

İlk m'ektepler için lüzumu olan 75 ton ikriple maden k' 
ile 180 t-0n kok kömürii kapalı zarfla münakasaya konınr 

Taliplerin şartname almak için her gün Levazım müdür! 
müracaatları münakasaya girmek için de bankadan alaJ 
410 liralık muvakıkat teminat makbuzu veya mektubu ve ti 
odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve şartnameyi 

mektubuna koyarak ihale günü olan 24-9-931 perşembe 
saat on beşe kadar Encümeni Daimiye vermeleri. 

*** 
Eminönü Belediye şubesinden: Cezalandırılan seyyar 

tarafından mevkilere bırakılan terazi, küfe, işporta ve saire 
ejya eski Beyazıt dairesi ambarında mevcut olup sahip! 
15 Eylfıl 931 pazartesi günü akşamına kadar mallarını I 
almadıkları takdirde 15 Eylfil 931 salı günü mahallen b~ 

zayedt satılacağı ilan olunur. 

*** Dolmabahçe caddesinde Milli saraylar önündeki trotu 
bedeli keşfi iki yüz se'ksen lira yirmi dört kuruş üzerinden 
kaddema kapalı zarf usulile münakasaya ık.onulduğu ilan J 
muş ise de işbu işin pazao-lrk suretile yaptırılması tahtı k 
alınmış olmakla yevmi ihale olan Eylillün üçüncü perş 

günü saat 15 te Beyoğlu dairesi Heyeti fennives~ 
edilmesi ilan olunur. 

* * * 
U nkapanı köprüsünden çıkarılmış ta.ııminen 30 ton dö 

meşe enkazı satılm'lk üzere 3 Eylftl perşembe günü saat 
beşte mahallen müzayedeye komnuştuır. Talip olanların ~ 
mahallinde görmeleri ve gününde müza,ycd~e istkak e~l 
leri. 

• I 

* * * 
Bedeli keşfi 377 lira 66 kuruş olan Dolayoba mektebinili 

miri açık münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnameyi vl 

şif evrakını görmek ic;in her gün Levazım Müdürlüğüne 
zayedeye girmek için bankadan alacakları 29 liralık t 
makbuzile beraber ihale günü -0lan24-9-931 perşembe günü 
on beşe kadar Encümeni Daimiye müıracaatlarr. 

Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Hademei hayratm Ağustos 931 vazifeleri ita krlınacağıJI 

diğer aylar gibi cüzdanları yetmiş beş numaraya kadar o 
Eylfılün birinci Salı ve yüz elli Numaraya kadar olanlar i 
çarşamba ve mütebaki numaralarda üçüncü perşembe 
Şubelerine müracaatla vazifelerini almaları ilan olunur. 

A t•k Tabaklar, , Bakırköy Malmüdürlii n ı a tablolar, den: 
vazolar S-"'- k'"yünd' t Ak «na o e me ru 

ve awzeler ve tarihi bul büfeler, ld bul h _., . . va en unan a ır açn> 
pıyano veııaır kıymettar mobilya- . . . 
lal' sandal lıede.ıteninde teşhir olun tırına usulile ıcara verılece 
muştur. 3 EylCıl Perşembe eUnü den talip olanların şartna 
saat birde ııatılacaktrr, ni görmek ic;in her gün Ifl 

yedeye iştirak etmek içiıı 

ZA Yt - Hüviyet cüzdanımla aske- 3-9-931 tarihine milsadif 
şembe günü saat (14) B rl terhis tezkeremi zayi ettim. Ye· 

nilerini alacağımdan eskilerin hük
mü yoktur. Bilecik Vilayeti, Os
maneli kazasının Camii Kebir ma
haıu.inıde nalbant oğullarından. 

Mehmet oflu Mehmet. 

köy Malmüdürlüğünde ıJI ) 
şek1kil Satış komisyonuna 
racaatları ilan olunur. 

MİLLİYET MATB 


