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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Y aı:ı Müdlirft 

ETEM İZZET 

Arlkara-Sofya telefon hattı yarın açılıyor • Sinir kuvvetı 
klı saf-

Umumi harbin son nıera cak? 
lıaıarmda - harbi kim kazan& · 
IÜaline Alman ordulan batkuetl~· 
da ..• kuvv ı o

na, en ziyade sı~ Büyük bir 
lan.. diye cevap vermıştı. 
Vukuf ''rü• mahsulü olan bu ce-

ve 1'0 
• • • • bedbaht 

G3 vııbın hakikat ve , .. betim d' 'il 
bat kumandan evvel& ken ı mı .. c-1 
tinde &'ördü. Bütün cephelerde duı· 
illan rduları bir !<arıt Alma? .top: 

o d Alınan ıçtımaı 
n 

tağını İt&'al etıne en • • 
b.. . . sinirleri gevıedı ve mag 
unyesının . d" 

'
,, ld Bu son Alman ıktısa ı up o u. • 
buhranının amillerini tetkikeden bır 
lngiliz muharriri, Psikolojik ıe
beplerin bunda çok mühim rolü ol· 
duğunu ifade ediyor. 

Siyasi ve içtimai büyÜk hadise· 
lerden sonra bu hadiselerle çok ya
kından rabıtası olan iktisadi bayat· 
ta da büyük buhranların doğdui?'· 
nu iktisat tarihleri kaydetınektedır. 
r akat. bu kadar temadi eden hu ka 
dar c~anşumul bir iktisadi b~~~.a· 

. · • · h '·"·-ten gorul-•' nm gelıp geçtığı, a....... •. 

ll ırıüş ve tesbit edilmiş bir şey degıl· 
dir. Avrupa i ktısadi menzumeıiy~c 
Yakından niıbet ve a)ikası olmı· 
Yan vasati Aıiyanın ıakin memleket 
!erinde yaşıyanlar bile buhranı? ku~ 
""ıli in'ikaılerinin istiraph te1Jrl~'."-
ni her gün bir parça daha aiJrlıg~e 
bi"ebnektedirler. Hakikaten gun 
geçtikçe muğlak bir mahiyet arze
den ve vahameti artan fU buhranın 
.. hepleri nedir? ve nasıl izale edile
bilir? Her memleketin Devlet adam 
ı..,.., her zamankinden ziyade büyük 
bir haısa•iyet ve alaka ile bu mesele 
nin hallini düıünmektedirler. Avru
pa ve Amerikanın muhtelif memle
ketlerinde yapılan konferans ve kon 
ııralarda en hararetli bir mün~!e 
z . • t kil eden b<1 mesele bır tur •nuru eş . ı.o 
lii halledilemedi. Daha ~ehdit~r. ve 

1 korkunç bir ıima ile daıma ilenye 
Yürümektedir. Vakıa bir çok Tabi
at hadiseleri ııibi iktısadi buhranla· 

tı tın da sebep ve mahiyetini az çok 

Ziraat bankası yeni 
bazı tedbirler aldı 

1 

••••••• 1 

Mahsul piyasada satışında fazla 
para ederse müstak

rizlere bu fark iade edilecektir 

\ 

meclisi içtima halinde 
ANKARA 1 (Telefonla) -

Ziraat Bankası idare mecliai 
bankanın buğday çiftçiıinden 
matlObatı mukabilinde alacaiı 
buğday meaeleaile ehemmiyet
le metııul olmaktadır. Bilhaua 
alınacak buğdaylarm muhafaza 
aını temin makıadile bazı ted
birler ittihaz olunmuıtur. Dev
let Demiryolları hangarların· 
dan azami ıurette istifade edi
lecektir. Bankaya borçlu olma
y an müstahsillere ait zehair ile 
müstakrizlerin borçlanna teka
bül eden mikdardan fazla mah
sulleri için bankaca mali vazi
yetin müsaadesi nisbetinde 
mahsul mukabili ikraz ~eklin-ı ~ ebnek mümkündür. Fakat; me

deni ileme saran bu müthiş ateşin 
0 kadar sebep ve amilleri vardır ki 
hangi noktadan meıelenin tetkik e

dilmesi icap edeceğini tayin 6tmek 
hile müşküldür. Denilebilir ki bu fe
i<ıket meı'uliyetini hiç bir ~arafı.~ ka 
huJ etmediği umumi harp ıle duny~ 
hadiselerini dar bir Milliyet ve lhtı-

Ziraat Bankası idari! meclisi 
reisi Sabit Bey 

de ayrıca yardım yapılması da 
derpif olmaktadır. Bankaca 
matlubata mukabil aynen zahi-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

• . d bakan Diplomatla-ı; .-as cepbesın en 
tın yap tıklan V eraaY ve diğer ada· 
!etsiz ıulhlerden neş'et ebniştir. Bu 
nokta; nazarda büyük bir hakikat 
llıündemiç olduğu muhakkaktır. 
"•kat· umilmİ harp, ıu veya bu 

i l>evJ ıı'. • cın' ayeti olmaktan e n eıerı .. 
1 ıiyade Avrupa içtimai bünyesının 
t. lıopardığı bir faciadır. V ersay kon· 
ıı- 1•ransırun dar ve intikamcı Diplo-. 

llıatlarının zihniyeti, şüphe yok ki 
lıerıdi cemiyetlerinde bakim olan te-
1-ı.ıunin mahsulüdür. Şu halde bu· 

.,_, ··seb 
tiinkü iktısadifaciarun haki .... mu . 
bip ve müttebimleri, heyeti umu"'.'" 
)esile bizzat kendileridir. Maamafih 
lıu hususta yürütülen mutalealaruı 
lıiç bir kıymet ve tesiri yoktur. H~r 
•ty, Determinizimin muayyen kat• 

deleri içinde yürümektedir. Avrupa 
llıukadderatını bizzat kendisi halle

t ~tektir. 
Dünyanın geçirdiği bu buhran .. 

dan da memleketimiz hayli mütees• 
" •il' olmuştur. Buhranın ıstırap ye 

'ihrlığını her vatandaı hiısetınekte
~ir. Vaziyetin ciddiyetini ıaınamile 
•drakeden devletimiz icap eden ted· 

; birleri almıştır. iki seneden beri 1 
~Olgi kanunlarını memleketin iktısa 
dj bünyesine uygun bir surette ta• 
dil etmek için tetkikatta bulunan 
~İikfunet bu fevkalade içtimada 

t • • • 

lıı~him mali kanunların ekserısını 
>.,•clisten geçirmiı ve en çok ıikiı
)et mevzuu olan takdir meıeleıini 
"'-hatıi heyetlere vemıek ıuretile 
~okrasinin eıas icaplarına ve 
ltalkçdık Ruh ve Mefktıresine tema 
'>ıile riayet eylemiıtir. Devletin em· 
llİ)et ve varlığına halel ııelmiyecek 
"'••tile ııayet kat'i tasarruf yapmış 
lır. Yeni mali kanunlann tadbiki do 
ı,)ısile yeni bütçe yekiinu 186,435, 
199 dur, geçen seneki Bütçemiz 
~.732,000 lira idi ki bu sene tasar 
'lıf edilen paranın miktarı 41,906, 

<Gs gibi bir rakam irae etınekte-1 
q~. Hükiimetimiz, tehlikenin ciddi· 
)~ ve ehemmiyeti karşısında bu ka· 
\, rnutayakkız hareket etmiştir. 

'tehlike karşısında yalrnız hükiı 
~İn tedbir alma11 kafi değildir. 

1ı1adi bul!ranın cihanşumul oldu-

Şehrimizdeki Rus 
amele bugün gidiyor 
Dün gazeteciler gemiyi gezdiler 

ve izahat aldılar 
1 : 

~ 

· t bir amıtle geme/C yigor 
Vapurda komünıs 

ıis edilen Ukranya Ruı gemisi 

bugün limanımızdan hareket 
edecektir. Dün gemide İstan
bul matbuat mümessilleri şere 
fine bir ziyafet verilmiş ve ge

mi gezilmi§tir . 

Matbuat mümessilleri saat 

11 de gemide dostça bir tekil

de karşılandılar ve vapurun ye 

ınek salonunda samimi bir ha

va içinde bir masanın etrafında 
toplanıldı. Rus ameleaile birlik 
te seyahat etmekte olan üç Rus 
gazetecisi de gazetecilerimizle 
samimi hasbühalde bulunmak

tea idiler. Her iki taraf ta yekdi 
ğerine gazetecilik ve gazeteler 
hakkında mütekabil sualler so

rıyorlardı. 
" d zigaretçiJe.•den Bu esnada seyahat etmekte olan 

Guverfe e · · k fi · · h bir grup Rus amelelcrının a ı ~ reakıs~ ';ı;~ya 
I 1 hatin maksat ve hedefı h n ıza 

Rusyanın en çalışk~n a~\e (Devamı 4 üncü sahifede) 
. . t tk'k seyzhatıne a • 

Tekaüt 
Maaşları 

! Ankara-Sofgal 
telefonu 

Kimlerden kazanç ve 
yarım maaş kesiliyor? 

Eytam, eramil ve mütekaidinin 
cylUJ, teşrinievvel, teşriniıani üç ay~ 
lıklannın itaaınn dun sabah batlan· 
mıştır. Maaş tevzi.atı mülga zat ma· 
atları tevzi mahallerinde yapılmak
tadır. Yalnız Fatih maaş tevziatı Dü 
yünu umumiye binai mda yeniden 
ibdaı edilen gişeden yapılmakta idi. 
Defterdarlığın yaptığı yeni bir teş
kilat mucibince tevziata devam edil
diiinden, maaş yerlerinde evvelce 
vuku bulan tehacümler sörülmemek 
tedir. Maaş tevziatı .-Imüdürleri, 
maliye müfettiıleri, ve Defterdar 
Şefik Beyin mütemadi teftişleri al
tında cereyan etmektedir. Maaı yer
lerine yeni teıkilatın esbabı maaıı 

tarafından henüz iyi an)qılamama· 
11ndan dolayı bazı Jranııklklar ol

muısa da çok kolaylıkla bertaraf e
clilmiıtir. Dün bir mubarririmia mer 
ke:a, Fatih, E:rüp, Sultanaiımet. Ka
ınnP"fa, Beyoilu maaı tnzi y«le-

.Waaş tediye gişestnde 

rini tetkik etnıit vebu ıubelerde eolri 
tehacüme tesadüf etmemiı ve maaı 
tevziabnm sükunetle devam ettiiini 
ve memurlarm esbabı maap büaaü 
muamele etmekte olduiunu gönnllı· 

tür. Maat sünlerinden birinci hafta
.. askeri ve mi!lki, eytam eramı1 ve 
yetimlerine basredildiii cihetle ma

a alanların Wfesinİ kadınlar teşkil 
e!mekte idiler. Aıkeri teb.ütlenı .., 
lülün dokuzuncu sünanden itibaren 
nıaaı tevziatına batlanacakbr. A:rh
fı 60 liraya kadar ~ alanlıır ~ 
zanç Ylrl'iıinden maıt .. na addedil-
miıtlr. 50 llradan fasla olup ıoo H
ray• kadar maat alanlıınlan 20 Jira. 
11 kaııanç v•rsisinden -' tutulmut 
tur. 100 liradan fasla aylık .ı.niarm 
maaşlarının taJD&IRI kazanç vergiıi
ne tabi tutulmaktadır. Saniyen lııan• 
!ardan maqb bir hizmete tayin ıadil
mit olanlar varsa ınaatlannın ıam.
mı katedilecek,munzeneiumumiyeye 
dahil dairelerde ücretle müstahdem 
olanların maatlarınm aaıllan tam 
verilecek, eoki kanuna söre mülhak 
bütçel•den maaş alanların tekaüt 
maaıları tahsiaatlan ile birlikte ita 
edilecektir. Yeni tekııilt kanununa 
cöre tekaüt olanlar (müvazenei umu 
mi ye ve mülhak bütçelerden) ücret 
alanların tekaüt maaılannın yan11 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Kazım Pş. Hz. 
Büyük M. M. Reisi Kazım 

Pata dün Yelovadan telırimize 
avdet etmişlerdir . 
........................... -................ -~-· 

Otomatik ıigara salış maki
neleri İstanbulun muhtelif yer
lerine konmaya başlamı~tır. 
Resmimiz bu me.kinelerden biri 
ni gösteriyor. P~rayı atan siga
rayı alıyor. 

Yarın sekizden itibaren 
hat umuma açılacaktır 

ANKARA 1 (Telefonla) -
3 eylul pertembe günü saat se
kizden itibaren İstanbul - Sof
ya ve Anka~• - Sofya telefonu 
itleıneğe açılacaktır. İstanbul -
Sofya için 3 dakikası 164, An
kara - Sofya için 266,5 kurut
tur. 

yalnız adi mükaleme yapıla 
caktır. Müstacel mükalemeler 
timdilik yapılmayacaktır. 

Bulgarlar mükaleme hususatı 
için yakında bir mukavele imza 
layacaklır. 

Başvekilin 
Seyahati 
Aldıjiımız malUnıata naza

ran Batvekil İamet Pı. Hz. mu 
karrer alan Avrupa seyahatine 
yakında çıkacaklardır. lımet 
P-.a 5 - 6 ııüne kadar Avrupa.. 
ya gidecektir. 

Yeniden 
Tetkik! 

Divan cumartesi 
toplanacak 

Darülfünun divanı cumarte.i 
günü içtima ederek vekaletin 
tekrar tetkikine lüzum göster
diği edebiyat ve tıp fakülteleri
le eczacı ve ditçi mekteplerinin 
kadro ve bütçelerini yeniden 
tetkik edecek, vukua gelen iti
raı:lan kat't bir şekle raptede
cektir. 

Yeni maarif 
müsteşarı 

Salih Zeki Bey yeni 
vazifesine başladı 

Salih Zeki Btıg 

'.ANKARA 1 (Telefonla) -
Maarif vkaleti müsteıarlığma 
bat müfettiılerden Salih Zeki 
Bey tayin olunmuıtur. Salih 
Zeki Bey bugün vazifeıine bat
lamıtbr .. 

Dahiliye vekili 
ANKARA 1 (Telefonla) -

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
buııün tehrimize avdet etmit
tir • 

Maliye vekili Ankarada 
ANKARA 1 (Telefonle.) -

Maliye vekili birkaç gün için 
Ankaraya geldi. Tekrar İstan
bula dönecektir. 

-·~ 

Darülfünun 
Takımı 

Takımımız Rusgadan 
avdet ediyor 

ODESA, 31 (A.A.) - Türk 
Darülfünun fotbol takımı bu
gün saat dörtte "France Mer., 
vapuru ile hareket edecektir. 

Şimdi boş ktrlan Kasımpaşadaki Deniz hastanesi 

u hastaneye 
ihtiyaç va ! 

Eski Deniz hastanesi binası 
Belediyeye verilemez mi ? 

Kasımpaşadaki deniz baata
hanesi Gölcüğe nakledildiği i
çin boş kalan binanın nbıtan 
ve talebe ile efrat için nakahet
hane ittihazı tasavvur edilmek
tedir. Ancak bu binanın aivil 
hastahane ittihazı için ııerek 
Kasanpaıa C. H. F. teıkilit re 
ialifi ve gerek halk bur müra
caatlarda bulunmuılar ve eski 
teşebbüslerini teyit etmitlerdir. 
Rumeli Kavağından ti Klfıt· 
haneye kadar bütün bir şehir 

parçası üzerinde Beyoğlu Zü
kUr butahanesinden batka n• 
belediyenin, ne devletin hiç bir 
hastahanesi yoktur. Mülga De 
niz hastahanesi sivil 'basta ya
tırmamakla beraber yalnız Ka
ıımpata ve Beyoğlundan değil, 
biittıD Haliç ıahilleri meakillıla 
rından gelen bakım müracaatla 
rmı kabul etmekte ve binlerce 
haata vatandaş bu yüzden •ıh
batlerini kazanabiliyorlardı. 
Halbuki timdi bütün bu havali 
için müracaat edilebilecek tek 
bir devlet veya belediye haıta
haııeai kalmamııtır. Belediye
nin Beyoğlunda bir hastahane 

Mülı.a Deniz hastanesin
den kalan bir paflgon: 

Bokterigoloji daireJi 
binaıı yapmaar dütiinülmilıse 
de bütçe zarureti karııamda 
bunwı ne fİmdilik, ne de uzun 
•eneler için kabil olamıyacağı 
anlaıılm19tır. Halbuki mülga 
Deni:a hastahanesi binası bil
haua cerrahi, intani, dahili an 
(Devamı 4 DncD sahifede) 

Mektep ihtiyacı karşısında 

Milliyet . Ç~cu~ .Ye!ilerinin. bu 
• muşkulunu halledıy<l1' 

Galatasaray Lisesi 
Bu lisemizde talebe kaydına 

başlandı. Taksit kaç lira, 
ne kadar talebe alınacak? 

Galatasaray lisesinin hariçten 11e cepheden görünüşü 
Galatasaray lisesi memleketlmla-1 talebe alınabilecektir. Geçen sen• 

de ilk defa Franaız liıe proiramları- 1 300 fazla alınmııtır. Ortaköycleld 
na söre tetkll eclilmiı bir liaedlr. ıube açdmıt mektebin kadrosu g& 

aiıletilebilmltti. 
Melctıep lise profranu ile tedrisata 

/ık kısım batlayalı 63 ıene olınuıtur. Aynı 
Şimdi Ortaköy ıubeoinde ilk kı

ıım vardır, ve 300 layli talebe bura
da okunmalı:tadır. Mektebin bütihı 

tır. 400 sone kadar evvel ·re Sayası talebe mevcudu ı400 dilr. Bunda• 
dr Veli zamanında burada teoiı ecli- 8116 d leylldir. 

yeryde 1441 tulhinde Calataaaray 
mektebinin ilk kuruluıu yapılmıt· 

len mektebin ismi Enderun mekte
bi imif. Halen Galatasaray ıı-ı 

difer liselerd- farklı ve fransızça 
tedrisata istinat eden batka bir pro
ğrnm tiıkip etmektedir. Diier lise
ler 11 ıene olmasına mükabil Gala
t:ısaray 12 senedir. Galataıaraydıo 

ıınıf adedi 54 dür. 54 ıınıfa 

derı veren muallim adedi 98 
dir. Bunlardan 30 u ecnebidir. 
Bu sene mektebe 200 kadar yeni 

Ticaret ve bankacılık 
Ba ıene liıe kısmı ile ticaret ban

kacılık kiımından 60 ef. mezun ol
maktadır. Bu ıene mektebe umumi 
bir tehacüm vardır. Daha ıimdidea 
müracaatların idedi 400 den faz.I• 

dır. 

Tedris usulü 
Mektep dokuzuncu sınıftan 10&1 

I 
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Siyasi tefrika: 10 

KARA BİR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

A.i~ Hiitlagi 

Oda değil zindan! 
Süngülü 

albnda 
neferlerin tazyikı 
mahpes yolu_ 

Lorevsan ayağa kalktı • 
- Türk noktai -zarı mı, 

dedi 'l'e baı parmağmı maaaya 
vurarak bai'n'dı: 

- Efendi, biz ralipler bu
rada bulundukça Türk noktai 
nazan yoktur • 

- Bunu Harbiye Nezareti
mize aöylemeliydiniz ve beni 
heyetinize kal.nıl etmemeliydi
ni:ıı. 

- Si.si kabul etmek Fruı • 
uya hakaret eden yazıları im 
aa etmenize hak vermez. 

- Ben F ranaız aansörü el... 
ğilim.. Böyle olmakla beraber 
Fransa İPn o yazılarda bir ha
karet 'örmemiıtim. 

- Galip bir kumandan maf 
lüp bir ıehre girdiği gün 1870 
muharebe.inden bahaetmek, 
Almanların Pariae girdifini ha 
tırlatmak hakaret dejil mt. 
dir? 

- Hakaret değil, tarihtir •. 
Ne oluna olaun onu ama aaa
aörünüııd- aormalıamız. 

- Pre>Taları bizim a-.öre 
kasten v-ediniz .. 

- O da bana ait bir it de
lil . 

- Sonra Kara bir gün ya 
zıaınm nihayetinde "Son gü. 
len iyi ıüler. Rira bien qui 

rirale aozu var. Bu ne 
demek! Boğaziçni dolduran 
diritnotlanmızm demirlerini 
koparacak, ordulanmızı koia
cak ve ukamızdan gülecekai-

. ö l . ., 
nıa, ye mı • 

- Yazıyı okurken bu mana 
yi dötünmemittim . 

- Fakat imsaladınız. Çün 
kü Süleyman Nazif ile aranız 
da bir anlaşma va •dı. 

Biz her feYİ öğrendik. Siz 
ittihat ve terakkinin ilk eleman 
larmdandmıs. Süleyman Na
zif de pervuız bir ittihatçıdır. 
O böyle bir makale yazacağı 
nı söyledi, •İz de imza edece
ğinize söz '!'erdiniz. 

"Yalan!,, manaımda batı· 
mı salladım, sonra: 

- Y anlr9, dedim, ben İttihat 
ve terakkinin meırutiyetten 
ev'l'el bir uzvu idim, fakat hür 
riyet il&n edildikten sonra on
lar beni bir tarafa attılar, ben 
de onları uauttum. Böyle ol
muaydi beni bugün yüzbap 
üniformaıile ve beylik kapu
tile görmezdiniz . 

Nereden ve hangi kağıtla
rımın araınıdan alm19lar, bil
miyorum . Loreveran fU vesi
kayi uzatarak sordu: 

----
MiLLİYET ÇARŞAMBA 'L EYLÜL 1931 

HARoCl HA~ERILIE:R 
ilk 
içtima 

ı iktisadi ademi 1 300 Bin Çinli 
tecavüz misakı Boğuldu 

lngiliz kabinesi ilk M. Grandi Rus teklifine Pamuk rekoltesi ta-
içtimaını yaptı iştirak ediyor mamen mahvolmuştur 

LONDRA, 31 (A.A.) - Ka CENEVRE, 31 A.A. - Avrupa SHANGHAI, 31 A.A. - Bir 
bine bugün öğleden sonra ilk iç birliği tetkik komiıyonunun iktısa- mil murabbaında 400 kiıiyi iotiap 
timaını yapmıştır. Milli hüku- di tensik komitesınin içtimamda 1- suretile nüfuoun en lı:eoif miktarını 
met bu İçtimaında üzerine aldı talya ha -iciye na"rı M. Grandi ik- ve pamuk relcoltesinin mühim bir 
ğı biıyük ve ehemmiyetli itin tısadi mahiyette bir ademi tecavüz lusmm• muhtevi bulunan Kiang Si 
ilk aafhasile yani tekliflerini misakı yapdması haklunda Rus hari eyaletinin büyük bir parçasını Yang 
parlamentoya tevdi için ittihaz ciye komiseri M. Litvinoff tarahn- • Eze nebri istila eylemiştir. 
edeceği tarz ve şeklin tesbiti dan il~ri sürülen teklife iştirak st- Havadan yapılan teftiıat ile haaa-
meaelesile kar9ılatmıştır. m•thr. ra uğrayan mıntakanın 5,800 kilo-

-~illi ~ü~metin tesbit ede- j Fran11z murahhau M. François metre murabba, bir oahaye varcbğı 
cegı teklıflerı 8 eylulde parla-- Poncet, Rus projesinin kantık bir doğru olarak teıbit edilmiştir. Arazi 
mentoya bildirmesi çok muhte- teklif şeklinde olduğunu ispata çaht üzerinde hiç bir muneat olmamaoı 
ıqeldir. Bu takdirde ise bu ya- m•t ve bu projenin domping mesele haseblle biçare felaketzedeler mele' 
kınlal'da teıkil edilen iki komi- sini ortaya çıkaı·dığıoı söylernittir. esiz kalnu4lard<r. 
tenin raporlanm tetkik etmek İspanya ve !oviçre ve Holanda mü- Çin hükilmet makarnalı yalnız 
ve hükiimetin parlamentoda meosilleri M. Françoİ3 Poncet'nin bu sabaya ait olmak üzere ölülerin 
kartılaıacağı tiddetli muhalefe bu sözlerini lr:uvveıı.,; surette terviç adedinin 200 binden 300 bine kadar 
te kartı koymağa hazırlanmak ve müdafaa etmişlerdir. vannakta oldufunu tahmin eylemek 
imkinını vermek için bırakıla- Alman hariciye nazırı Fon Cur- tedir. 
cak müddet çok uzun görüle- tiuo, Ruı teklifinin husuıi bir tetkik Rekolte tamamen kaybolduğu gi
mez. komitesine havalesini ileri sürmüş- 1 bi gelecek oene için de tohum ekimi 

lngiltere lıaricige nezaretinde tür. mümkün olmıyacaktır. 
LONDRA, 31 (A.A.) - Ha M. Litvinoff, doğrudan doğruya 

riciye nazın Lord Reading el- 1 sulbü alakadar eden bu meselenin Polan~grı· o""ldu·· ·' 
yevm Londrada bulunmakta o- uzun uzad•ya tetkiki lizım geldiğini .,. • 
lan ecnebi sefirleri hariciye n>- beyan ettikten sonra Alman harid- Bir müddetten beri Hollivo-
zaretinde kabul etmiştir. ye nazın Fon Curtluo'ün son teklifi- odda basta bul:. .. meşhur si-

LONDRA, 31 A. A. - Kabine ne iştirak eylemi.tir. nema artiıti Po 
"""t 16 dan 19,30 a kadar Downinc M. Curtius bu teklifinde Rus pro lanegri perito 
Strat'ta toplanmıttır. Müzakerat jesinin tahrir komitesi tarafından nitten vefat et 
haldmıcla ıimclilik lıiç bir malumat tetkik edilmeıini ve bu komitenin 
yoktur. Yaln•z bilindiğine göre bü- doğnıdan doğnıya AYn1pa blrllfl mi,trr. Bir çok 
kllmet bu içtimarnda tas1UT11f tali tetkik kocnioyonuna bu huouıta bir tıp üıtatlarmın 
komitesinin ve amele bükümeti tara rapor vennesini iotemittir. Tali ten gayretlerine rağ 
fmclan meclioe tevdi edllmit olan ka sik kocnioyonu bu bal -retinl kaba! men bu büyük 
nun projelerini tetkike memur edi- etmittir. kachn san'atka 
len tali komiıyonun raporlarını tet- n kurtarmak ka ~ M. Litvinoff 'un beganatı b'I 1 kik edecekti. Tekmil naz•rlar<n iti- ı o amamııtır. 
1,, CENEVRE, 31 A.A. - tktısadi Cenaıııe merası' -
ouıru temin eylemek lazım geldiğin-

den bu raporların miinakaıası biraz 

uzun aürecektir. Bundan başka hü· 
kılmet kabine haricinde kalan naa-

tali komiıyonun öğleden sonra yap- mi yalanda yapı . ..ıcakhr 
bğr içtimada Ruo hariciye komloerl 
M. Litvinoff iktıııadi bir ademi teca- Grevler ve 

Basra' dan gelecek yolcular müşa· 
hede altına alınacaklar 

ANKARA, 1 (Telefonla), Basrada zuhur eden koleranın pelı 
ziyade intitar etmesine mebni Baara ve havaliıinden gelecek yol 
cuların, geldikleri yerde beş on gün müddetele serbeıt müıahecl€ 
altına alınmalan ve bu müddet zafmda sıhhi hallerinin müraka· 
be edilmsi Sıhhat vekaletince takarrür ederek lazım gelenler< 
tebliğat yapılmıttır. 

Mektep müdürleri arasında 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Ankara lisesi başmuavini Hayrı 

Bey müdürlüğe, felsefe muallimi Kemal Bey Edirne Mualliııı 
mektebi müdürlüğüne, İstanbul Davutpaşa orta mektep müdürii 
Ferit Zühtü Bey Kadıköy lisesi müdürlüğüne, Vekalet· zat İ!le
ri müdürü Cafer Bey, kendi arzusu ile Gelibolu orta mektep miİ 
dürlüğüne tayin edilmişlerdir . 

Muallimliğe tayin edilen Rasim Bey zat islerini tedvire ~ 
mur edi!mittir. 

Bir kısım köylü kağnıdan kurtuldu 
AFYON KARAH1SAR 1 (A.A.) - Vilayet tarafından tesiı 

edilen araba imalathanesi köylüye araba dağıtmağa devam et 
mektedir. Kağniden usanmıt ve mazarratını takdir etmiş olar 
köylü arabalara çok rağbet. göıtermektedir. İmalathanenin faa· 
liyeti neticesi olarak bir kıaım köyler kağnıden tamamen kurtul' 
muttur. 

Gece Şahende H. ı ve annesinı 
garalıyan ve soyanlar gaka/andı 

Dün gece saat 21 de bir karmanyolacılık vak'ası olmuştur: 
Eyüpte Şeyh reemi mahallesinde Otakçılar yokutunda oturat 

Şahinde Hanım, evde validai ve hemıireaile iılerile meıgul oldulı 
lan sırada, eve üç kişi birden ııirmiı ve Şahinde Hanımla anneti 
va hemtireaini suıtalı çala ile yatalayıp odunlarla dövdükten soıı 
ra dört beıi bir yerde altın, ve yetmit lira evrakı nakdiyeyi ala· 
rak aavuımak iatemiılerdir. 

Bu sırada kadtnlarm feryadı üzerine yetiten zabıta memurluı. 
bu mütecamlerden iklaini 7akalamağa muvaffak olmutlardır. 
Bunlar, lnebolulu Mustafa ile arkadaşı Huandır. Diğeri de yakl 
!anmak ilzeredir. 

Gümrük 
ittihadı 

Erzurum posta ve 
telgraf müdürü 

.. t 1 · ecl ek vüz mioakı yapılmau hakkındaki 
ret muı eşar ann• tayın ec ve • 
belki d C , 'd ek -L Ruı projesi hakkında izahat Vertnlf 

Nümayifler I· Lalıeg diflanı sallilıigetsiz-
lngiltered11 Kentuckg kont- lik karaf"I verdi 

ANKARA 1 (Telefonla) ...
Erzurum Posta ve Telgraf mli
dürü Yusuf Bey vekalet emrİ' 
ne almmııtır. 

e enevre ye gı ec munuı- • • 
ha h t . · · t'h ed -'-t' Ş . j tir. M. Litvinoff bu projenın hıçblr • eye ına ın ı ap eceH. ır. u •· • • • • 
tı'b la ak da bi k kab' . . memleketin ıktısad•yat noktaı naza. ar y ın r ço ıne ıçb.. • .. . •• 
malan 1 • d · ed'l bil' nndan dıger b<r memlekete ırore a-

yapı acagı erpıı ı e ır. .. . . . 

Ş 'tJ'barl ak d b' k kaL'- _ • !agl btr mevkiye afmemetl -·ftla u ı a y 1n a ırço uuae ıç .. • .. • • 
tima• ı ı - d . d'I.L'lir muıterut oldufu soylemıştir. 

arı yapı acagı erpı§ e ı""' · ı L' _.L _,, ~-----
1 · 1 • 1 h fil A M. ıtVlDOn' yanatma ......,,.. yı ma umat a an ma a vam 
ka 8 1• ld t lanmağa la bu misakın en müsaadeye 

mara.sırun ey u e op 

d t 1 • d .. 1 ek mazhar millet muamelesi maddeıile 
ave o unamryacagını a soy em -

tearuz etıniyeceğı i ve herhangi bir 
tedir. Zira iktırıadi bir proırram tan- • 

devletin menfaatlerini korwnak için 
ziıni cibi ağır bir vazife deruhte et-

himaye tedbirleri almak hakkmı tah 
ml§ olan hükumet programını ta. 

dit eylemiyeceğini sö'Z1erine il8.ve 
mamen tanzim etmeden meclis hu. 

etmittir. 
zuruna çıkacak. olursa azim bir bata 

i§lemiı olacaktır. 

Nim reımi ajansa nazaran bilhas
oa M. Mac Donald 15 eylülden ev
vel olmamak üzere bu daveti tehir 
etmeği arzu eylemektedir. 

ita/yan hava 
Manevraları 

·---
lngiliz sanayii lngı"lterede büyiik bir 

MANCHESTER, 31 A.A. - Pa-
muk imalatçdan metkez komiteoile ehemmiyetle 
dolrumacd•k oanayii amele federas- takip edilmektedir 
yonu murahhaslar" dokumacılık tez LONDRA, 31 A.A. - ltalyada 

luğunda kanlı PARIS, 31 A.A. - Eeho cı. P• 
bir çarpışma oldu ria gazet•inin Londra muhabiri 

HARLAN, (Kentuky) 31, malıouou yazıyor: Lalıay'clen gel• 
(A.A.) _ Zabıta memurlan haberler beynelmilel divanın ATIJo
grev yapmıt olan madencilere turya - Almanya cümrük ittihadı 
bazı süaller sormak istedikleri hakkındaki karannı 2 EylUlcle _._ 
bir sırada grevciler poliılere a- ceğini bildiriyor. Bu karar salihiyet 
tef açmıtlardır. Bunun üzerine sizlikle ifade olunacaktır.MezkUr ııa 
polisler de mukabelede bulun· zete ba,li hazır vaziyetine nazara11 
muılardır. Bir kişi ölmüş, bir Almanya ve Avusturyamn thndilik 
ki,i yaralanmıştır. bu ittihattan vazgeçmelerinin ihti-

/spangada grev mali olduğunu kaydediyor. 

MADRIT, 31 A.A.) - Sen- Seyahat tayyareleri 
dikaliıtlerle telefon grevcileri- müsabakası 
nin nümune hapishaneai civa- PARIS, 31 A.A. - Seyahat tay-
rında dün akşam yapmak iste· yareleri için yapılan Dunlop kupa11 
dikleri nümayit buıuıi bir hü- müsabakaaı dün bitmittlr. Hava o 
cum kıt'a11 tarafmdan dağıtıl- kadar iyi değildi . Birçok beoaplann 

t N " · '( h"k-"--et ikmali için tasfi nt ancak bugün ta-
. . . .. . . mamlanm•ıtır. Kupa Derounre tara-mıt ır. umayışçı er u Ulll 1 

ve emnıyetı umumıye mudırıye f d k anıl tır 
10 an az mıı . 

ti aleyhine bir takım yakıtık- ikinci Brabaut ve Arnoud; üçün 
sız sözler sarfetmiıler ve hapiı cü Puget; dördüncü Nouvel n be
hanede bulunan komünistler de şinci Lebeau'dur. 

bu bağınımalar~ iıtir~k ıureti iki Japon tayyarecisi 

Samsun polis müdürü 
ANKARA 1 (Telefonla) ...

Mardin Polis müdürü Mehm;ıl 
Ali Bey Samıun Polia müdür" 
IUğüne tayin edilmiıtir . 

Silki askeriden tart 
ANKARA 1 (Telefonla) ...

Adam öldürmek suçundan do
layı yedi buçuk ıene hapse malı 
kil.m olan jandarma mülaziıııı 
2860 Tevfik Ef. nin ailki aske
riden tardı takarrür etmiştir. 

Ekalliyetler kon
gresinin kararı 

gahlanrun mıktaı·mı tevsii hakkın- yapdmakta olan büyük hava manev
d'."° pı·en•ip itilafn•.ı ~eobit, eylemek j raları (ngilterede derin bir alilr:a ve 

( bır konferans aktetmıılerdır. konf- ebemmiyetle takip edilmektedir. Bu 
'la bu? o~~~z. ~unları. ancak kendi 1 ransasgariyevmiyeleri tesbit için tali manevralar ftalyaya haYadan pek 

- Bu da itte o zamanlara hukil.~eh~ tayın .. eder . . bir komisiyon tetkil etmiıtir. Pa- kolay taarruz edilebllec.eğini ve bun 

le mukabele etmışlerdır. Gece . 
milis efradından mürekkep iki ROMA, 31 A.A. - Tokiodan 
bölük bir ihtiyat tetbiri olmak Avrupaya tayyare ile oeyahate çıkan 
üzere, civardaki sokaklarda kol Japon Darillfü1>un talebeıinden Ku
geır:miılerdir. ' runna ile Kumakana Littorio tayya

CENEVRE, l A.A. - Milli ' 
kıılllyetler kongreoi birkaç karar fi 

reli kabul ettikten sonra mesaisiıt' 
nihayet verilmiıtir. Bu karar sure! 
!erinden bazıları ekalliyetlerin hiıd 
yeoine müteallik bulunmaktadıl 
Kongre bu huouıta Cemiyeti AkY" 
mm dikkat nazaruu celbetmekte ., 
ekalliyetler tarafından verilen iati.11 
larm bundan böyle Cemiyeti Akvrrı' 
tarafından itina ile tetkik edilJ 
ümidinde bulunmaktadır. 

ait bir ıey ki sizin için hiç bir Hıç -~ır ~ey ı~ylemed~. Pa piyasalar üzerinde (.,giliz oenayünin dan dolAy• ttalyanm kendioini ma
manası ve ,ekle hiç bir alaka- ~a~ın gozlenndekı takdır ve rekabete muktedir ola bilmesi huou- clafaa maltaadile haya ku,,,.etlerinl 
Si yoktur. ıştırak parılbsı karşısında sundaki hedefin :,tihtali emrinde 

Loreveran dônüp dolaııp manyetize olmu~ gibiydi. Ne sarfedilmekte olan mesainin uzun io 
Kara bir gün fıkraamdım F ran ferler aldıkları emri ifa icin tihzarata tevaldı:uf eylediğini oöyle-
aızlar aleyhine manalar çıkar kollarımdan tutarak çektile;. mi,tir. 
nıağa ve beni müdafaaya sev - Haydi! --------
kederek mes'uliyet ve alaka Silkindim ve Loreverana Ruslarla müzakere 

arhnnu• icap ettiğini göotermittir. 
Bu manenalar e.nuında 2000 

den fazla tayyare fevkalAde mütldl 
•enıit içinde 6 cün ve 6 ceee llÇRlUf 
elduklan halele ancak 6 tayyare ye
re inmek mecburiyetinde kalnut. bir 
kiti ölmü! ve 3 kiti de yaralanımt-
tır. . 

Müthit 
Zelzele 1 
Blücistantle otuz şehir oe 

kasabanın 
yıkıldığı sögl11nigor 

re limanına celmitlerdir. Japon tay
yareciler Japonya rıefiri ile ltalyan 
hava itleri nezareti erkim ve fatiot 
Darülfünunlulan mümenilleri tara• 
fından karıdanmıtlardU', 

Beynelmilel tababeti 
asabiye kongresi açıldı 

M. Musolini tayyare ilt 
Berline pidecek 

ROMA, 31 A.A. - Deveran <' 

den baberlere nazaran M. Muooli0 

jeneral Balbo'nu kullanacağ• bir tıı1 
yare ile Berlin'e bir ziyaret yapa.,.ı 
br. Diğer taraftan mevkii henüz !#' 

yin edilmiyen bir su (Kaplıca) ,.ır 
rinde M. Musolini'nin Alman hiiJııl' . ' 

vaziyetine dütürmeğe çalıtı· doğru daha yük.ek bağırdım: 
yordu. Yirmi dört saattenberi - Efendi, baıııa başka bir 
soğuk, açlık ve yorgunlukla oda, insanların insanlara ver
bozulmut olan sinirlerim için diği bir oda gösteriniz! 
ayakta bu kaba ıorgulara ce- Hiç aldırmadı; küçülmü§ 
vap vermek imkinı kalmamıı- bir piramit, asırlık bir kütük 
tı . ancak bu kadar taş, bu kadar 

- Binbaıı efendi, dedim, odun olabilirdi . 

RtGA, 31 (A.A.) - Mosko 
vadan gelen haberlere göre, 
halk komiserleri meclisi bir a
demi tecavüz akdi için Lehista
na yapılacak müzakerelerle ay
nı zamanda -V arşova hükume
tinin teklifi veçhile- ve Roman
ya ile de müzakerelere giritil
mesi ihtimalini bertaraf etme
ğe karar vermiştir. 

Morning Poıt gazetdi bu netlcıe 
nin takdire tayan olduiunu, ltalyan 
tayyarelerinin mükemmel bir h.alde 
bulllndufunu ve pilotlann çok id
manlı olduğunu göıterdiğini yaz. 

KARACHI 31 (A.A.) 
Geçen pertembe günü zelzele 
neticesinde Bluciıtanda 30 ka
dar ıehir ve kaaabanın harap ol 
duğu söyleniyor. Pamir, Mu
cha ve Bigum ıehirleriııin ta
mamen enkaz haline geldikleri 
ve diğerlerinin de hasara uğra 

BER.NE, 31 A.A. - 40 hiikUmet 
tarafından cönderilen 300 murahha
aın ittirakile açdan beynelmilel te
babeti aoabiye koncresi M. Motte 
tarafından kiİ§at olunmuıtur. Celoe 
dimaği T umeur'lerin tqhio ve tecla
vioi hakkındaki uoulletin miizat.er. 

meti ricalile miiı~dif olacağı da .,,. 4 

intihabın sonu 

ben Türküm, Türk zabitiyim, Süngülü tüfeklerini omuzla 
Türk sansörüyüm, Kara bir rına takmış olan bahriye ne
gün fıkraaı bir Türk duygusu ferleri beni artık bütün kuvvet 
dur .. Bunu ben imzalamak mec lerile çekiyorlardı. Ayni za
buriyetindeyim; bunda bir ha manda biriıi Loreveran yeri- 1 BOKREŞ, 31 A.A. - M. Mano
ta varsa onu bana ancak ken- j ne guya cevap veriyordu: 1 ilesco'nun milli banka reioliğine ta-
di hükumetim, kendi ordum so - Yürüyoruz, odalarımı- yininden sonra Neamtu viliyetirıde 
rabilir . zın hepsi böyledir! kısmi intihabat yapılm•ştır. Partiler 

Tekrar ayağa kalıktı; kapı- Zulmün kar,ıımda ferdin bu intihaba çok ehemmiyet veriyor-
da hekliyen neferleri çağırdı. isyanından bir şey çıkmaz; lardL Yahudi aleyhtar• "Demir 

- Götürünüz, dedi ve kin- beklemek Kara bir gün kita- muhafu:., tetkilitmın r.,;ıi M. Cor
den tutuşan gözlerile yine be besinin son sözünü tahakkuk neliuo Codreano meb'us intibap e
ni yakıp kül edecekmiş gibi ettirecek fırsat günlerine ka- clilmiıtir. Hükümet bu intihapta hiç 
yüzüme bRkarak bağırdı: vuşmak lazımdı. Yürüdüm, bir namzet tutmamıştır. 

- O deyeceksiniz, bu baka- yine odama geldim. Bahriye 
reli ödemek mecburiyetindesi- zabitinin "Hakareti ödeyecek- cek bir Yuraky Rus çarı gibi 
niz! Sonra papaza dönerek siniz!,. tebdi..li zihnimde bir beni bu mahzende rovelver kur 
yaptri:ı muamele hakkındaki tokmak ıribi işliyordu. Bunun şunlarile yere mi serecekti? 
fikrini ~oran bir istifham şek- manası "öleceksin!., demek- Yoksa birkaç gün daha bu fi. 
li aldı. Şimdi ben bağırıyor- ten ba§ka ne olabilirdi? Haka ravun lahdinin karanlık, buzlu 
dum: reti ödemek? Bunu bana nasıl 

1 
havası, uykusuz, aç ve bitiri-

- Binbaşı efendi, beni bu- ödeteceklerdi? Fransaya götü- ı ci işkenceıile nihayet sönüp 
rada fazla tutamazsınız; Mu- rerek başka işkenceler mi ya- gidecek miydim? 
hakemes"z mes\ıliyet ve ceza pacaklardı? Gece odama eiı-e- · fDevamı var) 

maktad.r. 

Hindistanda 
Galeyan! 

CH1TT AGONG, 31 A.A -
Müslüman ahali şehrin orta kıı 
mmda bir mecuaiye ait büyük 
bir dükkanı dün öldürülmüt o
lan bir müslüman mühendiıin 
intikamını almak makaadile ya 
lalmııtır. Mecusiler büyük bir 
telat ve korkuya tutularak dük 
kanlarını ve idarehanelerini ka 
pamıılardır. Müslümanların ile 
ri gelenleri süki'.inu iadeye ça
lıtmaktadır. Bugünkü posta aı 
ker muhafazası altmda dağıtıl-
mıştır. 

M. Lloyd George 
LONDRA, 31 (A.A.) - M. 

Lloyd George'a uzun müddet 
istirahat etmesini doktorlar tav 
sive etmişlerdir. 

dığı anlatılıyor. Bu tehirde 30 sine hasreclilmiftir. 
ölü ve elli kadar da yaralı var
dır. Zira evvelki zelzeleleı;den -
ürkmüf olan halk korkud'• şeb 

Müthiş bir otobüa 
kazası 

ri terkederek ovaya çekilmiıler 
dir. Tayyareler hasara uğrayan 
mmtakalara erzak ve mualece 
taşımaktadır. 

Yang T ele fegezanlar 
HANKEOU, 31 A.A. - Yans 

Toe vadioindeki feyezanlar netice
ıinde 16000 ev harap olmut, 780 
bin kiti meııkenoiz kalmqtır. 

Fransız-Leh dostluğu 
PARlS, 31 (A.A.) - Leh 

hal'iciye nazırı M. Zaleski müı 
temlekat nazın M. Paul Rey
naud ile Maretal Petain'e Leh 
hükil.meti tarafından verilen 
Polonia Reatitua nitanının bi
"inci rütbesini tevdi etmiatir. 

LUGO, 31 A.A. - San.ta Maria 
da la Vieja lr:asabaoındaki panayir 

fflnlildetine elli kadar yolcllyu ta!ll· 
makta olan bir otobüı tdtfrden bir 
kilometre meoafede bir uçurum ke
narına müsadif bir clöniim ımhallin
de bpaklanmıf ve 16 metre ytiluelr: 
te uçuruma düpniiıtür. Y e4i yolcu 
derhal ölmüttür. Diler otuz belan 
'"" veya çok tehlikeli yaralanıru•lar· 
dır .• 

Alh talebe bulundu 
WELLINGTON, 31 A.A. -

Rupobu dağına çıkını• olup bir kar 
fırtmaımda kaybolduklan bildlrllen 
14 talebeden iiı;ü kad rn olmak ilzere 
alim açlıktan bitap bir vaziyette ola 
rak bulunmuttur. 

nediliyor. 3ı 

Lehistan'da bir casus 
tevkif edildi 

~ 

VARŞOVA, 1 A.A. - Yabaıt" 
bir millet hesabına caouıluk etmelı~ 
ith.am altında bulunan mülizrr:rı 

Humnicki askeri iandannalar ıııt' ~ 
fmdan tevkif cdilmiıtir. Tahkilı'1 ~ 
mülbimin bundan bir ay evvel SD' li1 

yetler hesabına caouoluk yaptığıo· 
dan kurıuna dizilmit olan binba11 ~~ 
Dem.kouoki ile ulu mÜna•.ebat idi" 1~1 
me ettitini meydana çdcarmıttır• 

M. Henderson 
çekiliyor mu? ,, 

PARlS, 31 A.A. - Echo de 
rio cazetesinin Londradan aldıjı; ~~ 
berlere nazaran M. HenderoOd . 
mi ademi tesUhat konferan11 rl~~ ' ~ . 
tinden çekileeektir. Bu ko,.,.,....._ ~' 
plecel< Şuboıt aymcla Ceoet"""" ~-1 
toplanacaktır. ""' 
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~t aiyenin ıslahı için • 
enı makineler a ı a 

Ekonomi 

Ekmek fiatı düşmüyor 
Narhın ancak 20 para kadar 

tenezzülü ihtimali vardır 
Buğday fiatlarırun son ı.ün

lerde dii§lik olmuı ekınek fıat
lerinin de ucuzlaması için bir ü
ıniJ vermiıtir. Fakat ali~-~r· 
ların kanaatince eaa&en diitük 
olan ekmek fiatlerinin d..
ha fazla ucuzlama11 timdllik 
uzak bir ihtimaldir. Çünkü İs
tanbul Belediyeıinin mevcut 
narh ıiıtemine nazaran bujday 
fiatile ekmek narhı arumda 
hiç bir münasebet yok gibidir. 
Belediye ekmek narhruı un fi. 
atleri üzerinden teabit etmekte 
dir. Halbuki buğday fiatıom 
temevvücü ile un flatleri pek 
az mi.iteesıir olmaktadır.Bu va 
ziyete nazaran ekmek narhının 
bilhassa bir kaç kuruş birden 
İnmesi §İmdilik beklenmemek 
tedir. Yalnız narhın yirmi pa
ra kada düsmesi ihtimali var-
iu·. · 

Pamuk fiatı 

110 yumurta yemektedir. Mem 
leketimis yumurta memleketi 
olduğu halde yumurta sarfiyatı 
pek azdır. 

Kavun ihracı 
Ağuıtoaun yirmisine kadar 

telırimizdon ve Eıe mıntaka
aından Avrupaya 31,500 kavun 
ib~ç edilmlıtir . 

Gelen malumata göre lravun 
IU'lmız Avrupa piyaaalarmda 
büyük bir rağbet görmüıttır. 
Uzunköprü mmtakaaınclan ibra 
cata bugünlerde batlanacaktır. 
Kavun ihracatı memlekete bü
yük bir servet temin edecek ma 
hiyette görülmekle beraber bu 
itle uğratanları tetvik edecek 
mahiyette göriilmelctedir. 

Umumi istihsal 
Ege iktısat mıntakaamda bu 

sene umumf istlhaalli.t tudur: 
446 milyon kilo buğday, 348 

milyon kilo arpa, 11 milyon ki
lo hathat ve 87,000 kilo ipek 
kozası . 

u • 1 =· 
Kambiyo Borsası 

!sterlin 1030, Kuron lli,93, 

Dolar o,47 ,2s, Şlllng 3,86,00 

Pezeta 

/11/ılsarlar 

Tütün 
mübagaası 

Mübayaa müddeti kısa 
bir zaman uzadı 

letok tütün.leriıı mübayaaıı
na devam edilmektedir. lnbiaar 
idereıinin wvelce istemekte ol 
duğu ve tütiin tüccarının ıiki
yeti üzerine Maliye vekaleti ta 
rafından almır,a11 emri verilen 
pizde bet ila: 15 tehlike payı 
ile aigorta ve depo ücretleri kal" 
dınlmıı oldutundan tütünlain 
yeniden muayenesi icap ebnit 
ve bu bal mübayaa müameleai
nin kısa bir müddet wıamaaını 
intaç etmittir• 

Vafi Bey Enıin 
tazminat verdi 

Hakkında sadece hukuku umu
miye namına takibat yapılıyor 

Bundan bir müddet evvel An 
kara cadde.inde bir otomobil 
faciası olmut ve 9 yafında bir 
kızcağız ölmüş, bir çocukla bir 
kadın da yaralanınıttı. 

Bu faciaya sebebiyet vermek 
le maznunen tevkif edilenEmin 
Vafi Bey 25,000 lira kefaletle 
tahliye olunmuştu. 

Emin Vafi Bey davada müş 
teki bulunanların 'da şahsen is
tedikleri tazminatı vermişve da 
vacıların hepsi şahıi hukuktan 
feragat etınitlerdir. Yalnız; or 
tada bir vefata sebebiyet cürmü 
olduğu için hukuku umumiye 
namına kanuni takibat devam 
etmektedir. 

Kenan Bey mezun 
Müddei umumi Kenan Bey 

bir buçuk ay müddetle mezuni 
yet almıttır. 

Mumaileyhe başmuavin Hik 
met Bey vekalet edecektir. 

Resimli Şark dava 
edildi 

"Sovyet Rusyada garip bir iz
divaç macerası,. isimli hikaye
dir. 

Dava, rüyet edilmek üzere 
ceza mahkemesine sevkedilmiş 
tir . 

Zorla getirilecek 
Bıldırcın gazetesi aleyhine 

son defa açılan yeni davanın 
rüyetine dün birinci ceza mah
kemesinde başlanacaktı. 

Fakat mes'ul müdür Kemal 
Ahmet Beyin mahkemeye gel
mediği anlaşıldı ve kendisinin 
polisle celbi kararlaştırıldı. Mu 
hakeme ayın dokuzuna bırakıl 
dı . 

M. Saimin muhakemesi 
Ticaret salnamesi ve odası 

namına dolandırıcılık yapmak
la maznun bulunan Mahmut Sa 
im Efendinin muhaekmesine 
doün birinci ceza mahkemesin
de devam edildi . 

Maarif.!.!. · 

Mektepleı 
Açılıyor 
Yeni sekiz mektebin 
küşat resmi yapılacak 

Bu sene ilk mekteplerde ted 
riaata 1 tctrinievvelde baılana
caktır. Bu sen yniden 8 ilk mek 
tep binasının resmi kü§adı yapı 
lacaktır. Bu mektepler eski zap 
tiye, Rami, Eyüp Nişancası, 
T opkapı, Kasımpaıa, Anadolu
hiaan, Üsküdar İhsaniye, Kadı 
köy Hünkarimamı mektepleri
dir. İlk mekteplere kaydü ka
bul 15 eyliilde başlayacaktır. 
llk mekteplere müracaat eden 
şeraiti matliibeyi haiz bütün 
müracaatlar is'af edilecektir. 
P.iç bir talebe açıkta kalmamak 
için bütün tedbirler alınmıttır. 
icap ederse sınıflara şubeler ili 
ve edilecektir. 

Darülfünunda imtihan 
Darülfünun fakültelerinde ey 

liil devresi imtihanları dün baş 
lamıştır. İmtihanlar bu ay so
nuna kadar devam edecektir. 

Yeni muallimler 
lstanbul kız muallim mekte

binin bu seneki mezunlarından 
13 Hanım ve erkek muallim 
mektebi mezunlarından da 11 
Efendi İstanbul maarif mi.idür
lüğü emrine verilmiştir. Bu mu 
allimler muhtelif münhallere 
tayin edileceklerdir. 

Bu sene Amerikanın pamuk 
istihsalinin fazlalığı dolayııile 
kendini şiddetle hissettiren pa 
ınuk fazlalığı buhranına her ta 
raftan çareler aranmaktadır. _ 
llu meyanda Amerikanın ma-1 

ruf iktısatçı idare adamının or
taya attığı "Gelecek sene pa
muk ekmemek., fikri epey rağ
bet görmüş ve taraftar kazan
ınııtır. Gelen malumata naza
ran Teksoz ve Luiziena hükU
tnetleri bu teklifi kabul ederek 
1932 senesinde pamuk ekme
llıek niyetindedirler. 

Frank 12,03,50 

Liret 9,02, 

FrankB. 3,38,30 

Drahmi 36,48, 

!l, 19,!IO 

R. mark 1,98,50 

Zloti 4,20, 

PenrU 2,70,90 

Tütün mübayaası 
İzmir ve Karadeniz tütün 

mmtakalanndan Ameri{(alda • 
rın senelik tütün müba
yaları nihayet bulmu§tur. Bu 
sene de geçen seneler olduğu gi 
bi lıı:mirden 12 milyon ve Ka
radeniz mmtakasından da 2,5 
milyon kil9, Sunadan takriben 
400 bin kilo tütün almıtlardır. 
Bütün Türkiye mubayaalan 16 
milyon kilo kadar tutmaktadrr. 
Amerikalılar almakta olduk
ları tütünlerin mühim bir kıı
mmı burada ve bir miktarını 
da Teryeate'de itlemekte idi
ler. Amerika kumpanyaları 
bundan sonra aldıkları tütün 
Türkiye tütünlerini memleketi 
mizde iılemek istedikleri için 
yeni depolar yapmaya başlamış 
!ardır. Bu depoların inşaatı bu 
sene bitecek ve gelecek sene 
bütün tütünlerirniz memleketi
mizde işlenecektir . 

Tütün alacaklar 

Mahmut Saim Efendi ortada 
bir dolandırıcılık olmadığını an 

Resimli Şark mecmuası aley lattı. neticede kendilerine mak 
hine, müddei umumilikçe biı· buz verilerek para alınan zeva- 1 

müstehcen neşriyat davası açıl- tın mahkeme celp ve istimaları 
mıştıı- . na karar verilerek muhakeme 

Vilayette 

Maaş 

Yumurta ihracı 
ihracat ofisi yumurta ihraca 

lımız etrafında tetkikat yapar 
ken muhtelif memleketlerde ne 
kadar yumurta aarfedildiğini 
tetkik etmi,tir. Çok enteresan 
olan bu istatistiğe nazaran: Ka 
nadada senede her ıahıs 330, ŞI 
!lıali Amerikada 209, lrlandada 
253, Belçikada 186, Franaada 
165, Almanyada 125, Rusyada 

Frank 1. 2,42,30 Ley 79,30, 

Leva 65, 10, Dinar 26,80, 

Florln l, 17' Çervoneç 1088 - -

Borsa 
harici 

f Altın 

l 
Mecidiye 
Banknot 

914, 
52,50 

265, 

Etıham ve Tahvilatın nevi 
istikrazı dahili 
DUyunu muvahhlde 
ikramiyeli Demlryolları 

92,50 
70, 

3,liO 

Mektep ihtiyacı karşısında 
(B B . . . h .1 _ _, ) 2- Mektebiınizde Fran11zca tah-

8§1 uıncı sa ı .,.,e 
1 

B , ı· sili İptidai birinci sınıfta bat ar. e§ ~ ile ve ticaret ve bankacılık diye 
ile_· L ( il senelik iptidai kısımdaki Fransızca 1 ınıma ayrılır. atiyen talebe · 
• tahsili lise birinci devre derslerini e kıımını, iıtiyen talebe ticaret ve 
b k takip edebilmek içindir. Çünkü tali ~n acılık kısmını takip eder. Do-
~~ d · t devrelerde Riyaziye Fizik, Kimya, • an liıe kısmı 3 sene, bcare 
~ · Tabii ilmler, Hıfzısıhha ve Felsefe 11mı 2 senedir. Maarif vekaleti ti· 
tıu-et kısmını da 3 seneye iblağt dü- gibi dersler Fransızca lioanile oku
,.. tutmaktadır. Binaenaleyh devreler
·~l\tnektedir. 

den birine kabul olunacak talebenin 
Tal ebe teşekkülleri Fransızcasının kuvvetli olması şart-

l\'lektepte bir çok talebe teıekkül
ltri vardır. Talebe ıandığının izası 
5<ıo dir. Sekiz bin hine vardır. 
8Por teıkilatının da iiza11 300 dür. 
1~cilik !eskili.tının da 200 azası var-

tır. 

dı,_ • 

Amerikalılar bütün memle
ketlerden aldıkları tütünlerin 
yüzde 12 sini Türkiyeden al
ma Ltadırlar . 

Almanların 5 milyon, Çekle
rin üç milyon kilo Türk tütünü 
mubayaaya karar verdikleri ha 
ber alınmıttır. 

Cemiyetler: 

Esnaf 
işleri 

ve Cemiyetler tensik 
teftiş ediliyor 

Ticaret müdiriyeti cemiyet
ler mürakaba bürosu yeni bir 
faaliyet devresine girmiştir. 

Büro şimdiye kadar faideli 
olamıyan esnaf cemiyetlerine 
hareket vermek ve esnafa en 
faideli bir şekle sokabilmek i
çin tetkikat yapmağa ve ayni 
zamanda tütün cemiyetleri üç 
koldan tarama şeklinde teftite 
başlamııtır. 

Davanın ikamesine sebep talik edildi. ............................................................................................................. 

• 

Kundakçını.;-İci;~lduğu henuz 
anlaşılamadı .. 

Eminönü polis merkezi dün 
garip bir kundakçılık vak'ası
nm tahkikine başlamıştır. 

Mercanda Tığcılar sokağın
da Leon Efendinin dükkanının 
zeminine yakın penceresine ev 
velki gece bir kundak konul
muş, ateşlenmİ§, fakat kamilen 
yanmadan görülüp polise ha
ber verilmiştir. 

durdurmuş ve İsmet Hanımın 
yanına oturup yoluna devam et 
mek istemiştir. 

Fakat İsmet Hanımdan ilti
fat göremeyince müteessir ol
muş, bir az da sarhoş olduğu i
çin tecavüzkarane bir tavur al
mış, bu sefer de mukabeleye 
maruz kalınca bıçağına davra 
nıp kadını sol memesi altından 
yaralamıştır. 

lsmet Hanım tedavi altına 
alınmış, Kenan yakalanmıştır. 

dün verildi 
Eyiiil umumi maaşının tev

ziatına dün başlanmıştır. Bü-

Mülkiye müfettitleri devair 
de teftişlerine devam etmekte
dirler. Teftişi biten kısımlara 

ait fezlkeler tanzim olunmak
tadır . 

Ticaret müdürü 
Ticaret umum müdürü Na

ki Bey dün Ticaret müdiriyeti
ne gelerek bir müddet meşgul 
olmuştur. 

Memlekette 

Bir şaki tutuldu 

Belediyede --
itfaiyenin 
Islahı 

Eksikliklerin itmamı 
için hazırlıklar görüldü 

İtfaiyenin ıalahı için beledi
yece tetkikat yapıldığı yazıl
mıştı .. Bu tetkikat bitmit, itfa
iyeye alınacak yeni makineler, 
hortumlar ve sair malzeme teı 
bit edilmittir. 

Alınacak itfaiye makineleri 
en son tekemmülitı ihtiva ede
c:ektir. Mübeyaat için 140,000 
lıra sarfına mezuniyet verilmit 
bu mübayaa için icap eden kam 
biyo da ihzar edilmiıtir • 

Vilayet mektupçuluğu 
Di.inkü Yeni Gün gazetesi 

vilayet mektupçusu Osman Be
yin yine eski vazifesi olan bele 
diye yazı itleri müdürlüğüne 
iade edildiğini yazıyordu. Bu 
haber doğru değildir. Oımaa 
Bey vilayet mektupçusudur ve 
iki günden beri yeni vazifesinia 
başında bulunmaktadır. Yalnız 
dün inkılap müzesi komisyonu 
nun İçtima günü olduğu için be 
tediyeye gitmi§ ve bir müddet 
komisyonda meıgul olmuştur. 
Osman Beyden inhilal eden be
le-diye yazı işleri müdürlüği.ine 
Eminönü kaymakamı Haliik 
ve yahut Konya mektupçusu 
Refet Beylerden birisinin tayin 
edileceği söylenmekte iae de 
henüz her ikisinin etrafında da 
katiyet ifade edilememektedir. 

Belediyede bir tetkik 
Sofya belediyesine mensup 

8 kitilik bir heyet ethrimize gel 
miş, ıehri, belediyeyi ve beledi 
ye müessesatını dolatmııtırHe 
yete Sofya belediyesi reis mu
avini M. P. Antof riyaset etmiş 
tir. Heyet meyanında belediye 
müdürlerinden M. Danop Di
mitriyef ile belediye mecliıi a
zuından diğer bir kaç kiti bu
lunmuılardır. Heyet Balat ate) 
yesini, itfaiyeyi, taıfiye havuz
larını, kanalizasyonu, elektrik, 
buz fabrikalarını, mezbahayi 
Darülacezeyi gezmiştir. 

Mektepler için bir 
içtima 

t le Bundan batka mektepte bir .de ~ 
bıı akademisi vardi!'. Akademı mu· 

ilk mektep mezunu olup ta tali 
tahsilini Galatasaray lisesinde yap
mak istiyen talebeler Fransızca bil
medikleri taktirde lise birinci devre 
birinci sınıfa (yani altıncı sınıfa) 
kabul edilmezler. Bunlar ancak ihza 
ri sınıfa kabul edilebilirler. Fakat 
yaıları 12 den yu kar'. ol~~ efendller 
ihzari sınıfa kabul edılebilirler. Fa-

Büro ayni zamanda cemiyet 
!er için en faideli şekli bulabil
mek gayesile her cemiyetin ay 
rı, ayrı men§e ve tarihlerini a
raştırmağa batlamıştır. Bu su
retle esnaf cemiyetleri yeni ve 
faideli bir şekle girecektir . 

Balkan komitesi 

Polis kundağı söndürmüş, al 
mış, tetkik etmiş ve ku!dağın 
içerisine ayrıca bir şişe benzin 
depo edildiğini gömıüştür Kun 
dağın kimin tarafından kondu
ğu tahkik edilmektedir. 

Yaralamış l 

Bir taarruz ve cerh 
Ortaköyde oturan tütün istif 

çisi Y eıua Avram evvelki gece 
vapur iskelesi sokağından ge
çerken meçhul bir şahs ,n taar
ruzuna uğramış ve bıçakla sol 
kolundan yaralanmıştır • 

Urfa civarında uzun müddet 
ten beri haydutluk yapan şaki 
Mustafa namı diğer Hamireş 
Kozan kazası dahilincle yaka
lanmıştır. Fakat yolda kaçmak 
isteyen 'haydut silahla öldürül
müştür. Maktulün kardeşi de 
Urfa hapishanesindedir. 

Muallimlere konferans 
Manisa ilk mektep muallim

lerinin mesleklerinde terakkile
rini temin için her on beı gün
de bir konferanslar verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Vali ve belediye reisi Muhid 
din Beyin riyasetinde muavin 
Şerif, fen işleri müdürü Ziya ve 
,ehir meclisi maarif encümeni 
reisi Mustafa Beyler dün cemi
yeti belediye salonunda İçtima 
ederek mektepler meseleleri i
le meşgul olmuılardır. içtima
larda maarif müdürlüğünün bü 
tün mekteplerde yeknaaak ka
yıt, yoklama, ve etYa defterleri 
kullanılmasını temin için gön
derdiği nümuneler tatbik edil
miş ve bunların tabı için müna 
kasa açılmasına karar verilmiş 
tir . 

Kubilay abidesi •ifti . . d b" t-" , reıım, tıyatro, e e ıyat ve net· 
~•ırat olmak üzere dört kıoımdır.Her 
~11llın ayrı idareeri vardır ve tale
b., d_endir. Edebiyat ve nefriyat şu-

ıı Akademi iıimli aylık bir l'aze-te , __ _ 
Ç•.....-ır. 

Taksit ne kadar? 
llu sene Galataaaraya da leyli 

"'••c:ani talebe alınmıyacaktır. Lexli 
~tı-etıj İıe üç takıitle olmak üzere 
~ So liradır. Memur çocuklanna 280 
'•dır. 

l\'lektepte kaydü kabule baılan
llı~ tır. 

Şerait şudur: 
1 - Galataıaray Liıeıinde tahsil 

ltııiddeti 12 •cnedir. ilk bek f>eş se-
l l\t!ıinini iptidai sn. ıflar, dört senesi-

~. lı· b" • . . • • d 
ı· ;:ı;c ırıncı Ye ::on üç seneıını e 
••• "k' d ' ınci devre sınıflar teıkil e er. 
) iptidai sınıflara (yedi . on iki) 

~!•na kadar olan talebe alınır. Yet
•tıdeki nüfus tezkcı·esi nıucibince: 
7-8 yaşındaki efendiler 1 inci 
8.9 yaıındaki efendiler 2 inci 
9-10 yas ıı,;';.lıi efendiler 3 üncü 

1 0-ıı yaşındaki efendiler 4 üncü 

1 
lJ.ız yaşındaki efendiler Sinci 

~~lflara kabul edilir. Bundan Y~~
~ l'aştakiler lise birinci devre birın· 
lq·'1 nıfa (yani altıncı sınıfa) kabul 
~ •li._ Liıe sınıflarına alnacak tale
, •••in yaıları her halde 12 ve buD· 
~ Yukarı olmalıdırlar. 

k 1 12 den yukarı olan efen at yaş an 
diler ihzari sınıfa kabul edilemezler. 

Orta mektep mezunu olupta liıe 
tahsilini Galataıarayda yapmak ia
tiyenler birinci devrenin son sınıfı-

. Galataıarayın dokuzuncu 
nın yanı 

f Fransızca imtihanını ver-
sıru ının 

• mecburdurlar. Bu imtihanı ka mege ·ı 

b ·ı ek derecede fran11zca bı • zana ı ec 
miyenler yaıları 16 dan fazla olma· 

k tı·ıe ihzari sınıflara kabul •· ma şar oku 
d·ı· 1 ihzari sınıflarda 2 sene • 

ı ır er. mfın 

duktan sonra yine 9 uncu sı 
"mt"ıhanını kazanamaz;laı:-

Fransızca ı .. 
sa mekteple alakaları kesılır. 

/lızari sınıf 

(b 
• rrufa kabul edilenler haf. 

zarı ı 

tada 24 saat Fransızca . okurlar ;e. 
bu suretle tali sınıflara ıhzar eclllır• 

ler. . "ki 
ihzari ıınıfJarda izamı ı sene 

kalınır. tar 
. . senenin nihayetinde yaf , .. 
ıncı ... 

.. ı"rmeleri mecbun olan sım-
na gore g . .. .. .. 
fın imtihanını vermiyenlenn uçuncu 

"h • sınıfta kalamıyacaldann· sene ı zarı •• 
kteple alakaları keoılir. dan me 
"·.nt için 15 ağuıtoıtan 

3 - ..... ,. ""d". 
b. . tı" da ile nıektep mu ınye sonra ır ıı . 

Ticaret odası Balkan komi
tesi dün de toplanmış ve Bal
kan Ticaret odası nizamname
si üzerinde tetkikatma devam 
etmiştir. -------

Teşekkür 
Pek kıymetli evladımız tıb

biye dördüncü sınıf talebsinden 
Mahmut Hikmetin ziyaı ebe
disi dolayısile kederimize i,ti
rak ile lutfen beyanı taziyet e
den ve merasimi tedfiniyesinde 
bulunmak 16tufkirlığını göste
ren aziz dostlarımıza teşekkür 
ederiz. 

Aile namına 
Eniştesi Er. Hp. laymaıkı1mı 

$ehap 

Annesi 

Besiıne 

tolunaca.k veıika1ar funlard1r: 
1) Nüfuı te~kereıi 
2) Atı ilmühaberi 
3) Altı adet vesika fotografı 
4) Tahıll derecesini gÖsteren ve

saik. 
Dühul imtihanları taliplerin yaı

larına ıröre dahil olmau icap eden 
sınıf derslerinden yapılır. Huıusi 

mekteplerden ırelen efendiler talip 
oldukları sınıflara geçebilmek için 
her derden imtihan edilerek takip e

debileceklen sınıflara kabul edilir-
ter. 

Nesiltah mahallesinde otu
ran Osman ve Hasan araıın 
küfretmek meselesinden kavga 
çıkmıt, Hasan Oamanı bıçakla 
göğsünden yaralayıp kaçmış
tır. Osman hutahaneye kaldı
rılmıttır. 

Kendi kendisini 
yaralamış 1 

Binbirdirekte oturan arabacı 
Hamza evvelki gün sarhoıluk 
tesiri ile kendi kendini sol ko
lundan jiletle yaralamış, tedavi 
altına alınmıştır. 

Otomobilde bir 
kadını vurdu ! 

Evvelki gece Dolmabahçe 
caddesinde bir otomobil mace
rası olmuş, bir vatman otomo
bil icinde bir kadını sol memesı 
altıddan bıçakla yaralamıştır. 

ismet Hanım İsminde bir ka 
dın Tophaneden otomobile bin 
mit, Beşiktaştaki evine avdet e 
derken evvelce tanıdığı Kenan 
isminde bir vatman başka bir 
otomobille kendisini takibe baş 
lamıttır. 

Kenan Dolmabahçede lım0t 
Hanımııı otomobiline yetiş,..is, 

Seyri sefa inde 
Yeni teşkilat 
Seyrisefainde yeniden bazı 

teşkilat ve tebeddülat yapılmış 
tır. idarede görülen lüzum üze 
rine bir kontrol ıubesi ihdas e
dilmiş ve iaıe şubesi birinci sı
nıf müdürlük yapılmıştır. Bu 
şubenin müdürlüğüne şubenin 
eski 5.miri olan Muzaffer Bey 
ve muavinliğe de İ§letme bas
kitibi Fethi Bey terfian tayi~ 
edilmiştir . 

Meydan kavgası 
Dün öğleden sonra Küçük 

pazarda şayanı dikkat bir kav
ga olmuş, iki hamal grubu bir 
birlerine girmişler, sopalar, sı
rıklar ve kancalarla kavga et
meğe başlamışlardır. Zabıtanın 
müdahalesi ile kavga mayna e· 
dilmiş, fakat kavga esnasında 
Süleyman İsminde biri kanca i
le ağır surette yaralamıttır. 

İstanbul belediyesinde dün 
eyliil maaıı tediye edilmittir. 
Memurlar dünkü tediyede Ku
bilay abidesi için teberrüatta 
bulunmuılardır . 

ıjı 
•' 

L2~~~~- _ __.. 
trik, 

Birşeyi yoktu. Oturduğıı semte de lıavagazı, 
tramvay gelecekmiş dedik; düşlü, baqıldı. 
Seflincinden mi ? 

elek-

• .. a .. •at olunur. latıdaya ...., .. 
bneınur ~ -~~~~ ................................................................................................... .._. ................................ .. 

Zabıta kavga müsebbipleri 
hakkında takibat yapmaktadır. Hagır, kederinden .• 
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MİLLiYET ÇARŞAMl:SA l EYLUL 1931 
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2 EYLÜL 1931 23 temmuzda lngiltere bankaor ler, Son hadiselerin de mahiyeti bun Sinir kuvveti Bu hastaneye Şehrimizdeki 
'ı' iDAREHANE - Ankara cadde- iskonto flatını yüzde 2,5 dan 3,5, dan ibarettir. Lalnız §ayanı dikkat (Ba~ı 1 inci sahifede) ihtiyaç var Rus amele 

30 temmuzda da 4,5 ia çıkardı. ln- olan bir cihet var. Nevyokrta lngi- ğunu ve meml~kete mahsus tcdbir-No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 

1 1 

11 

lı , 

ıtanbul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c 

1 aylıiı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 n 1400 ,. 

1400 " 2100 "' 

6 
2 

.. 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

u. Gazete ve matbaaya ait itler 
~n müdiriyete müracaat edi1ir • 
Gazetemiz ilanların me•'uliyetini 

abul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 27, 

asgari 17 r:!erece idi. Bu
gün ruzgar poyraz hava 
açık. 

I f ELliKlill 
İngilizce! 

Ben birkaç zamandır lngi
izce ögrenmeğe merak ettim. 
\:ırkından sonra saz çalmayı 
:arip bulanlar, benim yaşım
lan sonra dil öğrenmeyi na
ıl vaffederler bilmem. Y almz 
ıildiğim bir şey vasa kafa kart 
a,ınca öğrenmek, daha fazla 
nukavemete maruz kalıyor. 

İngilizce öğreniyorum ama 
laha doğru dürüst konuşamı

gilterede buıünkü iskonto fiatı, F- liz lira11 bir kaç ıün altın haddin- leıle valesi mümkün olmadığım ( Ba.~1 birinci sahifede) 

vis pavyonlan ve bakteriyoloji 
hanesi itibarile T ürkiyenin en 
İyi tarzda ve büyük bir para sar 
fı suretile yapılmış bir hastaha
ne binasıdır. Havası da gayet< 
iyi olduğu gibi çam ormanlari
le muhat bir vaziyettedir. Tah 
min edildiğine göre yeniden 
böyle bir bina yaptırabilmek i
çin en az l - l buçuk milyon li
ra sarfetmek lazımdır. Şimdi 
hakim olan kanaat şudur: 

(Başı 1 inci sahifede) 
bat vermeğe başladı: 

ransa ve Nevyork iskonto fiatlarile den (ıold point) aşağı düıtiiğü hl\I takdir eden her vataıvlat, devleti 
kartılattınlrraa, beynelmilel pam pi- de Nevyork Londradan altın çek- sevk ve idare ··de.. !erin kabiliyet ve 
yualarınm ne kadar mütezepzip 
bir halde oldukları kolayldc:la anla-
tılrr. 

Bügük memleketlerin 
Iskonto fiatları 

En son tarih 
lna-iltere bankası <7,4,5 30 temmuz 

1931 
New-York Fe<leral Reaerve Bank 

,, 1,5 8 mayrs 1931 
Bank dö F rance ,, 2 3 kanunusani 

1931 
Reichsbank ,. 10 15 temmuz 1931 

Ahvali idiyede Lonrda ve Nev
york iskonto fiatlan arasında % 1 
fark Nevyork'dan Londra'ya mühim 
mikdarda para akmasına kifj bir ıe 
bep teıkil eder. Bu para akışı ln
ıiltere Nevyork fiatlarr müsavi ol
dı mı durur. Fakat, bugün ;ıı)bn 

harekatı yalnız faiz fiatlanna tabi 
değildir. 

İngiltere bankasının iskonto fia-
tını yükseltmesine sebep, son haf
talar zarfında mühim mikdard.. al·· 
tın ihracına mecbur kalmasıdır. 

lngiltere bankasllilf! altun 
mevcudu 

Tarih Milyon &. Mütedavil 
besabile evrakinak 

tiye ve 
mevduata 

medi. Bu da ı:öıteriyor iri: Nevyork hüınü niye.tine t.arJ·lmaz bir kalp 
bankaları, Londradan Nevyorkd al- itiınadile merbut olarak kendi sah~
hn akının yalnız lnıiltere için de- leri dahilinde basir~ıkar bir tasarruf 
iil, Nevyork para piyasası için de ile yürlımelirlir. Bu gibi mühim VP. 

zararlı olduiuna kanidirlar. lngjlte- tarihi anlarda en 2'yade lazım olan 
re buıün pek cüz'i bir altın marjile şey, Ruh J.ı:uv\~et.i, Seciye ku..-vc~j 

çalışıyor. Avrupa memleketlerinin ve biı- kelime ile Sini,· kuvvetidir. 
serbest paraları muvakkaten Loıı- Bu yükoek hasletlere h<.- milletten 
draya yatırılıyor. Bunun için J ... on- daha ziyade malik olan azi"l Ttiı·k 

dra altın ziyaından çok çabuk mü- milletinin, bethnhların bütün gay
teesıir oluyor. Bu sebepten lngilte- ret ve propagandalarına rağmen bu 
re banka11 daha ziyade altın kaçma- korkunç kas&rga katşısında sarsrl
ınna mani olmak için iskonto fiallru maz bir Kaya ıibi duracağında as-
arttırmıştır. ıa JÜphemiz yoktur. 

Londrada iskonto fiatının terfii Denizli meb1u5U 

her ne kadar ilk hamlede lngilt~rc Necip ALI 

Ziraat bankası 

Nekahethane olarak Adalar 
da, Anadolu sahilinde veya 
Boğazda ııa~rl olsa bir yer te
mini mümkün olabilir. Halb11-
ki millet veya belediye hasta
nesi İttihazı için böyle bir bina 
ne ele geçer, ne bu seneler i
çinde yaptrrrlabilir. 

Seyahatten gaye 
Verilen izahata nazaran bu seya

hat Rus amelesinin teknik kabiliyet 
!erinin yükseltmek için yapılmakta
dır Seyahatin bütün masrafı Sovyet 
hükumetine aittir. Seyahata 340 ki
ti iıtirak etrniıtir, içlerinde muallim 
ler, gazeteciler, 100 madenci ve ge

ne amele jçinden yetjımit 11 mühen 

dis vardır. 

Beş senelik program 
Kafile reisi bu izahatı verdikten 

ıonra ezcümle demittir ki: 

- Bugün bizdeki sanayii beı se
nelik program doğurmuttur v~ bir 

petrol ıanayiidir. Bu sarayi bu pro-

gramın tatbiki dolayrsile tabii muay ( Ba.~r 1 iııci sahifede) Hal iç sahilleri, Kasım paşa 
b 1 d 1 · b · yen bir hadde kadar yürüyecektir. re ka u e i mesi nıs etı etra- ve bütün Beyoğlu krtasr ha/-

fında şimdiye kadar alınan ted kının ihtiyacına kar.~rlrk olabi
birler, mahsullerin cem ve der- lccek bir bina ancak budur ve 
cile köylerde ambar ve depda
ra teslim edilerek buralarda burada Belediye veya sıhhiye 

Y oldas Lenin'in pro&ramı 2,5 sene· 

de kuveden file çıkarılmıştır. 

Kafile reisi bundan sonra gezdik 
lcri memJeketler sanayiine ve n1em-

ko .. y ı"htiyar heyetlerinin mes'u vekaleti hemen bir hastane aç-
leketimize nakli kelamla: 

liyet ve nezareti altında muha- malrdır. 
f ·· ll'k b 1 kt - Hamburg'u bilhassa liman nok azasına mutea ı u unma a B h t M"'d f · M·ııı· 

. u usus a u a aaı ı - · d kik b d ki ı· dır. Bu suretle köylerde topla- 1 . . taı 1'azarın an tet ve ura a ı-
nacak mahsullerin ihraç ve is- ye vekaletı nezdinde yapılacak manr nümune olarak kabul ettik. 
tihlak merkezlerine sevkedit- j b'.~ teşebbüs.ün b~~emah~I hüs- \ Londra'da bilhassa tayyare üzerinde 
mek üzere mutavassıt ista•yon ı nu kabul gorecegı ve bınanın t""d tık M t fab "k 1 · e u yap . ances er rı a arın-

a ızım ıçın ço şayanı e enunıye 

ticaret ve aanayiinj müteessir ede
cek İıe de neticede faidesi görülece
ğine şiıphe yoktur, Çünkü, elyevm 
faiz fiatlan ıayrı tabii derecelercle 
düşük olan Nevyork paralarını Lon 
draya çekecektir. Nevyorktan Lor.
draya bu n:-kli nukut mühim mik
darlara baliğ olursa Nevyoı·ktan 

Londraya altın oevkiyatının başln

ması da kaviyyen melhuzdur. Böy
le bir hadiseyi son haftalarda altın 

mevcudunun fevkalide fazlalaşma

sı yüzünden ciddi endişelere düşen 

New - York Federal Reserve maha
filirun de memnuniyetle karştlaya

caklarr muhakkaktır. Bundan ba~

kıt, Nevyorktan Londraya a]tın sev

kedildiği takdirde Londra piyasası 

nazaran al Fransız mehuzatından binnisbe cla
bn nisbeti ha az müteessir olacaktır. 

lua naklinin ve buna mütefer- I devrolunacağı kuvvetle tahmin 1 d b" - · · k h · t 
ri diğer hususların az masrafla edilmektedir. Aldığımız malu- kal ·· d .. k lt 

1 
'd · 

· · · · b k · d . no t ar gor u . a ya a zıyaı·et 
temım ıçıı: an aca ıcap e en mata pa2aran C. H. F. lstan-

bb · • '! · · ı ~ttiğirniz fiat fabrikalarındaki yük-
2 temmuz 164 % 32 3 4 

ı ıornm. Bütün hayalim afilli 9 

ı ıir dil olan İngilizceyi lngi- 1 15 
izlerin şivesine yakın şekilde 23 " 

" 

16P 
165 
150 
133 
134 

% 33 11 12 
" 34 25 32 
" 32 7 32 

teşe üsata gırış_ı mıştır. 1 bul teşkilatı reisi bu 1-ususta le sek tekniği ve san'al kudretini de 
Banka bu zahıre almak te- şebbüslerine başla<lıgı ~ibi be- zikretmeden geçerniyeceğim. 

şebbüsünde bir menfaat bekle- lediye 1·;yaseti de icap eden te
memektedir. Eğer mahsul pi- şebbüsleri alacaktır. Esasen bu 
yasada satış111da fazla para a- hususta evvelce de, "Verem 

derse müstakrizlere bu fark ia- hastahanesi münasebetile eski 
de edilecektir. Noksan fiat bu- hastahane kısmı için bir teşeb 
lunduğu takdirde ise .bu far~ı büs yapılmış, fakat o zaman De 
banka ödeyecek ve zahıre sahıp niz haatahancsi mevcut olduğu 
!eri bundan müt~uir olmaya- için bu teklif ve teşebbüa bek
caklardır. Bazı kımseler banka lenilen neticeyi vermemişti. Bu 
nın zürradan ahıcağı buğday- defaki teşebbüsün şehrin ve hal 
lar için piyasadan bir az fazla kın mübrem birihtiyacını teşkil 
fiat vermesi lüzumunda ısrar et etmesi münasebetile müsmir ne 
mektedirler. Banka ise maksa- tice vereceği kuvvetle beklene

Türk . sanayii 
ı ıöylemek! 

Ben bu hülya ile dolaşıp 
Jururken yolum Trabyadaki 
en is turnuvasına uğradı. Tat
ı tatlı seyrettim. O gün de 
'inal maçlarının yapıldığı 
ıün imiş!. Oyunlar bitti ve mü 
<Afat tevzii başladı. Bir Be
raz Rus olduğunu sonradan 

ı snladığım birisi garip bir dil 
1 ıle kazananlan çağırıp müki
' fatlar veriyordu. Sordum dedi 

ler ki: 
- İngiliz~c söylüyor ... 
Bunu işitince ödüm koptu .. 

Acaba ben de mi böyle İngiliz 
ce söyliyeceğim .. Dedim .. 

29 
" 5 ağustos 

" 28 23./32 
"28 15 '32 

Demek oluyor ki: 2 temmuıdan 

5 ağustosa kadar 34 gün i~inde ln-
giltere bankası kasalarından 30 mil
yon İngiliz lirasına yakın altın çık
mııtır. Bu altınların çoiu Bank dö 
France'a gitmiş ve mezkUr baıtlca

nın altın mevcudu o niıbette ziya
deleımiıtir. Londrada mühim mik
darda bakiyei matlup bulunduran 
Fransız bankalarrnın paralarrru kıs-
men çekmek istemeleri Londradan 
Parise altın sevkiyatını mucip ol-
muştur. Bunda faiz fiatları müessir 
olmamı ıtır. Fransız paralarının çe

kilmesi, lnıı:iliz liraaımn düımesine 
ve binnetice Londradan Parise al-

dı teşekkülü ve mevduatı nokta bilir . 
sından böyle muhakkak bir za 
rarı kabul etmemektedir. Zira
at bankası k&.bul edeceği arpa 
ve buğdayların yüzde üçten faz 
la ecnebi mevaddı ihtiva etme
meaine itina etmekle beraber 

---•Bu akşam---· 
C:LHAMRA sinen1a-,ı 

Yeni s.inema mevsiminin kil· 

şadı milnasclıctilc 

Türkiye'ye ıelince: Biz bu kom-
şu memleketin dost sanayiini görme 

den de biliyorduk ve onunla alaka· 
dardık. Yeni Türk Cümhuriyeti de 
Sovyet'leı· gibi kendi sanayiini ken

di gücile baıarıyor. Türl.iye bilhas-
5a ziraattcn sanayie geçmekte oldu· 

ğu için bizi çok alakadar etti. 

Burada Sovyet Rusyasına ait ha
berleri en doğru bir şekilde neşre

den Türk matbuatına alenen teşek-

hür ederim. 

Gemi gezildi 
Bundan sonra geminin suvarisi 

M. Nişayf matbuat mümeuillerini 
selR.ınlamıJ ve &eminin gezilmesine 

ı. 2 a • s s 1 ı 9 ıo ı 
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Yeni ş•kil 

Soldan sağa 

1 - Yama (2) Konağın a
ğa babası (5) Hicap (2) 

2 - Köpek (3) su (2) 
3 - Edat (2) Her tarafı su 

(3) Yiğit (2) 
4- Mabet (4) Birler (4) 
5 - Oyun (4) Eski (4) 
6 - Kom§U bir memleket 

(4) Seccade (4) 
7 - lnce, zarif (5) 
8 - Ay (3) Koku (3) 
9 - Feryat (4) Ev (4) 
10 Erkek keçi (4) Evet (4) 
11 - Parça (4) Meyva (4) 

Yukardan aşağı 

1 - Boy değil (2) Yenmek 
(3) 
2 - Eski hakim (4) lş (4) 
3 - Mamur kılmak (4) top 

rak rengi ( 4) 
4 - Nota (2) İtikat (4) 

Rutubet (3) 
5 - Cet (3) Mal, mülk (4) 
6 - Nota (2) Uzağa işa

ret (2) 
7 - Kör (3) Son (4) 
8 - Nida (2) Endaht eden 

(4) Umumiyet ifade eder (3) 
9 - Tam adam (4) Renk 
(3) 
10 - lçki (4) 

hayvan (4) 
Süt veren 

11 - Nota (2) Hail (3) 
Ben bu endişede iken aklı

ma geldi; Biz T ürkiyede idik.. 
1 Ve memleket lisanı da Türkçe 

idi. Kazanaıılarrn yüzde dok
sanı Türk ve seyircilerin yüzde 
doksan yedisi Türk.. Turnu
vanın yapıldığı yerde Tokatlı
. an idaresindeki Sammer Pa

lm akma•ına sebebiyet vermiJtİr. 

Londradan Parise bu altın akı~r si-

Son hafta zarfında görülen altın 
harekatı çok manidar olup Avrup;ı

da ne kadar büyük bir siyasi ve ik
troadi meşkükiyet hükümran oldu
ğunu gösteriyor. Temmuz nihaye

tinde Amerikada ki altın mevcudu 

4,951,000,000, Fransada 2,219 

000,000 cem'an7,170,000,000 dolara 
baliğ olmuttur. Dünya altın mevru

dunun % 64, 7 s.i böyle bir vaziyetin 

dünya ticaretinde eşya hatlarının 

aleyhine tesir etmesi pek tabiidir. 
HaJj hazırdaki ıiyaıi ve iktısadi 

müphemiyet devam ettikçe bu ha
lin taeayyür ve zevali memül dı?ğil

dir. lngiltere bankaıtnın iskonto 

fiatını tezyit etmesi, timdilik ancak 

mezkUr memlcektten harice altın 

çıkmasına mani olabilecek bir ted. 
birdir. Y okaa, dünyayı kasıp ka,·u

ran t ktısadi buhranın önüne geçmek 

için şiddetle li.zım olan altının her 

tarafa serbeatçe ve daha müsait ~e

rait altında tevzini derhal temin ey

leyemiyecektir . 

bu gibi mahsulatı kabul etme
yecek değildi. Ancak pek fazla Georges Bankroft 

başlanmıştır. 1 • · · · Ek "k 
. dırilen parllyı ısteyınız. ıı para 

Bu sene inş.~alr ikmal edilen Uk- al d h 1 d" • _ > b ı 

las kortları idi ... 
Ben sporda şoven değilim .. 

Lakin lstanbulda yapılan bir 
tenis lurnı. vasında kötü bir 
İngilizce ile tevzii mükafatın 
manası nedir? 

Yiyecek ve içecek 
kontrolu 

Belediye yiyecek ve içecek
lerin kontroluna karar vermiş 
diye gazetelerde bir hava..diı 
var .. Bu kontrolun nasıl yapı
lacağmı bilmiyorum .. Hatta ne 
zaman yapılacağını bile .. 

Bir arkadaş da hani harıl 

yasi sebeplerden mi ileri gelmi.~tir, 

yoksa münhasrran bir muamelei tüı.: 

cariye icabı mıdır? Bunu kat'iyyet 
le söylemek mümkün değildir. Yal-
nıı: malU.m olan bir hC'kikat varsa, 
o da ıudur: Kanada bankaları Nev-
york piyaıaıını nasıl kullanıyorlar 

sa, Fransız bankaları da paralarını 
Londra piyasasında itletiyorlar. 
Fransız bankaları Londı·ada daiına İ 
mühim mikdarda para pulundw·ur
lar. Ticari bir lüzum karıısıuda ka
lınca veyahut vaziyeti siyasiye ka -
rıtınca, derhal muhabirini ecnebiye 
nezdindeki bu mevduata yüklenir-

-···········••••U•••••••llllHll•HU••••••••• 

bana soruyor: 
- Yendikten sonra mr, yen 

meden evvel mi? .. 
FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 10 

BA~IDÖNÜKLER 
lbrohinı Necmi 

- Affedersiniz. Çok geç 
kaldım. Fakat mühim bir iı 
çılctı. Ancak timdi kurtulabil
dim . 

Muhteıem Nihat Hanıme 
fendi, sağ elinin şahadet par
mağını tehdit makamında sal 
lıyarak Reşit Beyi azarlıyor
du: 

- Seni gidi seni! mühim it 
dediğin kimbilir nasıl bir ma
ceradır. Bizi meraktan öldüre 
cektin artık. Hadi gel baka
lrm, bir şey almaz mısın? 

- Mersi, Hanımefendi, 
bir küçük viski alayım . 

Mebruke Numan Hanım, 
Nevzat Süreyyayı olduiu yer
de bırakarak hemen yukarıya 
koştu. Yakaladığı buzlu viski 
vi R ,.~1 t RPvıP O'Ptlr,.li. 

Neriman Cemtit Hanım bi 
le Y azrcı Zadeden aynlarak 
Reşit Beye yaklaımtftı. 

- Sizi çok bekledik, Reıit 
Bey. 

- T eıekkür ederim, Ha
nımefendi. Affınızı rica ede
rim. Mühim bir itim vardı . 

Retit Bey oturunca Cevat 
Bey yanına yaklaştı: 

- Ne oldu, Retit? Kaç 
gündür görütemedik. 

- Bırak allahı seversen, 
buraya hiç gelmiyecektim, a
ma mühim bir mesele çıktı. 

- Ne gibi? 
- Mukbil Nedim gelmif. 
- Mukbil Nedim mi? Aca-

yip! Süheyla Hanımın haberi 
bile yok . 

Hayreddin Şülu·ü 

nisbette yabancı maddeleri tarafından ttmsil ,dilmiş tama 
muhtevi olduğundan dolayı hu- men Fransızca sözlü 
bubatı dun bir fietle satmak 1 
mecburiyeti hasıl olursa bu se
bepten doğacak zarar bittabi 
borçlulardan aranacaktır . 

FIRTINA 

Kaza ve 

filmi·.1i irac: edecektir. Bu filnı
de şimJiyt kadar görülmemiş 
der<.:cc<lc h:uvvctli, Cazip ve 
coşkun de: nizden daha kuvvetli 

aşk ve gurram sahnesi tasvir 
edilmekt~dir. 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SiGORT ASINA yaptırınız. 

İlaveten: Fransız artisti 
(LUCİENNE BOYER) tara
fından temsil edilmi~ ''GÜLLE
RİM! ALINIZ., filmi. 

Ttlrkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON Haşiye - Muhterem halkın 

memnuniyetini temin maksadi
le Elhamra Sineması yeni mev
sim için fiatlarıırıı tenzil etnıiş-

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır-

Telefon: Beyoğlu 2002 
Para11ıou11t filmidir. 

rııının halini tecessüs ediyor
muş. 

- Vay canına! 
- Vay canına ya! Hem de 

öyle haberler alm,, öyle !ey
ler görmü, ki .• 

-Ey? 
- Eai bu: Şimdi boşanma 

davası açmak istiyordu. Bu 
&Jqam bird- bire matbaaya 
geldi; beni gördü. Uzun uza
dıya içindeki dertleri anlattı. 

- Şüphesi kimden? 
- Şüphesi değil. lki gece 

sırtı sıraya gece yarısından 

sonra Nihat llhaminin evine 
gizli gizli girdiğini gözlerile 
görmüş, yahu! 

-Ey? 
- Bu kadarla da kalmıyor. 

Şu doktor Lutfi habisi yok 
mu? O da kendisine bir mek 
tup yazmıf. Süheylanın birçok 
hafifliklerini anlatmış . 

- İş fena desen e? 
- Fena ki fena .. 
- Şimdi Mukbil Nedim ne 

ııl açmalı. Ba,ka biriai olsa 
Mumteıem Hanıma söylerdim, 
ama işin içinde kendi kocası 
var. 

- Süheyla Hanıma birden 
bire açarsan, o da böyle keyif 
halinde kendi tutamazsa .. 

- İtte onun için evvelen 
Semiha Nazmiye söyliyeceğim 
ya! 

Cevadın yanı batında otu
ran Ahmet Nebil, istemiyerek 
bütün bu aözleTi duymuttu. 
Salona girdiği dakikada bütün 
kadınları etrafına loplıyan Re 
şide kar'ı istemiye istemiye 
bir rakip duygusu duyan deli
kanlı, itittiği bu haberle bir
den bire sarsıldı . 

Retit Cevadın yanından ay 
nldı. 

- Hadi bakalım, dansa 

bile yaklaşarak: 
- Hadi biz de ıizinle bir 

V l\la yapalım . 
Dedi . 
Oyun eınuında Ahmet Ne 

bil Süheyla Hanımın yine du
rup dinlenmek bilmiyen sözle
rini bir oğultu halinde duyu
yor, anlıyamıyordu. Gözleri 
Semiha Nazmi Hanımla dans 
ederken, hiç bir heyecan ese
ri gö&termeden b şeyler an
latan Reşit Beydeydi. Semiha 
Nazmi Hanım, yalnız bir defa 
temposunu şaşırdı. Sonra he 
men kendini topladı. O da san 
ki basbayağr bir şey dinli
yormut gibi idi. Bu kadar a
ğır bir işten böyle sadelikle 
bahsedebilenlere Ahmet Nebil 
hayret ediyordu. 

• 
devam! Vals bitince, Semiha Naz-

L ıye elile gramofona bir ıni Hanım, daldan dala dola
plak geçirdi. Sonra Semiha §an bir kelebek tavrile bir a
Nazmi Hanıma yaklaştı: ra Süheyla Hanımla, sonra 

- Siz Ramona'yı çok •ever 1 da Nihat İlhami Beyle görüş-
,;n ;7, Ovnıvalım mı? 1 tü. Bu "iş,, Semiha Nazmi 

. .. . . . ırıanız er a te ıye yenm:ıe u u ranya ılk buyuk scferıru yapmakta-
' dır. Bu modelde daha dört ıemi ya-
pılmıştır. 

Geminin birinci sınıf kamara ve 
salonları ihtiyar iıçilere tahsi& edil~ 

+ mİ§tİr. En .ıenç. itçiler üçüncü mev-

1 ki ile seyahat etmektedirler. 
Geminin bütün levazımı Rus ma

lıdır. Bir ecnebi çivisi dahi bu gemi
ye girmemİ§lir. 

-· ...... ·---
Tekaüt maaşları 

( Başr Birinci sahifede) 

verilecektir. Maaş alanlar kadın ol
duğu cihetle ınaaşlan saymak ve he
sabatta kolaylık olmak için mBB!la-

1 

rı büyük paralarla verilmektedir. Ma 
a, tevzi yerlerinde ,u auretle ilinlar 

i görülmektedir. (Yoklamadll size bil 

diyor, geliyor, konu.fuyor, ha 
raretli bir faaliyet gösteriyor
du. Bir ara doktor Lutfi Bey
le bir kötede hararetli hara
retli konuttuğu görüldü. 

ikisinin de yüzleri kızar
mıştı. Sonra döndü, tekrar Sü 
heyli ile konuttu. Nihayet 
Reşit Beyin yanına geldi . 

Ahmet Nebil, yan ıaşkın 
gözlerile Semiha Nazmi Hanı 
mm faaliyetini takip ediyor
du. 

Re,it Beyin Cevat Beye an 
!attığı ağır vaziyet, aile haya 
tında bir kör düğüm gibiydi. 
Semiha Nazmi Hanımın küçük 
tombul elleri, narin parmak
ları bu kör düğümü çözebilir 
miydi acaba? 

Birden bire aklına geldi: 
Süheyla Hanım pazar akşamı
na kendisini ziyafete davet et
mitti. Bu iş çıkınca tabii o zi
yafet olamıyacaktı. Genç Ha
nımı küçüklükte bırakmaktan 
ise kendisi bir vesile bulup zi
yafeti bıraktırsa daha iyi ol-

nan mürakıp Beylere malumat veri· 
niz). Maamafih eksik para alana da 
tesadüf edilmemekte idi. Maaı sa
hipleri tarahndan Katibi adil vasrta 
sileyapılan vekaletnameile vekillerde 
maaılarını almaktadırlar. Sarraflann 
elinde senetsiz olarAk duran cüzdan 

lar sahibi maetın malmüdürlerine 

bir istida ile müracaat ettikleri tak

dirde cüzdanlar ~arraflardan alına

rak sahibine verilecektir. Eğer sar

raflar cüzdan ve mühürleri vermedik 

leri takdirde maat sahibine yeniden 

cüzdan ihzar edilerek verilecektir. 
Yoklama zamanı yoklamaıını yaptır 

maıntf olanlar için maaş tevziinden 
son~ ayrıca DefterdRrlık lftrfthndan 
ilan edilecektir. 

ğa kaldırdı. Süheyla Hanım 
bir kanepenin üzerine uzan
mı§, karmenli dudaklarının a
raaına sıkıttırdığı bir sigara· 
nm dumanını zevkle savuru
yordu. Ahmet Nebil yaruna 
gelince, gözlerini çevirdi. Ha
fifçe dönerek : anında yer gös
terdi: 

- Siz misiniz, Nebil Bey? 
Otursanza! Konuturuz. 

- Süheyla Hanımefendi, 
çok müeeasirim. Pazar ak,am
ki ziyafeti ba9ka bir zamana 
bıı·aksak iyi olur sanıyorum. 

- Neden, canım? Pek gü· 
zel de karar vermiştik . 

- Şeyi... Galiba o akşam 
başka bir işim olacak da .. 

Süheyla Hanım doğruldu. 
dikkatle gencin yüzüne, göz· 
!erine baktı. Ahmet Nebil kı
zarıyor, gözlerini indiriyordu. 

- Ha! Anladım! Demek 
Reşit Beyin getirdiği heberİ 
siz de işittiniz; öyle mi Nebil 
Bev? 
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Mevludu Nebevi 1 
Türkiye Eczanesi Sahibi 

llıerhum Ec~<:ı Eşref Neş'et 
!leyin ruhuna ithaf olunmak 
İizere bu cuma günü öğle na
~lölzını müteakip Süleymaniye 
:aınisinde mevlil.du nebevi kı
raat olunacağından merhumu 
tanıyanlar iıle .biküıttle ihvanın 

teşrifleri rica olunm · 

).1:esahası maha11 en gayrı muay
Yen olması ve •enett>e yüzll 4,85 ve 
nıesahası bermucibi ~ap 70,75 di)"' 
Yazılıdır. Senetteki mesaha ile elli 
nıetro terbiinde binayı muhtevi ol
ITıasına ı;öre hali hazırda cml!k pi
Yasa:iı ve mevkii nazara alınarak ta
mamına tahmin olunan 350 liıra kıy
meti muhammencnin % 10 u nisbet 
inde pey akçalarım müstıashiben 

taliplerin 928-15901 dosya 0A1mara 

ile 24-9-931 tarihinde saat 14 tıo<ı 15 
Ya kadar İstanbul 4 üncil 1"a me
nıurluğuna müracaatları tlin olu

nur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastabklan 

mutaha••••• 
Cumadan maada ·hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan S e) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da ll8 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 8923 

1 stanbul 1 kinci l cra M<!murlu-

ğundan:J 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya Ç<!Yrilmesi mükarrer Mücev
herat S-9-931 tarihine mili;adif Cu
martesi günü saat 13 ten itibaren 
Sandal Bedesteninde açık arttırma 
ile satılacağrndan talip olanların 
mezkfir gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna miira

r.acaat eyılemeleri ilin olunur. 

lstaabul J üncil icra memurlu

ğundan: 

Mahcuz ve i"'raya !l"vrilınesi mü
k<!rrer .,. 7 nisan 932 otarlhine kadar 
vadeli olarak Emniyet Sandığmda 
mevcut 2193 lira 19 kı.ı.ruş fdıri ha

li.n 10 mıncu peqembe günil saat 

10 dan itibaren Bağçe ka,pı:.da 4 iln

cil Vakıf handa FAha.ın ve nukut 
borsasmda açık arttınna ile sıotıla

<:aktır. TalipltOdn yevm' .,. vakti 

ınezkO.roe hanr bulunme.Iart ilin 
olunur. 

Gayrimübadiller takdiri 
kıy~et komisyonu riva-
setinden: 

Ellerindeki karar numaraları 27 6 
ile 320 arasında bulunan gayrimü
badillerin yüzde yirmi hesabile bo
nolarını almak üzere 2 Eyh1l Çar
şamba günü saat 9 buçukt~n saat 
17 ye kadar komisyona muracaat 

~mel:e~rİ~-~~~-::~-::-~--:-~-
Er~urum vilayeti Belediye riyase-

tinden: . 
. e4tl. müstaıklbel hacı talan 

Erzurum şehrinin şeklı hazıc ve ş ı . . h ·· İs-
.. . · eyi görmek 1Çll1 er gun 
•aptırılacaktır. Tahplerın şaırtnam .. 1 Te!klif-
t üd .. 1 .. 'üne muracaat arı. 
anLul Belediyesi Levazım M UT ug -• ..ıı. · · veısika-t 

ıı · · t !iye ve fennıy-erını 
ıtınelerile serdecekleri şeraıtl a . t Belediye Riya-

lıtrile birlikte ı 3-9-93 ı tarihine kadar V ıliyıe 

Setine tevdi eyleme:len:_:·~i:lan:_=ol~un=u--r=. ---:--:=;:::-:i;::-~iiı 
Muallim Mubahat Bey tar~f~ndan ..C 

T - dilen Ameli Hayat Alımı ercume e 

(Herbert N. Gasson) un 
iDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERi 

BULMAK SAN'ATI 
. k'Id intişar etuıiftir. 

Eserleri gayet güıel bır şe ı e . 
· e oderıı 

B~tiln 1~ adaın)lar(0ına ~
8•51[ L l y E T 

T evzı ma.ha ı: M A T s A A s 1 

Nafıa Vekaletinden: 
• . ve ayakkabı kapalı 

'Kunduz Poz bölüğü için asken elbıse 
:;,rfla münakasaya konulmuştur. .. .. at ıs te Ankarada 

Münakasa 22-9-93ı tarihinde salı gunu sa 

~afia Vekilleti binasında yaprlac~kt~Jif roektuplamu ve mu- f 
Münakasaya iştirak edeceklenn t 

14 
b ug-a kadar müna-

v;ı'- .. de saat uc 
ı. "kat teminatlarını aynı gun . l"zmıdır. Taliplerin ti-
~a. 1 . . eı· verınelerı a . .. .,a <omısyonu ·rıyas ıne rttır Taliplerın mu 
' b 1 malan şa · ·qret odalarında mukayyet u un .

1
. d Ankarada Nafia 

~qkas r a mukabı ın e 

MİLLiYET ÇARŞAMBA 2 EYLUL ıı.ı.n 

Saraçbanebatında Münir Pata konaklarında 

K•zi::~~kek Hayriye Liseleri 
ve Nehari 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. 
Talebe aabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam aynı vasıta ile evlerine 

gllnderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

Istanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 1 İ L A N 
ı - Ekalliyet husu~i Türk me'kteplerinde ana mualiim mua
vinliğinde çalışmak istiyenler için mektebimizde imtihan yapı

lacaktır. 
z - Şartları anlamak ve namzet kaydı için 5 Eylul cumartesi 
aksamına kadar mektebe müracaatta bulunulması. 

' 

1 isten uB Belediyesi ilanlar 1 
Saıı'atlar mektebi için lüzumu olan 5000 kilo sade yağ.' 1000. 

kilo beyaz peynir, ıooo kaşar peyniri, 500 şehriy,e, 500 ı~uk. 
200 kuru üzüm, 500 salça, 400 kuru kayısı, 300 incir, 4000 sogan, 

3000 
kuru iasu1ya, 3000 şeker, ı300 zeytinyağı, 5000 patates, 

2000 1500 makarna, 500 zeytin tanesi, 500 no' nt, 1200 tuz, un, . 
1500 sabun, SOO sirke, 300 üryanieri1c, 500 mercimek, 12000 pı-
. '5000 adet vumurta kapalı zarfla münakasaya .>onmuş-

nnç .- · . . . .. d . 
t Taliplerin şartname almak ıçın her gun Levazım Mu 'ur-,. ur. -
liığüne miiracaatları münakasaya girı:nek icin 1702 li1'.1lık t

1
e-

minat makbuzu veya banka mektbu ıle ~artnamc . teklif me><
tulıunu ve Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı.m~ 
hürlü zarfa koyarak ihale günü olan 3-9-931 perşembe gunu 
saat on ' e~e kadar Encümeni Dainıiye vermeleri 

*** Aksaray Yusufpaşa Şerınentçavuş mahallesinde Topkapı 
caddesinde 116, ı 116 eski ve 74 yeni t~uınaralı hanenin altında 
sol tarafta 2 hususi numaralı dükkan bir seneden ı.iç seneye ~a,; 
da,. kiraya verilmek üzere açık müzayedeye konmtıştur. Tahp
lerin şartnameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğün~, 
müzayedeye girmek için de Baıııkadan alacakları 4 liralık ten~ı
nat ma~buzu ile beraber :ihale günü olan 24-9-931 perşembe gu
nü saat on beşe ııradar Daimi Encümene müracaatları. 

• * * 
İstanbul Belediyıesiııdıen: İcra edilmekte olan kanalizaeyon 

ameliyatı dolayisile 2-9-931 tarit-llıden iübareu Unkapanında 
Kutuculaı:da Kutucı.ı, Limoncu, KadDOğlu vıe Çanakçılar sokak 
larmm bilcümle vesaiti nakliyeye !kapalı bulunacağı ilan olu-

nur. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla mamul (9000) yatak 
ve (12000) yasuk kılıfı satın alınacaktır. Münakasa 7-9-931 

pazartesi günü saat (15) te Gedlkpaşada Jan~arma i~.alatha
nesinde icra olunacaktır. Talip olanların kon .syona muracaat
la teminat ve tek'Liflerini ayın ayrı verirler. Şartname imalatha

neden verilir. 

Harbiyede BEL VÜ bahçe_sinde 
3 Eyini 931 perşembe gün ve geceıı 

Fevkalade muazzam Sünnet düğünü 1 
Emsali görülmemiş eğlenceler, mükemmel ince s~z bando fi/ 

müz;k, canba7, alafranga mıırıaralar vesaır~ !i!i!!lf 

r~KOCA TAŞ--
su ve Gazözü 

Fabrikasmın küşat resmi ve umumi tevzıat fabrikaya ait b>r si
parişin Avrupadan vürudu tıchiT ottiği için bir kaç gün geri kalmış
tır. ltiza-r ile keyfiyet ilan olunur. Küşat günü ayrıca guetclerle Han 

edilecektir. 

KREDİ L YONf. BANKASJ 
Anorıkn Şlı:ıketi 

Tamamen tediye edilmiş eennaye: 408 ve ihtıyat 
a.kçeai: 800 Milyon 

30 Hazinn 19$1 tarihindeki bilinçodur 
Mevcudat 

Ver.nede ..., Banlı:&larda mevcut nukut 
Cüzdan ve mildafaai miJliy.e eaaodatı: 
Teminatlı avansl&T 
Heubatı cariye ' 
Esbar.ı ve tahrilltı meY'Cll<le ( 

bonolar, tahvilatl&r v.e ruıtlac ( oeı
Muhtelif heaabat 
Eınlik 

Dil yuna,. 
Vade91z meYd-4: .., se.nedat 
Heeabatı aarlJ"' 
Badıettahlil vac:lbllttodiyıe beedıe. 

Poliçalıar 

Vadeli sonedat 
Muhtıclif beoabat 
Sene! Hlııkanın ffkk w zarw 

besabr balı:iJeeİ 
Muhtelif ihtiyat alı:~ 
Tamamen tediye odilmt ııe.rma,.· 

Fr-. 2.924.642.84.f.84 
" 8 745.853.905.35 
.. 360.609.538.61 
.. 4.370.293.673,28 

" 4.909.881,51 
.. 309.678.883,11 
., 3S.00.00,-

Fr. 16.750.988.726,70 

.h. 6.328.396.580,62 
" 7.547.455.09~ 36 ,. 
~ 239,114,720,45 
" 439.223-145,28 
" 553.326.745,25 
" 380.933.934,28 
.. 44.293.280,-

" 10.244.122.46 
" 800.000.000,-
.. 408.000.000,-

Pr. 16.750.988.726,70 

M<!clsi idare reltll Müdilrü unıumi/.,r 
BARON BRENKAR R. MASON E. ESKARA 
~kezi, Galata Karaköy Talefon B. O. 3297 - Şubesi Sultan Ha-

İstanbul Tramvay Şirketi 
Müdiriyeti, ıs EylUl 193ı tari-
hinden itibaren ikinci mevki 
Tramvay arabalarında tenzilat 
ile seyahat hakkını bahşeden 

mektepli kartları vermeğe ba
şlayacağını muhterem ahaliye 
ilan ile kesbi şeref eyler. 

Bu kartlar, yiiksek mektep
lerden gayrı mekatip talebesi
ne verilecektir. 

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

ki Tramvay Şirketi Hareket 
Dairesinde tevzi olunacaktır. 

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

2 - Mektepli, üzerine 15 
kuruşluk pul ve mektep Mü-

1 diriyetinin mührü ile mühür
lenmiş fotoğrafisi yapıştınl

mış olarak, hakikaten mezkı1r 
mektebe devam ettiğine dair 
tarafınızdan varilmiş bir kıt"a 
tasdikname ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nüfus varaka
sını göstermelidir. 

4 - Mektepli, vesika eb'a
dmda ikinci biır fotoğrafi getir
melidir. 

5 - İstanbul Tramvay Şir
keti ta.rafından verilecek olan 
kart üzerine yapıştırrlacak on 
beş kuruşluk pul mektepliye 
aittir. 

6 - Evvelce kendisi.ne bir 
kart verilmiş ise, Mektepli ev
vela eski !kartı iade ederek 
mukabilinde yenisini alacak-

tır. 

7 - Kartm tevdiinde 2 1/2 

kuruş almacaktır. 
8 - Mektepli kartları Tram

vay Şirketinin mezkur Hare
ket Dairesinde Cuma ve Pa
zar günlerinden maade l;er 
giın saat 13 1/2 tan 17 ye ka
dar verilecektir. 

Muhterem halkın beyhude 
vakit kaybetmemesi için kart 
almak üzere meıdcur dairemize 
ap.cak yukarda izah edilen şe

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

İstanbul Tramvay Şirketi 
MÜDİRİYETI 

Konferans 
Darülfünun Emane

tinden: 
Tatil münasebetile Darülfü

nwı Ilahiyat Fakültesi müder
risleri taırafırıdan verilmeai mü 
karrer konferanslardan birinci
si Müderris Şerafettin Bey ta
rafından EylUlün üçüncü ya
rınki peı:ışembe günü verilecek
tir. Konferansın mevzuu "YE
ZİDİLER" dir. Bu 1konferans
lar umuma mahsus olup İla
hiyat Fakültesi dershanesinde 
saat on yedidedir. 

SEYRİSEF AIN 
Merlı:e% acenra: Galata Köpru başı 

8 !S6t. ~' b: A. Sirlı:eel Mlıhilrdar 
zade bıa \!. 2740 

MERSİN POSTASI 
ANAFARTA 4 Eylfil Cu

ma 10 da Galata nhtımm 
dan kalkarlar. 

TRABZON POST ASI 
KARADENiZ 3 EyHH per 
şembe ı7 de 

Posta gemilerinin nak
lettikleriHayvan gübreleri 
müzayede ile satılacaktır. 

Teminat maktuan 50 lira
dır. İhale 3-9-931 saat 115,30 

Cemal Sahir 
Afk Resmi geçidi 

s 

-JUBO L.-----ı 
t>alma sıhhat Ü· 

zere olmak için 
her akşam bi~ 
komprime (Jü .. 
bol) alınız. 
Paris hastaneleri 
müteahhitleri 

ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilümum ecza
nelerde satılır. ı 

JÜBOL, 

Barsakları yenfden 
tamir ve ihya ecter 

tN K 1 B Al 

4 L Ti HABI EMA 

USRETI HAZIM 

MİGREfıl 

Baöırsakların nazımı olan ( JÜBOL ) inkıbazdan mustarip 
olanlara muayyen bir saatte deli hacet etmelerini temin eder. 

Jandarma imalathanesi müdür 
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için evsaf ve nümunesi mevcut bezde 
kaalı zaırfla (20361) taknn mamul !kısa kol ve bacak çamaşır s 
tın alınacaktır.Münakasa 6-9-931 pazar günü saat (11) de Ged. 
Paş!I Jandarma İmalil.thanesinde icra olunacaktır. Talip ol 
ların Komisyona müracaatla teminat ve teklifnamelerini ver 
ceklerdir. Şartname imalathaneden verilir. 

Pendik Bakteriyolojihanei Baytar 
müdürlüğünden: 

Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisine ait bir baş beyğir bi 
mıiıayede 4 Eylı11 931 tarihine müsadif cuma günü saat 11 ti 
Pendik Hayvan pazarında satılaca'ktır. Hayvanı gömıek isf 
yenler her gün müessese müdiıriyetine ve almak istiyenler is 
yevmi ve saati mezkO.rda Pendik'te Hayvan pazarına müracaa 
la müzayedeye iştirak eylemeleri. 

lstanbul Evkaf Mü-_, 

dürlüğünden ~----. 
-

Müdiriyeti aklamile Şuabatı vakfiye sobalacından ihra4t olu 
mak üzere lüzumu olan dört yüz elli çeki odun (26 Ağusto 

931) tarihinden itibaren aleni münakasaya 4comnuştur. Tali 
olanların şeraiti anlamak üzere her gün Levazım İdaresine v 
ihale glinü olan EylOlün on dokuzuncu cumartesi günü saat 
beşte İdare Encümenine müracaatları. 

Jandarma imalathanesı 
müdürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kapalr zarfla (19) büyük kazan (49} 
kii<;ük kazan (830) karavana (31) ·kepçe (52) kevgiır (33) süz 
geç (26) tava (33) saplı (277) kapaklı bakraç satın alınacak

tır. Münakasa 17-9-931 per;embe günıü saat ı5 te Ged~kpaşa 
Jandarma İmalathanesinde icra olunacaktır. Talip olanların ko 
misyona müracaatları. 

iktisat Vekaletinden: 
İktisat Vekıil.leti müessesatı lhtiyacı iç.in ıs adet ağrr ya« 

taraktöı:'ü kapalt zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Bedeli muhammeni SSOOO liradır. İhalesi 5-11-93ı tarihine 

miisadif perşembe günü saat ıs te icra olunaca:ktr. 
Taliplerin şartname almak fu:cıı-e hc:r gün, ve ihale günü de 

bedeli mulıammenin % 7,S ğu olan 4125 lira mninatı muvııkka
teleri ile usulü dairesinde İktisat Vekaleti Mıi.ibayaa Kom.iııyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

Bir senelik levazımı kırtasiye ıkapalı zarf usulile münaka-
saya vazedilmiştir . 

Kiigıt ve kalemlerin: 19-9-931 Cumartesi. 
El defterile Sı.lmen ve sairenin; 21-9-931 Pazaretsi.' 
Yazı makinesi şeridi ve sair müteferrik levazımı kırtasiye

nin : 23-9-931 Çarşatrlba. 
günlerinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin me1Jkilr tarih
lerde saat ona kadar teklifi ve teminat mektuplarını memhur 
zarf derununda olarak Galatada Mübayaat koornisyonuna ver
meleri ve nümuneleri gönnek ve şartnameyi almak üzre de 
mezkil.r komi yona müracaatları. 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

(8) ıkalem kağıt ve karton kapalı zarf usulile satın alınacak 
tır. Taliplerin nümuıne ve şartnameleri almak üzere her gün 
vo yevmi münakasa olarak tayin edilen 26-9-931 cumartesi gil 
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Galatasaray Lisesi 
müdürlüğünden: 

1 - Eski talebenin kayıtlarını tecdide 1 EyliUde başlanacak 
ve 15 Eylfilde bitecektir. 16 EylQlden sonra kaydını tecdit et
tirmiyen talebenin y«ine yeni talebe almacaık ve yerleri ka
panacaktır. 

Kayıt tecdidi taksitin verilmesi&e kabil olabilecektir. 
Yüzde yirmi tenzilata tabi olan ücretler için bu tenzilatın 

istinat ettireceği vesaiki idareye tevdi etme'k lazımdır. 
2 - İkmal ve mazeret imtihanlarından : 12 inci ve 9 unaJ 

sınıflarla Ticacet ve Bankacılık kısım son ımıf imtihanları 3 
EyHHden 12 Eylille kadardrr. İlle krsım da dahil oldufu halde 
diğer sınıf imtihanları 12 EyUilden 17 Eylfile kadar dt!'V8m ede
cektir. 

İlk kısım imtihanları Beyoğlundaki merkez binasında yapı
lacaktır. 

Proğram mektepte asrlıdıır. 
3 - Yeni talebenin namzet kayıt muamelesine 8 EylOlde ni 

hayet verilecektir. EylU!ün ilk haftasından sonca kat'i kabulle
rine müteallik muameleye başlanılacaktır . 

Bu gibi talebeden kardeş olanlar kardeş olduklarım tevsik 
için bulundukları mahal meclisi idarelerinden musaddak kaT
deş mazbatalarını ibraza mecburdurlar. 

4 - Tedrisata 19 Eylı'.U cumarteııri. gunu başlanılacaktır. 

Imtihanl<M" ile alakası olmıyanlarm tedrisata başlanılmazdan 

evvel mektepte ibade ve iaşelerine imkan yoktur. 
5 - Bu sene: ilk, orta ve lise kısımlarına leyli meccani ta

lebe alınmıyacağrndan ilk kısmı bitiripte tiliye geçen ve ol
bapta 1<i kanun mucibince meccanilik haklan sakit olan talebe
nin bu sene ne suretle devam edeceklerinin velileri tarafından 
tayini ile kayıtlarmın yapılmau için 1 Eylfilden itibaren mek
tebe müracaat etmeleri. 

1 Oefterdarhk ilanları 1 
1927 Mall senesi nihayetine kadar Milli hükfimet bütçele

rine müteallik borc;larla Milli Hükumetin zamanına ait bütçe 
ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakları 1513 
No. lu kanun mücibi~e Şubat 930 nihayetine kadar müracaat
la müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu müracaat 
müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tehakıkuk eden bu 
gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kere kabul edilen 1783 numerolu kanun mucibince altı ay daha 
müracaat müddeti tayin olunmuştur. Eylül 930 nihayetine ka
dar hitama erecek olan bu altı ay müddet zarfında alakadaranm 
mahali ikameti itibarile tabi oldukları en büyük mal memuru
na ba istida müracaat ederek mürcaat vesikası almaları lazım 
geldiği ilan olunur. 

Istanbul Deniz Levazım Satın al
ma komisyonundan: 

40 ton mazot Aleni münakasa ihalesi 9-9-931 Çarşamba saat 11 
15 kalem d ikiş ve kundura malzemesi Aleni münakasa ihalesi 
10-9-931 Perşembe saat 11 de 
11 kalem levazımı mütenevvia Aleni münakasa ihalesi 

10-9-931 Perşembe saat 14 te 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı ic;in yukarıda yazılı üç kalem mal 

zeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ihaleleri icra 
edilecektir Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve 

1 
verrnek istiyenlerin yevmü ihalede ve muharrer saatte temi-
natları ile Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisıyo

nıına müracaatları. 

Karacabey kayma
kamlığından: 

Karacabey hükumet dairesinin bakiyei inşaatından bu sene 
de mevcut tediye emri mucibince 5000 liralık kısmının inşası 
mukarrer bulunduğundan 20 Ağustos 931 tarihinden 9 EyHH 
931 tarihine kadar 20 gün müddetle aleni münakasaya konul
muştur. 1nşasma talip olanlar ihale günü olan 9 Eyl(IJ 931 çar
şamba günü saat 14 te kadar % 7,5 teminatı muvakkateleri ile 
ehliyet vesikalarını müstashaben Kaza kaymakamlık dairesin
de müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

ursa Ziraat mektebi 
Kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Mektebe orta mektep mezunları alınır. Talipler mekte
be alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi 
tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaf
tan başka mektebe girmek istiyen efendilerin asağıdaki şar:'~
n haiz olması lazımdır. 
A: Türkiye ~abasından olmak. 
8: Vücudu ziraat işlerine mütahammil olmak 
C: Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
D · Sari hastalrklardan salim olduğunu tabip raporile tevsik et

mek. 
E: Aşı şahadetnamesini ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak. 

3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftc;i ve arazi sahibi evladı 
olduğunu tevsik edenler tercih edilirler. 

4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel bidayetine ka<lar
Jır. Taliplerin ya doğruca veya mahalli ziraat müdür ve me
nurlukları veya Mülkiye memurlukları vasıtasile mektep mü
diriyetine üç kıt'a fotoğraf ve vesaikle de istida ile müracaat et 
meleri liinmdır. 

5 - Talipler tahsil esnasında mektebi terketmiyeceklerine 
dair Noterlikçe musaddak bir kefaletname vereceklerdir. 

MİLLİYET <;ARŞAMBA 2 EYLUL 1931 

Tahlisiye Umuın 
dürlüğünden : 

•• mu-

Rumeli Tahlisiye mıntakasmın Merkezi olan Kumköyünde 
"Kilyosta,, ki muallim hanesinin tamirat ve inşaatı 22 Ağustos 
931 tarihinde kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ise de 
zarf içine konulması icap eden evrak noksan zuhur ettiğinden 
teklif mektupları sahiplerine iade edilmiştir. İşbu inşaat ve ta
mirata kapalı zarf usulile 3 EylUI 931 tarihine müsadif perşem
be günü saat on beşte Galata Rıhtımında Maritim hanında 

Tahlisiye Umum Müdürlüğü MUbayaa komisyonunda tekrar 
icra edilecektir. Zarflar ancak 2 Eylftl 931 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on sekize kadar 4!:abul edilecektir. 

Bu baptaki evrakı almak istiyenlerin Taftllisiye Umum Mü- I 
dürlüğüne müracaat etmeleri. 

1 

Ankara Adliye Meslek ı 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukarı 

olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep me
zunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, iki 
sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetinde bu 
lunanlar, malumatı hukukiye, kitabet, hesaptan. işbu şeraiti 

haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malfunatı medeniye ' 
ve iktisadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihana tabidir. 1 

3 - Taliplerin 30 Eyliil tarihine ka<laır zirde gösterilen ve- 1 
' saik ile mektep idaresine veya bulundukları yer müddeiumu- 1 

miliklerine müracaat etmeleri lazımdır. 1 

A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi. memurivette 
ise beraeti zimmet mazbatası, 

B - Sıhhat raporu, 
C - Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakası. 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesika, ı 
E - Üç adet 9 X 12 eb'admda fotoğraf, j 

4 - Tedrisata başlandıktan sonra kayıt ve kabul muamelesi 
yapılmıyacağından taliplerin müracaatlarını tacil etmeleri 
icabeder. 

Jandarma imalathanesi müdür-
lüğünden: 1 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune ve evsa fı gibi kapa- ! 
lr zarfla (12000) adet ekmek torbası satın alıncaktır. Müna- ı 
kasa 12-9-931 Cumartesi günü saat (15) te Gedikpaşada Jan
darma imalathanesinde icra edilecektir. Talipler komisyona 

1 

müracaatla teminat ve tekliflerini verirler. Sahname imalat
haneden verilir. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden 

Karadeniz Boğazının 14 mil haricinde elli beş kulaçta de
mirli bulunan Fener işaret gemisinin denizde bulunan 13 kilit 
zinciri ile zinciri merbut üç tonluk şemsiye demirini denizden 
çıkararak Istanbula nakli pazarlık suretile ihale edileceği ci
hetle talip olanların 3 Eyl(IJ 931 perşembe günü saat on dörtte 
Galata Rıhtımında Maritim hanında Tahlisiye Umum Müdür
lüğü Mübayaa Komisyonuna müracaat ederek tekliflerini bil
dirmeleri ilan olunur. 

Nafıa Fen mektebi 
müdürlüğünden . 

Bu sene bazı derslerden iantihana girmıyen talebenin ikmal 
imtihanlarına 22 Eylfil 1931 tarihinde başlanacağından alaka
dar efendilern mezkur tarihte mektepte hazır bulunmaları 

ilan olunur. 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 

ALA RAKISl 
NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

San'at ve fennin birer harikasıdır. <fi( 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (96800) metre yazlık 
elbiselik kumaş satın alınacaktır. Münakasa 7-9-931 pazartesi 
günü saat 15 te Gedikpaşada Jandarma imalathanesinde icra 
edilecektır. Talip olanların komisyona müracaatlarile teminat 1 

ve tekliflerini verirler. Şartname imalathaneden verilir. 

........................ 
REIMI IL1NLlR T~HI LİMTED IİHKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst 753 .. ................... . 
2500 Lira Mükafatlı 

931 ikinci Kurası 
1 r eşrınievvelde Çekiliyor 

Kuraya İştirak İçin 
1 Eylüle Kadar 

Kumbara Mevduatınız 
Asgari 5 Lira Olmahdn 

(Türkiye iş Bankası 

lstanbul Adliye levazım dairesinden: 
İstanbul Adliye dairesi koloriferi için 270 ton kriple maden 

kömürü mübayaa edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de Eylfilün 10 uncu perşembe gunu saat 15 te 
Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatları. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Kefide 

ıı EYLÜLDEDİR 

Büyük ikramiye 
35,000 Liradır 

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

İkramiye ve: (25.000) Liralık bir MükAfat. 

• 

lnas Mektebi-... 
Tedrisat 23 Eylnt Çarşamba günü başlıyor. 

Talebenin kabulüne müteallik matbu istida evrakı mektepte ebe

veyninin emrine amade tutulmaktadır. Londradan avdet edecek alan 

mcktep müdiresi ebeveyni 16 Eyltllden itibaren Pazardan maada her 

giin a.aat 10 dan 12 1/2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul edebilecektir 

Kiralık Çiflik 
Herkesçe maruf ve malfun 

Küçük Çekmecede Filorya Çil 
kiraya veTilccektir. Talipleri G 
tada Haraççi 90kaj!ında Dar han 
da 5 numarada MU81afa Beye ve 
but Voyvoda Nur handa 7 nwn 
da Otıman Nuri beye müracaat 
sinler. 

DEVREDİLECEK İHTİ 
BERATI 

"Sigaralara mahsus hususi k1I 
!ar" hakkındaki icat için Sinai 
diriyeti umumiyesinden istih 
edilmiş olan 16 Ey!Ql 1929 tarih 
853 numaralı ihtira beTatı bu le 
ferağ veyahut icara verileceğin 
mczldl.r ihtirayı satın almak ve. 
hut isticar etmek anusunda bu 
nan zevatın İ-nbul Bahçe Kapı 
Han 43-48 de mukim vek!Ji H. 
1STOK EFENDİYE müracaat!• 

Tayyıu-e Piyango Müdütl 
ğünden: 

Numunesi ve şartnamesi " 
j hile 100.000 adet ıre'sen seıı 
kağrtı tap ettirileoeğinden t 

b'a tali polacaklann pey akÇ 
!arı ile birlikte 2-9-931 taf 
Çarşamba günü eaat ıs 

Piyango Müdürlüğünde nı 

teşekkil tayyare mübayaat li 
misyonuna müracaatları. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Ankara Merkez kıtaat 

müessesatr için aşağıda y 
eşya kapalı zarf usulile al 
caktır. Taliplerin şartname 

rini görmek için Ankara M 
kez SA. AL. komisyoı:ı 

muza müracaatları ilftn olun" 
(175). 

8065 K. Yerli fabrika ma111 
!atı çoraplı:k pamuk ipli 
5-9-931 saat 15 te Ankara M 
kez SA. AL. KO. 

* * * K. O. krtaat ihtiyacı için 2 
kilo sade yağı pazarlık sure 
le 2 Eylfil 931 ~at 15 te F 
dddırla K. O.SA. AL. KO 
da icra kılmacaktrr. Talipler 
şartnamesini okumak ve 111 

nakasaya iştirak etmek uıe 
komisyonumuza vakti mus 
yeninde müracaatları. (252)· 

* * * Selimiye ıktşla11ı topçu al' 
hayvenatmm ahırlarınm 1 

miri aleni münakasaya 1'"' 
muştu\!". İhalesi 16 Eyl(ll 9· 
çarşamba günü aaat 15 te f' 
dıklıda 3. K. O. Satın A · 

. komisyonunda yapılacaktı! 
Taliplerin şartname ve keŞ 
namesini komisyonumu.ıP 
görmeleri ve münakasaya 
mek istiyenlerin de ye~ 

mezkurda teıminatlari1e ha 
bulunmalaın. (237). 

• • • Kapalı zarf usulile 25-8-9 
tarihinde ihalesi icra kılrnıı' 
ğı ilan edilen 200,000 ve 163.~ 
kiloluk iki kıt'a kuru ota ve1 

len fiatlar haddi itidalde 
rillmeıdiğinıden pazarlık sur' 

Karaciğer, mide, baraak, ta,, kum hastalıklarına le 5 Fıy!Ul 931 cumartesi gU 

T 1 • ı • saat 16 da fiatlar haddi 11 

uz a ıçme erı dalde göriilıdüğü takdirde i~ 
Sabahları saat 7-8-10-11,40 da Haydarpapya hareket leai icra kılınacaktır. Tal' 

eden vapurların trenleri membalara giderler. lerin §artnameyi okumak 
FiaUar tenzil edilmittir. 1 münakasaya iştiraki için "i' 

---------------------- mi mezkfirda komisyonuınıl 

.. ~ 
Yarış 

lstanbul Vilayeti 
ve Islah Encümeninden 

Veliefendi at yarışları 
Son hafta 4 Eylfıl 931 cuma günü 

koşular, zengin bahsi müşterek, mükemmel büfe, 
tren ve Taksimden hususi otobüs temin edilmiştir. 

- müracaatları. (262). 

ZAYİ - Be~iktaş malmtidürtllt 
den almakta olduğum zevcim "'" 
vcffa Binbaşı İbrahim Edheın ı;ı 
den bana ve oğlum Ali Semih 1l.' 

J muhasscs maaş beratımı zayi etV 
Yenisini çıkartacağımdan hiik 
yoktur. Beşiktaş VaJde Çeşme•' 

. Ef1" 
bacı Sokak 10 No. da zevcesı /, 
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