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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriya~ ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

Ordunun 
Manevi 

/Akvam cemive inde mUhim meselel gö UşUI 

fi uz urunda 
Siirt meb'usu: MAHMUT 

Büyük zaferin yıl ?önum.ü 
ifli llıünaaebetile bütün ınıllet, bır 
;al< lı.aç gündür, Mehınetciğin ına- , 
iJ1 lıevl huzurunda kahraman 
e r lürk ordusunu tebcil ediyor. 
ı>3 ller millet, kendi ordusuna 

o~ 

karşı, derece derece hürm~t ~e 
takdir hislerile mütesahhıstır. 
luıcak Türk milletinin, ordu
ıuna karş ıolan hassasiyetinde 
Çok derin bir hususiyet, çok 
lillüıtesna bir ulviyet vardır. 
Dünyada, Türk ordus~ kada~, 
ınensup olduğu milletın sevgı
ıiııi, şükranını, minnetini 11ok 
lıaklı ve yerinde olarak kazan
lllış ba9ka bi rordu yoktur:. .. 

Cemiyeti Akvam fımumf içtima halinde 

Akvam Cemiyetinde 
hububat meselesinin 

tetkikine başlandı 
• Hariciye 
Nazırı M. Grandi, T. Rüştü 
Beyle uzun müddet görüştü 

ltalya Cenevrede 

Merkez 
Bankası ---

Banka bu ayın 
ortalarında 

faaliyete geçecek 
Cümhuriyet Merkez Banka11nın 

faaliyete ııeçeceği gün yaklaıtığın" 

dan bankanın hazırlıklarile meşgul 
olunmaktadır, 

Cümhuriyet Merkez Bankaıı ka· 
nunu mucibince banka nizamname-

• • 
nın Heyeti vekilece taıdikinden bir 
ay aonra bankanın faaliyete reçmit 
olmaaı lizımdrr. Bu vaziyete naza-

• 
Türk ordusunun en buyuk 

fazileti yalnız kahramanlığı 
değildir. Onun büyük meziyt t: 
lerinden biri de her rütbedeki 
mensuplarının· fikri içtimai 1 
kavrayııta, te;akki ve medeni
Yet telakkilerinde, hürriyet ve 
demokrasinin yüksek prenıi!'
lerini müdafaada milletin dı
ğer zümre ve sınıflarına naza
ran daima ön safta bulunmala
rıdır. Ordunun seviyesini ifade 
eden bu vaziyet; tüphe yok ki, 
İnkılabın mutlak zaferi hesabı
na memleket için büyük bir 
kazanç. Türkiyede inl?libın 
Ve yeni r<.jimin mutlak bır em
niyet altında bulunduğunu an
lamak için onun müdafaa cep
hesinin ilk• saflarında bizzat 

Meclisin tetkikine arzedilen meseleler \ 

~ 
CENEVRE, 1 A.A. - !tal- 1 

Türk ordusunun bulunduğunu 
dü9ünmek kafidir. 

ya Hariciye Nazırı M. Grandi 
. ltalyan murahhas heyetinin 

) 
bulunduğu dairede Bulgar ba!j 
vekili M. Malinof'un ziyareti
ni kabul etmiş ve kendlsile u
zun müddet görüşmÜ!jtÜr. 

Bundarı sonra M. Grandi 
Türkiye Hariciye vıtklli Tev
fik RüştU Bey ile uzun bir mU
J§katta bulunmuştur. 

CENEVRE, 1 A.A. - Cemiyeti 
Akvam mecliıinin 64 üncü içtimaı 

başlamııtır. Meclis iktısadiyat komi-

30 ağustos ııünü, mümtaz 
kumandanlarımızdan muhte
rem fahrettin Paşa; Dumlupı
narda Mehmetciğin mezarı ö
nünde, dikkate şayan, şümul-
lü, güzel bir nutuk irat etti. M. Grandi fJe T. Rüştü Bıg (Devamı 4 üncü sahifede) 
Bu nutkun en bariz vasfı; yü- =========================== 
•ekten, samimiyetten mülhem 
olması, Türk ordusuna taalliik 
eden maddi ve manevi hakikat
leri derin bir vuzuh ile ifade 
etmesidir. Kumandan Paşanın 
o günlere dair, naklettiği ha-
tıralar; ordudaki haleti ruhiye
Yi ne güzel ifade ediyor! Milli 
ıtıücadelenin büyük kumandan 
larından biri olan müfettit Pa

•fa Hazretleri, en derin bisaile; 
Mehmetciği nasıl takdir edl
l>orsa, ayni derece derin ve sa
llıİmi bir hisle Türk ordusunun 
e:ıeli Başkumandanı Gazi Mus
tafa Kemale karşı olan takdis 
Ve hayranlığını da ayni dere
cede samimi bir eda ile anla
lır«en ne kadar yükseliyor! 

Pek doğru: Mehmetçik, hi
ııat manasile küçük Mehmet 
dernek değil, belkiMehmetlerin 
en büyüğüdür. Yalnız son sene
~er içinde Mehmetçiğin yaptığı 
arikaları asırlardan beri bü

Yük Meh~etlerden hiç biri ya
~~~amıştır. Şu muhakkak ki, 
)( urk milleti; Büyük Mustafa 
. emale, Sakarya muzafferiye
~ıııden sonra değil, milli müca
lı ele bayrağını açmak için, da
lı• evvelki devirlerde gene 
r·~rp meydanlarında kazandığı 
dut~ ve nişanlarını, İstanbu~-
akı müstebit sultanın çebresı

ııe fırlatarak: 
"Ben, sadece Türk milleti

lliıı bir ferdiyim; bir Mebmet
~ikt.ı:,~ baıka bir şey değili~~! 
edigı zamandır ki, gazılıgı 

Ve başkumandanlığı tevcih et
tııişti ! 

Ordu mevzuunda, harici 
l>olitikamızın gayelet"ine de te
ltıaa etmek muvafık olur: Bu
Rüııe kadar takip ettiği açık 
Ve dürüst battı harekete baka,• 
k~k kolaylıkla hükmolunabilir 
lı~' Türkiyede milli idare hiç 
ır vakit, fütuhat veya intikam 

l>~lunda bir politika derpiş et· 
~ış değildir. Gayemiz; devam
ı bir ıulh içinde dahilen inki

!af etmektir. Bu itibarla Türk 
drduıu; yalnız meşru bir mü
lı afaa vasıtası olarak vatanın 
lldutlarını bekliyor. Maatte

l!saüf, hiç bir memleket, milli 
0rduıuna istinat etmeden ınev
Cudiyetini emniyet altında gör
llıemektedir. Mutlak sulhper-
(Devamı 4 üncü sahifede) 1 

Gayrimübadiller ! 
Bonoların Borsaya kabulü 

için müsaade jstendi 

c~miyet teşebbüste bulunuyor, Gayri 
mübadiller bonolarını satmamalı 

Gayrimübadillere bono tevzi 
atma devam e
dilınektedir.Şiır ·--
diye kadar bi 
buçuk milyon li 
ra kıymetindl 
tevziat yapıl

Satıla· mıttır. 

cak emlak liste· 
si henüz netre 
dilmediğinden · 
vaziyetlerini kı . . • • .- Huseyın Bey 
tıyetle tayın ec.e . . 
miyen gayrimübadillerden ıhtı 
yaç içinde bulunan bir .kısmın 
bonolarını çok düşük fıatlerle 
kırdırmakta oldukla~ı anlaşıl: 
dığından gayrimübadıller cemı 
yeti tarafnıdan bono alan her a 
zaya vaziyet iz~ olunmakta 
ve bonolarını kat'ıyyen satma-

1 tavsiye olunmaktadır• 
ma arı . 
Yalnız gayri~üba?ı!ere yapı-
lan tavsiyelerın kafı olmay~ 
"ım nazarı dikkate ~lan g~yn
!übadiller cemiyetı aynı za-

manda Maliye vekaletine müra 
caat ederek bono alan zevabn 
tenvir ve bonolar ıucuz satma
larına mani olmak için satıla
cak emlak listelerinin bir an ev 
vel netri hususunu rica etmiı
tir. Cemiyet bonoların boraaya 
kabulüne de müaaade iatemittir 
ki bu müsaadenin bonoların 
çok düşük fiatle muraba1ıacıla 
ra satılmasına mani olacağı ta
bii addedilmektedir. 

Gagrimiibadiller ıirketi 

Gayrimübadillerin teaiı etme 
leri takarrür eden ıirket için 
bankalarla temas eden zevat 
temaalannı yapmıtlardır. Görü 
şülen bankalar esas itibarile bu 
mesele etrafında müzakereye 
amade olduklarını, fakat daha 
evvel Maliye vekaleti tarafın
dan satılacak emlak liıtelerlnin 
neşri li.zim 'eldijini bildirmi§ 
!erdir. Emlak liıtesi geılir gel
mez ıirket filen t119ekkül etmit 
olacaktır. 

-

Dün Darülfünun takımı Rus!Jadan afJdet ettı 
(Yazısı Spor haberleri sütununıu•dadır) 

Merlıez Bankası idare nıeclisı 
reisi Nusrat Bey 

ran Merkez Bankası bu ayın ortala

rında faaliyete ıreçecektir. 
Aldığımız malümata nazaran bor 

ıa lıtanbulda olduğu için Cilınhuri
yet Merkez Bankası şehrimizde bir 
fUbe açacaktır. 

ismet P,. 
BaıvekR •• net Pata dün Ya 

!ovadan tehrimize avdet etmiş 
tir. Ba,vekil Paşa Harbiyede 
bir apartımanda isticar ettikle
ri dairede seyahaterine kadar i
kamet edeceklerdir· 

lzmirin kurtuluşu 
Bu sene lzmirin kurtulut gi.1 

nü 9 eylul nıuazz~m bir ihtifal 
le tes'it ediiecektır. 

Bunun içio İzmirin her tara 
fında timdiden taklar kurul
maktadır. 

Türk eserleri sergisi 
Gelen maJUınata göre tqrinl 

sanide Viyanada bir eski Türk 
eserleri sergisi açılacaktı,r. 

Aoaooıu 
Ahmet Bey 
Hukuk tarihi müder-
risliğine talip oldu 
Darülfünunda möclenia iken 

meb'us intihap .--
edilen Y uauf Zi 
ya Beyden in
hilal eden tarihi 
hukuk dersine 
sabık meb'us
lardan Ağa oğ
lu Ahmet Bey 
talip olmuttur. 
Ai• oğlu Ah
met B.in bu mü 
racaa.tı tetkik e
dilmektedir. 

A. Ahmet B. 

Uşakta kurtuluş bay
ramı parlak oldu 
UŞAK 2 (A.A.) - Utak 

kurtulu, bayramı dün çok par
lak merasimle tes'it edildi. Pi
yade topçu ve milis kuvvetleri 
cepheden harbederek ıehre ıri
riıini tekrar ettiler. Matlpler 
düşmanın park önünde naııl ri 
cat ettiklerini ve Yunan batku
mandanı Ceneral Trikopisin bu 
gün esir edildiğini izah ederek 
bugünün yaratıcılarını tebcil 
ettiler. Gece mektepler, kıtaat 

ı 
ı:e halk tarafından fener a1ayla 
n yapılmıf, sürur ve net' e sa
bahlara kadar devam etmistir. 

iadeye 
Başlandı 

Mübadillerden bono 
mukabili alınan evler 

V az'ıyet edilmiş olup ta bilahare 
sahibinin etabli olduğu anlaıınlan 

Rum emlakinin iadesi hakkındaki 

kanun tatbik edilmektedir. 
Tahliye olunacak emlakin 300 -

400 olduğu şayi olmuı ioe de bir 
muharrjrimizin yaptığı tahkikata gô 

re vaziyet şudur. 

iade edilecek emlak miktan 150 

- 160 kadar tahmin edilmektedir, 
Şimdiye kadar 50 mülke ait liıte 

gelmiştir. Ve beş altı tahliye mua
melesi ikmal edilmittir. 

Tahliye edilen emlaktan çıkan

lara bono verilecektir, 

Müsakkafat 
Tahriri 

On iki komisyon 
baılıyor 

• 
ışe 

lıtanbulda tahriri müsakka
fat yapacak olan 12 komiayo
nun mahalle ve belediyelerden 
müntahap azası da seçilmit, ko 
misyonlar yakında iıe batlaya 
caklardır. Fatih komisyonunda 
aza bulunan Ragıp Bey, Sam
sun 10 numaralı tahriri müsak 
kafat komisyonu riyasetine ta
yin edilmiştir. 

Tayyareci Vecihi 
Beyin seyahati 

Vecihi B. Karadeniz 
ha valisinde 

seyahate çıkh 
ANKARA, 1 (A.A.) -Tay 

yareci Vecihi Bey, Tayyare ce 
miyeti namına Karadeniz baveı 
liainde bir ziyaret uçu9u yap
mak üzere bugün tehrimizden 
havalanmı,tır. 

GEREDE 1 (A.A.) - Veci 
hi Bey tayyaresile bu sabah ka 
ıı:amıza gelmiıtir. Mumaileyh 
halka bir konferans vererek 
Türk Tayyare Cemiyetinin 
memleket müdafaasına ifa et
melde olduğu kıymetli hiıı:met 
leri anlatmıt ve halkımızın bu 
cemiyete yardım etmekle bir 
vatan borcu yapını§ olacaklan
nı ıöylemittir. 

Bol uda 

BOLU 1 (A.A.) - Tayyare 
ci Vecihi Bey bugün saat 15,30 
da Bolu tayyare meydanına in 
mit, kendiainl bekleyen halk ta 
rafmdan hararetli tezahüratla 
karplanmııtır. Tayyarenin mu 
vualatı ıehirde aürur ve sevinç 
bbıl etmittir. Vecihi Beyin 
taYTarecilik ve istikbali haklan 
da ırat ettiği nutuk ıiddetle al 
kıtlanınıttır. Vecihi Bey bugün 
Bolud• kalacak ve mekteep ço 
ouklarını geıı:dlrecektir. Yarın 
Ereill, Zonculdak üzerinden 
Cideye uçacaktır. 

T emps gazetesinin 
müdürü öldü 

Allo ! Allo ! Orası 
mı? Sof ya 

lstanbul - Sofya telefonu bugün 
umuma ,açılıyor 

Ankara - Sofya telefonu bu
gün umuma açılıyor. 

Bir müddetten beri iki kom
şu hükumetin poata idareleri. 
nin seniz aadasız hazırladıkla
rı bu hat yapılan bir çok tecrü
belerle k&fi mükemmeliyeti ha
iz olduğu anlatılmıt ve nihayet 
bugün umuma açılmasına ka
rar verilmiıtir. 

Bugün: 
- Sofyayı veriniz! 
Diyen telefon abonelerine İs 

tanbul telefon merkezi memur 
ları derhal Sofya merkezini ve
recıelderdir. Sofyada aranılan 
ıaLaı bulmak için sadece iaim 
ve mesleğini söylemek kafidir. 
Ankara - İstanbul - Sofya tele
fonu ile görüımek için muay
yen vakit yoktur. Günün her ıa 
atinde konuşulabilecektir. 

Ankaradan Sofya ile konuı-

'mak için 3 dakikalık bir mükio
lemeye 266,5 , İatanbuldan 164 
kurut ücret alınacaktır. 

Telgraf itleri müdürü İhsan 
Cemal Bey bu mesele için bu
gün tehrimize gelecektir. 

istik/dl lisesi heyeti talimigesl 

Mektep ihtiyacı karşısında 

Milliyet: Ç~cu~ .Ye!ilerinin ~1 
muşkulunu hallediyor 

istiklal Lisesi 
Kız, erkek talebe okutan ev tam 
devreli bir lise olan bu mektep, 

bu sene ne kadar talebe alacak? 
Tedrjs aeneıinin başlama.k üzere 

bulunduğu buırünlerde talebe veli
lerine mevcut mekteplerimiz eb·a
fında bir fikir vermek üzere neıri
yatta bulunuyoruz. Buırün de lstik
lil lioesi hakkındaki izahatımızı •ta 
ğrya kaydediyoruz: 

İstiklal lisesi 
Mektebin mazİ!İ 

Mektep on oene ev.el ufak bir 
tqekkül halinde ve yalnız ilk kısmı 
havi olmak üzere Kadırğada teoiı 

edilmişti. Bundan sonra bu metkür 
faaliJ'at ilerlemeğe batladı ve iki Üi 

ıene zarfında bütün tetkilatını ik-

mal •d.....,k ilk, - ve lioe kıınnla· 
nnı havi tam den-eli va reamiyeti 
tasdik eclilmit bir li .. oldu. lıtiklal 

liseıinin teaiıi mütarekenin en buh· 
ranlı zamanına tMadüf ediyordu. 
Hatta bazı kimıeler bu ite batlan
muım delilik t.liki etmiılerdi. 

Bilha11a tari:der iıraina oluyor
du. Fakat bütün bu mevanie kulak 
asmayan müe111iı faaliyetine devam 
etti ve bize buırün çok iyi bir m.ı 
t91> kazandırdı. 

Binası 
Şehzade batında eıki Mercan 

(Devamı 4 üncü sahilt:de) 

PARIS, 1 (A.A.) - Tempı 
gazetesi müdürü M. Louiı-Mill 
8lmüttür. Mumaileyh 1864 se
nesinde doğmuı, hukuk dokto 
ru avukat 1896 dan 1900 e ka
kar Bari belediye azalıiiı ve Pas 
De Calais meb'usluğu yapmıt- ' 
tır. Kendisi sol cenah radikal 
gurubuna mensuptu T empı ga 
zetesine 1929 da müdür olmuş 
tu. Bundan evvel de uzun müd 
det bu gazeteye nezaret eden 
meclisi idarenin reiıi idi. 

Hakem kursu 
ANKARA, 2 (A.A.) - An 

karada bir hakem kurau açılma 
sı takarrür etmiştir. Kurs 5 ey 
lülde baelayar.aktır • 

Meıhıır bir gıldu daha s6nmA.:ı 1;.. 

E"~t ben ~/in ~ece ıördümdil, • semai• perl111c IJi, 
gıldız bırden bıre sonÜfJerdi /. " 

- Ôgle gıldız delil c11nım, sinem• 9ıltlızı 1rttl'lluw 
.( PolaNeıri J t1e/-t etmiı il 
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Siyast tefrika : 11 

KARA BİR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüdagi 

Divanı Harp! 
Bir Türk zabiti nasıl Fransız 
divanı harbine verilebilirdi? 

Bu kara filmler ruhumda ı villerin iatihbarat ajanlan oldu 
çevrilirken bazen ailkiniyo- ğunu anladım. Bunlardan biri 
ru.m. Zaafımdan üniformama bir aralık zabite cevap verir
borçlu olduğum enerjiden uta- ken, 
nıyorum. Y esjn yanında bir - Evet, Mösyö Marsel, de-
ümit vasfının üstünde bir kud di. 
ret beliriyor. Türkün taham- Tesadüf ne tuhaf aürprizler 
mül ve yılmaz gayretine yeti- yaratıyor! Kim derdi ki bu za
şen mucizeler hatıramda sıra- bit o tarihten tam on sene son
lanıyor. "Kurtulacaksın, seni ra benim yolumun kenarında 
kurtaracaklar!,, diyen bir sea zuhur edecek, onu gah ecnebi 
içimde bağırıyor. Şu demir memleketlerinde memur, gah 
kapıların Hiber kalesi gibi açı kendi memleketimde komis
lacağına, bu kaim betonları yoncu ve gib gezici bir tüccar 
bir lsanın yarıp yol göatere- göreceğim! Hatta, yanılmıyor
cegine inanıyorum. Fakat nİ· sam, bu zabit şimdi de bizim 
çin , niçin bir canavar ruhlu (150) ilklerden istifadeye çalı
adamın esiriyim? Niçin beni şan elemanlardan biridir. 
kimse aramıyor? Hatta evim- Bir saat kadar kapit- Mar
den bile ziyaretime gelen yok. selin sıcak odasında dinlen. 
Demek ki ben yalnız hayati dim. Kemiklerimde ağır ağır 
ihtiyaçlarımdan değil, medeni çözülen bir buz kattılığı vardı. 
mı.isaedelerden de mahrum bu- Ara sıra odaya giren Fransız 
lunuyorum; Demek ki !.ıen zabitleri kin ve merhamet gÖll· 
"hakareti ödemek,, cezasının !erile beni süzüyorlardı. Hep 
en kahharına mahkumum. Si- bekliyorum .. Divanı harp! ••• J. 
nirlerime hakim olamadım. yi fena beni mezardan kurtara. 
Yumruklarımla başımı sıkarak cak bir hüküm isteyotum. ç.. 
"bedbaht! Sen ölüme mahkôm ğırmıyor, sormyorlar, bu bek. 
un ı d" b g" d leyi•in de ayrı bı'r -~abl var. a .,, ıye a ır ım . • -

Bir ı-.nahtar tekrar demir Nihayet süngülü bahriyeliler 
kilidin içinde gıcırdadı bir kü- geldiler. Marael kısaca: 
çük zabitle iki süngülü nefer - Sorgunuz yarın, dedi. 
içeriye girdiler. Zabit: Gene t&f odadayım. Krrmı-

- Divanı harbe gidecekai- zı yüzlü nefer bana çok acıyor. 
niz, dedi, haydi! Bana yağlı bir çuval parçası 

- Hanki divanı harbe? verdi • 
- ·- Fransız divanı harbine. - Bu biraz itinize farar • 
Çıktık. O sıralarda Fran- - Tabii, mersi • 

sızların işgal etmiş olduğu - Size bir de oturacak f9Y 
Rus sefarethanesine getirdiler. vereyim. 
Alt katta bir odanın kapısı - Zabitinizin müsaadesi yok 
önünde durduk. Koridorlarda sa istemem • 
kadın, erkek birçok Rum, Er - Zararı yok, dedi Ye dün
meni, Yahudi dola,ıyordu. kü gaz sandığını getirdi. Oıtü
B i .. 'Türk zabitinin de kendi ne oturdum ve çuvalı dizleri
ardarırda Fransızlardan i! örterek dinleniyor ve 11ınıyo 1· 

beklemesi hayretlerini celbe
diyor, geçerken durup bir müd 
dd bakıyorlar ve yanımda 
duran süngülülerden müphem 
bir mana alarak çekiliyorlar
dı. Nihayet lisanından Rum 
:>lduğu anlaşılan biri küçük 
zııbite sordu: 

- Bu kimdir? Burada ne 

j ~· var? 
Fransız zabiti kısaca cevap 

verdi: 
- Bir mevkuf . 
Bu sual ve bu cevabın izzeti 

nefsime saplanmış bir süngü 
ucu gibi, büküldüğünü duya
nın. 

İçersinde bir Fransız divanı 
harbinin toplandığı bu oda 
kapısında ve soğuk menner
ler üzerinde saatlerce bekle
dik. Zabit fazla tahammül e
demedi. içeriye girip çıktık
tan sonra: 

- Daha bir kaç saat bekle
mek lazım, yukarıya çıkaca
ğız, dedi. Yukarıya çıktık. Sı
cak, iyi döşenmiş bir odaya 
girdik. Yanıma F ranıız nefer
leri gibi giyinmiş, silahsız, fa
kat konuşmalarnıdan Rum ol
dukları belli olan üç nefer nö
betçi bıraktılar. Bunlar evvela 
Fransızca ve cvap veremediği
mi görünce Türkçe neden do
layı tevkif edildiğimi sordular; 
ger.e cevap vennedim. Biraz 
sonra odaya uzun boylu, esmer 
bir Fransız yüzbaşısı girdi.. 
Masa batına geçti ve bana ba
'<arak: 

- Yuzbaşı efendi, bir kah
ve istermisiniz, diye sordu? 

- Mersi, dedim . 
Ben bunu "istemem,, mana

sında söylemiştim. Fakat Fran 
sız zabiti kendisine kahve ıs
marlarken bana da getirtti. İ
çimden "garip fey! Diyorum, 
Fransızlann içinde Loreveran 
olmayanlar da var, yahut Lo
reveran F ranaız değildir.,, 

Ekserisinin Rum olduğu an 
!aşılan bir takım sivilkr odaya 
giriyor ve y~zbaşıya zarflı ve
ya zarfsız kağıtlar ve~erek çı
kıyorlar. Karşılıklı sorgu ve ce 
vap1ardan bu•zabitin istihba
rat memuru, Ne- ııirip • çıka..n .si-

rum. 
Fakat uyku? .. Hiç uyuya. 

mıyorum. Bir aralık kaputu
mun iç cebinde elime sert bir 
ıey dokundu; baktım, benim 
küçük not defteri; bunu nasıl 
bulamamıtlar, niçin almamıt
lar, hali hayretteyim; beni din 
leyecek ve bana yapılanları me 
deniyet dünyasına anlatacak 
bir yoldaş bulmu, ôbi sevin
dim. İşte bundan bu okuduğu
nuz yazılar duyduğum ııibi ve 
olduğu gibi yazdığım ve onun 
küçük sahifelerinde sakladı
ğım hatıralann lisanıdır. 

Silviyonun karıncaları 
13 şubat, sabahı, 
Gece hiç uyumadım. Çuval 

parçasını yatak ve sandığı yas 
tık yaparak uyumağa çalıştım; 
tatlarla kemiklerim arasında 
ezilen ellerimin acısına daya
namıyordum. Çuvalda keskin 
bir asidfinik kokusu var; do
laştım, yorgunluğun son haddi 
ne varmak, bayılmak yahut öl
mek istedim. 

Erkenden demir kasketli
ler bir fincan kahve getirdiler. 
içtim. Birisi sordu: 

- Ekmek İster misiniz? 
Manası olmayan bir sual.. 

Neferler eğlenmek istiyorlardı. 
Acı bir gülümseme ile yüzüne 
baktım. Bir şey söylemeden 
çıktılar. 

Ortalık aydınlandı. İçeri
den yukarı kata inip çıkan a
yak sesleri ııeliyor. Pencerem
den iki neferin taflanlı yoldan 
sefarete doğru çıktıklarını gö
rüyorum; ara sıra dönüp pen
cereme bakryorlar. Mes prisons 
nun elimde kalan yapraklarını 
okuyorum. Onu burada ve şu 
anda okumanın ne kudretli te
sın var! Silviyo ile ayni 
vaziyetteyim. O da mahbus 
ve belki o da idam edilecek. Fa 
kat bana nazaran ne kadar bah 
tiyar! Beni 'u ölüm mahzenin
de teselli eden satılan size de 
okuyayım .. Hikayemin muhte
rem karilerin üzerinde bn·aktı 
ğı soğuk ve siyah teairler ara
sında bir .fincan kahve yerine 
geçer ~ .. 

. . . .i • 1 • ,. <'De,vamt var) 

HARöCl HA~IE:RLIER 
------~ . Gümrük ittiha-1/ngiliz kabinesi Hindistanda 
Memleketimizin hav dı suya düştü neler görüştü? kanlı hadise/ar 

Almanya projeden 
sarfınazar 

ettiğini bildiriyor 
BERLIN, 2 A.A. - Vorwaerto 

Müzakereler hakkında 
ketum 

davranılmaktadır 
LONDRA, 2 A.A. - Üç parti-

Bankalar ve mahke- ve mahsul vaziyeti 

cazetesinin Cenevre muhabi,i mah- nin reisleri Douoing Strect'te umu

meler kapandı, 
yaralananlar var 

Cl:{ITTAGONG, 1 A.A. - E
hali ticaret ınalıalleainde etrafı tel-

Meteoroloji enstitüsünün rapo 
ıuıu cönderdiği bir telgrafta Al- mi siyaset ve münhal bulunan neza hiş ve itleri felce uğratacak surette ANKARA, 2 (A.A.) _ lktı j Pirinç, Adanada hasat ba 
manya ve Avusturya yakın bir za- retlere tayin edileceklerin intihabı iki baştan karıtıklık çıkarmağa bat- sat vekaleti meteoroloji enstitü mıştır. Tosyada bitün cinsi 
manda müıterek bir ·beyanname hakkında uzun müzakereler yapmı'- lamııbr. sünün verdiği m1llumata naza- male gelmiştir. Antalyada 
n"§rederek ırümrük iıtihadı proje- !ardır. Ayni zamanda diğer nazrrlar Hasaratın bir milyon lngiliz li- ran ağustosun ikinci nısfında şaklar teşekkül etmiştir. Ka 
)erinden sarfı nazar edec-'-'erinı' d t 1 , . L d" 1 · lıal"" ld - tahm" d"I ek 1 k h "d ""' a op anara .. ,.en ı nezaret enne rasın;ı ıg o ugu ın e ı m mem e etimizin ava, yağı' ve monı e vaziyet çok İyidir. 
bildirmiılerdir. ait ve tahakkiıku mümkün tasarru- ı tedir. Bir çok dükkanlar yağma e- mahsul vaziyeti hulasaten ,u. Mısır, Gireson mıntak 

Avrupa ittihadı komitesine teYdi fata dair müzakeratta bulunmuşlar· dilmiı ve birçok mağazalar da ya- dur: müstesna olmak üzere kenı 
ediJmiı olan bir vesikada her iki hü· dır. Diğer taraftan tali maliye komi kılmıştır. Maamafib akşama doğru 1 - Hava umumiyetle bü- gelmiş ve kırılmağa başla 
kümet Avrupa'da ikbsadi bir itilif lesi de "Onlar,, kabinesi tarafından polis kıt'aları yaj'macılara hakim ol tün memlekette açık geçmiıtir. tır. Bilhassa Aksaray, iz 
temini maksadlle mayıs ayında baş tetkik edilecek olan raporu ikinci I mağa muvaffak olmuştur. Yalnız son günlerde ekseriyet- Manisa,Alqehir mahsulleri 
lamıt ve İyi bir safhada. devam et- defa olarak gözden geçirmiştir. Bankalar ve mahkemeler kapanmış- le bulutlu ve bilhassa Karade- iyidir. 
mekte bulunmuı olan müzakerat ha Bu celseden sonra bütçe açığının tır. Polis mahalli bankalardan biri· niz sahil mm takasında kapalı Susam, Trakya ve garbiAna 
sebile kendi arala.rmda ayrı müza. bakiye kalan miktarının kapadılma- ne tevcih edilmiş bir taarruzu defet- idi. Sühunetlerde ekseriyetle luda umumiyetle başaklan 
k-elerde bulunmaktan sarfı nazar · miştir. Aralarıncla bir de binbaşı düşkünlük kaydedilmc•tir. Aza ve ekser yerlerde hasat ba~ .... sı ıçin İcap eden nihai tetbil'leı·in a~ "f "f 

eyleınefi muvııhk telakki eyledilde- lınacağı ve yeni varidat membalara bulunan dokuz kişi ba.tahaneye mi ve asgari sühunetler arasın- mıştır, Manisadaki mahsul ç 

b 1 nakledilmiştir. Posta hidematı ve da en çok fark gösteren yer Di- İyidir. rini beyan eylemektedirler. 

Son oaziget 
BERLIN, 2 A.A. - Almanya hü 

kilmetinin, mutasavver olduğu üze
re Avusturya ile olan gümriik itti
hadı projesinden sarfı nazar eyle
mekte olduğuau AYrUpa ittihadı ko
mitesine teblJf etmek Üzere bulun
duğu söyleniyor. 

Lalıeg divanı istiıari regini 
orımarlesi verecektir 

LAHEY, 2 A.A. - Alman ve 

Avuıturya ırümr«lı: ittihadı mesele
m. dair Aham cemiyeti tarafın

dan talep ..ııJmlı olan istitarf rey 

~ adalet divanının cumar-t• stiakfi ıomnnf oelsesinde sürü· 

u unacağı ümit ediliyor. -
telgraf muhaberatı muvakkaten la· yarbekirdir. En düşük sühunet Pancar, Lüleburgazda, Uş 

Bütün müzakereler hakkında son d h dil edilmi,tir. erecesi Karsta 5 olarak kayde ta asat başlamıttır. Akş 
derece ketum davranılmaktadır. 

Memleket parlimento açıldığı za. 

man yani eski karar muhafaza edil
diği takdirde 8 eylülde veyahut tah 
min edildiği gibi içtima tehir edile
cek oluna 15 eylülde ancak bu mü· 
zakerat neticesinden malumattar ola 
bilecektir. 

Hint mahallesinde yağmacılık nis dilmiştir. ve Kütahyada neşvünema ço 
bcten mahdut olmuştur. Hükumet 2 - Y ağmurlaı·, Karadeniz yidir. Mahsulün bereketli old 
ınakamatı vaziyete hakimdir. sahilinde bazı yerlerden maada ğu anlaşılıyor. 

Korkunç bir gün umumiyetle yağmursuz geçmiş Zeytin, Adalardenizi sa 
CHlTIAGONG, 1 A.A. - Chit- tir. En çok yağmur gören yer mıntakasında netvünema h 

bgong eha!i.i dün Jcorkunç bir gün Rizedir. Kastamoni ve civarı da tabiide devam etmektedir. 
geçi•·mi~tiı·. Tehevvür halinde bulu- hafif bir yağmur görmüş ve E- Ü 

dirne, Lu"lebuı·gaz, Ku"'tahya da züm, Garbi Anadolu nan kalabalılc bir halk kütlesi mecu h 1 
M B d son günlerde cüz'i yagm" ur gör ma su umumiyetle fay . al vin' in mektubu silere ait mahalley' yayılarak her memnuniyet bir derecededir. 
LONDRA, 2 A.A. _ M. Bald- tüı· lü :a~liyeti felce uğratmış, mağa müştür. Ayrıca Kastamoni, k ki 

Kayseri, Yozgat civarnda dolu yasanın yü ıe İği bağcıla 
win, kendi fırka1ına dahil mebusla. za ve dükkônları yağma etmi~, 750 d memnun etmı" •tı' 

iişmüş ve Y ozgatta Karanlık T r. 
ra ayn ayrı birer mektup göndere- bin in 'Jiliz liralık zarar ve hasar l 

ı 
dere bağlarında,Kayseride Bün ncir, mahsul İyidir, kurut 

rek kendilerinden tam bir muavenet ya9mı~tır. k k maktadır.. lzrnlrde yan azası öylerinde harman· 
rica etmiştir. Bu mektupta ezcümle .\lahalli polis k~mi5"ri ile poli• çıkmıttır. 

ve mahsulata mühim zararlar 
açrlacak olan parli.mento içtimaınrn umumi ınü f tti , I sckakl.ar1 dolaşa-

tllloc •"th. Karann verilecetf 
biW.- tesbit edilecektir. 

vermiştir. P m k, Ad d An 1 lngiltere tarihinde en buhranlı bir rak halkı k•kine çalışmıştır. Zabıta a U ana a, ta ya 
aaat · · ı " ı k h • ancak ak,am üzeri sükünu iade ede- 3 - Mabsul vaziyeti: Buğ ekispires pamuklan hasadı 

ıçtıma o acagt yazı ma ta ve 1a " b t • • • day garbi Aı: adolu mıntakası 1 t İlk ah 1 . 
ne gibi bir fedakirlıiı intaç edene ı mıştır. Saat altıdan yedıye k>dar ' . . . amış ır. m su pıyaaay 

h l harmanı bıtrnıştır. Merkezi A- rıkmıştır. Mahsul ı"yı'dı'r. 
M. Sclıocber istifa mı etıin, ilk içtima &Ününde mutlaka 

hazır bulunması lazım geldiği ve bu 
suretle bükümeti takviye ederek lü. 

e a İnin 1şık yaknlası menedihniş- 1 " 
. rıadoluda hasat nihayet bulmuş Fındık, Karadeniz mmtalc 
tır.Kar~aşalık esnasında kDmiser vhe Şarki Anadoluda hasat, bil- sında hasat bitmittir. Hend P ARiS. l AA - Petit Patisi-

en'in Cenevre muhabiri mabıusu 

yuıyor: Bir haftadan beri Avustur 
ya tanltndan sümrük ittihadı pro- 1 
jesinden vazgeclldiğine dair olan 

k f 1 assa Karsta yeni başlamı•tır. te hasada yeni ba•lanmıftır, zumlu mali kanunların rey kazanma muaıininin a as1 yarı m ı -ştıı·. 8 ki- "r T 

teblifi mütemadiyen geriye atmak-
ta bulunan M. Scbocber nıiyeti 

ırnın temin edilmesi rica olunmak- şi de ya!·alanmı4 ve hast:uıeyc k~l-

tadir. .. 1 dırılmr;tır. Birçok dükkan ve mai~· 

k b 
zala.r yarunıştır. Te1 graf muh:ı'ı:!l'e-

M. Baldwin, me tu unun sonun 1 . . . , 
~ ..._ si r::ıuvakkat bır zaman ıç.ın taJıl e-da diyor ki: 
' 1 dilmi~tir. 

Almanyada bir ay zarfında 
1065 müessese iflas etti 

:kUrtannak için Labey divanının bu / Bu vazifede kua~r etm~k buhran G "}ı d 
ela 1 f L ancı İ yol a 1 BERLlN ( 

hususdaki teblili beldemeğe lüzum esnasın yanız ır""mıza kar~ı ha- ' BOMBAY, l !\ . .\. - Gan<llıi, 1 • • ' 1 • ~-A._) - Ağustos ayı zarfında bütün Almany 
.. _.__. • _,, •·-bil •lyet•iken IHr ar~ı...• .,ımakla kal- !la 1065 ıflas hadısesı olmustur Temmuzd "fi• d mu"ea•oa ııorm ..... ızuı 111Ute.... muavenet • . ' . Avrupa'ya oıütevecdhen hareket d ı . . a ı as e en ~ 

mıyacak ayni zaminda da milli me· . . . . adt!di 1031 dir. 
komisyonunun hususi bir içtiınaın- afi . . ı b"I k 1 mu olduğundan ıtaahı7.lık hareke-

n e muztr netıce er vere ı ece · · D 
dan latifade ed81"ek bu bapta resmi bir fiil olacaktır. " tir.in devam~ için biç bir tehlike kal enizlide yeni ilk mektep binalan 

1 

marnrştır. Hındistan hükUmet bütç~ beyanatta bcılunmaia karar verınit

tlr. 

Murnalleybin beyanatı ııarib bir 

aarfı nazar olacaktır ki buna M. 

/1.,1. Mac DonalJ gidip açığının kapadılmaoı için çok iyi şe-
kral ile görüşecek raiti muhtevi olarak dün bir ı·upe 

LONDRA, 2 A. A. _ Evoning İstikrazı aktetmi;tiı·. M:ıJiyeciler bu
Neus gazetesine göre M. Mac Do- nu İyi bir tarzda kar~ıl ·t>nı<lard!I·. 
nald, hafta nihayetinde Balmora şa· Radyjnjpana gemisindon alman 
toıuna giderek vaziyeti siyasiye 1 bi .. te)ıizde Gandhi'nin sefere mem

bakkında kral ile görüşecektir. • nuniycte şayan biı· tarzda tahammül 

DENİZLİ 2 (AA.) - ln~a edilmekte olan Gazi Mustafa Ke
mal ile mektebinin İnşaatı ikmal edilmittir. Yeni yaplacak olaJ! 
İsmet Paşa ilk mektebinin inşaatı da 25000liraya ihale edilmittiı 

Curtius'de ayni mealde ittirak etme 

ğe mecbur kalacağı muhakkak ıö-

Balayna ormanlarında yangın çıktı 

rülüyor. Mezkür gazetenin muhabi
ri mahsusu diyor ki: Avusturyanıa 1 

ettiği bildiriliyor. 

MUGLA, 2 (A.A.) - Balayna köyü ormanlarında yangın çılı 
mıssa da tevessüüı>e meydan verilmeden söndürülmüıtür. 

vaziyeti maliyesi daha fazla karar-
Hariçte tesirler 

LONDRA, 2 A.A. - Reuter 1 
sız bir halde kalmağa tahammül e- Ajansı M. Mac Oonald'ın riyaseti 
demez Akvam Cemiyetinin yardımı altında üç partinin ittirakile teşkil 
batka suretle istihsal edilemiyece- 1 edilen bükümetin hariçte yaptığı 
,.. d '---- bi I b"ld" tesirlerden lngiliz hükumetinin fev· 
5 m en -.aracıru r an evve ı ır· ı kalide memnun olduğunu yazmak_ 
meie mecburdur. Bu vaziyet M.. tad A · bu ba ta f" b" 

ır. 1anı, P na ız ecne ı 

Scbocber'in siyasetinin tam bir ifil. muhitlerinden bi~ok telgraflar al
sı demektir. Mumaileybin istifasının ıruttır. Amerika'dan gelen telgraflar 
Cenevreden Viyanaya aYdeti aırası· ayni zamanda M. Mac Donald'm ye 
na teaadüf ecleceğide fmldanrnakta- niden Amerika'yı ziyaret etmesi da-
dır. vetlerini de ihtiva etmektedir. 

Endülüs'te aç'ık 
SEViLLE 2 (A.A).) - Şeh 

Borç.ıı Avrupa 
m Betleri 

rin sosyalist meb'usları mecli- NEVYORK, 1 A.A. - National 
sin so~yalist gurubuna telgraf- City Bank tarafından neşredilen 
la müracaat ederek Endülüs bültende borçlu Avrupa milletlerine 
şehrinin ve civarnın vaziyetini müteveccih bir ihtar göze çarpmıt· 
bildirmiştir. Telgrafta bütün 1 br. 
zürraın çalı~rnaktan İstinkaf et Bu bültende borçlu Avrupa mit. 
tikleri ve bu sur·etle açlığı içti leılerine • bugünkü müıkillerin art

nabı gayri kabil bir felaket hali tığını görmek istemiyorlarsa - mali 
ne getirdikleri yazılmaktad'r. vaziyetlerini yükseltmek için hiçbir 

Meb'uslar açlık sebebile ya- tey yapmadan vaktin akıp geçmeai-
HükiJmetifl prensibi kında feci vakalar çıkacağını r.e müsaade etmemeleri ve 1932 se. 

LONDRA, 1 A.A. - Amele fır- tahmin ediyorlar. nesi girmeden evvel harekete geç-

kasmın fikirlerini neıreden Daily 1 Fransa - Rus misakı meleri tavsiye olunmaktadır. 
Herald gazetesinde mahalli büküme 1 

tin bu aene yeni verııiJ.,,. koym.uı MADRIT, 1 A.A. - Heraldo Gr~vler 
ihtimali olmadığına dair bir haber gazetesi yazıyor: Ruıya'nın vrupa 
intipr etmİftİr. büyük devletleri manzumesi arasına 

cinneıine yardım edecek ve Rusya 
için beynelmilel bir teminat mahiye
tinde bulunacak olan Fransa ve Rus 

Reuter Ajansının bu habet- dola
yısile saJalıiyettar membalardan al
dığı malümata göre kabinenin bu 

ya arasmdaki misakın unsuru ayni 
husustaki prenıib: ehaliden her .,. 

SEVİLLE, 2 (A.A.) - Ozu 
na ve Essiga'da umumi grevler 
başlamıştır • 

Graf Zepp~lin 
PARIS, 1 A.A. Graf Zeppe-

Gaır.eteler ne tligorlar? 
BERLIN, 1 A.A, - Lohalıl Asız 

cike.- gazetesi Laber de geçen mü

zakeratı mevzuu babsedttek verilen 

kararın gümrük ittihadı hakkındaki 

prensipten hiç bir suretle fttagat e

dilmesini istilzam etmiyeceğini ya

zıyor. Bu karar ihtimal nihai hede

fin takibi için birinci merhale olanak 
addedilebilir. Deubche Teges Tei

tung gazetesi de Lahey divanının 

bu karannda Fransız noktai nazarı

nın mahkumiyetini ıörmekte oldu

ğunu yazıyor. 

zamanda ve berşeyden evvel Rusya 
nıfm katlanacağı fedakarlıklarda . . . .. 

·· . • d b I'- . .. ile Lehistan arasındakı muna.ebab 
musavat temmın en; a "a aıt mu... . . . . . . 
k !lef. ti . 'I · . . J ta11zım eden bır mısak mabıyetını 

Un'in saat 13 te Fernado - dö Noron 

ha üzerinden uçm•kla olduğu alı- 1 

1 e ıye erın vergı erın yenı ş.eraı.. . l k 
. haız o aca tır. 

te uydurulması şeklınde olmasrndan , 
nan bir telsizden anla,rlmıştrr. 

ibaret bulunmaktadır. ı 
1 

Atinada mahkemede 
bir hadise 

Munzam bütce maliye nazırı ta
rafından Avam kamarasına verilme- 1 

den neşredilmiyecektir. 

Mac Donald'ın oğlu da 
nazır olugor 

LONDRA, 1 A.A. - Baıvekilin 

oğlu ve Avam kamaraıı azaarndan 
M. Malcolm Mac Donald' ya yalı:m. 
da bir nezaret tevcih edileceii zan-

ATINA, 1 (A.A.) - Komü 
niat ıııazetelerinin birinin mü
dürlerinden ikisinin matbuat ka 
nununa uymayan hareket ve 
muamelelerinden dolayı yapıl
makta olan muhakemeleri esna 
smda mahkeme salonunda bulu nolunuyor. 
nan komünistler mahkemenin Tasarruf 
sükiin ve intizamın bozmağa LONDRA, 1 A. A. - Kabine iç 
kalkşmışardır. timaı sırasında; kabine haricinde al. 

Amerikada hazine 
bonoları 

VAŞiNGTON, 2 A.A. - Teda- ' ·~ 
vül mevkiine çıkarılacak bir sene 1 I '. 
vadeli vo 1/8 faizli üç yüz milyon 
doJarhk hazine bonolarını dört misil 1 

fazla müıteri kaydedilmiıtir. Bu bo 
nolar geçen seneye ait dokuz yüz 

üç milyon dolarlık bütçe açığını ka
patmak için Maliye Nezareti tarafın 
elan çıkarılacak 1,100 milyon dolar. 
lık hazine bonoları aerisine dahil 
bulunmaktadır. 
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idllJ'esindeki nezaretlerde bazr tasar ı >; · 
rufat yapılması icap etmektedir. Ta - \ 
sarruf projesinin tetkiki bitmek üze J~?::::::::ı;;;;;;;;~~~!'!f 

iki yüz Italyan derue 
tayyaresi 

ROMA, 1 A.A. - Hava manet' 

ralarına İştirak etmit olan iki yıil 

deniz tayyaresi Ma11acincoli plilıt 

de laal hazır olduğu halde bir ıı"' 

çit resmi yapmıtlardır. Kralın yanff 

da bava işleri N uırı Jeneral BalbO 
ile Bahriye Nazırı M. Siriaıuü Y' 

hükumet erkanı bulunmakta idi. 

Bu geçit resmine İftiralı: edef 
tayyareler arasında l tal ya hiikilınoİI 

beoabına Almanyada yapılmıt ve lı' 

yakınlarda Spezia'ya ııelmiı ola' 
Do·X 2 deniz tayyaresi de bulu1" 

makta idi. Kral bu büyük deniz ut 
yare•ini tetkik ettikten sonra 5•' 

Roııore'a citmittir. 

Bir otobüs faciası daha 
VICENCE 2 A.A. - Bir otobiİ' 

uçuruına dü-!mÜştür. 

yaralı vardır. 

Otuz kad3 

Gürültü çıkaranlar tevkif ve tı nazırın fikrine müracaat edilmiş. 
hemen muhakeme edilerek iki tir. Bunlar lord Grew, M. Austai" 
ile beş sen., arasında tehalüf e- Chamberlain, Henry Butteı·ton, 

den hapis cezalarına mahkfun Jhon Gilmer: lord Amulree ve M. 
olmıişlardır: · · 1 İ>onald Mtic Lean'dir. Bu nazırların 

redir. Yarın hitam bulacağı ümit e- Amerika da iktı,adi buhran 
,i • .,.. \ ,. .. ,.. .. ' _diliyor. ' : ' "judıı-e., mecmuasından - .. , ~ 

.. .. ·"" ..-:. , ....... .. - ••iT 1• ,, 
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ububat ihracatımızda son vaziyet nedir? 
-
Ekononıi 

Zahire sevkiyab 
lstanbulda toplanacak zahire için 

silolar tesis ediliyor 

Bari 
Sergisi -----Sergiye iştirak ede-
cekler bugün gidiyor 

Bari tebrinde açılacak bey
nelmilel nümune ,ark pavyonu 
na iıtirake karar vermit olan 
tüccarlarımız ve ihracat ofisi 

İktı t ekileti lstanbulun j deki büyük feyezan mezruat. raportörü Akil Bey bu sabah 
huğda~a v: zahire sevkirat _ve tahminin fevkinde z~arlar yap saat onda "Helüam., vapuru 
transiti itibarile ebemınıyetmi mıt ve sefalete badı olmuftur. ile Bariye hareket edeceklerdir. 
'Ve hinterlandınm büyüklüğü- Açlık çok genİf mikdarda bü- Bari sergiıi 6 eylulde açlacak 
llii· nazarı dikkate alarak tdırl küm sünnektedi Gelecek ba- ve 21 eylule kadar devam ede
llıizde silolar tesisini esas itiba- h . " lab"l i bl c.ektir. Sergide satıı ta yapıla-
ri( kabul t · t " ar zerıyabnın yapı ı mes e e mıt ır. caktır. 

Vekalet Ticaret odasına mü- le ıüphell görülmektedir. Bari sergisine İzmirden de 
tacaatla bu husustaki mütalea- Çin hükQmetiAmerlka Form iıtirak edilmektedir. İzmir eş
~.ını sormut ve tetkik edilmek Boord'una müracaatla aç insan yası 30 ağuatoata 'hareket et
~zere bazı sualler göndermit· kitlelerine yardıma koıulması- mitti. 
lır. Ezcümle siloların nerelerde nı istemiıtir. Form Boord elin Sergiye bilhassa Aydın incir 
'Ve ne mikdar yapıl~aaı~ıo. mu deki buğdaylara mahalli sarf a- kooperatifi. nefiı incirlerinden 
'Vafık olacağı hangı nevı silola . b .. mürekkep zengin bir kollekıi
rın İ§e yaray~bileceği sorulma~ rarken. vakt ol~n u muracaatı yonla, it limitet şirketi batlıca 
tadır. Ticarete borsası mecılisı alaka ıle kartı amıttır. ihraç eşyalarımızın nümunele-

b~ mühim meselenin tetkiki i- -=------------=- rinden mürekkep bir kolleksi-çın dört kitilik bir encümen tef yonla, tütün inhisar idaresi her 
;-i~ etmittir. Encümen mesaisi- Kambiyo Borsası nevi sigaradan yirmiter paket 
nı asgari bir müddette ikmal olmak üzere 50,000 sigara ile, 
edecektir. Turing kulüp broıür ve propa-

çifçiye kredi ganda kartlarile Hafız Rüştü 
müessesi bir halı tezgahı ile 

Cemiyeti Akvam tarafından beraber tezgahta çalışacak üç 
tesis edilen uzun ve orta vadeli Türk kızı ile ve Kütahya çinile 
kredi esası üzerinden çiftçilere ri iştirak etmektedir. 
kısa vadeli kredi açacak baoka- Bari sergisine hükUmetimiz 
lar tesisi için son hafta zarfında resmen iştirak etmemekle bera-
~omada beynelmilel ziraat ens- ber Türk pavyonu ofisin dela-
lıtüsünde bir kaç müzakere ya- letile zengin bir hale getiril-
Pılmıştır. Gelen maliimata na- mittir, 
zaran bu müzakerat neticesin- { Altın 9141!)0 --------
de bu hususun temini için bey- Borsa Mecidiye !12,50 Dank varl 

1 harici nelmilel bir banka açı ması ve Banknot 266, 
bankaya muhtelif memleketle- Yunan Sıhhiye nezaretinin 
rin iştiraki esas itibarile kabul Esham ve Tahviliitın nevi bir tebliğine göre Şira'da ayın 
edl" lmı"ttı"r . onundan on yedisine kadar yir 

istikrazı dahltl 92 50 

1 k 
• mi dank vak'aı olmuş, musap-

Çindeki aç 1 ve Düyunu muvahhlde 68, lardan dördü ölmüştür. Sıhhi 
buğday piyasası ikramiyeli Demlryoıtarı 3,56 tiyat tetbiri alınmıştır. ......... ~ 

Gelen malumata nazaran Çin Gümrükler müdürü 

Spor 
... 

Rusyaya giden takı
mımız döndü 

Darülfünun takımı niçin 
kaybetti? 

maçları 

Ruıyada bir kaç maç yap- Federasyonun içtimaı 
llıak için geçen ay Rusyaya gi Dün saat ıs de federasyon 
den Darülfünun takımı dün ;;a merkezinde İstanbul mıntakasr 
l>ah (Franç Merin) vapuru ile heyeti merkeziyesi ve heyetler 
•aat 8,5 da şehrimize geldil~r. rüesası Rana Beyin iştirakile 

Gemi şamandıralarda demır- bir içtima aktetmişlerdir. 
leınişti. Bunun için sporcular Ruznameleri şu idi: Gayri fe 
htısusi vesaitle karaya çıktılar dere kulüplerin federe olmak 
Darülfünun takımı rıhtımda ve için müracaatlarının is'af edilip 
gemide çok büyük bir sporcu edilemeyeceği , 
kafilesi tarafından karşılandı.. Bu çerçeve içinde bir çok mü 
Yanız çocukların yüzünden yor zakereler olmuş ve içtima geç 
~unluk okunuyordu. Hemen vakit tatil edilmiştir. 

"Psi Rusya seyahatinden pek Yüzmeler 
<;ok memnundular. Bilhassa k ~ . T. t. C. 1. İstanbul mınta ası 
usların misafirperverliğin• an d 1 denizcilik heyeti reisliğin en: 

ata anlata bitiremiyorar. ·· ·· 
D M k 

4 eylul ı931 cuma gunu se-
arülfünun takımı os ova h"I t ıs d · k f nelik program veç ı e saa 

a ıki Leningratta bir Har 0 b k k t d ' ' B" · 30 da Beykoz - Be e mu ave-
a a bir maç yapmıştır. ırı 1 trı ·· 1 met yüzmesi Hanım ar ve er-

Ustesua olmak üzer bu maç a ı kt r d k keker araaında yapı ac~ ır .. 
1" hepsinde de mağlup ol u · Yüzücüler ve seyircıler Şır-
~büründe de hükmen beı·abere k ·· d t 
•liin edildik. keti Hayriyenin öpru e~ saa 

y lu 12,25, 13.- 13,30 ve nıh~yet 
b· alnız bu tevali eden mağ ı4 te hareket eden Ru?1elı ve 

1Yetlerimiz takımın oraya za- An dolu giden vapurlarıle Bey 
hf gitmiş olduğundandır. Rus ko:a gelebilirler. (Köprüden sa 
~Porcu!arı hatti zatında bizden at ı3,30 da harekket ed)en vapur 
ku>'vetli olmakla beraber bu ka t 
d ı· da de~ildı"ler. Eg" er takımı- Bebeğe uğrayaca ır. ·· ·· ·· .. ş· keti Hayriyece yuzucule-
l?ıı<! tam antrene olmuş bir vazi re r~akat ve gerek kulüpler 
, ette Rusyaya gitseydi belki bu mensuplarının, ger~kse h~l
'.llıtçların bir kaçını kazanmak kın yüzücüleri t~kıp edebıl
•htimali vardı. mesi için tahsis edılen 52 nu-

Seyahat 'hakkında kafile rei<li maralı vapur saat IS te Beykoz 
'I'aip Servet Bey demiştir ki: iskelesinde bulunacak ve saat 

- Seyahtimizden umumiyet 
15 25 Beykoza varan vapurdan 

le memnunum. Her istediğimiz ıkacak yolcuları da aldıktan 
Şehirde Sovyet sporcuları ve a· ;onra Beykoz parkına yanaşa
lıali tarafından büyük mer:ısim 

geldi 
Bir müddetten beri Y alovada bu

lunan S'Ümrtik umum müdürü Ihsan 
Rifat Bey dün avdet ederek gümrü
ğe gelmit ve tetlrikatla meııul ol
muıtur. 

ispirto fabrikası 
Utak teker fabrikası yanndıı. 

yeni yapılan ispirto fabrikası 
bu sene faaliyete başlayacak
tır. 

bilet alanla< bıı vapurdan ak
tarma suretile istifade ederler 
Yüzücü pa•.., • ..ı oıanıar 4-9-3ı 
günü köprüden veya iskeleler
den ı O kuruşluk biletle Bey ko
za gidip takip vapuru ile Bebe
ğe gelirler. 

Yüzücülere refakat edecek 
kulüpler merakibini Beykoza 
ceretmek üzere Liman Şirke
tinden bir vasıta rica edilmiş
tir.Bu va11tannı hareketini Cev 
det Bey B. B. tanzim ve temin 
edecektir. Alakadar kulüpler 
Cevdet Beye müracaat edecek
lerdir . 

Davet 
İstanbul mmtakası atletizm 

heyetinden: 
Senelik birincilik müsabaka

larına iştirakedecek atletler esa 
misini kulüplerin 4 eylul 93ı ta 
rihine kadar göndermeleri teb
liğ edilmitti. 11 ve ıs eylul 93ı 
tarihlerinde icrası düşünülen 
müsabakalara iştirak hakkını 
kaybetmemek için behemahal 
tayin edilen tarihe kadar esami 
nin gönderilmesi ve programın 
bili.hara ilin edileceği tebliğ o
lunur. 

Bisikletle seyahat 
İta.lyan bisikletçilerinden 

Giseppe Gasso İtc.lyadan şehri 
mize gelmiş ve buradan timen 
diferle hududa gitmiıtir. Bu bi 
sikletçi huduttan itibaren dört 
bin kilometroluk bir Avrupa 
seyahatine çıkacaktır . 

Ankara lik maçları 
ANKARA, 2 (A.A.) - An

kara mıntakası tik maçları 2 teş 
rinievvelde başlayacaktır. İstan 
bulda olduğu gibi Ankara mın 
takası için de bir tild vazedil
mesi hususunda C. H. fırkasın 

lerle karşılandık. Arkadaşları· c~~~Ücüleri;li;anslan saat ı5 
mın seyahatte gösterdikleri ita 15 e kadar Beykoz is.kel~~inde 
at ve dürüstiden çok memnu· b hakeme kulüplerı mumes
~~m. Seyahat tam bir ciddiyet uferi tarafından verilmiş ola
ıçınde geçti. Takımda arkadaş· :aktır. 1 - _ _ dan rica.da bul.u~ul.?'ası tak.~r-

it ~~l<~tii'i?-C~i-e 
- --'-~ .· - -- - . -- --- - ·-·-::..=------

Haydutlar kralı davası 
Akşam neşriyat müdürü E. Tahsin 

Bey beraet etti 
"Haydutlar Kralı ismi altın 

da ecnebi gazetelerd;,., nakletti 
ği bir ~aberden dolayı Ak,am 
gazetesı neşriyat müdftrü Enis 
T ah~~n Bey. aleyhine açılan da
va dun netıcelenmittir. Celse 
açıldıktan sonra Enis Tahsin 
~· ~üdafaasını yaparak demiş
tır kt: 

- Bendeniz gayet kısa söy
leyeceğim. Evvela müddei u
mumilik makamının muhake
memi bugüne tehir ettirmekle 
gösterdiği dikkate bilhassa te
şekkür ederim. Biz bu yazıda 
herhangi bir haydudun menakı 
hında~ bahsetmiş değiliz. Sade 
ce karılerimize olmuş bir vak'a 
yı haber verdik.., 

Mahkeme heyeti müzakere
ye çekildikten kısa bir müddet 
sonra salona avdet ederek fiili 

Diğer şahitler de küfrettiği
ni itittiklerini ıöylediler. 

Mahkeme icabını düşünerek 
Kahraman Efendiyi 20 gün 
hapse mahkum etti. Mahkum . ' 
zaten yırmi gün yattığından 

hemen tahliye edildi. 

Politika mesut müdürü 
mahkum oldu 

Netriyatını tatil eden Politi
ka gazetesinde çıkan ve müs
tehcen mahiyette görülen bir 
resimden dolayı mezkur gazete 
mes'ul müdürü Hikmet Münif 
Bey, dün 2 inci ceza mahkeme
since bir ay hapse ve on beş li
ra para cezasına mahkum ol
muş, ancak evvelce mahkumi
yeti bulunmadığı nazarı dikka
t~ alınarak cezası tecil edilmiş
tır. 

sabit görmediğinden Enis Tah- ResimliŞark toplattırıldı 
ıin Beyin beraetine karar veril
diğini tebliğ elmittir. 

Hemen tahliye edildi 
Maznun Kahraman Efendi is 

minde bir adamdı. Evinde sar· 
hoş olarak karısını yaralamak, 
yakalamağa gelen polis memur 
larına küfretmek ve hakarette 
bulunmak cürümlerile mahke
meye sevkedilınişti. Evrak o
kunduktan sonra Reis Kahra
man Efendiye sordu: 

- Rakı içmişsin ... Polislere 
hakarette bulunmuşsun .. 

Kahraman Efendi sesine cid 
di bir eda vererek: 

- Rakı İçmedim Reis Bey .. 

Müstehcen bir hikaye neşret 
tiğinden dolayı müddei umumi 
likçe aleyhinde bir dava açılan 
"Resimli Şark" mecmuası hak 
kında Birinci ceza mahkemesi 
tarafından müsadere kararı ve
relimiştir. Resimli Şark'ın son 
nüshaları zabıta marifetile ta
mamen toplattırılmıttır. 

Adliye vekilinin 
tetkikatı 

Adliye vekili Yusuf Kemal 
Bey dün müddei umumilik da
iresinde geç vakte kadar met
gul olarak bazı tetkikatta bulun 
muıtur. Vekil Beyin daha bir 
kaç gün için tehrimizde kalaca 
ğı anlaşılmaktadır . 

Firari Ömerin 
muhakemesi 

Ama nerdeyse içecektim. Meze 
!eri falan hazır etmişt;m. Ev 
hali bu .. Bizimki ile bir parça 
atııtık. Bir de bakayım ki kapı 
ardına dayandı. Burı:ısı benim 
evim efendim. Nasıl girmiş sor 
madan.... Geçenlerde tımarhaneden fi. 

- Girenler kimdi? rar ederek yapılan taharriyata 
- Polisler! Ellerimi arkama rağmen henüz ele geçmeyen 

bağlayıp dıtarı sürüklediler. Ba Arnavutköyünde Hidiv kethü
ğırdım, çağırdım dinletE.medim dasının yalısını soyanlardan 

- Küfür de etmişsin.. Omerle diğer arkadaılarının 
- Hata .. küfretmedim. dün birinci cezada muhakemesi 
Şahit olarak malümatına mü ne devam edilecekti. 

racaat edilen polis memuru Tımarhaneye yazılan tezke
maznunun bilhaua şahsına aa- reye henüz cevap gelmediğin
rahaten hakarette bulunduğu- den muhakeme batka güne bı-
nu söyledi. rakılmıştır . ...................................................................................... ' • .. .................. ~ 

Nasıl tecavüz ettiler? 

İğbırar yüzünden 
Sabıkalılardan Çerkes lsmail ev

velki aktam köprü üzerinde Ali is 
minde bir ıoeyyar satıcıyı sustalı ç• · 
kı ile muhtelif yerlerinden yaralayıp 
kaçmıttır. Mecruh Beyoilu hasta· 
neaine yatırılmıt, Çerkes lımailin 

derdeatine tevessül edilıniıtir. Hadi
seye bir iğbırarın sebebiyet verdiği 

anlaıdmaktadır. Seyyar satıcı Ali 
sabıkalı Çerkes l ımaili bir mesele
den dolayı karakola ihbar ebnit bu
lunmaktadır. 1 ımail bundan muğber 
olmuştur. 

Bu da ayrı 

Belediyede --
Mezarlıklar 
Talimatı 

Evkaftan devredilecek 
yeni mezarlıklar var 

Belediye satılması İcap eden me

zarlıkların sabt muameleaine de
vam ebnektedir. Fatihte Kız taıın

daki 73 metre murabbaındaki me
zarlık 750 liraya bir doktora oatıl

mııtır. Bundan başka daha 7 mezar 
lığın satılmak uzere muameleleri İk· 
mal edilmittir. 

Bu mezarlıklardan en mühimmi 
Y edikuledeki 3000 metre murabba
ındaki mezarlıkla, Beyoğlunda Ku
loğlu sokağında 1500 metre mürab
baındaki mezarlıktır. 

Bunlardan Yedi kuledeki mezar
lığa fabrika inta edilmek üzere ta· 

tip çıkmı,ıır. 
Evkaftan Belediyeye dewedile

cek yeni mezarlıklarla, mezarlar i
çin yapılmıt vakıfların liıteıi Evkaf 
tarafından yapılmıt ve müdiriyeti 

umumiyeye aönderilmiıtir. Taıtik 

edilip gelirgelmez belediyeye devir 
muamelesine batlanacaktır. 

Belediye tahsilatı 
Belediyenin muhtelif verıllerinin 

vakti zamanı ile cibayet edilmediği 
nazarı dikkati celbetmit, bu husuı
taki İntizamın temini için alikadar
lara tamim gönderilmittir. 

Hepsi toplabldı 
Takıi otomobillerinin gece seyrü 

seferlerinde ekseri yelle ön ve arka 
fenerlerini yakmadıkları, bu halin 
bir çok kazalara sebebiyet verdiği 

görülmüf, evvelki gün •ece devri
yeleri teıkil edilerek Ön ve arka 
lambalarını yakmıyRn otomobiller 
cürmü meşhut halinde yakalanmıı, 

haklarında zabıt varakaıı tanzim • 

dilmiştir. 

Otobüsler 
Otı>büs talimatnamesinin işliyen 

olobüıler için vazettiği takyidat 
müddeti bibnek üzeredir. Bu müd
det inkıza ettikten sonra mevcut o
tobüıılerin bir k•<11;m1 itliyemiyecek

lerdir. Bunun icin bazı otobüs ••
hipleri yeni t•Iİmatnameye uyan 

yeni otobüsler siparit etmitlerdir. 
Bu siparitler yinniye yakındır. 

Müddetin hitamında piyasadan çe
kilmek mecburiyetinde kalacak olan 
otobü•ler Anadoluda kullanılabilece 
ği için Anadoludaki taliplerine satı· 
lacaklardlt'. 

Asfalt yol 
Topkapıdaki aı/alt yol inıaatı 

faaliyeti devam etmektedir. lnıaatın 
mebdei olan ve Topkapıda bulunan 
5 yol ağzının meydan haline ifrağı 

tekarrür etmiştir. 

Mevcut meydanın tevsii için i
cap eden ameliyata başlanılmıttır. 

Yalnız tevıi edilecek sahada me
zarlıklar vardır ve bunlar eşhasa ait 

bulunmaktadır. Belediye bu mezar
lıkların meydana kalması icap eden 
kısmı mukabilinde mezarlık sahiple
rine ayni miktarda mezarlığın geri
sinden erazı vermektedir, Yani hiç 
bir mezarlık sahibinin ıahip olduğu 
saha eksilmİf olmamakta, önden 

kaybedilen kmm cenden alınmakta
dır. Belediye keyfiyeti mezarlık sa
hiplerine tebliğ etmittlr. 

Darülbedayi temsilleri 

Vilagett8 

Eytam 
Maaşı 

Yeni şekil tevziattart 
halk memnun 

Eytam, eramU Ye miltekai 
nin üçer aylık maaılarınm te 
ziatına devam edilmektedir, 
Defterdarlığın yeni maaı içir· 
yaptığı teıkil&t ile tevziat suhıı 
!etle temin edilmittir. 
. Bu vaziyetten maat sahiple· 

n ıon derece memnundur. 
Maat tevzi mahalleri maliyı 

müfettişleri, defterdar ve mal • 
müdürleri tarafından teftit edill 
mektedir. 

Bir tayin 
Defterdarlık sabıkVaridat mi 

dürlüğündcn Eminonü malmü 
dürlüğüne tayin edilen Amir 8° 
İzmir varidat müdiriyetine ta 
yin edilmittir. 

39 senelik bir memu{ 
Vilayet mektupçuluk kalem 

emlak mukayyidi Celal Bey 
kendi talebi üzerine tekaüt ol
muştur. Celal Bey 39 ıene de, 
let hizmetinde bulunmuş çalıt 
kan bir zattı. 

Polis maaşları 
Dün polia maatları da tediye edil 

mittir. 

Maarif!! 
Darülfünunda 

konferans 
Darülfünun tarafından tertip 

edilen ve iyi bir tekilde hazır
lanan ilmi konferanslara bu. 
gün başlanacaktır. 

tik konferansı ilahiyat fa. -
kültesi müdrrislerinden Şera 
feddin Bey verecektir. 

Yurt bilgisi 
Devlet matbaa11 bu sene lise 

ve orta mekteplerde okutula· 
cak tarih ve yurt bilgiıi kitap· 
l~rı~ı .t~b'a başlamııtır. Yurl 
bılgııını C. H. F. umumi kati
bi Recep Beyle muallim Afet 
Hanım hazırlamışlardır. 

Anadolu mektebi 
Bir müddet evvel teessüs e

den Anadolu orta mektebi mü
essisinin verdiği bir kararla ta. 
tili faaliyet etmittir • 

Selim Sırrı Bey 
Başmüfettiti umumi Selim 

Sırrı Bey bir müddetten ber 
radyoda vermekte olduğu kon. 
feranslarından birisini de salı 
akıam ıverecektir. 

Konferans mevzuu "Yatar 
d. ? d" ne ır.,, ır. 

Eczacılar içtimaı 
Farmakoloklar birliii yarın saa 

17 de esiri Türk Ocağı binasınd• 

toplanacaktır. 

Fannakoloklar birliğine ecza de 
poları sahipleri, liboratuvar sahip 

leri, eczane sahipleri aerbeıt çalıta• 
eczacdar da dabil olduiu için kon
greye ehemmiyet verilmektedir. 

Kongrede bu zümreler enciimerı 

halinde çalıf8caklardır. 

Darülbedayiin bu senekı" re- . 1 1 k "İk" d b" ou ı cana u 
peratuarı çok zengindir. Vedat dert., komedisi vardır. Bundan 
Nedim Beyin (Öküzler) i, Mu- baıka 1. Galip Beyin musikili 
sahip zade Celal Beyin bet tab güzel bir komedisi vardır. 

lık itibarile tam bir ahenk var· -j üzücüleri takip için ücret rür ~tmedıt ~le ~·k~ıtuŞr"ldona glore 
dı. Sahalarda yenilmemize se· irketi Hayriyenin Beykoz. Be tanzım ı '?'~tır. ı maç arı 
bep antrenman olmamamız ve ık 

1 
inci mevki ücretidir. Köp / na da 2 tetnaıevvelde baılana- - -. 

Çengelköyünde Halk caddeıinde 
18 numaralı dükkanda oturan aıçı 

Emin ile poHa müvezzilerinden Sa· 
det ün efendi bir alacak mesele-sin· 

den kavga etmitler, neticede Emin 
bıçakla Sadettin efendiyi iki yerin
den yaralamııtır. Mecruh Tıp fokül
tesi haıtanffİne yatwılmtf, Emin 

.-.kalanmı•tır. r~kiplerimizin oldukça kuvvet· riidea veya diler iıkelelerd -n caktır. Ankor• t•ıı•r• ı64ıırt1ımıni•1t 6/r lıtlilHJ 
__..,_..._.~-~~~__;_~~~~-------------------------------------------=--------------
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

3 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ai No: 100 Telıraf adreıi: Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 34312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
c 

3 aylıj:ı 

Tlrfdye İ!İn Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 
750 " 1400 " 6l 

12 
• 
" 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Mliddeti ıeçen nuahalar 10 kuruı 

tar. Gazete ve .-ı:baaya alt itler 
iPn nıüdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nlann mea'uliyatiıri 
kabule-. 

Bugünkü Hava 
Dün a umi hararet 27 , 

asgari 17 derece idi. Bu
gün nıı:gir poyraz ha•a 
açık. 

1 IFs·i~ 
Y enihahçede 
Stadyum!.. 

Gecen gün öğle yemegın· 
den sonra sıcak hastı. Midem 
dolu ve başıma bot olarak hül
yaya dalmıttrm. Bu hülyam es· 
nasında ben Beykozda oturu
yormuşum da Y enibahçede de 
bir stad varmış oradaki bir ma 
çı seyretmeye gidecekmişim .. 
Evde hesap ediyoruz: 

- Bugün salı, cumaya Yeni 
bahçede İstanbul muhtelitile 
Karakunculoz takımı arasında 
futbol maçı var. Maç saat üç
te başlayacak.. Eminönünden 
kalkan ilk tramvaya yetişmek 
ımkiinı yok. .. Herkes sıra nu
marası alacakmış... Geçen 
tramvaylara binersen stadda 
ıyi bir yer bulamayız. Her beş 
dakikada bir tramvay kalkıyor 
muş. Bir tramvayda altmış ki. 
fi olsa, maça da altı bin kişi 
girse tam .m yüz sefer lazım! 
Beş dakikada bir sefer olduğu
na göre saate 12 sefer eder ki; 
yüz sefer için tamam sekiz bu
;uk saat çalışacak demektir. 
Eh oranm hal ı için de bir bu 
çuk saat çalışırsa 10 saat eder. 
Saat üçteki maça halkı taşı
mak için sabaha karşı beşte se 
rere başlama:, lazım. O halde 
ı>ir perşerr ::ıe aksamı son va
;>urla karşıya geçeı iz. Sirkeci
~e bir otelde geceyi geçirir, sa 
oahleyin ilk tramvaya. bineriz •. 
Yanımıza do. biraz yiyecek a
lırız .. Patlıcan dolması, üzüm, 
peynir, ermek biı· testi de su!. .. 
Ha çocuğun emziğini de unut
\nayalım ... Tabii sabahleyin H 

lıt birde • tadyoma varırız .. A
~ılmış ise girer güzel bir yere 
C!iriz. Açılmamı, ise açılınca

\.a kadar lrnpının kar,ısında 
ıöyle bir şekerleme kestirecek 
.lı:adar bekleriz. Elbette açılır, 
arireriz .. 
c Ak,am d5nmek için de, ilk 
iıaftayımda maçı orta yerinde 
bırakır, çıkarız.. Çünkü eğer 
ltnaç beşte biterse, bütün halk 
C!ramvaylara hücum edince yer 
lı>ulmak imkanı olmaz.. Hele 

MiLLiYET PERŞEMBE 3 EYLÜL 1931 

Akvam cemiyetinde hububat işi tetkik·ediliyor Orduııun 
Manevi 
Huzurunda 

(Başı 1 inci sahifede) J 
lesinin bu yakınlarda ıördüiü itler 
balılunda bahalı havi olan ve M. 
Curtiuo tarafından huırlanan rapo

ve nolctai nazarlanııın beyam için r 
birkaç haftaya kadar kendi aza11 o-

duklarının ıörüldüğünü tebliğ ~ı. 

m.iştir. Bu mukaveleler Akvam Ce-

ru tasvip etmittir. 
Mecliı Suriyeli, Ruı ve Ermeni 

ilih... mültecilere ait ve muamelele 
rin taofiyffi huıuıundaki plina 
müteallik raporu Cemiyeti Akvam 
bü,.ük mecliıine ıöndennittir. 

M. Curtius'ı:lfj raporu 
CENEVRE, 1 A.A. - M. Ler

roux Akvam Cemiyetinin açılma 

celsesine riyaset etmiştir. Meclisin 

14 azası arasında ezcümle M.. Mas

ıiili, Grandi, Curtius, Lord Cecil, 

z..,eta, Matoı, Gonzalea ve Prada 
ıörülmekte idi. 

Sabahleyin kabul edilmit olaıı 

M. Curti ... 'un raporu tu no"1taları 

mtiva etmektedir: 
1 - En ziyade mazhan müsaade 

millet muamelesinin tatbikinden 
meydana ıelen bazı ihtilifat hakkın 
da lktioadi kom.itenin kararlan; 

2 - Gümrük iıtili.hat fihriıtinin 
tevhidi projeıine ait kararlar, Ak
vam Cemiyeti bu projeyi mutalea 

biz ön sırada olduğumuz ıçın 
en son çıkanlar arasında kala
cağımızdan ancak gece yarısı 
tramvay bulabiliriz.. Halbuki 
bir maç seyretmek için iki ge
ce evden barktan olmaya ta
hammül edilm~. Eğer tram
vaylar saat bette halkı tekrar 
aıağı indirmeye başlarlatsa 
bir on saat ta onun için hesap 
etmeli. O zaman son seyirci 
ancak sabaha karşı saat üçte 
Sirkeciye inebilir ... 

Onun için .... Biz .... ,, 
Bu esnada kendime geldim .. 

Ve bu hülyam hakikat olmadı. 
ğma bin şükür ettim . 

Boş şişe 
Bo, şişenin bir dostu var

dır: Çingeneler, süpürge ile de 
ğişmek için.. Bir de düşmanı 
vardır. Bikriler .. Ben size bun
lardan bahsedecek değilim •. 
Büsbütün başka bir bahse ilişe 
ceğim .. Maluma! Din bir vic-' 
dan işidir. Buna kimsenin ka
rışmak haddi değildir .. Yalnız 
arasıra din değiştirenleri gör
dükçe aklıma bir sual gelir: A 
caba neden diye ceksiniz ki; 

- Bu bir vicdan meselesi
dir, sanane? 

- Amenna! Orası öyle! Fa
kat ben gene İfin içinde Allahı 
araştırmaktan başka şeyler a
rarım ve ekseri de bulurum .. 

ismini söylesem ekserinizin 
tanıyacağı birisi vardır ki; bil
mem kaç sene evvel müslüman 
olmuştur. Sebebi o zaman bir 
menfaat temini imiş ... Bu men 
faal maalesef temin olunama
mı~ ve bu tebdili din hadisesi 
beyhude yere olmuş ... 

Şimdi bu zata soruyorlar
mış .. 

- Canım niçin dininizi de
ğittirdiniz .. 

O da şu cevabı veriyormuf: 
- Efendim! Bir boş şi,enin 

üzerinde tuzruhu diye olan eti
keti gülsuyu diye tashih etse
niz, şiıeye bir değitiklik verir 
mi? ... Ben de öyleyim ... Evet! 
Bir bo, şİfe için öyledir. Ve 
boş şişelerin dostları vardır. 

FELEK 

Jan ve olmıyan hükUmetlerİ:n emri~ 

ne &ade bulundurabilecektir. 
3 - Bakarı hayvanatın himayeıi 

için bitaraflık mukavelelerine dair 
ilk projelere ait bir teklif; 

4 - Menıe markalarına ait ola-
rak iktisadi komitece verilen karar· 
!ar. 

M. Politis'in talebi 
CENEVRE, 2 A.A. - Hububat 

h•kkındaki raporun tetkiki esnallll
da M. Politis hububat iıtihsali.tı le-
hine olarak derpiı edilen tedbirle
rin diler :ıirai mahaullere de teşmi
lini İstemiştir. Türkiye, lıpanya ve 
Portekiz murahhasları M. Politeıin 
bu talebini terviç ve iltizam etmiı· 

1.-dir. M. Politiain bu teklifi ıalahi
yettar bir heyet tarafından tetkik 
edilecektir. 

Üç günliik inkıtaın sebebi 
CENEVRE, 2 A.A. - Akvam 

Cemiyeti mec1iainin buaün mesaisi
ne devam etmeıi hakkında verilen 
karara mu:cayir olarak ancak cuma 

ıünü ite başlıyaca.ğına dair intitar 
eden haberler hayretle kartılanmıt

br. Murahhaı heyetler nezdinde ka
bule mazhtWJ olan me.ıru mazeretler 
bu üç günlük mesai inkıtaını hakir 
göstermektedir. 

Filhakika meclisin tasvip ve tet
kikine arzedilmiı olan muhtelif me
selelerin henüz olıun bir tekle gir· 
memiı olduktan ve bunlar hakkında 
meclisin hususi •eya umumi müza
kereler yapmasını ve hatta karar 

vermesini muvafık olaınıyacağı mü

şahede edilmiştir. 

Ekseriyet için ecnebi devlet a
damlarının i~batı vücut etmeleri bil 

hassa Yunan Bulgar ihilô.fı itibarile 
behemehal lazımdır. Esasen M. Ve
nizelosun da ancak Çarıamba gecesi 
muvasalat• beklenmektedir. Manda
lar meseleıi de hali ba,lanamıyan 
mukaddem mükalemelere ihtiyaç 
göıtermektedir. 

Nihayet mecliı, Lahey divanının 
Alman - Avusturya !{Ümrük ittihadı 
hakkında noktai nazarına vakif ol
madan Avusturya'nın talep etmit ol 
duğu kredi me~e1eıine temas edeme 

mek zaruretindedir. 
La Haye divanının bu baptaki 

kararına ayın ikinci veya uçuncü 

günleri ittila mümkün olacağı tah
min ediliyor. Meclis huzurunda İcap 
ettiği kadar aydınlık ve vuzuh için
de münakaşa edebilmeleri için alakn 
dar de\"letler murahhaslarının bu 
karar hakkında istedikleri gibi dü
şünebilmelerine zaman bırakılması 

münasip görülmüştür. Bundan baş· 
ka Akvam Cemiyeti meclisinin me· 

saisini talik etme"i perşembe günü 

tnplanacak ve cumartesiye kadar it
lerini bitire<'ek olan Avrupa komis

yonu ile mütekabil muavenet ta1i ko 
misyonu murahhaslarının müzakere 
lerini daha faaliyetle İcra edebilme

lerine vakit kazandırmış olacaktır. 

İhracat 
CENEVRE, 2 A.A. - M. Fran

çois Poncet miiteokabil muavenet ta-
1i komisyonunda komitenin raporu

nu ,·ermi' olduğunu bildirmiştir. \ 
Cel~cek mevsimlerdeki zahire ha· · 
sadları fazla!tının ihracatına ait fe

k.illeri tetkike memur komite, F ran
sa Macnri~tan ve Fransa Yngotılav 

ya a.ra'\ında yapılAn rüçhanlı mukll
velclerin pek yakında aktedilmio ol 

miyetine tevdi edilecektir. 

Zirai kredi şirketleri 
M. François Poncet uzun ve or· (Başı 1 inci sahifede) 

ta vadeli beynelmilel zirai kredi şiı·- verliği; belki ileride tahakkuku 
ketleri ihdauna dair telmihatta bu- mümkün bir ideal olarak kabul 
lunmu' ve bundan sonra rüçhanlı re edebiliriz; fakat onu halin ız. 
jimler hakkında bir münakaşa baş- tıraplarına, bir çaı-e olarak al-
lamıştır. mak; bile bile aldanmayı ka-

M. Chapman, tali komisyonun bul etmektir. Türk milleti, 
Avrupa ittihadını tetkik komisyonu bizzat kendi başına gelen fe
na rüçhanlı rejimleri muhtevi itilaf· laketleı-den şu dersleri aldı: 
lann mevcudiyetini bildirmekl~ ikti Pasifist olmak için de birinci 
fa eylemesini teklif etmiştir. M. F. şart; elde keskin bir kılıç bu
Poncet mezkur komisyonun bu bap lunmak, milli orduyu, asrın, 
ta bir fikir serdetmesini tercih et- son terakkiyatın istediği vasıta 
tiğini oöylemittir. larla techiz etmektedir. 

M. Litvinoff 'a göre Diyorlar ki, içinde yatadığı-
M. Litvinoff, rüçhanlı rejimler mız devirde milletlerin hayatı. 

hakkındaki muhalif fikirlerinin sebe nı; iktısadi zaruretler, iktısadi 
bini izah eylemil ve komitenin gele kanunlar idare ediyor. Hayat 
cek mevsimlerin ba<at fazlasının h- cereyanları; iktrsadiyalın hük
racına dair kararını kabul edemiye- mü altındadır ... Doğrudur: ls
ceğini bildirmiıtir. tisnasız bütün milletlerin haki-

M. F. Poncet bu sistemin tehlike- ki menfaatleri; mutlak ve de
de bulunan bazı memleketlerin ta- vamlı bir sulh içinde yaşama
lebi üzerine nazan itibare alınmif !arıdır. Hatta yalnız iktısadi 
bulunduğunu cevaben zikretmiş ve zaruretler, iktısadi menfaatler 
kat'i bir kabulün istihsali icap et· cephesinden bakılsa, hiç bir 
mez yalnız şiddetle muhalefet yapıl milletin harbe taraftar olma
maktan istinkaf etmek kafidir, de- ması icap eder. Çünkü harp; 
mittir. hem galip, hem mağluplar için, 

M. 'Muheli• bazı itilaflaıın kıy- aşağı yukarı ayni derecede 
meti hakkında rey beyanının müte- musibetler hazırlar. Hal böyle 
kabil mmı.venet komitesine ait olma iken bu hakikati bilen millet
dığını beyan ve raporun muhtelif kı ler; ekseriya hissiyatın, itika
sşm)annın ikfü~di experlerin fikir- dalın, infialin tesirlerine tabi 
!erine mutabık olup olmadığının tel olarak, kolaylıkla harbe SÜ· 

kiki daha muvafık olacağı hususun· rüklenebiliyorlar. Demek harp 
da nazarı dikk•ti celbeylemiştir. se sulh meselelerinde, millet-

Müıtakhel hasat fazlalarmın ih· ler aklı selime, mantıka, hatta 

h kk d k. k b ı·· ·· iktısadi menfaatelerin icapları-
racı Jt. tn a t raporun a u unu .. . . . • 

·· 1 ak" 1 ı· k · •ı na degıl; hıssıyata esır oluyor-mu e ıp • ı omısyon ,. manya, l l I d h'l' 
Avusturya ve Romanva arasında ak , bar.h n1sa~ arh.a aba .. yka~ayan 
tedilen rüçhanh mütabakatların 930 u a etı ru ıye, ugun U em

niyetsizliğin belli başlı bir se
bebidir. Öyle ise sulhu sevmek 

ranıın:11 prensiolerine ve flal8hiyct-
tar komitenin kararl~rına hürmet e- ve istemek kafi değildir; onu 

serıesinde toplrınan faaliyet kon/ e-

deceğine dair Avrupa komisyonuna 

bir tebliğ tevd'ini kabul etmiştir. 
Venez;uelfou'ı f, "m istihlô.f 

,,J,,eek? 
CENEVRE, 1 A.A. - Cen~vre'-

de, azalık müddeti hu sene biten 

Venezuellay'ı İ•tihlaf edecok devlet 
için üc namzetten bahis ve bunJa.r

dan en talihli•İnin de Polivya oldu· 
ğu zanl"ediJiyor. 

Fakat öğrenildiP.ine nazaran La
paz hükumeti diğer cenubi Amerika 
sahil hükümelerile bu husuıta reka· 
bet etmek niyetinde olmadığını ve 

binaenaleyh kendi~inin hu sene i
çin meclis azalığına namzet telakki 
edilmemesi litznn geldiğini resmen 

Akvam cemiyeti 1 itabetine bildir· 
miştir. Şu itibarla M. Caray tara· 
fından temtı.il edilen ve namzetliği 

hemen hemen re!lmen konulmuş o-

lan Pan<'TW\ hükômeti ile henüz 

namzetliği kat'İyetle konulmamış o

lan Paraguay hükumeti kalmakta. 
dır. 

iı,; içtima 
CENEVRE, 1 A.A. - Cemiyeti 

Akvam Mecfüi biri hususi, öteki ıı-

mumi olm<\k üzre iki içtima yapmıf 
tır. 

Meclis iıtişari mıUıiyeti haiz ko
misyon tarafından Viareggio ruülte 

cileri hakkında hazırlanmıt olan ra· 
porun Cemiyeti Akvam büyük mec
lisine gönderilineıini tas\'İp etmit

tir. 

elde etmek için icabında har-
betmek ve hele mutlaka ona 
hazırlanm;.,k lazımdır. Kuvvet
ler beraber olmadrkça, galip 
gelen haklar pek azdır. "Ben 
kuvvetliyim!,, diyenlere karşı: 
"Ben de haklıyım!,, demek, 
yalnız istihzayı davet eder. 

İlave edelim ki, efrat ve a
nasırı arasında sıkı ve samimi 
bir vahdet kurabilen bir memle 
ket, daima kuvvet ve kudre
tin en yüksek misalidir. F ır.ca 
ve zümre kavgalaıD!an, yal
nız fenalık doğduğunu gördük. 
Türkiye; kahraman ordusuna 
karşı beslediği derin hürmet 
ve sevgiyi, en faydalı olarak, 
yalnız bir tarzda gösterebilir: 

Vatandaşlar arasında, her 
türlü küçük hislerden, heves
lerden, infiallerden mücerret 
samimi bir vahdet cephesi kur
mak suretile ... 

Aziz ordumuzun, yaşa741n 
ve yaşamayan kahramanlarını 
tem~il eden Mehmetciğin ma
nevi huzurunda, 1-ıürmetle iği!. 
meyi her zaman vazife bilelim. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

AVUKAT İHSAN MUKBİL 

Karaköy börekçi fırını sıra
sında Galiçi Hanı 2-3 nwnero
ya nakletti. 

~ Milıiyet'in Edebi Romanı : 11 reyya Mebruke Numan Hanı
ma yalvarıyordu: 

Katip, Ahmet Nebili çağır. 
dı: 

g 

~BAŞIOÖNÜKLE 
lbrahim Nt!cmi • < 

Ahmet Nebil bü&bütün !ata· 
vadı. Bu kadın sehirbaz miydi, 
1eydi? Nasıl da kafasının için
leki fikri anlayıvermiyti. Şim

sdi ne söykmdiyc!i? 

olmaz mı? 

- Müsaade ederseniz sızı e
vinize kadar götüreyim. 

Mebruke Numan Hanım, 
Kemal Reha Beyin ısrarların
dan kurtulmak için teklifi ka
bul edecek gibiydi. Fakat Se
miha Nazmi Hanım, 

- Haydi, Nevzat, 
Hanımın koluna gir 
!im 

Süheyla 
de gide-

- Allo ..• Bendeniz, Ahmet 
Nebil. 

- Ben, Muhteşem 
Sizi görmek istiyorum. 

Nihat. 
Nebil 

Bey. lıiniz yoksa şimdi bize 
gelir misiniz? 

- Başüatüne, hanımefendi. 
- Rica ederim, bekliyorum. 

Mektep ihtiyacı karşısında 
(Başı birinci sahifede) ı 

Lisesinin ıenelerce İçinde çalışbğı 

Zihni pata konağıdır. Leyli bir mek 

tep olabilmek için ııhhi ve terbiyevi 

her türlii şeraiti cami olan bina, l s

tanbulun en merkezi bir noktasında 
olduğu gibi, havası itibarile de en 

mutena bir mevkii haizdir. iki bü

yük bahçesinden biri spor sahası o

larak tefrik edilmiıtir. 

lebenin idaresi altında bulunan (ta· 
lebe kütüphanesi) ile idarenin neza

reti altında bulunan ve tiirkçe., fran· 

sızca ve almanca lisanlarında iki bin 

ciltten fazla ıaheseri havi bulunan 
(mektep kütÜphaneıi) vardır. Tale· 
be, memleket matbuatında bütü1' 
yeni ne.friyatı ve mecmuaları mun

tazaman takip edebilmektedir. 

Kayıt şartları 

Müracaat eden talebe atideki 
ilmi vaziyeti 

Mektep tam devreli liseden altı 

seneden beri mezun vermektedir. 
Bugüne kadar mezun olanların he
men hepıiDarülfünununmuhtelif fU 

belerinden mezun olarak hayata a~ 

blmışlaıdır. Mektep . bu sene hariç 
olmak Üzere - 139 tane lise mezunu 
\•ermiştir. 

Bu rakkam pek büyük bir 'ey 
değiloe de bu kadar az bir mazi için 
nazarı itibara alınacak bir yekun
dur. 

Talebeleri 
Geçen oenei tedrisiye içinde 420 

talebesi vardı. Bu adedin 145 kız di
ğer geri kalanı erkektir. 420 nm 

168 de leylidi. 
Mektep 1931-1932 senesi ıçın 

mevcuttan batka 75 leyli talebe da
ha alacaktır. Maamafih müracaat 
çok olduğu için bu adet günden gü
ne tenakus etmektedir. Nahari ku
mının kadrosunda yer yok gibidir. 
Ancak mektepten ayrılanların yeri

ni! talebe alınacaktır. 
Mektepte heyeti talimiye müdür 

Agah Sırrı Beyle berabeT 31 kişi 

di1 ve bu zevat memleketimizin bi

hakkın iftahar ettiği hocalardır. 
11 11ruftan mürekkep olan bu 

mektebin taksimatı şöyledir: Beti 
İptidai, üçü orta ve üçü de lise. 

Talebe teşekkülleri 
Mektepte talebe kooperatif teı

kilitl vardır. lki seneden beri bu te· 

ıekkül büyük bir faaliyet saıfederek 
mektep dahilinde oldukca munta
zam küçük bir matbaa tesis etmiş. 
tir. Bu matbaada, kıtabı olmAyan 
derslere ait mu?H:ın!erin takrirleri 

tab ve tevzi edilmektedir. Hatta 
mektep idaresi bile birçok hususatta 

bu matbaadan istifade etmektedir. 
Fazla olarak tabedilen bu formala. 
rından diğer mektep talebeleri de 
istifade etmekte ve bazı mekteplerin 
talebe teşekküllerinin işleri de yapıl 
maktadır. 

Bundan başka mektepte her çar
şamba akşamı terbiyevi içtimalal· 
ihzareden ve temamile talebeden te 

şekkül etmiş bulunan bir heyet var
dır. Bu heyet muayyen ak,amlarda 
çok müfit konferanolar tertip etmek 
te ve talebeye terbiyevi ve vatani 

mevzular üzerinde temsiller yaptır

maktadır. 

Spor teşkiltitı 
Mektep spora da lazım geldiği 

kadar ehemmiyet veı·mektedir. Bil
hassa voleybol, basketbol, en fazla 
revactadır. Bu sene birçok mektep

lerle mÜ"8bakalar tertip edilmiş 

samimi tfm1t.ılar yapıJmıttır. 

Ayrıca kızlar kıısmına ait spor 
f11aliyeti de vardır. Bu kıırm talebe

leri de kız mekteplerile maçlar ya. 
pıp muvaffak olmakto.dırlar. Mekte· 
bin tefekkül etmit ve çalı,an bir de 
spor klübü vardır ve isminde (İstik

lal spor) dur. 

Mektebin kütüphanesi 
Mektebin, doğrudan doğruya ta-

vesikaları ibraz eder: 

1 - Sıhhat ve aşı raporu 
2 - Nüfus teskeresi 
3 - Evvelce bulunduğu mektep· 

ten tahıil vesikaoı 
4 - Altı adet lotoırafi. 
5 - Kayıt ilmühaberi (Kayıt il

mühaberi mektep tarafından verilir 
ve talebenin bulunduğu mahallenin 
heyeti ihtiyariye.si tarafından hüsnü 

hilli ta•tik edildikten sonra imza e· 
dilerek mektebe iade edilir.) 

Mektebe imtihanla ıirecek tale
beye, o derı senesini ikmaJ etmeden 
tasdikname verilemez. 

Mektep ücretleri 
1 - Mektebe kaydolunacak leyli 

talebeden, bir defaya mahsus olmak 
Üzere (5), nehari talebeden (1) li
ra kayit Ücreti alınır. 

2 - Leyli talebe ücreti, 
( 350) liradır. 

senevi 

3 - Nehari Ücreti: 

ilk kmm talebeşi icin senevi (45) 
lira; Altıncı, yedinci, sınıflar ıçın 
senevi ( 60) lira; Sekizinci, doku
zuncu sınıflar için senevi (75) lira; 
Onu'nctİ, onbirinci, sınıflar için se
nevi (100) liradır. 

Tenzilat kısmı şOyledir: 

iki ve daha ziyade !.ardeşler mek 
tepte okutulursa birincisinden tam, 

ikincisinden ';(- 1 O iicüncüsündcn '?!,'., 
15 tenzilat yapılrr. 

Lisan 
Mektepte Jisan derslerine 

fazla ehemmiyet verilmektedir. 
çek 

Birinci. deVYede hir ve ikinci dev 
rede iki Jisan mecburi e rıs e .. 

dilenler Almnnca, Fransızca, lngi-liz 

cedir. Bunlardan başka taleb•lrr 
ders saatlerinin haricinde kalan ,.a. 
kitlerine musiki ile meşgul olarek 
geçirirler. 

Talebeden teşekkül eden bir de 
talebe orkestrası vardır ki muktedir 

bir hocanın riyaseti altında talehe 
gecelerinde kon~erler vermektedir. 

Neşriyat 

Her sene mektep talebesinin fa
aliyetlerini havi ve lıtiklftl postası 

namı altında bir mecmua nesredilir, 

Bundan ba,ka gene mektep dahi 
linde netredilmelıte olan F elıefc ve 
içtimaiyat mecmuası memleketin1İ· 
zin ilmi sahada hemen yegi.ne ne1-

riyatından sayılır. Bu kıymetli eser 

bir aralık sektedar olan faaliyetine 
bu sene tekrar yeni bir hamle ile 
başlıyacı1ktrr. , 

Pertevniyal vakfından: 
Şişlide İzzet Paşa sokağında Val 

de apartımanının 3 ve 10 numaralı 
daireleri pazarlık surctilc ve birer 
sene müddetle miizaycdedcdir. Ta

liı>ltrin yevmi müzayc<le olan eylü
lün se\cizinci salı günii saat on al
tıya kadar htanbul Evlıaf Müdü" 
riyctinde P~rtcvniyal vakfı id•rc
sinc veya encümene müracaat ey .. 
lemeleri. (219~). , 

ben de kendi dertlerimi siı:e 
açabilirim, diye düşündüm. 

- Tabii, şüphesiz, hanıme
fendi ... 

Nebili sa.fona aldı. Bir dakika 
sonra, Muhtetem Nihat Hanı· 
mefendi üzerinde mavi ipelı. 
ten bir penyuar ile içeriye gir
di . 

Affedersiniz, Nebil Bey 
sizi böyle birdenbire çağırdığı
mı. Fakat bilmem neden bir· 
denbire icime bir sessizlik çök
tü ... 

- Ah, Nebil Bey, hayatta 
inso.nın hiç bir kayda bağlan
madan içindeki her şeyi açabi
leceği bir dostu, bir eşi olmak 
ne bahtiyarlıktır! 

- Estağfurullah, hanımefen 
di. Y anlız merak ettim ... 

- Şüphe yok, ~fendim. 
- Sizi ilk gördüğüm gece 

sı Ahmet Nebil ne söyleyeceği· 
rrıc karar vermeden Süheyla H. 
çile,·anı elti: 

E1t1rini verince o da. ister is
temez Kemal Rehanın arka
daşlığını kabul etti. 

renkli kanatlar na.sıl tozdan i. 
baret kalırsa, bunlar da öyle
dir. Bu yaşayış aleminde tek 
düstur: "Aldanma, aldat,, tır. 
Onların görünüşlerine aldanır
san mahvolursun. Etrafında 
sevgile döndüğünü görecegm 
o pervanelere aldanma: 1 yi bil 
ki onlar seni sevdiklerinden de
ğil, zaten bu hayatın dönüıile 
başları döndüğünden dolayı 
dolaşıp durmaktadırlar. işte 
sana bu alemin içinde doğup 
büyümüş bir dost nasihati! ..• 

- Sizi neye çağırdığımı mı 
merak eltiniz? 

İçimden bir ses: "İşte bir adam 
ki her şeyini ona emniyetle ça 
bilirsin,, dedi. Sanki sizi görün 
ce önümden biı· perde kalktı. 
önümdeki ufuk dairesi genişle-F - Oyle. öyl • Siz daha pek 

01ecrübesizsinız, Nebil Bey. Bun 
F<arın hiç ehemmiyeti yok. Ne 

Dedi. 
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- Evet, efendim. 
- Doğrusunu İsterseniz, bu-

di. . 

- Htifat buyuruyorsunuz. 
>lursa olsun, biz Pazar akşamı 

l";i r.fetim'.zi yapacağız. Beyhu
gı:e 'esi!elcrle bu karan bozma
Y~a çalışmayın . 
kı - Fakat, Süheyla Hanım ... 
va - Haydı canım, ne merak 
radi. orsuı:uz? Böyle ~eyler ta. 

Sabaha karşı, bu uzun ve 
kyifli gecenin zevk adamları, 
artık ayrılmak ihtiyacını duy
dular. Nihat llhami, Kemal Re 
ha, Ferit Necdet, Yazıcı zade 
Nazmi, "oktor Lutfi Beyler 
yandaki odada pokeri bitirmiş. 
lerdi. Kemal Reha hesap neti
cesinde karlı çıkan Niha.t 11-
hamiye: 

- Bo•una değil: malheu
reux au jeu, heureux en amour 
derlerya! 

Ahmet Nebil, Reşit ve Ce
vat Beylerle birlikte çıkıyordu. 
Ayrıli>cakları sırada, yolda bu 
geceki muvaffakiyetlerinin hi. 
kayesini Cevat Beyden dinle
yen Reşit Bey, delikanlının e
lini tuttu : 

Cevat Beyin yazıhanesinde
ki telefon hızlı hızlı öttü; Ce
vat Beyin bir katibi telefonu 
açtı: , 

- Allo .... 

Tünelde, tramvayda Şitliye 
doğru giderken Ahmet Nebil 
dütünüyordu: Acaba Muhte
şem Nihat Hanımefendi ken
disini böyle birdenbire nereye 
çağırıyordu? Yoksa iki akşam 
evvelki havadisi o da duymuş 
muydu? Acaba şimdi kendisi
nin ağzından o meseye dair 
söz mü almak istiyordu? Eğer 
bu bahis açılırsa ne yapmalıy
dı? İşittiğini söylemeli mi, 
yoksa bir şey bilmiyormuş gİ· 
bi davranmalıydı? Zihni bu su
allreni ÇÖ7emiye çözemiye a
partımana vardı. Kapının zili
ni vururken hala kafasında 
kat'i bir karar yoktu. 

nu ben de bilmiyorum. Dünden 
beri sinirlerim ayaklandı. Gece 
belki on kere uyandım. Bütün 
gece içinde bir saat uyku uyu. 
dum mu, bilmem. Bugün de 
kendi düşüncelerimle kalırsam 
çldıracağım sandım. Bir arka· 
daş, candan, yürekten bir arka
daş aradım . Sizi düşündüm. 

- Aliah aşkına, Nebil Bey, 
bu çekik, bu teşrifatlı tavrını 
bırak, bak, ben seninle ne ka
dar açık konuşuyorum. Şöyle 
yanıma gel, sana her derdimi 
açacağım, içimdeki üzüntüleri 
anlatacağım. 

t.< l<'•i gibidir. Bir ı:;aı-lar, bir 
oı Paz ·,· al;şamı sizi koca-

Diye takılıyordu. Semiha 
Nazmi Hanım kocasile Ferit 
Necdete: 

- Süheyla Hanımı evine hı 
rakır, döneriz. 

- Delikanlı, sen yepyeni 
bir alemin kapısından gırıyor
sun. Bu alemde, bir çok ı·enk
li. süslü kelebeklere rastgele
ceksin. Onlar insana parlak ka 

Telefonda bir kadır. se~i so
ruyordu : 

- Cevat Beyin yazıhanesi 
mi, efendim ? 

- Evet, hanm,.fendi 
- A hmet Nebi Be orada 

- T eıekkür ederim, efen
dim. 

- Sizinle zaten mukavele-
- Bugün işin yok ya? 
- Ne işim olacak? Daha h· 
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ıstan~ul Evkaf Mü~ürlü~ün~en: 
Bir sene müddetle .. 

· rı"lecek emlak 
Pazarlıkla kıraya ve 

.. Jf h ın ikinci katında 37.38 ve 
1 - Bahc;ekapıda dördüncu Va'k an 
36, 38, 40 No. odalar. 
2 H dörd" .. .. katmd• ~o N o. oda. 

- anın uncu .. ind l-0-932 tarihine kadar 
M .. dd · · 1 ı 6 931 tarih en u etı ıcar ac: - - . tnü:ıttedrl · · akti sabrkın 

bit senedir. Mebdei icarları Eski. . . Cl' ıçın 
hitamı yeni müstecider i~in teslım tarihidir. 

_,, ·· ·· ~ ons- ikadar 
Müddet 8 Eylul 931 s•nı gunu saa'" ..,...,.. . A • 

Y
. . .. ··ddetle ilan edilen balftde muhaıırer ernlakın 
ırmı •Yun mu . . 

Pa
. 

1 
kl bk. aya verilmesine Encümeni idarece karar venl.ınış-

zar ı a ır . . . . 
tir. Talipler şartnameyi okumak ve teımınat ıta ede~ ~c:m" ~ıt 
taleplerini derrniyan eylemek için İataınbul Eı,.kaf Müd.ıı:yetın
de varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ılan olu-

nur 
Evsaf ve müştemilatı 'hak4tında malumat almak istiyenler 

nıiiz<ıyede odasındaki eori misil raporunu okuyabilirler. (2191). 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
800 kilo Sovan; 
2500 kilo Zeytinyağı 
:ıoo küsur adet Eczayı tıbbiye. . 

· · · ·.kt' den ş·arWıamesıne mePbut Mi.;esse;;-eye b~r sene ıçın ı ıza e . . .. 
lıstede müfredatı muharrer üç yüz ki.isür ezcayı tıbbıye ~le ı~ı 
bin bes vüz ·kilo zeytin yağının kapalı zarf usulile ve sekız bın 
kile, so~v;nın da pazarlıkla 26 Eylfil 931 cumartesi günü saa~ on 
dörtten itibaren yarımşar saat fasıla ve sıra ile münakasası ıcra 
e<liiccektir. Taliplerin teminat akçelerile müracaatları. (2214). 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Hatapkapıda Meyve hali haricinde çardak ·kapısı tar~fında 

'O numaralı mahal kiraya verilmek iqin k81>alı zarfla m_~zayc-
k · · h gunLe

tleye konmuştur. Tuliplerin şartname alma ıç~ er . . b 
vazım Müdürlüğüne müracaatları müzayed~ gınnek ıçın an 
• 

1 4
6 l" lık .. ~inat ınakıbuzıle şartname ve tek-

.:adan alacak arı ıra •~·· . .. .. ·r b ··h·· ıu·· zarfa koyarak ıhale gunu olan 24-9-931 

.ı mektu unu mu ur . . . 
·· ·· t mıb,.,_ kadar Encüınem Daımıye venne-

per~embe gunu saa ~..-

le~i. (2216). 

Semti 
Temınatı 

Lira 
38 Mahrrıutpa~ada hamam önündeki 45 No. lu hal mahalli 

Hatapkapıda .meyve hali di.şarısında çarda:kıkapı ta:ra-
fındaki 8./9 No. lu mahal. 24 

Tütün gümrüğünde kantar kulübesi yanında 18 No.mahal27 

Tütün Gümrüğü ilerisind e19 No. lu mahal 23 
Hatapkapısında meyvehali dışarısında çardak kapısı 

tarafında 6 7 No. lu mahal 
Batapkapısında meyvehali dışarısında çardak kapısı 

tarafında 4 5 No. lu mahal 
Hatapkapısında meyvetıali dı!<lnsında çardak kaprsı 

taı afında 2/ 3 N-0. lu mahal 
Hatapkapısın-da meyvehali dışarısında ça{"dak kapısı 

tarafında 14115 No. lu mahal 

27 

23 

34 

27 

Tiıtür. Giimrüğünde Hisar isk:elesi su deposu yanında 
duvar dibinde 17 No. lu mahal .. 

1
3 

alı k . --"-eık için açtk muzaye-
Yt~.'-arıda yazılı mah ec ıraya voııwuı . . .. 

· ··rıınek u;m her gun 
deye konm~tur. Taliplerin şartnameyı go , 
L M'·d·· r· . "ne müzayedeye gimıek için bankadan ala-

evazfm u ur ugu b b ·h 1 
cakları hizalarında mükarrer teminat makıbuzile era er ı a e 
gür.ti olan 24-9-931 perşembe günü saat on beşe kadar Encü-

meni Daimiye müracaatlan • (2219). - Haoli tasfiyede ,bulunan 

şak Terakki~ Ziraat 
T - k Anonim Şirketınden: ur . 

.. A ·m Şirketi 6 Ağustos 931 tan-
ı U k T k .. z· aat Turk nonı - sa era ıı ır . k .1 tasfiye memurlukları-
d 

. h ti umumıye aran e 
ı e infisah eylemış ve eye .. Sadettin Cümhuriyet 
S 

. Ba k Müdürü Umumısı ' ansyi ve Maadın n ası z · t Bankası Muhasebe 
'· b S !"haddin Nevzat, ıraa er..,.,z Bankası Mürakı ı e a . isi Alaattin BeyJer tayin 

U"'d · .. z··ht.. Usak Beledıye Re ur muavını u u ve . 

Uıımuşlardır. . . ı·h·yetlcrden maada heye-
rı' . bahşeyledığı sa a ı . . 

.:ı.sfıy"- memurları kanunun . r· i ve umuru şırkctı .... dahi emrı tas ıyey 
umumiye kararile yalnız uçu 1 tasfiye muamelatile r· memur arı, 
lrc edebilir. Bundan maada Tas ıye "t devamı icrasına ve 

il ed muamew ın 
ralıer sirketin mcvz:uunu teşk en . karariJ.e mezun kılın~ 

. -. . dah. heyeti umumıye 
ıvalı Sırketı toptan {ruhta 1 

• oİdukları usule<t ilan olunur. dd ·ndc tasfiye memurla-
? . • . kırkın-cı nıa CSL 
- - Şırket mukavelenarnesının B fıkra dahi uııulen ~n 

lın vazifesi hakkında şu fıkra mevcuttur. u 
r.nur: . . unliyenin kararı ve h• 
" ..... Tasfiyei hesaba memur olanlar heye:ı;::; ve senedat ve taahhii
lmetin müsaadesi ile sirketİ mefsuhanın u d ·r ve ferag· ed<:bilecek· 

. k·rnscye cvı 
- tını diğer bir şirkete veya ahar bıT 1 

tdir." • 

Isparta Orta mektep 
müdürlü~ ünden: . g . a ılan pavyonun (13852) 

Isparta orta mektebi bahçesıne yk~ ·nşaatı keşifnamede r . . "t ba ı 1 
ıra (75) kuruş bedeli keşıflı m~. e .nd n 1_9_931 tarihinden 

llı.ı.ıharrer vahidi kıyasi fiyatlar uzen e rf usulile münakasaya 
· fb tl kapalı za 
ı l aren (20) gün müdde e ve. ekkil ihale komisyonu tara-

--- --- -

1 
... --3-ü-.n-c_ü ___ K_o_lb_r_d_u_i_li_n_l_a_r_! --) ....................... 

----ı 
Çatalca Mst. Mt·. kıtaat ve ı Çatalca Mst. Mevkii ihti~·a

müessesatı ihtiyact için aşağı- cı içir. aşağıda yazılı fırır odı.:

da yazılı erzak aleni usulile alı nu aleni miinakasa usulile sa- ı 
nacaktrr. Taliplerin şartnaıne- tın alınacaktır. Şartname ve 
!erini gönnek iç;n her gün öğle evsafını görmek istiyenlerin ! 
den evvel lromisyonumuza mü her gün ve taliplerin de vakti 
racaatları ilan olunur. (171) muayyeninde 3. K. O. SA. AL. 

48000 kilo kuru ot 6-9-931 gü KO. nuna müracaatları. (217). 
nü saat 16 da 3 K O. ihale ye- 80000 kilo hrın odunu ı . 
rinde. 15-9-931 saat 15 te. 

*** 
6 mcı K. O. için 125 ton kok 

Kastamonideki kıtaat ih-
kömürii münakasai aleniye ile . . . . 

.. . . Ih 
1 

· tıyacı ıçın ıkinci nevi un kapa-
mübayaa edılecektır. a esı . .. .. 

6 
lı zarfla münakasaya konul-

20-9-931 ~azar. gunu saat _1. ı muştur. İhalesi 28 E liil 931 
dır Talıplerın şartnamesını . Y . · . . pazartesı günü Kastamomde 
okumak ve münakasaya ıştı- k . . as erı satın alma komısyo-
rak etmek üzere yevmi mez-
kurda Fmdtklrda K. O. SA. 
A L. KOM. na müracaatları 

(248). 

nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve münaka-
saya girmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile Kastamonide 
mezkur komisyona müracaat
lan. (274) (2207). 

'<· * * 
Aşağıda cins ve miktarı ya-

1 

SAUIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 
vapuru 
6 E}liıl PAZAR 

günü akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize ) ye azimet ve 
aynı iskelelerle Göre
le ve Ünyeye uğrayarak 
avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 

m'ir.ı caat. Tel. 22134 

BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAMl 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 

Umum kan tablilatı Frengi 
noktai nazarından (Was
serman teamülü) kan kü
r.eyvatı sayılması, t ifo ve 
ısıtma hastalıkları teşhisi, 

idrar, balgam, cerahat, ka
zurat ve su tahlllltı. Ültra 
mikroskopi, hu ·usi aşılar is
tihzarr. Kanın üre miktarının 

tayinı ve kanın sedimaitation 
sıiratl. Divanyolunda Sultan 
Mahmut türbesi No. 189. Tele
fon İst. 20981. 

Gayrimübadiller takdiri . 
kıymet komisyonu riya
setinden: 

Ellerindeki karar numaraları 321 
ile 365 arasında bulunan gayrimü
badillerin yüzde yirmi hesabile b~
noların ı almak Üzere 3 Eyliil Per
şembe günü saat 9 buçuktan saat 
17 ye kadar komisyona müracaat 
etmeleri. 

Mektep kitapçılığında inkilap 

ilk mekteplere 
Yeni kabul edilen YURT BlLGISİ basılıyor. 

Türk yavrularına Yurt Bilgisi 
Lise Yurt Bilgisi muallimlerinden: Kazım Sevinç. 
Yazıda - Resimde Tabıda - Kağıtta mükemmelivet 
Bugünün en guzcl mektep kitapları lngilizçe kitaptadır. D.ıral

fünun müdorrislerinin yazdığı İngilizçe Yurt Bilgi!crınin tasnif v. 
tekniği Kizım Scvİ'!tÇ Beyin kitabsıa tatbik edilmiştir. 

Ecnebi ve Aka.lliyet mektepleri için dahi Yegane kitap.-

•; 

Çatalca Mst. M.v kıtaat ve 
müessesau ihtiyacı için 48.000 
kilo saman aleni münakasa 
usulile 6-9-931 saat 15 te ihale
si icra edılecektlr. Taliplerin 
qartnamesini göl'tnek üzere her 
~ün öğleden evvel komisyonu
muza ve münakasaya iştirak 
için de muayyen zamanda 3 
K. O. SA. AL. KO. müracaat· 
ları ilan olunur. ( 170). 

zılı iki kalem maden kOrrıürii 
Gümüşsuyu hastanesi için ka
palı zarf usulile münakasaya 
vazedilmişür. İhalesi 26-9-931 
cumartesi günü saat 15 te icra 
kılınacaktır. Taliplerin teklif 

k l A d .. DİŞTABİBİ 
rne tup arını yevmi mezkw- a HA L İ L t L y AS BEY 

. Şimdiye kadac çocuğa güç gelen yurt bilgisini nıuvaffa
kıyetle ve seve seve okutmak için 

Muallim Beylerden • • * vakti muayyeninde Kom.a ver Pari• Beynelmilel Dişçilik 
Tophane fırım ıçın odunu 

aleni münakasa usulile alına
caktır. Şartname ve evsafını 

görmek iııtiyenleııin her gün 
ve taliplerin de vakti muayye
ninde 3. K. O. SA. AL. KO. 
nuna müracaatları. (218) 

meleri ve münakasaya iştirak kongresinden avdetle Te'llız Türkçe ile yazılmıt bu !Mabı gö..,,,W.,n kitap intihap et
memelerini rica ederiz. için Konı. a müracaatları ve hastalarını kabul<: 

Müracaat yerleri: Ankara ca.ddeoıinde Remzi KütÜphancsi, 
Dilalz Za,de Hanında Z N. da Sıtkı Hamit Bey. 

şartnamesinin Kom. da oku- başlamıştır. 
nacağı. (269) (2202). , _Babıili. Ankara Caddesi No 66 - -

Ton 150 ckok kömiıcÜ ·ı - İstanbul tklnd İflb memurlu-

Ton 250 Kri le maden kö- gundan: lzmir lnternasyonal Kolecı" 
ıi .. p Adr<:S: İstanbul Sultan Hamam 1 

m ru. Bardizha.n Han No.(4) de K. Kürk 1931-32 <knı senesi için kayıt rnuameLı>ııi 1 Eyli\lde başlıy:ıcak ve 22 

350,000 kilo Fırın odunu 
15-9-931 saat 15 te. 

"' * * çü başiyan Halefi İetepan Etlen Mi 1 Eylüle, kadar devam cdec<:kti·r. 
Söıkcde'ki kıtaat ihtiyacı için Jiyan ef. ' İkmal imtihanları a.,._gıda gösterilen günlerde icra edilecektir 

sığır eti ve arpa kapalı zarfla Balida ismi ve adresi yazılı olan j 19 Eyli\lde Türkçe tedna edilen mcvzutaroan, 21 Ey!Ulde Fran-
müna.kasaya konulmuştur. İha zatın iflası açıl•p tasfiyenin adi şe- · sızçadan , 22 Eylul<le İngiLizu te<lris edilen mevzularda!\. Daha *** 

Çatalca Mst. Mv. krtaat ve 
müessesatı ihtiyacı için aşağı
da yazılı hamam odunu aleni 
münakasa suretile satın alına

caktır. Şartname ve evsafını 

görmek istiyenlerin her gün 
ve taliplerin de vakti muayyc
ninde 3. K. O. A. AL. KO. 
müra<:aatları. (216). 

kilde yapılmasma karar verilmiş ol- fazla malllmat almak isteyenlerin aııağıdaki adresle Kolcc mUditrlü-
lesi 24-9-931 perşembe günü sı duğundan: ne mürcaatları rica olunur. Telefon: No. 3606. 

ğK eti, saat 16 da. Arpa saat 1 - Müflisden alacağı olan veya l ~~~~t:n~t=e~rn~a~s~y~o~n~al~K~o~lec::_,:P~os~t:a:k~u~tu~s~u~N~o~. 2~5~8~,~İ~zm~i'.'.:_r --ır. 
l 5 te, Sökede asıkeri satın al- mallarında istihkak iddiasında bu- · ---

60,000 kilo Hamam odunu 
15-9-931 saat 16 da. 

~ * ::f: 
K. O. kıtaatı için 7000 kilo 

ma komisyonunda yapılacak

tır, (şartnameleri İzmiır, Ay
dın, Denizli atın a ma ıkomi
syonlannda mevcuttur.) Talip 
lerin şartname almak ve müna 
lcasaya ginnek üzere teminat 
ve teklifnamelerile Sökede 
mezckfır komisyona müracaat
ları (275) (2208). 

*** 
sığır eti pazarlık suretile 
5-9-931 cumartesi günü saat 
17 de ihalesi icra kılmacaıktır. İzmir müstahkem mevki 
Taliplerin şaırtnamesini oku- efradı için iki kalem erzak ka

mak ve pazarlığa iştirak için pah zarfla münakasaya ıkon
Kom. a müracaatları. (270) muştur. İhalesi aşağıda hiza
(2203). . iar-mda gösterilen gün ve saat

Çatalca Miısta:hkem Mevki 
kıtaatı için 1600 kilo taze fa
sulya 1600 kilo patlıcan 640 
kilo ktmıızı domates pazarlık 

suretile 7-9-931 pazartesi günü 
ihalesi icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini okumak 
ve pazarhğa iştirak etnlek üze 
re Kom. a müracaatları (271). 
(220ı). 

lerde İzmirde müstahkem mev 
ki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır· Taliplerin şa.rtna 
me almak ve müna.lkasaya gir
mek üzere teminat ve teıklif

namelerile me:ııki\r komisy<XLa 
müracaatları. (253) 

Sade yağı 17-9-931 Perşem
be saat 15 te 

Patates 19-9-931 curna.rtC6i 
saat 15 te 

Satılık enkaz 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Müzeyyen ve Ayşe Harumlarla Muammer Talip Efeıtdi va

sisi Hacı Ahmet Faiz Beyiın 11326 ikraz numanıb deyn senedi 
ile istikrar: cııyledikleri meblii.ğ mukabilinde Sandığımız namı- . 
na merhun buhman Trabyada Trabya caddesinde eeici 202 ve 
yeni 194 numaralı ve yüz boş aqın anıa üzerinde ahpp öç kat
ta dört oda iki sofa, bir mutfak ve altında bir küçük dütalı:anı 
havi harap bir han«ıin enkazı iki ay mUddetle satılığa çıhanla
rak 7 T.sani931 tarihine müsadifCımıartesi günü aaat 15,30 mü

zayede bedeli haddi liyıkmı bulduğu uıkdiroe laıtı karannm 
çekilınesi mitkarrer buhmduğımdan taliıp olanlann medc\ir gün 
ve saatte Sandıık İdaresine mür.ıcaat eylemeleri lüzumu ilan 

olunur. 

Jandarma imalathanesi Müdür
lüğünden : 

lwıanlarm aı...:.tık ve iddialarını iş
bu ilandan bir ay içinde eyyamı res 
miye müstesna olmak üzıere her gün 
saat ıo dan 18 c kadar Sultanahmı:t-

Ortaköyde F eriye saraylarında 
Kabataş Lisesi müdürlüğünden: 

de vakı adliye binasmda icnı.yi va- 1 - Ücretli leyli talebe kaydına başlanmıştar. 
zife eden ikinci ifliıs daire_..ıne ge.- 2 - Leyli yerimiz mahdut oldugundan eski leyli talebemi-
lerek alacaklarını kayt cttırme.krı, · d h l cd"d" k · · • 

def 
.bi d 

1
.

11 
• zın er a te ı ı ayt ettınnelerı liizlrndır 

ve 9enet vııe ter gı e ı erıne • • . . • 
her nc iee bunların asıl veya mu- 3 - Senelık taksıt 250 lıradır talıp olanların mektep vesi-
saddak suretlerini vennclcri. / kalarile dört adet fotoğraflarını derhal göndenneleri icap eder. 

2 _ Müflise borçlu olanların yu- 4 - Mezuniyet imtihanlarına Eylfil bidayetinde, ikmal im-
kanda gösterilen mUddct içinıl:" tihanlarma 12 EylUlde, nihari talebe kaydına 10 Eylfilde basla· 
borç.lan mıkdarını ya:odırma.lacı bı- nacaktır. (1725). , 
11fma har~ketin ceza kanunu muci .. 
binoe takibat ve meeullyeti mu<:i-p 
olacatını bllmcleri, 

3 - Müflisin mallarını nakıt ve 

tahvillltı ve buna milmaail kıymetli 
evrakını her ne suretl.e olur9ll olsun 
ellerinde bulunduranlar ister §ahıs
ister banka v-e saire müessiae olıun 
bunların üurindeki hakklrı mah
fuz kalnak ,artile o malları aynı 
müddet i~nde daireye vemıelı:ri, 

vemıczlenoe cezai takibat v<: meııu
llyete uğrayacaklarını maurct bu
tuıomadılı:ça rii<:hen haklarından 

malınım lıa.lacaklııcmw bilinmesi. 
4 - 13 Eyllll 931 Pazar günü 

saat 13 de yukanda yazılı olan iflia 
dairesine alacalı:hların iLlr içtimaın
da lıazır bulunmaları ve müflisin 
milıterek borç.!ularlyk locfil\erinin 

Deniz Levazım 
misyonundan: 

Satınalma ko-

60 Twı makine yağı: Kapalı zarf usulile ibalei 'kat'iyesi 12 
EylUl 931 cumartesi günü saat 11 de icra edile
cektir. 

50 Ton Benzin: Kapalı zarf usul ile ihalei kat' iyesi 12 Eyhll 
1931 cumartesi günü saat 14 te icra edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı maden yağr 

ve benzin hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri ıcra 

edileceğinden şartnamesini görmok istiyenlerin her gün ve 
vennek istiyenlerin ihale .gün ve saatinde Kaımnpaşada Deniz 
Levaznn Satın Alma komisyonuna teminatlarile birlikte rnü
ı:acaa tlan. 

ve borcu tekeffül eden sair kimse-
lerin içtimada bulunmağa haklan D[niz Gedikli Küçük Zabit Mektebine talebe alınıyor. · 
olduğu ilin olunur. kı.ırmara Üssübanri ve Müstahkem Mevki Kumandanlığın· 
~--~~~~~~~~~~-ıdan: 

Pertevniyal Vakfından: 
Köprüıbaşmda Valde hanı 

. ı - D~n'.z Gedikli Küçuk Zahit ihzari Mekteblno girmek is-
1 

t•yenler ıstı<lalarını 1 Eylfil 931 den 15. Birinci teşrin. 931 tari• 
tahtında 7 numaralı pastacı h. k d K ıne a ar umandanlığa, Gölcükte Mektep Müdürlüğüne ve 
d~iinı üç sene 1:1ü~de~ ile İstanbulda Bahriye Sevkiyat Müdürlüğllne ve mahalli askeri 
m~_zayedeye _:azedılmı~. ıse de makamlara verebilirler. İstidalanna hepsi fotoğraflı olmelk üzre 
ta \P olmadıgından pazarlıkla nufus tezkcresı· t --'"kl. · A •-~ • d _,_ ~nı. .. . . . veya a3Uı ı suretı; şı .... gı ı, m.,. .. ep ;ıow••· 
muz;ryedesıne karar verilmış <lemame veya tasd·k · kend. · · ·1 · · h.. üh-' . .. , 1 ı nam.esı, ısının ve aı eınrun usn "" 
ve yevmı muzayede Eylufün . b . • _ •• •. • 1 maz atası, saralı, uykuda gezer, marazı çırprruna, ve bayılma 
8 cı salı gunu tayın kılınmış ol ., · 1 ı ki - · - · · • • • • f gıoı 1asta ı arı olmadrgına ve evl1 bulunmadıgma dar kendı· 
dugun-dan tahplerın yevmı 1 sinin ve velisinin imzaları tasdikli ilmühaber ve fili hizmetten 
mezzilcda saat 16 ya kadar İs- ınai'd;, Küçük Zabitlikte (12) sene daha hizmet edeceğine dair 
tanbul Evkaf Müdiriyetinde J Noterden musaddak taahhüt senedi (taahhüt fffl.edi kat'i ka· 
~~evniy~.1 idaresine veya en- bulden sonra da verilebilir) ile ayrıca 4, 5-6 eb'admda üçer fo-
cumeoe muracaat eylemeleri. tograf baglamalıdırlar. 
(2194). 2 - Taliplerin muayenede bizzat hazır ·bulunmaları mecbu, 

Üsküdar Altıncı lcra dairesin- , ri oiup on beş yaşından aşağı olanlar kabul edilmez. Muayenı ı 
den: • güııleri fzmitte Kumandanlık karargahında 17 ve 18. Birinci· 

Bir bor~tan ~olayı mahcuz ve pa- ı teşrin, 931, İstanbul Bahriye Sevkiyat Müdürlüğünde 19 ve 2( 
raya çevrılrncsı mukarrer bır adet Birind Teşrin 931 dedk Kab 1 tal" t h kk 
'Kırım cineinden inek 6-9-931 tari- , . . · . u una ı a. ' ında daha fazla 
l 

.. elif Ü malu_mat a_ı_mak ıstıyenlerın Gölcülc· te M-'·tep Mu"du··rıu·· g-u"n• .ine musa Pazar günü sküdar- Cı\. w 
l<onınuştur. İhale mekte~te mu\~ş de yapılacaktır. Evrakı keş
f~1dan tespit edilen şeraıt da hı ın_ mat almak için mektep ida-
fıye ve şeraiti ihale hakkında ~al~I'n edilen bedeli keşif üze- Jandarma ihtiyacı için (16361) çift kundura kapalı zarfla sa-

da At p.uarında 9 dan ıı e kadar tahrıren muracaat etmeleri lazımdtr. (2134). 

resine mil:acaat edilir. Tali"plenn 1 ~ f nniye vesikalarını muh- tın alınacaktır. Münakasa 8-9-931 salt günü saat (15) t-e Ge- açık artınna >uretiylc satılacağm- Dr. HORHORUNi . ehlıyetı e , . dan talip olanların mahaJ.li mczkür- ı 
rınden ', 7 .5 teminatları ve . "hale olan 21-9-931 Pazar- dikpaşada Jandarma imalathanesinde icra edılecoktir. Talip 
t 

.kt vevını ı da m•hallinde hazır bulundurala<:ak 1 
evi teklifnamelerile birlı e , k te müteşekkil ihalP. ko- olanların komisyona müracaatla teminat ve tekliflerini komi- mômura müracaat etmeleri il1n olu-

, __ .,..p tep ~~~~~~,_,_~~~~~~~~~ct.ı-•"--,_.,~~~-""''---'-"c..t..~-.ı~~-"u....J..-~~~-~~~:.:.:.;,:..:.:;:;;;.:.::.... Taksim Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviye 
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I E ı· PER~EMBE 3 EYLÜL 1931 

Süt 
Veren 
Annelere Fos atlı Sark Malt Hulasası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ç 

cukların kemiklerini kuvvetlendiri 

Leyli 
ve 

Nehari 

.. 
Arnavutköy'tbıde - Tramvay caddesinde 

FEYZİATİ LİSELERİ 
Ana s1D1fı - ilk kısım - Lise sınıfları 

Kız 
ve 

Erkek 

Kayıt için her gtııı saat lOdan 17 ye kadar müracaat edilebilir, Talep edenlere mektep 
tarifenamesi ~ö'lderi'ir. Telefon: Bebek 210 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 

Müeaaiai: NEBİZADE HAMDİ 
Resmi ders proı;ramlınm tamamen tatbik edPr. Ecnehi li;an tedrisatı, ecnebi mektcpleıine kat"iy\en lüzum 
bırakmıyıcak bir mukemmeliyetıedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mü-

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

Gazinin gizli ordusu 
Aal{a Gündüzün İstiklal harbine ait kıymetli parçalarıdır. 

kes içindir. En güzel halk ve çocuk kitabıdır. 25 <kuruştur. 

Genç kalınız 
Hayatınızda hiç olmazsa on sene kazanmak, bütün hayat 

müddetince genç kalmak ister misiniz? Parasız, iUlçsız, ke 
kendinizi tedavi etmek ister misiniz? Bu kitabı alınız 75 ku 

Saadet yolu 

1

, Mes'ut olmak, iyi bir hayat yaşamak, kendi Kendini te 
ye etmek, fena ve zararlr huylarından vazg~bilmek istiy 

, ler bu kitabı okusunlar, 125 kuruş. 
rcbbilcıindon mürekteptir. '\.na. '" bab~ ynTula~nı f;-.;KJLAP LISE~ERlı 'E her hus~~ta ram bir cmnhet 

!_ve huzuru kalple « ltm edebıhrler ._Mufassal ızahname verece!(! nız adrese gonderıhr) illi 
__ Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 2001~ -~ 

Çocuk .• . --
RE~MI ıtlNtlR T~RK tiMTED ~İRKETI 

Türkiyede her lisan da intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabul eder 
daireler 

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

~ Harbiyede
8BEL VÔcbahçesind; 

Fevkalade muazzam Sünnet düğünü 
Emsali glSrülmemİf eğlenceler, mükemmel İnce saz bando 

1 müzik, canbaz, alafranga numaralar, karagöz, kukla, 
-- hokkabaz - Duhuliye yoktur 

r- Tayyare Cemiyeti Menfaatine. 
Konyada 

Son bahar at 
koşuları 

25 Eylfıl 931 cuma günü saat 14,30 da 
Konya valisi İzzet Beyefendinin himayesi altında 

Konyanın Çayır mevkiinde yapılacak 
at yarışlan programı 

Birinci koşu 1 Üçüncü koşu 
Üç ya~ında ve hiç koşu ka- Dört ve daha yukarı ya~taki 

ADEMi İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine 

kar§r C!1 müeı;sir deva SERVOİN 
haplarıdır. Depoou: İ•tanbuJda Şir
kecide Ali Riza Merkez eczaneai
dir.Taıraya 150 kuruş po&ta ile gön 
derilir, İzmirde İrgat pazarındaki 

1 
Tre.bzonda Yeri Ferah eczancloerin- i 
de bulunur. J 

Pertevniyal Vakfından: 
Şişli'de İzzet Paşa sokağın~ 

da Valde apartmanının 9 nu
maralr dairesi ve Aksaray'da J 

1 
Vezin;eşme sokağında 8 numa
ralr hane birer sene müddetle 

1 kiraya verilmek üzere yirmi 

1 
gün müddetle aleni müzayede
ye vazolunmuştur. Taliplerin 
yevmi müzayede olarak tayin 
kılınan Eylı1lün 12 sine mü
sadif cumartesi günü saat 16 
ya kadar Istanbul Evkaf Mü- · 
diriyetinde Pertevniyal idaı-e-

Türkiye lş Bankası 

' İngiliz İnas Mektebi 
Tedrisat 23 EylCıl Çarsamba günü başlıyor. 
Talebenin k•bulüne müteallik matbu istida evrakı mektepte ebe

veynini•1 emrine amade tutulmaktadır. Londradan avdet edecek olan 

mektep müdiresi ebeveyni 16 Eyliilden itibaren Pazardan maada her 
giin saat 10 dan iZ 1/2 ve 14 ten 16 ya kadar kabul edebilecektir • 

Hayata nasıl hazırlanmalı? 
.B-utun analar, babalar, muallimler, mürebbiler bu kit 

ezber etmelidir. Bu kitap tembel zannettiğiniz bir çocu 
hakikatte nasıl zeki bir çocuk olduğunu fakat bu zekasını 

/ kişaf ettirmek için ne yapmak lazım geldiğini size öğre 
cektir. Bu kitap çocuğunuzu size tanıtacaktır. 100 kurustur. 

2~ saatin hıfzıssıhhası 
Yatağa yattığınız dakikadan itibaren 24 saat zarfında s 

lilzım olan ıbütün sıhhat kaidelerini kitapta görecelkırini.z. B" 
1 lece sağlam bir insan olacaksınız. 30 kuruf 

ı Ogullarımız • 
1 Hüseyin Cahit Beyin bu eseri: (Aile içinde terbiye - Ebev 

nin günahları) mevzuu etrafında size çok kıymetli bilgiler • 
receıktir. 125 kuruş. 

Türk korsanları 
Ecdadımızın §anlı şerefli korsanlık hatrralanru, Baııbar 

Turgut, Kılıç Ali gibi deniz kahramanlarını bu kitapta o 
yacaksınız, göğsünüz kabaracak. Cildi a liradır. 

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi 

·-~ Yarış 
lstanbul Viliyeti 

ve Islah Encümeninden 

Veliefendl at yarışları 
Son hafta 4 Eylul 931 cuma günü 

Büyr.k koşular, zengin bahsi müşterek, mükemmel büfe, 
hususi tren va Taks'mden hususi otobüs temin edilmiştir. 

zarunamış trkek ve dişi, yerli 
ve Arap taylara mahsustur. 

Mesafesi 1000 metr<>dir. 
Ta.,yacağı siklet : S6 kilo 
Duhuliye 5 liradır. 

yerli ve Arap at ve kısrakları
na mahsustur. (Handikap). 

Mesafesi: 3500 metredir. 
Siklet: 60 kilodur. 

:!:e~:~~aEncümenemüracaat,... Fenni Boya ve Döşeme Müessesesi 
M~!~:'!:~kt!a~~ı:-· OTOMOBil sahiplerinln nazarı dikkatine 

İkramiyeler 
Birinciye 225 İkinciye 50 li-
radır 

İkinci koşu 
Dört ve daha yuka•ı yaşta 

ve hiç koşu kazanmamış yerli 
ve Arap at ve kısraklarına mah
sustur. 

Mesafesi: 2000 metredir. 
Taşıyacağı siklet: 60 kilo

dur. 
Duhuliye: 4 liradır. 

İkramiye 
Birinciye 200 İkinciye 50 li

radır. Bu iki koşuya ecnebi ka
nı taşıyan hayvanlar i§tirak e
demiyeceği gibi ecnebi jokeler 
dahi binemez. Kazanılan birin
cilik ise Yarış ve İ&lah Encü
meninin tertip ettiği koşıı.Jarda 
yine birincilik kaummış adde
dilemez. 

Her kazandığı koşu için tali
matı mahsusa mucibine• siklet 

ilave edilir. 

Duhuliye: 6 liradn. 

lkramiyele~ 
Birinciye 250 İkinciye 50 li

radır. Bu koşuya ecııebi jokeler 
binrniyeceği gibi ecnebi kanı 

taşıyan hayvanlar dahi iştirak 

edemez. 

Kayit müddeti 
Kayit müddeti 18 EylOI 931 

tarihinde başlıyacak 22 Ey!Cıl 
931 tarihinde nihayet bulacak
tır. Bu müddet zarfında mü

rauat etmiyenlerin hayvanlarr 
koşuya kabul olunmıyacaktır. 

Kayıt muamelesi için vilayet 
baytar müdürlüğüne müracaat 
edilmelidir. 

Istanbul P. T. Başmüdürlüğünden: 
Van P. T. B. M. den 1230 lira bedeli sabıkı yazın kamyon kı

şın hayvanla haftada karşılıklı iki seferli ve her seferin mecmu 
sıkleti yazın bin beş yüz kışın bin kilo meşrutlu Siirt'te ıığ 
ı;amak suretile Bitlis Diyarrbekir arası postası 21-8-931 den iti
baren yirmi gün müddetle Bitlis merıkezince münakasaya ko
nulmu~tur. Daha fazla malfımat almak istiyenlerin Diyarrbekir 
Bô!.şmüdürlüğüne ve Bitlis Müdüriyetine müracaatları ilan olu
nur. 

Y eşilköy hava makinist mekte
bi satın alma komisyonundan 

Hava makinist mektebinin mayıs 1932 gayesine kadar er
zak ihtiyacı olan on iki kalemden ibaret Sadeyağı; Şeker, 
beyaz peynir ve sairesi 8 Eylfıl 931 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere aleni münakasaya konul
mustur. 

Şartnamelerini görmek için her gün mektep idaresine ve 

sinin "Teşvikiye ihlamur" so· 
hğında 5 odalı ve gayet kulla
nışlı ev kiralıktır. İçindekilere 

ve köşebaşındaki mektep leva-
·- zımı dükkanına müracaat. -

ı_ Satılık Hane 
Fatih'te parkın üst tarafında

ki Haydar Bey sokağında "pen
cere }erine satılık levhası" asılı 
beş odalı, yeni kağir hane satı· 
lıktır. Cumartesi, Salı,Perşembe 

- günleri gezilebilir. -

!MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1 1931 Eylillün 4 üncü Cuma günü 

sabah saat 10 dıa Beyoğlunda Nişan

tataşmda Maçka tramvay istasyo
nunda camin.in karşıaında V aron 
apartunanının 2 numaralı dairesin
de muteber bir aileye ait ııadide ve 
zarif eşyalar müzayede suretile sa
tılacaktır. 

12 parçadan mürekkep limon ağa
cından mamul asri zarif yatak oda 
takımı, akaju diğer yatak oda takı
mı, şam mamulatr muşarabi salon 
takımı, asri güzel yemek oda takımı, 
sigara odası takımı. minyon bir sa
lon, pomye takımı, Maroken kana
pe ve koltuklar, diğer asri kadife 
salon takımı, yazıhane, kütüphane, 
portma.ntolar, biblolar, gümüş ta-
kımları, sofra takunlarr, çay 
takımı, tablolar, elektrik avi-
ze,Jer, aspiratör, çay maaa.la-
rı. sedefli tabureler, Türk levhaları, 
perdeler, koltuklar, mükemmel ye
mek masası, vazolar, lake dolaplar 
veaair eşyalar. Weber markalı nefis 
konser piyanosu, Anadolu Acem ha 
Jılar ve seccadeleri. Pey sürenlerden 
100 de 25 teminat alınır. 

ZAYİ - Tatbik mühürümü gaip 
ettim. Yenisini hakkettirdiğimden 

hükmü yoktur. Cide Kadıi sabıkı 

mütekait Mccit. 

ZAYİ - 927 de İstanbul Lisesinin münakasaya iştirak etoıek istiyenlerin de teminatı muvak>ka- . . _ . 
1 · · B k k"" M lm""d"" l"· • ·· 1. ·k l 7 ıncı sınıfından aldıgım tasdıkna-te erıru a ır oy a u ur ugune tes ım ettı ten sonra a a- . . t. y . . . k ta 

n1emı zayı et ım. enısını çı ar ~ 

caklarr makbuzlarile birlikte yevmi ihalede mekteote müteşek- ı cagımdan hilkmü vokhır. 605 Meh-
. kil komisyona müracaat eylemeleri met Rif: 

en mütekamil boyacılık san'at ve vesaitine malik olan müessesemizi bir defa ziyaret etmek menfaatiniz icabıdır. 

LÜKSE EHEMMİYET VEREN ŞÔFÔRLER 
Şunu hiç unutmayınız ki; bir otomob lin fevkaladeliği" ve zarafeti onun iyi bir surette boyanmııı olmasına bağlıdır. 
İşte bu zarafet ve fevkalade lüksu temin edecek yegane müessese Avrupa'nın en maruf otomobil fabrikalarından 
madut olan SAMSON, LORE, BALO ve SİTROEN Fabrikalarının boya işleri ustaba,ılığını deruhte etmiı olan ve 

1924 senesi P ARiS BEYNELMİLEL LÜKS OTOMOBiLLER Sergisinde 
altun madalya ve ayrıca takdirnamelerle taltif edilen, Resul Bey oğlu Ahmet ve şeriki Ihsan Beylerin 

FENNi BOYA Mnessesesidir. 

r>öşe:r"I~eclllk 
Bundan başka müessesem'z her nevi karoseri ve döşeme işlerini de fenni 

metin olarak imali deruhte eder. 
bir surette ve fevkallde 

>- Taksim Kışla Geçid i No. 9 

Istanbul Jandarma 
müdürlüğünden: 

imalathanesi 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune kapalı zarfla 20361 
çift yün çorap satın alınacaktır. Münakasa 13-9-931 pazar günil 
öğleden evvel saat 11 de Gedikpaşada Jandarma imalathane
sinde icra edilecektir. Taliplerin komisyona müracaatla temi- I 
nat ve tekleflerini ayrı ayrı verirler. Şartname imalathaneden 

verilir. 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat - Yerköy istasyon tarikinin 22 ~ 125 inci kilometro

sundaki Saray köprüsünün tahliyesinin beton anneye tahvili ve 
17-9-931 perşembe günü saat l S te ihalesi icra edilmek üzere ka 
pah zarf usulile münakasaya konulmuştur.Bedeli keşfi (10961) 
lira (08) kuruştur. Bermucibi kanun taliplerin depozito akçele
rini mi.istashiben yevmi mezkurda Encümeni Vilayete ve fenni 
husus için de Başmühendisliğe müracaatları ilan olunur. 
---------------------------

Istanbul Jandarma 
müdürlüğünden : 

imalathanesi 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune ve evsafları gibi ka
palı zarfla 834 yem torbası 5044 koşağı 2719 gebre 417 kılkolan 
214 keçeli belleme 369 çul 3604 fırça 834 sünger 417 keten su 
kovası 300 argan satın alınacaktır. Münakasa 13-9-931 pazar gü 
r.ü saat l S te Gedikpaşada Jandarma imalathanesinde icra edi
lecektir. Talip olanların komisyona müracaatları • 

1 
1 

1 

Tabiatın çok muhteşem bir abidesi olan 

ULUDAG'DAKİ 
Büyük Otel Açıldı 

Otel; her türlü esbabr iıtirahati cami ve mükemmel konforu haiz· 
dir. Banyo tertibatı ve nefis bir suyu mevcuttur. 

Sabah, öğle ve ak~am yemekleri dahil olmak üzre bic müsafirdcn 
beş lira ilcret alınır. 

Otele kadar mükemmel otomobil şosesi vardır. 
Müracaat yeri: Çekirge Palas ve Tophane Bahçesidir. 

-------------s ................... .,, 
Yüksek mühendis 

mektebi kaydü 
kabul muamelesi 

15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yülr 
sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahç1 

cıvarında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sS 

hah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eyltil 93 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustafıı 
şera iti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiye 
bilirler. 

MiLLiYET MATBAASI ' 
~ 


