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NUSHASI S KURUŞTUR 

,----s:ım-----=ı:::ram:--~ Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

Yeni devlette 
Köy ve şehir· lstanbul so a arında anik 

111 
Eski sakin köy hayatı hiç 

bir yerde kalmadı. Son iktısat, 
köyü ıehirden fazla tazyik e
diyor. Köye en müterakki h~
Yatı veren Amerikada dahı, 
köyde derin bir tegayyilr var. 

Hakikat şudur ki, buhran, 
d 1 beşeriyetin bütün tabaka annı 

kavramıştır. Fakat bu tabaka
lardan bazılarını şiddetli hır· 
palıyor. Bunların başında köy
lü tabakası var. Filhakika buh· 
ranın düşürdüğü fiatlere ba· 
kılır ve onlar 9öyle bir sıraya 
konursa, köylünün g.ıkar~ıŞJ 

iM. Kara Han 'ın 
Başvekilimize 
Selamları 
ismet Paşa Rusyaya 

giden kafile 
rciıini dün kabul etti 

... -,,,,......,,-- -..-···~- '----..,,ı 

ir ham madde fiatlerinln, şehırlı· 
t< nln çıkardığı mam61 madde fi. 

atlerlnden hayli a9ağıda olduk· 
ları ııı.rl.ililr. hter, buğday vt 
Çavdar ııibi ııda maddeleri ? · 
•unı lıter pamuk ve ytln ııbl 
hnale yarayan hUJt. maddeler 

Boranın viieudo ptlrtllll fell'/ıudı Yıkılan flfller oe açıkta kalan ftıldketı:edeler .. 

Dvülfüoun spor takıını ile 
Ruıyaya- giden T aİp Servet 
Beyle ayru takımda oynıyan 
Fener muhacimlerinden Zeki 
B. dün aktam saat 7 de Dolına
bahçede başvekil İlmet paşa ta 
rafından kabul edilmiılerdir. 

Takımımız Moskovada bu
lunduğu sırada, Sovyet Cümhu 
riyetleri ittihadı Hariciye komi 
ser muavini M. Kan Han takı 
mm batında bulunan zevat ile 
görüımek arzusunu izhar et
mitti. M. Kara Han Tail' Ser
vet ve Zeki Beyleri kabul ede
rek, kendilerine iki millet mü
naaebetlerinden bahsederken , 
bu ırlbi ıpor temaılarının da 
ınUletler milnasebetleri üzerin
deki İyi tesirler bıraktığına işa 
ret etıniş ve bu münasebetle 
b8§vekil İsmet paşa ve Harici
ye vekili Tevfik Rilttü Beyden 

Sabık deni% ha11tane•lnde 

.,, olıun mamOl maddelerle mu• 
kayee'e edilemiyecek nisbette 
flatten kaybetmiılerdir · 

Bora şehrimizde hatırı sayılır tahribat yapt~ 
=-~~~~~~~~~~~~· 

lıaricige pavigonıı 

Deniz 
Hastanesi 
Verem cemiyeti de Bu &ebeptendir ki, köylü· 

ııUn ellne az para ııeçiyorl, ';!(ı" 
ili tehlrden az mamOI a • • 
Yor, köylü iktısaden tehirllden 
fazla buhrandan müt-slr ol~
Yor. Bugün cihan ıııübadelea!• 
Be giren her memlekette vazı-

Karagümrükte 34, Nişantaşında 2 ev yıkıldı; 
Fatih, Kasımpaşa ve 

Haydarpaşada ölen, yaralananlar 

binayı isteyor 

Yet böyledir. . 
yeni iktııat lisanında fiat 

var! 
ınakası denilen bu hadise ve 
•on zamanda ehemmiyet.le ta· 
kip olunan meselelerdendır • Fi- O panik ve fırtına arasında 3 yerde k ••} } d btirmetle bahsetmiş ve sporcu-

yangın Çl \I, 0 en er en larıınıza Rusyada gösterilen 
• d•td• dostça istikbali, samimiyet ve 

Kaumpafa'daki etki Deniz 
hastanesinin Gölcüğe oakloluı;ı 
duğunu yazmııtık. Bot kalan 
bu binanın zabitan ve talebe ile 
efrat için nelı:ahathane ittihazı 
tasavvur olunmaktadır. Bunun 
la beraber bu hastane binaamın 
bir şehiı· hastanesi olarak bele
diyeye devri için bu civar halkı 
C. H. Fırkası Kasıml'•§a §Ube
sine de evvelce müracaat etnıiş 
ti. Filhakika nekahathane için 
bir binanın bulunması daha ko
lay olup, çok milkemınel ve e
sasen hastane olan bu binanın 
belediyeye devrini halk çok ar
zu etmektedir. 

çadır tevzı e ı ı.. · muhabbeti bizzat İsmet Paea 
........ ---.. ···---····- Hazretlerine söy)emelerini isle 

felaketzedelere birisi kadındır, . · bozulması, at muvazenesının 
köylüyü sıkıyor, köyünden 
b Kö 1.. nihayet mu• 
ıktırıyor. Y u r 

kavemet edemez bir h~e g::ı:
yor, ıehirlere do,jtru a m -

yor. bikt Buhrandan sonra r a 
artan tehirlere akın cereyanın~, 
en müterakkiainden en ııerlaı
ne kadar her memlekette jlÖ
rüyoruz. Birinin diğrinden far· 
kı şudan ibaret kalıyor kiL bazı 
memlekette köylü, aldıtı ter
biye ve an'aneden dolayı buh
ranla müvazi olarak ihtiyacını 
azaltmasını biliyor. Ve böyle 
Yerlerde şehirlere akın cereya
nı şiddetsiz oluyor. Romanya
da olduğu gibi. Bilikis bazı 
ınemlekette de köylü gene ay
ni sebeplerden dolayı, l~ti>:aç· 
larını asgari derecelere ındıre
ıniyor. Ve öyle yerlerde de §e· 
birlere akın ıiddetli oluyor. Al
lllanyada ve Amerikada oldu
~u gibi. 

Birkaç günden beri devam e
den ıiddetli aıcaktar bazı eıaki 
adamlara bir yağmur yağacağı 
iDıamını veriyor, bilhassa ka
dınlar; 

"Havada yağmur aıkıntıaı 
var, bir yağsa sıcaklardan eser 
kalmaz, ortalık serinler diyor
lardı .•. 

Buna rağmen ı·asathane ha
vaların yağmursuz, rüzg8.raız 
ııeı;eceğlnde ısrar ediyor, hatta 
dilnldl tebliğinde "rüzgar poy
razdan mutedil esecektir.,, di
yordu. 

Dün sabah hakikaten havada 
hiç bir fevkaladelik yoktu. Hiç 
kimse feliketamiz bir fırtınayı, 
bir yağmurudeğil,hatt.~ bi~. esin 
tlyl bile muhtemel gormuyor
'" ' · F,.kıı.t saat on buçuğa doğ-

Köylerden tehirlere akın 
lnemleketimizde de var. Fakat 
ınaalesef bizde, bu cereyanı, 
batka yerlerde olduğu gibi, r~
kaıntarla tesbit etmek kabı} 
değil. Biz, Türk köylüııün~n 
tehirlere akınını mUtahede ıle 
iktifa ediyoruz. Saymıyoru~, 
lıeaaba vuramıyoruz. Halbukı, 
Türk köylüsüne çarpan buhra
lllıı şiddetini ve Türk köylüsü· 
il.~ bııhrana karşı koyduğu 
tahammülün derecesini ölçme
~e en esaslr miyar olan bu 
(dahili muhaceret) rakamlan· .. 
tıııı bilinmesi lazımdır. Ancak ':~ - _,,. ,· ....ı·~~"i 
oıı.ların yardmıile cer~yan~ ;.m-inöniinde galmur .. 
te,,kifi ve ailr'atinin değıştlril- 1;;,. d 
IJ.ı boranın başlangıcın a 

esi kabil olabilir. k k ıgor 
Müderris hal açış d 

· AL1 . 1 · ik etinde hava a Nizamettın ru Jıma 11t am 1 . h" 1 
~""""===::;~~~==== . b"r en bire karabulut aı ası 

k •]" t} • ı b 1 d ve bunlar yavaş ar vı aye erı olmaya ~'-: ~stüne çöktü, sa-

lbrahim Tali Beyin Y:~:!ı ş;n r~irde şiddetli bir 11: 
f • h } a b" f t na bir ka11rga ç -te tış seya at arı gir, ıı· ırki kt. tozdan du-.. u U Şehir so a arı '.n Ş 2 (Hususi) - mu~ tı, ilınez bir hale gel-

ılll.Ufettiş lbrahim Tali Bey be- mandan Ş'( uçuyor ağaçlar 
talıeri.nde Van valisi Mithatı di, kiremıt .. e~.lü or e;ler yıkılı 
~'"Yiş müdürü Şükrü, hususi yerinde~. 5~:buy gUrilltü esna-
aleın müdürü Hi§im Beyler yor ve. butul üthi§ bir fela-

ı:ı)d • h d 1m· e -- .ıa ınsan ar m ku (:'." Ugu al e, Gevaaa ge ış v sım> k r ıla acakları kor sµ 
llınhuriyet Halk Fırkasının ketle •1 Ş 1

1 iltica etmeğe 
)~· k" t ·ı kapa ı yer ere d ı yapılan binasının uşa , ı e 1 d Aradan beş on a 
~;sınini yapmıttır. Devairl tef· koşuyor ar ı. , 
~ş eden ve geceyi Gevasta ge- " ti ~ 
~~~~ lbrahim Tali Bey, Van f, 
lfı:ıluııün cenup yolundan l{eç 

l~i~ Muta vasıl olmuşlardır. 
kt uç gün Mu~ta kaldıktaıı 

'ı:ı ~ ı· . t:' ıı.ra, beraberinde Muş -~~ 1~1 
etruh Bey ve sıhhiye mudiirü 
lduğu halde kazaları dolaş· 
~, 'Ve binlerce köylü ile tema• 
~tıı.· B k'"Y le ıştir. lbrahim Tali ey 0 

~ td.e ve yollarda "Y Afasın cüın 
llrıyet ," ıtidalarile karşılan: 
1Hır. İbrahim Tali Bey ikı 

Haydarpaşa miş~~ip Servet ve Zeki Beyler 

Garı ' dün akşam Dolmabahçe sara-

--· 

--· 

ÇlJküntil esnasınaıı enkas altında kalanlardan 
iki garalı Cttrralr.paşa lıa11tan11sintle 

kikalık kısa bir zaman geçti ve kapamaya çalışıyor, on~nla u~: 
bu ıiddetli fırtınayı gene ondan raşll'ken da~ı.n _uçtug.unu g.:;ı. 
a9ağı tiddette kalmayan bir rüyor ve biribınnı takıp eden 
yajtınur takip etti. Fırtınanın bu felaketler karşısında ça~~ 
yapbğı tahribatı yafmur ta- aiz kalıyor, mu_kaddı:rata !es 1

• 

mamlayordu. Oluklar batalı- mi nefaediyor, ak~betı beklıyo~
yor, topraklar göçüyor ve dıvar du. Fırtına ve yagm~~dt dakı
lar yıkılıyor, herkea, her ev ay ka devam etti. ~~ mu . et zar
nı teliı, aynı korku içinde çır- fında belamabelag şehır allak 
pınıyor, akıntıya çare arayol', bullak oldu. Haydarpaşa, ~a
frtmanın kırdıltı cam çerçeveyi tih, Kasımpaşada ad~mlar öl-
yaltmura kartı batka feylerle (Devamı 6 ıncı sahıiede) _ 

Hamiller müzakereye 
gelmiyecekler mi? 

Ecnebi mahafil müzakerenin ye
niden başlamasını 

şimdilik mevsimsiz buluyor .. 
Düyunu umumiye himilleri 

vekillerinin yakında Ankaraya 
giderek Maliye vekiletile yeni
den müzakereye girişeçekleri 
hakkındaki haberler ali.kadar 
ecnebi mahafilde tekzip olun· 
maktadır. Bu mahafllden aldı· 
ğımız malumata nıazaran, dü -
yunu umumiye meclisi Türkiye 
vaziyeti iktıaadiye ve maliyesi
nin, hiç olmazsa beş sene".e ka
dar bir müddet için, senelık ta
ksit miktarlarının tenzilini 
mecburiyet haline koyduğunu 
eaas itibarile kabul etmektedir. 
Fakat hamiller 'hükilmet tara- 1 

1 

Ecnebi hamitlerden mösyö 
Deklozig• ve Vagt 

1 ı fından verilmek istenilen sülüs 
miktan az bulmaktadırlar. An 

' !aşıldığına göre, bu hususta pa 
zarlığa giritmek arzuıundadlJ'· 

---Nihayet sigorta bede-
lini almak kabil oluyor 

Harbı umumi esnasında bir 
infilak neticesi olarak üst katı 
vebazı kısrmları harap olanHay 
darpqa gannm sigorta bedeli 
sigorta ,irketlrinden bir türlü 

1 alınamamakta idi. 
Bu hususta Hük6metle si

gorta şirketleri arasında bir 
anlaşma hiaıl olmuftur. Bu hu 
susta hazırlanan proje de Dev· 
let şurasından ve Heyeti vekile 
den geçmiştir . 

itilaf ' 

ANKARA, 3 (Telefonla) -
Maliye Vekaleti ile Haydarpa
şa yangını sigorta şirketi ara
sında sulh mukavelesi imzalan 
mıştır. Bu mukavele mucibince 
şirket•• hükl'ımete 15 gün zarfın 
da ve de/aten 194 bin lngiliz fi 
rast, yani 2 milyon Türk Iİl'ası 
tediye edecektir. 

-----~~-

Sof ya 
Telefonu 
lstanbul'la Sofya dün de konuşa-

madı. 

Uzun müddetten beri tecrübeleri 
yapıldıktan sonra, nihayet mükem
melen konuşmakmümkün olan Sof
ya hattının dün umuma açılması 

r.1ukarrerdi. 
Dün daha sabahtan itibaı·en ls

tanbul gazeteleri ve birçok kimseler 
Sofya ile konutmak için randevu al· 
mı,lardı. Muhabereye ""'!anabilme
si için Sofya merkezinin lstanbul'u 
açması lazım geliyordu. Fakat bü
tün intizarlar boşa çıktı. Dün gece 
geç vakte kadar Sofya merkezi bir 
i,aret bile vermedi. 

Buna sebep olarak, dünkü tiddet-
11 kasırga ve yağmurlann telefon 
hatlarını tahrip etrijii zannedilmek
tedir. 

Yeni Maarif 
kadrosu 

lar ve, her halde anl8§Dıak lıti- Mektep müdürleri ve 
yorlar. Fakat hamillerin katiy. 
yen yanaşmak htemedlkleri muallimler arasında 
nokta 1928 senesinde aktedl- yapılan tebeddülat 
len mukavelenin her ne şekilde 

ı olursa olsun tadilidir. Bu itibar T ı• • 
ladır ki hamiller vekillerinin ayin ıstesı son 

yına giderek, Başvekil Paıa ta 
rafından kabul edilmek sureti
le M. Kara Han'ın arzusunu ye 
rine getirmişlerdir. M. Kara 
Hanm selamlarını alan Ba§ve

. kil Paıa, bu doetane hatırlayış-
(Devamr 6 mcı sahifede) 

Bundan ba,ka Verem Cemi
yeti de Vilayete müracaat ede 
rek burasının verem hastanesi 
ittıhazina müsaade istemittir. 

İslanbııl Erkek muallim mektebi izcileri müdirleri 
Saffet Beyle beraber 

Mektep ihtiyacı karşısında 

'lf 1.•ıl • f • Çocuk velilerinin bu 
lY.l l ıge • müşkülünü hallediyor 

Is. Erkek muallim 
n1ektebi 

Erkek Muallim mektebi.. Muaf 
lim mektebinin ne kadar eski bir 
irfan müessesemiz olduğunu biliyor 
musunuz? mektebin müdürü Saffet 

B. bu kıymetli ve yatlı müessesemfz 
için biı· tarihçe vücudc getirmiş .• ya 
kında neıredecek.. Brotürün mü9~ 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Dünkü yağmur şehrin bir çok cadde ve 
sokaklarını gene göl haline getirdi.. 

/ müzakeı·e için gelmelerine ec- haberlerimizdedir 
nebimahaf· ııil:d:e__:i:m~k~a~n~g:ö:ru:··~l:- ~~~lıllllllll.,..,...,..,,..._~~.l..~ ..... ~-"--~~~~~~~~~~~~ ............ ~~~~~~~• 
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Siyast tefrika: 12 

KARA BİR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Azb Hildagi 

Ben de mahpusum .• 
Görüyorum ki canınız sıkılıyor. 

Onun • • 
ıçın 

sizinle 
.. .. """ geldim •. goruşmege 

Silviyo yaaıyOI': 
" •. Odam zemin katında, pen 

-eresi avluya bakıyor. Şu dar 
odada bir aııırdanberi kimler 
yaıad• ve daha kimler ya,ıya
cak ! Ey teylerln bitmez tüken 
mez değiımeleri ! Ey zamanın 
geçmesindeki çabukluk! Sizi 
düşünen bir adam servetinin 
kaybolmaamdan, bir hapisane 
odasına gömüldüğünden, ya
hut , idam edileceğinden kor
kar mı? Dün dünyanın en mea 
ut adamlarından biri idim. Bu 
gün hayatımın hiç bir ııevki 
yok. Hürriyet, arkadatlar, Ü· 

mit! Hayır, kendimi niçin al
datıyorum? Beni buradan ya 

d daha berbat işkencelere götü
d recekler ve yahut cellada vere 

cekler.. Ben öldükten ıonra 
Y sarayda ölenlerden ve muhte
n tem cenaze alaylarile kalkan
y !ardan ne fark•m olacak? Bu 
b felsefe bana kuvvet verirken t babam, annem, hemıirelerim 

ı ve sevdiklerim gözümün önü
' b· ne geldiler.. İçim szladl. Bir 
ı K çocuk gibi ağladım.,, 

fu Silviyo, biraz daha ata~ı-
1 da devam ediyor: 

te "P d kt b" ık· encerem en uza a ır 

: • çocuk görüyorum ve itaretle 
111 konuşuyorum; bu da olmasa .•• , 
m "G" b k 'tr .. un ça u geçer, geoe 
• ' olunca da karnl1111l doyurur, ·:r ıstırapsız yatarım. Uyuduktan 
a sonra yatağım hapisane damı

"!' nın altında mı yoksa bir konak 
:ıı veya sarayda mı, kim farkına 
giı k' B varaca .,, 

"' Evet, Siniyor Silviyo .. Kar 
na nmı doyurabilen ve uyuyabile
VÜ cek yerleri olanlar için çok 
;:ul doğru bir felsefe . 
Eh Sonra Silviyo'nun odasını 
;ul değiştiriyorlar. Pencereden i-
5a; şaretle konuştuğu dilsiz çocuk 
;'1a tan da mahrum kalıyor • 
en . 1 h · .. nsan yüzüne asret kal-
oır dım, diyor, penureme gelen 
puı bir iki kannca ile vakit geçiri
ıle yorum. Onlara mükellef bir 
balı ziyafet çektim. Karınları do
Y aı 
1 yunca gittiler. Bir alay karm-
urı: ca daha davet ettiler. Perıce
?ey remin içi karıncalarla doldu. 
Ha B eni eğlendiren bir şey daha 
rna~ vaı-. Kapandığım odanın bir 
t 1: kötesinde ağ kurmuı bir örüm 
ıln k O ce . nu da tatarcık ve sinek 

1 !erle besledim. Y ava! yavat 
:y: ahpap olduk; ahpaplık o dere-

ceye vı:..-dı ki yatağıma ve eli
ad. min üzerine kadar gelip yaka
ıre ladıitı:ıı avları alacak kadar tek 

lifaiz olmuştu.,, 
Azizim, Sih·iyo .. Sen ne 

bahtiyar mahpussun! Yer ve u 
yu:sun .. Vakit geçirmek için 
de ya bir dilsiz çocuk, yahut 
karıncalar bulursun. Ben ise 
bir akrepten bile mahrumum .• 
Bir akrep .• Şimdi ne kadar işi
me yaradı! 

Karla.rı ezerek yaklaşan a
yak sesleri beni Silvİyodan a
yırdı. Biraz evvel penceremden 
geçtikle,fr i gördüğüm nefer
lerden biri penCP-remin önüne 
gelip durdu. 

- Bonjur, kapiten! 
d Çektiğim me,akkat üzerine 

bir de bu neferlerin kaba litİ
e feleri pek ağır geliyordu. Ar
h kamı döndüm, gezinmeye bat 
a !adım; o tekrar etti: 
r , - Bonjur, Mösyö Lö kapi

ten . 
ıl 

l 

e 

r 

Döndüm, 
- Bonjur, dedim ve "ne İl· 

tiyorsun?,, diye bir tavır al-
dım. 

- Ben de mahpuıum, de
di, görüyorum ki camnız aıkı
lıyor, sizinle konuşmağa gel
dim . 

Pencereye yaklaştım. 
- Mahpuıunuz da nasıl 

gezebiliyorsunuz, dedim. 
- Çavuş arkadatundır, 

bahçeye çıkmama müsaade edi 
yor. 

- İki defa yoklamaya g1!9 
geldim. On beı gün hapis ce
zası verdiler. Beş günüm kal
dı; sonra da tezkere alıp mem 
leketime gideceğim. 

- Memleketiniz? 
- Liyon. 
- İsminiz? 
- Bertran. 
Arkasına baktı, kimse bu

lunmadığını görünce yavat se& 
le: 

- Size çok fena muamele 
ediyorlar, Kapiten. 

Şüphelendim. Esirleri ve 
ve mevkufları söyletmek için 
aralarına sahte esir ve mah
pus koymak Fransızların çok 
kullandığl bir usuldür. 

- F ranaız usulünü bilme
diğim için bir fey söyliye
mem, dedim, eğer ecnebi mev
kuflara hep böyle yapılııona 
şikayet bir ıey yoktur. 

- Hayir, yüzbatım, bizde 
mahpuslar, kim olursa olsun, 
çok iyi muamele görürler. Ye 
mek. yatak, teneffüs .• her te)' 
verirler. Fakat •. 

Nefer durakladı, ben sözü
nüzü tamamlamak istedim: 

- Fakat, dedim, ben siya
si bir mevkuf ve siyaai bir esir 
olduğum için, değil mi ? 

- Ne olursa olaun. Her 
halde yiyecek vermeyişleri çok 
fena •. Yukarda bir arkadatım 
daha var, Jan .. Onunla daima 
sizi konuşuyoruz. Hiç İyi yap 
mıyorlar. Biz bugün karar ver 
dik: Kendi yemeğimizden si
ze de vereceğiz. 

Şaşılacak bir şefkat .. İtte 
benim bildiğim Fransızlar bun 
lar, O halde o bahriye zabiti 
hangi milletten? 

-Teşekkür ederim, dedim, 
görüyorsunuz ki benim yemek 
ten ziyade adalet ve insanıye 
te ihtiyacım var. Ne olaca
ğım? Niçin beni bu çıplak oda 
da tutuyorlar? 

- Hakkmızda hiç bir şey 
bilmiyorum. Fakat öğrenebili
rim. Herhalde getireceğim ye 
meği kabul etmenizi rica ede
rım • 

Y armı saat sonra bir elin -
de çinko bir tas, ötekinde be
yaz bir ekmek parçaaile geldi. 
iki senedeııheri yüzünü görme 
diğimiı: bu beyaz ekmek bat· 
ka bir yerde verilseydi bir pas 
ta kadar lezzetle yenirdi. İki 
gündenberi bir şey yememit 
olmama rağmen canım hiç is
temiyordu. Esasen odamın 
küflü soğugu diş etlerimi ka
bartmış ve dişlerim ağrımağa 
batlamıf olduğundan yiyemi
yecektim. 

- Mersi, Bertran, dedim, 
hastayım; yiyemiyeceğim. 

- Yiyiniz, yüzbaşm, size 
kuvvet verir. 

- Kuvvet yaşıyacak adam 
lar için faydalıdır. Benim tali
im belli değil ki .. 

- Ümitsizleomeyiniz .• Yi
ymız. 

Çinko kabın içinde etli ku
ru fasulye vardı. Birkaç lok
ma yedim. Bertran geri çekil
mi~. etrafını gözetliyor. Bir 
aralık pencereye yaklaşll. 

- .l{ica ederim, dedı, ı:abit 
ıelirae ben kaçarrm, siz bu ka 
br orada bir yere saklayınız; 
tekrar mahpusluk verirlerse 
tezkere alamam sonra . 

- Peki, Bertraıı, fakat bu
rada kabr saklyacak hiç bir 
yer yok. Benim yapabi!eceğım 
bir tey varıa o da zabit kapı
dan ılrerken bunlan pencere
den karlana içine atmaktır. 

- Öyle yapınız • 
Gelen, tiden olmadı. Kabı 

Bertrana verdim. Giderken be 
ni selimlaclı Te ; 

- Hotça kalınız, dedi, ben 
yar111 yine gelirim, 11kılmayı
nıı:, Kaptin. 

MiLLiYET CUMA 4 EYLÜL 1931 

HARüCi HAIB~RLE:R 
Avam kamarası içtimaa çağrıldı .. 

·-----~~--~~-

Başvekil M. Mac Donald meclisten evvela itimat 
reyi isteyerek işe başlayacaktır .. ------..:.... 

Milli 
Hükumet 
50 reyden fazla ekse

riyet temin edecek 
LONDRA, 2 A.A. - Hükıimet 

henil:z parLlmento mesaisi için tad· 
bik edeceği şekli tetkik etmemi! ol
makla beraber ıöylendiğine göre ev
veli Avam kamarasından bir itimat 
reyi istemek üzere işe başlıyacakhr. 
Bundan sonra mali münakaşalara 

geçilecektir. 

A11am kamarası 8 eylülde 
toplanıyor 

LONDRA, 2 A.A. - Avam ka
maraıu reiai, meclisi 8 eylUlde içti· 
maa davet etmittir. Bu karar, mali 

programına ait noktaları beş aaatlık 
bir celseden sonra itmam etmiı olan 
kabinenin içtimaını müteakıp ittihaz 

edilmiıtir. 

Milli hükumet 11e 
A11am kamarası 

LONDRA, 2 A.A. - Milli hü
kıimetin Avam kamarasında 8 eylul 
de beyannamesini okuduğu vnkit el
li reyden fazla bir eluerlyet kazana. 
catı tahmin olunmaktadır. 

Hükumetin kuvveti her gün yeni 
unaurlann iltihakile artmaktadır. 

Milli hükllmetin muarizlerine 
meydan okuy1t1u "yollar ve çareler 
komlıyonu,, ismi verilecek mali bir 
komiıyon teşkil teklifini natık bir 
karar sureti tevdi şeklinde tecelli e

decektir. 
Müzakereyi M. Mac Donald aça

caktır. M. Baldwln ve M. Samuel 
ele sö:o: alacaklardır. 

Bir kaç ırüne kadar M. Snowden 
tarafından bildirilecek olan yeni ver 
ırilere ait tafıiliit henüz malı1m bu
lunmamakla beraber hükumetin sa
nayie yardım etmek niyetinden ol
duğu ve sanayi erbabına yeni yük· 
ler tahmil ebneği istemediği öğre. 

nilmittir. 

Mahalli idarelerin de korku ve 
telqtan mühim taaarruf tedbirleri 
almıyacaklan ümit olunmaktadır. 

Çünkü bu kabilden tetbirlere bat 
vurulması iısizlik adedini çoğalt

mak neticesini haarl edecektir. 
Adliye birinci Lordu Lordlar ka

marasının ela 8 eylulde toplanması
nın umumi menfaatler icabatınclan 

olduğunu söylemiıtir. 

A11am kamaraslnın açıl
masından e11vel 

LONDRA, 33 A.A. - Resmi ma 

hafi!, hükumetin değişmeaile lngil
tere'nin harici siyasetinin hiçbir ta
dile uğramıyacağını kayclebnekte
dirler. Diğer taY>ftan laı·d Re~<Iİn>J 

İn Cenevre'ye l'İtmemiş olması ken .. 
disini.n inkan kabil oımıy;;ı,;ı mu .. •..l· 

tiaaıının lngiltcre'de vücudini el
zem kılmasından ileri gelmittİr. Ne
zaretler mehafili bu içtima devresin 
de dü§Ünülen mali tetbirleri alabil
mek makıadile hükumetin ilk itinin 
bir maliye komisyonu tayin etmek 
olacağını söylemektedirler. 

Müzakuat açılınca M. Mac Do
nald itimat meselesini vazedecek ve 

M. Baldwin ile Herbert Samuel nu
tuklar söyliyeceklerdir. Kabine ek
seriyet kazanacağı tahmin etmekte
dir. M. Snowden ancak ertesi günü 
kabinenin tekliflerini Avam kama· 
ra.sına arzedebilecektir. Kabinenin 
programı henüz muhteviyatı hakkın 
da biçbir fikir hi11l edilmem.it olan 
batlıca iki kanun projesini mubtevi
dir. Salô.hiyettar mehafil hükii.metin 
iktısacli inki!afa zarar vermemek 
ınakaadile ıanayi erbabına munzam 

vuırller koymamaia billıaasa itina 
etti(ini israr ile söylemektedir. Ne
zaret komiteleri buırün de toplana· 
caklar ve kabinede öileden sonra 
içtima edecektir. 

M. Mac Donald'ın bir 
m•ktrıbrı 

LONDRA, 2 A. A. - Leaham 
intihap dairesi amele partiıinin ken· 

diıine istifa teklif eden karan Üze
rine, M. Mac Donald, parti katibine 
verilen bu kararın kendisini çok mü

teessir ettiğini yazmıttır. Ba,velUI 
mektubunda ezcümle; kendi ve ar• 
kadaıları bu tarzda hareket etmiş
lerse mahza İ!sizleri hakiki bir sıkın 
bdan kurtarmak ve İtsizlerin tahsi
uıt, nwiiMkün olaWlcliii kadar id.rne 

Cenevre 
Müzakereleri 

----··--
Rüchanlı tarifelerin 

tevsiini istedik 
CENEVRE, 2 A. A. - Müteka

bil muavenet tali komisyonu maliye 
ve ikt•ıat mutahaısıslarile itıizliğe 
dair Avrupa komitesinin vermiş ol
duğu raporları kabul ebniştir. Zahi
re meselesinde M. Politis, (Yuna· 
nistan) Türkiye, Portekİ7 ve lspan 
ya mümessilleıi tarafından takviye 

edildiği halde rüçhanlı tarifelerin 
genişletilmesi hakkındaki Yun•n ta 
lebini yeİıiden mevzuu bahsederek 

bu tarifelerin diğer istihsa1ita ve 

bilhassa tütüne de teşmilini İstemit
tir. Hususi hakemlerden müte~ekkil 
bir heyet bu teklifatı tetkik edecek
tir. 

rvt. Françoiı Poncet celsenin niha 
yetinde M. Masiğli ve Curtius ile 
uzun mü<ldet görüımüştür. 

Fransız murahhaslarl 
PARIS, 2 A.A. - M. Lava! bu 

akşam Cenevre'ye hareket edecek 
olan M. Flandin'i kabul etmi,tir. 
Batvekil Akvam cemiyeti mesaisi-

nin safahatından haber almak üzere 

balen Ccnevre'de bulunan M. Fran
çois Po!tcet ile telefonla ·gÖrÜtmü~ 

tür. 

Belçlkah 
Profesör 
M. Moulin ltaıyada 

mahkum oldu 
ROMA, 2 A.A. - Moulin'in 

mahkemesi srraıında Atbeaini'nin 

müdafii mahkemeden müekkili hak 
kında merhamet ve şefakat talep et
mittir. Moulin'in müdafii Maitre 
Gregoraci, müteakılaen söz almıt, 

cürüm ve fesadın mevcut olmadığı· 

ru söylemiştir. Mumaileyh Moulin' -

1 ispanya 
Karışıyor 

Saragosta sokaklara 
mitralyozlar kondu 
SARAGOSSE, 3 A. A. - Sara· 

gosse'daki umumi grev h8.diaesiz de 

vam ediyor. Mesai umumi ittihadı 

murahhasları valiyi ziyaret etmişler 

ve dün takarrür ettiği veçhile araba 

larla tramvayların bugün sefer yap

malarının ihtiyatsız bir hareket ol
duğunu söylemİ!lerdir. M. Maura 
vali ile telefonla ~örüımüt ve mesai 
İttihadı murahhaslarının fikirlerjn~ 

rağmen bir kısım tramvay ve ara· 

batarın askeri memurların nezareti 

altrnd:\ işlemelerinin muvafık olaca

ltrnı bildinni,tir. Saragosse'dan ta
lep edilip Barcelone' dan gelen sivil 

muhafız kıt'aları bu sabah karaya 
çıkmışlardır. Öğleye kadar bir ka
rıııkJık çıkması ihtimaline mebni 
ınitralyoz kıt'aları derhal müdahale 
ye hazır bir halde beklemitlerdir. 
Birçok grevciler sokakları dolaşarak 
mağazalRrı kapamağa icbar etmekte 
dirler. Sivil muhafızlaı· içtima et
mekte olan bir kabileyi dağıtmak 

istemi1 ve içlerinden bazclarını t&Y· 
kife teşebbüs etmiştir. Binlerce grev 
ciler muhafızların Üzerlerine hü

cum ile tevkif olunanları hapishane
ye götürülmekten kurtarmak iste-

t 

miıtir. Silih atmağa mecbur kalan 
si.vil muhafızlar bir şahsı yaralamı§· 

!ardır. Y etiıen takviyekıt'aları bü
tün yol imtidadınca korkutmak için 
havaya silah atmışlardır. Saat 14 tc 
süvari kıt'a•ı toplanmak istiyen 
grevcileri dağıtmak maksadile bir 
hücum yapmıttır. Ticaret odası, Va· 
linin ticuetbaneleri açdlrtnak niye

tinde olduğunu ilan etmiştir. 
HükUmet makaniatı tarafından 

alınan şiddetli tetbirler halka emnİ· 
yet vermektedir. 

VALENCE, 3 A. A. - Pirinç 
hasadı münasebetile Juncar mınta· 

in faaliyetini yadederken Basanesi.'- kasında. ehemmiyetli bir amele hare 

nin genç muallim üzerindeki nüfu- keti baılamııtır. Birçok tahrikatçı· 
· · M ı· k d' lann mevcudiyeti söyleniyor. Bu 

zuna ııaret etmış ve ou ın en ı-.. mıntakanın birçok kasabalarında u-
sini tehlikeli bir serkuze~te atmış ve 1 • '--·l t Ş'dd l' h' mumı grev ~ aınış ır. ı et ı a-
f azla bir sai ile bunu İtmam etmiıtir, diaeler zuhurundan korkuluyor. Si· 
ancak bunda hiç bir kasit cürmü vil muhaflZ kıt'aları ve nahiye mü

yoktur. Bu da maznunun mektupla- dürleri tahrikitçıları tevkif için tid
nn muhteviyatını ve sandığının di.. detli emirler alnuşlardır. 

binde çift bir kat olduğunu bilmeme SARAGOSSE, 2 A.A. - Barce· 
loneden gönderilen Nilis kıtatı So-

aile sabittir, demiştir. Avukat, mah. ı·agoıse'a aelmiılerdir. 
kemenin maznunun ihtiyatstz hare. Bir takım kargaşalıklar olma,ı 

ket etmi, olduğunu takdir edeceğini 1 ihtimaline mebni mitralyozlar iıle·, 
fakat bunda fena bir maksat takip meğe hazır bir hale konmuıtur. Tüc 
ebnemiı olduğunun da unutulmama car ve esnafı dükkanlarını kapamak 
smı zikrederek genç muallimin çok için zorlayan nümayişçiler zabıta 

tarafından dağıtılmıttır. Birçok kim 
ehemmiyetsiz olan hareketine kaqı 
verilen cezanm tahfifi talebile iktifa 
etmiyeceğini ve hatta bir ceza tayi. 

ninin bile mümkün olamıyacağını 

ileri sürmüttür. 

Roggi ve Fassati delillerin fikda. 

nr hasebile beraet etmiılerdir. M. -

Moulin ceZaıını ikmal ettikten son· 

ra budut baricine teb'it edilecektir. 

etmek makaadile yapmrt olduklar~nı 
söylemiı ve"mübrem ve zaruri lelik 

ki ettiğim vatani vazifemi ifadan 
beni menetmefe matuf olan ve bil
haH& yevmiyecileri dehıetli bir fe

liikete sürüklemesi mulıtemel bulu
nan böyle bir karara biçbir sebep ve 
suretle inkiyat edemiyeceğim, kara
rnuza ancak deruhte etmit olduğum 
vazifeyi ifa ettikten sonra cevap ve .. 
rebileceğimi ve ondan evvel birfey 
yapmaklrğun mümkün olmadığını 

biliniz'' demittir· 

Yeni hükumetin harici 
siyaseti 

LONDRA, 2 A. A. - Milli hü
kumetin takip edeceği harici aiya•et 
dahili mahiyette biı· takım müstacel 
meselelerin müzakeresi dolayısile 

ıon safha brrakılmış &İbi görünmek· 

tedir. 
Bununla beraber evvelki hüku· 

metin harici ıiyaıetine ait istikamet 

te hiç bir inhiraf vuku bulmamııtır. 
Hariciye Nazırı Lord Reading kabi
nenin bir biri ardr sıra yaptığı içti~ 

malar arasında müsait bir zaman bu 
lur bulmaz Harici siyaset hakkında 
lteyanatta bulunacaktır .. 

ıeler tevkif olunmuştu1·. 

iki sablk nazır te11kif edildi 
MADRID, 2 A.A. - Primo de 

Rivera kabinesi azasJndan sabık ilci 
nazır hu sabah tevkif edilmişlerdir. 

----~~---

Nautilus'len 
haber yok! 
Üç günden beri telsiz

lere cevap vermiyor 
OSLO, 2 A.A. - Bergen telsiz 

telgraf İstasyonu N autilus tahtelba
hirile olan son telsiz muhaberesinin 

30 ağustos sabahında yapılmıt ol
duğunu bildinnİf ve bundan sonra 
tahtelbahiri her gece çağırmıı olma
sına rağmen hiç bir cevap alamadı

ğını söylemiştir. Tahtelbahir su al
tında iken telsiz mevcelerini almak 

husuıunda kudreti çok tenezzül et
mektedir. Belki sükütunun sebebi 
de budur. 

lnv.ilterenin Filistin 
büyük komiseri 

KUDOS, 3 A.A. - lngiltere'nin 
Filistin büyük komiseri M. Jhon 
Chamcellon vazifesi bitmiş olduğun 
dan lneiltere'ye müteveccihen ha· 

reket etmiıtir. 

Sabık Yunan kraliçesi 
Venedikte 

VENEDIK, 3 A.A. - Sabık Yu 
nan kraliçesi, refakatinde kızları ol. 
duiu halde burayn arelmiitir. 

.. .. '-· . - .--..~ . 

il( 

Yeni maarif kadroları 
ANKARA, 3(Telefonla)-1 Faıka H. lstanbul kız muallim 

K~st.~~oni M_uallim Mektebi me.kte.~i. terbiye ve ruhiyat mu 
muduru Vehbı B. Antalya orta allımlıgıne, Burn kız muallim 
mektep müdürlüğüne, Gireson mektebi muallim muavini Zeh· 
orta mektep müdürü Zeki B. ra H. kız muallim mektebi 
Kendi arzusu ile muallimliğe Türkçe muallimliğine, Bursa 
taY.~. e.~ilen ~ursa ~rta me~tep orta mektep dikiş muallimi 
muduru Tevfık B. ın yerme, Didar H. Kırklareli orta mek
Mers.in orta mektep müdürü tep dikiş muallimliğine, Bolu 
Ramız B. Çanakkale orta mek- orta mektep fransızca mualli· 
tep müdürlüğü.ı;ı.e~. .~anakk~le mi Lebip B. Sinop orta mekteı; 
orta mektep muduru Hamdı B. fransızca muallimliğine Bolu 
Mersin orta mektep müdürlü- orta mektep fransızca 'mualli
ğüne, Gelenbvi orta mektep mü mi Hamit B. Tokat franszca 
dürü Kemal B. Gazi Osman Pt 
orta mektep müdürlüğüne, Ya 
lova orta mektep müdürü Ah
met Tevfik B. Kütahya orta 
mektep müdürlüğüne, Nevşe
hir orta mektep Türkçe mual
limi Turgut B. Nevşehir orta 
mektep müdürlüğüne, Trabı:on 
Gazi orta mektep müdürü ima 
deddin Bey Samsun kız oı·ta 
mektep müdürlüğüne tayin e
dilmişlerdir. 

!star.bul ilk tedrisat müfet
titi Sıdkı B. Trabzon kız orta 
mektep müdürlüğüne, Ankara 
ismet Pş. kız enstitüsü ve kız 
orta mektep müdürlüğüne Ba
lıkesir kız orta mektep mUdürü 
Münür Hayri B., Tekirdağı or
ta mektep dikit muallimi Meli
ha H. Bursa dikiş muallimliği 
ne, İstanbul kız orta ı·iyaziye 
muallimi Hatçe H. Erzurum 
riyaziye muallimliğine, İstan
bul kız orta fransızca muallimi 
Nimet H. Tarsus fransızca mu 
allimliğine, İstanbul beden ter
biyesi muallimi Neciye H. An
talya beden terbiyesi muallim
liğine, Bursa lise tabiiye mual
limi Hamdi B. Adana lisesi ta
biiye muallimliğine, Bursa İn
gilizce muallimi Celaleddin B. 
Üsküdar lisesi İngilizce mual. 
limliğine tayin edilmiılerdir. 

Bursa kız muallim mektebi 
terbiye ve ruhiyat muallimi 

muallimliğine, Bolu kız mual
lim mektebi franaızca muallimi 
Semahat Şevki H. İzmit Türk· 
çe muallimliği.ne , Bolu kız mu· 
allim mektebi tarih ve coğrafya 
muallimi Zehra H. Mersine, 
Bolu kız muallim mektebi riya
ziye muallimi Fatma H. Çem
berlitaş orta mektebine, Bolu 
kiz muallim mektebi fizik mu
a~limi Nüzhet H Kırşehre, Ga
zı Osmanpaıa orta mektebi ta
biiye muallimi Şefika H. Anka
ra kız orta mektebi tabifye mu
allimliiine tayin edilmitlerdir. 

Bolu muallim mektebi dikit 
muallimi Feride H .Silifke di. 
ki! muallimliğine, u,ak kz or
ta mektebi müdürü ve tarih 
muallimi Tayyar B. Tarsus or
ta mektebi tarih ve cografya 
muallimlijine, u,ak beden ter 
biyesi muallimi Necati Bey 
Muğlaya, Akşehir Türkçe mu 
allimi Sadettin Bey Gireaona 
Davutpafa T abiiye muallimi 
İhsan Fahir Bey Gaziayıntaba, 
İzmit Türkçe muallimi Muhsi
ne Hanım Gazi Oıman Paşa 
Türkçe muallimliğine, lzmit re 
sim muallimi Raife Hanım Ve
fa ortamektebi reıim muallim. 
liğine, Kadıköy kız ortamekte
bi beden terbiyesi muallimi Se 
miha Hanım Niğdeye tayin e
dilmişlerdir • 

Fransız başvekili ve hariciye nazırı 
bu ay içinde Berline gidecekler 

. PARIS, 2 (A.A.) - Havas Ajansının siyasi muharririnin 11· 

tıbbaratına nazara".! M. Lava! ve Briand eylfil sonlarında M. 
Curtiusu ziyaret edeceklerdir. Mumaileyhim 26 27 28 eylüliı 
Berlinde geçireceklerdir. ' ' ' 

lngiliz Devlet eshamı düşüyor 
LONDRA, 2 (A.A.) -- Hükfimetin mali tedbirler ittihaz et

mesine intizaren İngiltere devlet eıhamı dütmekte devam edi
yor. 

Amc;rika ve terki 
teslihat 

VAŞiNGTON, 2 (A.A.) 

Har<ciye dairesi terki teslihat 
konferansının ibzaratile meş· 
gul olmaktadır. Maamafih he
nüz bu bapta vazih bir program 

tesbit etmemi§tir. Zannolundu
ğuna göre hükUmet terki teıli
hat meselesini düyunun tesviye 
sine ve emniyet" tetkllatınm 

icrasına mukaddeme olarak va 
ze<lecektir. M. Hoover'in Fran 
sanın teklifi veçbile tecavüz 

takdirinde mütekabil muavenet 
için emniyet teminatı vermeğe 
muanz olduğu söyleniyor. Mü 
şarünileyh Akvam meclisine 
daha fazla yaklaımağa da mu
haliftir. M. Paul Boncour'un 
teklifatı büyük bir alaka uyan
dırmıştır. Maamafih bu bir tah 
si fikir gibi telakki edilmekte 
ve hatta istihzayı mucip müta
lealar serdine vesile vermekte

Almanya'da komünist 
tahrikab 

BERLIN, 3 A.A. - Polla, f.aı 
beyannameleri tevzi eden blrçcılı 

komünistlerin eYlminde taharri,.t 
yapmqtır. Hambourır'da polis, ko
münist partlıinin merkezini .,..w. 
mq ,. e Hambourc komünietleriaiaı 

fikirlerinin nllJirİ olan Wolkızei· 

tung gazetesinin icbrehaneainl itırel 
eylemittir. 

Bir hapisanede 
karışıklık 

BARCELONE, 2 A. A. - Mah· 

puslar, öğleden sonra açlık ırrevi ya 
panlan ziyaret için niimune hapi.• 

hanesine ırelmiı olan sivil vali il• 
adliye reisi vekiline taarruza kalkıı· 
mrılardır. Ciddi bir kanflldık çık· 

mııtır. Atet teati edilmlt wo ı..

mebani yıkılmıttır. Vali, askeri kıt.O 

atla, cardiyanlarm bücumla hapiıhl 

dir. Zira hiç bir memleketin A
merika kuvvetlerini Akvam ce 
miyetinin kontrolu altına koy- tır. 
mağa razı olmayacağı ileri sü- Beynelmilel deniz ıe-

neyi muhasara ettilderlai ve aflku,.. 
ti iade eyledilde.rini beyan etna&!tir· 
itfaiye yanırmı ıuhuletle baatırmw 

rülüyor. Bu.na rağmen terki f • k 
teslihat Amerikada halkın taa- erlerı ongresi 
vibine mazhardır. Amerika hü ROMA, 2 A.A. - ltalya kralını" 
kiimeti tecerrüt devrinin geç- himayesi altında 12 eylulden 23 etf· 
miş olduğunu anl~mt§hr. Ame lüle kadar on be,inci kongreti~ 
rikanın terki teslihat için haki- aktedecek olan beynelmilel de111

• 

ki terki teslihatı temin eden ga seferleri kon!fl'e•İ için içtima maJıa!• 
yet umumi bir misak akdini iı-1 li olarak Venedik'in intih p edihtt•I 
tediği söylenmektedir . ~ıd,.iu lıabe< verilmektedir 
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f!2 edlldi Bonoların borsaya kabul O için vekalete müracaat 

Ekonomi 

Gayrimübadillerin bo
noları borsada! 

Cemiyet Maliye vekaleti nezdinde 
müstacel bjr teşebbüste bulundu 

G.yrimübediller cemiyetin tinden memleketimu de hiase
den 1etanbul borsa komiserli- ıini alınıttır. latanbul piyau.
ğine bir mür\Caat vaki olmuı- sında arpa fiatleri tedricen yük 
tur. Gayrimühadiller bu müra- selmektedir. Bu itte en mühim 
eaatlarnda istihkakları nisbe rol oynayan büyük bir fırma 
tinde kendilerine tevzi edilen Avrupaya mühim sevkiyat yap 
bonoların Üzerlerinde yapılma- maktadır. Mü9terilerimiz ara
sı muhtemel her türlü sui leti- sında Y unaniatan da vardır. 
male mini olmak için, borsaya Et ucuzlayor 
kabulünün kabil olup olmadığı Son günlerde et fiatlerinde 
nı ve bunun için hangi yoldan bir tenezzül görülmektedir. Bu 
yürünmesinin doğru olacağını na sebep, Karadeniz sahilinden 
•ormuılardır. Kambiyo borsası fazla kesimlik hayvaıa selmek
komiserliği bu işin sür'atle inta le olmasıdır. Alakadarların ka 
cı icin Maliye Vekaletine müra naatince et fiatlerinin, fevkall
caat edilmesini tıwıiye etmiş- de bir 'hal almadığı takdirde, 
tir. Bunun üzerine gayrimüba- bir ay kadar daha düşmesi uıuh 
diller f\1aliye Veki.letine müra.. teme1dir. Bu sene et fiatlerinİll 
caatla bonolarının borsada alı- daha ucuz olması imkln dahi
nıp satılmasını istemitlerdir. )inde olduğu halde, Yunanis
Diğer taraftan Maliye heyeti tanın fazla kesimlik hayvan 
leftitiyesi de bonoların b~zı çekmesi buna mini olmuttur. 
kimseler tarafından kıymetın- 5 b b il " 
den dun fiatle kırıldı(iını haber e ze o ugu 
aldığrndan Maliye Vekaletine Sebze fiatleri bu sene fevka-
bu iŞin tacili münasip olacağını iade ucuzdur. Hatta deeilebilir 
bildirmiştir. ki, bu sene 1914 senesinden, ya 
Vaoorcular birliğinde ni harbi umumi bidayetinden 

• beri görülmemi~ bir fiate düş-
yann içtima var müştür. Bilhassa 9ehrin muhte 

Ald,ğımız malumata nazaran lif semtlerinde kurulan pazar
yarın Vapt.rcular birliğinde mil !arda bu ucuzluk daha bariz ola 
Ji vapur armatörleri fevkali~e rak, göze çarpmaktadır. Patlı
bir içtima yap<.caklardır. Bu ıç canın tanesi meyve halinde on 
timam muhtelif sebepleri var- paraya kadar satılmatkadır. Do 
dır. Fakat söylendiğine göre, matesin okkası iki kuruta ka
en mühim sebep, ezeli dert re- dar düşmü~tür. Söylendiğıne 
kabet meselesidir. Bu meyanda göre sebze fiatlerinin bu sene 
vapurcular arasında Seyrisefa- çok dü,ük olmaaının sebebi kon 
inin dahil olmayacağı bir blok serve fabrikalarının mübayaat
tertip edileceği de söylenmekte ta bulunmamalarıdır. Maama
dir. Her halde ticareti bahriye- fih son yağmurlardan sonra 
mizdeki karışıklığın bu içtima- sebze fiatlerinin bir kaç gün i
dan sonra kat'i bir veçhe alma- çin yükselmesi beklenebilir. 

sı ihtimali kuvvetlidir. u ... .. u -

Vlll1gette -
iskan 
Dosyaları 

Yeni kanun tasfiyeyi 
tamamlamaktadır 

lski.n idaresinde bütün dos
yalar tanzim edilmiştir. Yeni 
taafiye kanunu iskan itlerinin 
tasfiyesini itmam etmekteclir. 
Bu defa iskanı adi derecesine 
kadar mal alıp ta, borçlu olan
ların borçlan affalunmuıtur. 
T effiz görmemit veya fazla is
tihkakı olanlar için de bonolar 
verilecektir. Mübadillerden alı
nan istihkak varakaları bonola
rın ııelmesi için Ankaraya sön 
derilmi9tir . 

Ekrem B. 
Dahiliye Husud kalem mü

dürü Ekrem Bey dün Vali mu
avini F azh Beyi ziyaret etmiı
tir. 

Sekiz yüz 
Faşist izci 
Bu salı günü ıehri

mize geliyorlar 
Salı slinü Fa,iıt i11ei teıkill

tına mensup 800 ltalran izc:iel 
tehrimiıı:e aelecektir. 120iler Ce 
novadan Ceaare Battlati vapu
ru ile hareket etmitlerdir. LI· 
manımıza uğramadan evvel Pi 
rede bir müddet, belki bir hafta 
tevekkuf etmeleri takarrür et
miştir. İzcilere muallimleri re
fakat etmektedir. M. MusıoK
ni'nin Faşist izcileri evvelki .. 
yahatlerinde şehrimize gehnit 
olan küçük çocuklannın hu i.ci 
lerle beraber oldukları söyien
mektedir. 

Esnaf cemiyetleri re
islerinin içtimaı 

Her ayın ilk cumarteainde 
olduğu gibi, bu cumartesi de 
Esnaf cemiyetleri reis ve kiitibl 
umumileri Ticaret odunda iç
tima edeceklerdir . 

Arpa fiatları gittikçe Kambiyo Borsası yükseliyor - . -==- - ler 58 kilo taşıyacaklardır. 
ııterllo 1030, Kuron ı~,93, Üçüncü koşu ( ikinci 

Bu sene az arpa istihıal edile _ J Şlll • 6 oo nönii ko~u <u J 
ceğine dııir mevsim bidayetin- Dolar 0,47,23, nıı .,,3 • v İki ya9ındaki haliskan Tiirk 
de bazı mühim müstahsil, mem Frank 12,03,50 Pezeta ~.22,40 '---'- d 

1 
er"'"'" ve iti taylara maaua-

eketlerde yapılan tahminler R t ı 99 ""' Urot 9,02,50 · mar • •"" tur. 
gün geçtikçe kat'iyet ke&bet- lk · · 70 

Zloti 4,20, ramıyeaı: 1600 liradır. 
mektedir. Şimali Amerikada ar FrantB. 3•38• ------ Birinciye: 1200 liradan maa-
pa stoku çok azdır. Romanya- Orahml36,42, Pengil 2

•
74

•
46 

da bu ko9uya ııiren hayvanlar 
da bu sene arpa az ekilmittir. Frank 1. 2,42,40 Ley 79,28, i~in verilen duhuliye ücretleri-
Zeriyat sabr.sı geçen seneden 0 26 80 - nın mecmuu. 

185 d h d M 
Leva 65,15, !nar , , _ 

,000 hektar a a az ır. a· ikinciye 300 lira, üç.üncüye 
caristandavesairmücavirmem f_lorln..J,17, _ Ç!rv~l~ 100 liradır. 
leketle.-de de arpa mahsulü bu I Altın 914,50 Duhuliyeai 16 liradır. 

1 d ok Horsa 1 M•cldı"y• ~2,!IO sene geçen sene er en ç az- • ~ Siklet: 56 kilodur. harici Banknot 266, dır. Piyasada halen hakim olan "Birinci İnönü,, kotusunu ka 
ICanadndır. Bu sene u mahsul zanan taya iki kilo illve ediHr. 

1 1 L~slıam ve Tahvili.tın nevi ve az stok olduğunu bilen ere ı·- Me1&fesi 1000 metredir . 
!erindeki malları çıkarmakta is lıttkrazı dahill 92•

50 
Bu ko§uya bet at kaydedll-

tical etmemektedirler. Fiatler ouyuau muvahlıide 68
• miştir. 

her tarafta yükselmekte olup ikramiyeli Deınlryollan 3,50 Dördüncü lcoıu (Handikap) 
f Uzun çagır koşusu J 

Dört ve daha yukarı yattaki 
yerli ve arap a.t ve kısraklara 
mahsustur. 

piyasal•r istekli ve ıailamdır. _.. .......... -.• • ... ncuıAu • --:eA 

Cihan Jtİyasalarının bu Yuiye- ............................ " ............. . ................................................................ 
Bugün at koşularının 
sonuncusu yapılıyor 

mühim Bugünkü yarışlarda 
mükafatlar var 

yarışa 33 at iştirak edecek 
kek ve diti tayla~a mahsustur. 

ikramiye 300 lı!adır.. . . 
Birinciye 200 !ıra, ıkıncıye 

At ko9ulnıının altıncısı ve so 
llllncusu bugün yapılacaktır., 
Her sene yapılmakta olan ida
rei ~ususiye kotu•u, bu sene 
lahaısat olmadı§ından yapıla~ 
lllayacaktır. Bu son hafta yarı· 
tında mühim mükHatlar var
dır. Üçüncü koıuya gelecek ıe 
ne haziranının üçüncü üçüncü 
~ıı.ftasında yapılacak olan 5000 
lıralık Gazi koşusuna ittirak e
decek iki Yatındaki halis Türk 
tayları iştirak edecektir. Bu ya 
rışın mükafatı 1600 liradır. Ya 
rı,a 33 at kaydedilmiştir. Ya
rışlara her vakit olduğu gibi sa 
llt 14,5 da başlanacaktır. Bu 
haftaki yarıılara iştirak etme· 
Yen Prens Halim Beyin Hakan 
~e Rüchan ismindeki iki atı da 

75 lira, üçüncüye ~5 liradır. 
Duhuliyesi üç lıradır .. 
Mesafesi 1400 metı·edır · 
Bu kotuya dokuz at kayde-

dilmiştir. 

/kinci ko1rı 

Üç ve daha yukarı yaıtalri 
haliskanlngiliz at ve kısraklara 
mahsustur. 

ikramiyesi 1000 liradır. 
Birinciye: 800 liradan ma~~a 

bu kotuya giren hayvanlar :ç~n 
verilen duhuliye ücretlerının 
mecmuu. 

İkinciye: 
50 liradır. 

150 lira, üçüncüye 

İkramiyesi 800 liradır. 
Birinciye: 700 liradan mada 

bu kotuya giren hayvanlar için 
verilen duhuliye ücretlerinin 
mecmuu. 
• İkinciye 75 lira, üçüncüye 26 

liradır. 
Duhuliyesi: 8 liradır. 
Mesafesi 300 metredir. 
Bu kotuya 11 at kaydedilmit 

tir. 
Beşinci koııı ( Çalı 

mani•lı ) 
"Üniformalı zabitana 

mahsustur., 
Dört ve daha yukarı Y8fla ve 

her ırka mensup at, kısrak ve 
idiçlere mahsustur. 

Birinciye 250 lira, ikinciye 
100 lira, üçüncüye 50 liradır. 

Haliıkan İngilizler 78 kilo, 
Anglo • al"apalrala F ransz ya
rımkanları 68 kilo, Macarlar 
65 kilo, arapalarla ecnebi kanı 
taşımayan yerlileo- 58 kilo taıı
yacaklardır. 

Bu koşuya glinceye kadar 
bir zabit ko9usu kazanmış olan 
!ara ikişer kilo, iki ve daha zi
yade zabit kotu&u kazanmış o-. . "' .. 

Bari panayırı 

iştirak edecek tüccar eşyaları ile 
dün Bariye hareket ettiler 

Bari §ark panayırına ittirak 1 Bari sergisine bütün Balkan 
e_d~. tüccarlarımızla ihracat o- devletleri iştirak ettiği ııibi 
fısının mümessili Akil Bey ve Sovyet hükumeti de resme i§ti
eıyalar dün sabah ıaat onda rak etmektedir. Biz sergiye rea 

k
Hetlutan .v"?uru ile Bari'ya hare men i~tirak etmemekle beraber 

e e mıştır. T·· k 
Heyet h ek t 

_.J__ ur pavyonunun diğer pav-
vapur ar e .,...,... 

ken Ofis m""d"" .. Cemal Bey- yonlardan hiçte aşağı olmaya-
u uru • . ed·ı d" 

le· İtalyan ticart odası umuıni cagı temın 1 melcte ır 
katibi tarafından teşyi edilmit- Bari sergisini bizzat 1tal-
tir. yan Veliahdi küşat edecektir. ---............. _ ................................................... .,. ........ , ............ -

Posta 

Post 
Paketleri 

Bir ~ünde çıkanlmaaı 
kabil olacak 

Hariçten ııelen posta paket
lerinin Paket postahanelerillde 
muamelelerinin daha sür'atle 
ve daha kolay bitirilmesi için 
Posta ve Gümrilkler mnum mü 
dürlükleri arasında çok iyi bir 
itilaf hasıl olmuıtur. Bu an1..
n_ıa mucibince, badema paketle 
nn muayeneııi yalnıız mürsilleı· 
tarafından yazılmış ,, lunan be 
yannameler üzerinden yapıla
caktır. Alakadarların temin et 
tiğine nazaran, bu sayede paket 
mu;ı.melatı fevkalade teshil edil 
mit olacak ve Avrupadan gelea 
bir paket aynı günde çıkabile
cektir. Bu karar henüz İatan
bul Posta ve Gümrük ba§mü
dürlüğ(ine bildirilmemittir. 

lzmir posta baı 
müdürlüğü 

Posta idaresi İstanbul Bat· 
müdür muavini Ahmet Bey 
İzmir Başmüdürü Enver Bey 
iki ay mezun olduğundan, tz'. 
mir Başmüdürlüğüne vekalet e 
decektir. 

Spor 

Çok zengin bir spor 
•• •• gunu ... 

Tayyare ile gönderile
cek mektuplar 

"Cidna., tayyare ıirketi 1 ey 
lulden 3 teşrinievvele kadar son 
?~haı- tarifesini tatbik edeceği 

ı ıçıı_ı saat 9,5 a kadar posta giıe-
lerınde tayyare için mektup ka 
bul edilecektir. 

Futbol, Voleybol, güreş, Yüzme 
musabakaları yapılacaktır .. 

Buıü? s"."r ~ok~ai n~rından j bu kıs','.u ile meşgul olan pek mah
çok Zeft&"tn bir ıriindur. Şebna muh- dut klupler vardır. Buna rağmen 
telif yerlerinde muhtelif ıpor hare· memleket •porunun ençok muvaffak 
ketleri yapılacaktır. Zaten bu ıene olan tubcsi de budur. Çünkü Türk 
yaz mevıimi ~ yüklü ıpor cft'eyan ta atalarının zamanından ~ri bu 
larile ıeçmiftir. Gelelim ıünün hC.- ıporla yuğurulmuştur. Günışler öğ
diıelerine: Evveli. bir kaç futbol leden sonra başlıyacaktır. 

Denizcilik heyetinin 
yeni kararları 

maçı vardır. Bunlarda mühim olan 
hiç ıüphe yok IU lstanbul idman 
Birliğinin lik maçıdır. Maamalih 
bununla Stadyomda ki maçların Denizcilik Heyetinin 35 nci ve 
ehemnıiyetıiz olduğunu ıö,.lem""'?~ 3-9-931 tarihli toplanması kararı ta .. 

istemiyorum fakat ne de olsa orada
kiler birer antreneman beridekiler 
ise bir lik maçıdır. Onun için idman 
Birliğinin maçlarından evveli. hah· 
setmeii daha muvafık görüyorum. 

Bugün ,....k pmendiferleri saha
sında Şark idman ile Mimar Sinan 
kliipleri çarpJfAoaldardır. Maçlar 
ıene tam 13,50 ela baılıyacaktır. 

ikinci ı1)llÇ ileri spor ile Fener 
Yılmaz klübü araıında.dır ve bu da 
tam ıaat 17,15 de i>B!lıyacaktır. 

Bu çarpııınalar birlilbt mühim 
maçlanndan'dır. Neticelerin ne ola
caiı ıimdlden pek keıtirllemu. Ge
lelim Stadyomdaki ekaersizkre: 

Karilerce malüdur ki bu ayın 
11 inde Nahol: takımı tehrimize iki 
maç yapnwk için gelmelrtedir. Onun 
için bugün Galataıaray olıun F e

ner1.ahçe oJıua antreneman yapa
cak ve bu tal.ım:ı kartı kuvvetli 
çıkm•k için elemanlarını ça1ııtrrll
caktır. Ca.latasaray l<lübü Pera !a
lnını ile oynayacak F enerbahçede 
Kurtuluıla çarpııacaktır. Günün i
kinci hidiseti de gene lsta.nlıul id-
ınan birliğinin Fener Yılmaz klübü 
•ahaaında icra edilecek olan Voley· 
bol tumuvaf'ıdır. Bu turnuva Sabah 

leyin saat 9 da bathYacak ve ileri 
•por klühii takımı ile Unkap~ ve 
Şark ıimendifnler taknnı ile ;Q01• 

tana takımları oynayacaklardır. 
Bunun!~ Birlik, sporun bu ,.;~ •. 

sinde de faaliyetine lıathyor demek-
tir. .. -,.. .... 

Uçuncü hidiıe de denizcilik he
yetinin Beykoz · Bebek uzun meoa 
fe yüzmeıidir. Buna Hanımlar ve er 
kekler iştirak edecektir. 

Bu yarı~ oldukça mühimdir. 
Çünkü mÜ•Rbıklar Boğazın ıularile 
çok çarpı~m•k mecburiyetinde ka.la
cnklardır. Mesafenin uzun olmaaı 
ve akıntıların mevcut bulunması bu 
yarışın da kıymetli yÜzücü Salim 
tarafından kazanılması ihtimalini a
kıla getiriyor çünkü Salimin ~uay:-ı 

mukavemeti diğer yüzücülerimiz~ 

faiktir. - Kasım müstesna ~. Bımdan 
b•>ka Salim akıntılardan daha ça 
buk kurtulabiliyor. Günün son hadi
sesi de Beyoğlu Halk Fırkası bina-

ınim olt:our: Sporun yaJrnız bir fU· 

besile değil, muhtelif f"belerile ~ 
ıul olmak lüzumuna lıaın olan De
nizcilik Heyeti 931 senesi batında 

yaptığı programında, aynı zamanda 

bu esaıa da bir ba,lanıııç olmak ü
zen: b!r Deniz Bayramı tertip et
ınit ve bunda "yüzme, atlama ve kü 
rek" olmak üzere üç muhtelif ıp<>

run ayni atlet tarafından vasati bir 
derecede yapılmaıını talep etmişti. 

Bu da ilk ıeneoi için muvaffakiyetle 
tatbik edildi. Bunu kara ıporlarile 

de telif ve ''Bet idman,, da te ... yüz 
ederek "spor alimeti"ve n• istihkak 
keıbeden ve mÜtellkip seneler imti
hanlara devam ile müki.fatla.rının 

terfii suretile i>B!ka memleketlerde 
tatbik edilen uıulün ıelecek sene 
mıntakamı~da da tatbiki için te,eb
büsata giriıilmiıtir. 

Heyetimiz bu sene daha mevsim 

geçmeden be' ldman'ın yüzmeler
de tatbikine karar vern1iıtiı·. 

Bu be§, l dman şunlardan ibaret 
olacaktır: 

1 - 100 m. ıerbeıt yüzme azami 

1,40 d. 
2 - 100 m. aırt üstü yüzme 1,8 
3 - 100 m. lrurbalama 2,15 
4 - 500 m. ıerbeıt yüzme 11. 
5 - 2 mecburi ve 3 ihtiyari atla 

ma Mecburiler: 
a - 3 m. den önden balıklama 
b - 5 m. den arkadan 
lbtiya.rilen Niumnaınede mev

cut olanlardan intihap edilecektir. 
Atlamalarda 10 tam numara a.ddile 
(6 (hariç) den yukan numaraı\lmak 
ı.,.ımdır. 

imtihan Büyükderede yüzme ha
vuzunda: 

6-9-931 •aat 16 - 100 m. serbest 
.. 
" 11-9-31 .. 

.. .. 
17 - lOOm.aırt üstü 
18 - Atlama 

10 - lOOm.kurbalama 
n H 11 - 500 m. ıerbeıt 

yapılacaktır. 

iştirak edecek1erin o günlerde 
yü:1.:ücü Li~anılarile yüzme havuıun 
d• bulunmaları tamim olunur Ef. 

Davet 
Türkiy~ Futbol Federasyonun-

Maarifte 

Ekalliyet 
Liseleri --Bu seneden itibaren 

talebe bakalorya 
imtihanı verecek 
Bu seneden itibaren ecnebi 

ve akalliyet liselerinde de tale
be mezun olurken, bakalorya 
imtihanına tabi tutulacaktır. 
Bu imtihanlar için bazı esaslar 
teı;bit edilerek, alakadarlara 
tebliğ edilmi9tir. Buna nazaran 
ecnebi ve ekalliyet liıeleri de 
bakalorya imtihanlarını kendi 
mekteplerinde yapacaklardır. 
Ancak tibi oldukları bu imti
handan sonra alacakları şaha
detnameler yaloız askerlik ve 
memuriyet 'lıuausunda muteber 
olacaktır. Darülfünuna ve yük· 
sek mekteplere girmek isteyen 
ler bakaloryalarını resmi lise
lerde vermeğe mecburdurlar. 
Kendi mekteplerinde bakalor
ya vermiş bir talebe Darülfü
nuna ancak muvakkat talebe o
larak girebilecek ve girdikten 
sonra resmi bir lisede bakalor
yasını verdikten sonra Darül
fünunda asıl talebe olabilecelt
tir. Bu esas Avrupa bakalOl"ya 
talimatnamelerinden alınmıt
tır. 

Ağaoğlu Ahmet Beyin 
istidası 

Sabık meb'uslardan Ağaoi
lu Ahmet Beyin Darülfünun hu 
kuk fakültesi tarihi hukuk mü
derriıli&i için hukuk fakültesi 
reisliğine verdiği istida fakülte 
meclisi müderriainme havale e
dilmittir. Mecliı ilk içtimaında 
isidayi tetkik edecetkir. 

Darülfünun bütçesi 
Darülfünun divanı yarın içti 

ma ederek bütçe tetkikatma ye 
niden batlayacaktır. 

lunda Cümhuriyel Halk Fırka11 bi
nasında kitin futbol FederaıyonllDll 
müracaat etmeleri ehemmiyetle teb 

lii olunur. 
Bqiktaıtan: Hüınii, Nuri EıNf 

Beyler. 
G. Saraydan: Avni, Bürhan, Ni

hat, Mütat, Rebii Mehmet hlim 
Beyler. 

F enerbahçe: Rıza, Reıat, Cevat, 
Zeki, Muzaffer, Fikret, Niyui Bey
ler. 

Vefadan: Hü&am, Saim. Relik, 
Sami Beyler. 

lat. Spor: Salilıattin Bey 

ZavalV 
Kadın 

Parasını göz göre gör 
öyle bir kapbrmış ki. 

Emine Hanım İsminde bi 
kadınca&ızm Sultanahmet ma 
&f tevııi yerindea çıkarken keı 
dine. ait olmayan 78 lira paras 
manıtacılık suretile aşırılmı§ 
tır. 

Emine Hanım dün öğfoy 
doğru tanıdıklarından bir o.ile 
ye alt olan dul maaşın ıalıp çaı 
tasına yerlettirdikten biru soı 
ra: 

- Hanım teyze ... Hanı.n le• 
u! . 

Diye bir ses i§itmiştir. Emi 
ne Hanım başını çevirince te 
litlı bir adamın elinde biı· pa 
k~tle kendisine doğru geldiğı 
~ı görmüttiir. Herif, bu pake 
tı kaclıncaeıza ııöstererek eara 
en giz bir tavurla: 

- Aman aus.. Kimaeye sö• 
leme! dedikten S011ra: · 

- Şimdi şuracıkta buldum. 
İçinde bir sürü para var, ge 
payl&falım teklifinde bulun 
nuıştur. Kadın, bunun bir hil 
?l~uğunun farkına varmadığ 
ıçın: 

- Ben öyle haram para i&tt 
mem! Polise tealim etmeli! Ce 
vabını vermiıse de 0 zamam 
kadar öteki arkadaşı da yetişe. 
rek: 

- .~.~nı~. dur, ben bir pa· 
ket duıurdum.. Üstünü araya. 
cağım! diye ba.ğırıp çağırmai;u 
başlamıı ve bu sırada hiç biı 
şeyden haberi olmayan kadın 
cağız çantaiından 78 lira para 
alınarak yerine gazete kağıtla
rı konmu9tur. 

Emine Hanım sabıkalılar ara 
sında kendini dolandıranı teş 
his etmiştir. Bu adam meşhur 
sabıkalılardan Arnavut Şüknı 
isminde biridir. Arnavut Şükrü 
çabıtaca şiddetle aranmaktadır 
Maaı tevzi yerlerinde bu gibi 
haller ıık sık oluyor. Zabıtanın 
göz kulak olması ve mümkün
se tevzi günleri buralara birkaç 
memur göndermeııi çok iyi oluı 

Zekai B. g~ldi 
Milli Müdafaa Vekili Zekai 

Bey dünkü trenler şehrimize 
gelmi9tir. 

Tifo .. 
Dün biri Samsun, diğeri T e

kirdağından gelen iki yolcuda 
tifo arazı ııörülmüttür. Bu iki 
yolcu ile beraber F eriköyde ti. 
foya yakalanan bir kadın Cer
rahpafa hastanesine kalq!rol 
mışlıırdır. • 

BiT tekzip 
Umum Kapıcılar Cemiyetinden-.• 

Milli Ticaret mecmuasının J ey
lül 931 tarihli nüıha11nda Kapıcı eı· 
nafırun cemiyetten vaki ıikiyetlrri• 
nin tahkik edlldifi ve idare heyeti
nin mahkemeye verileceii haklrın· 

daki yazıları hılüı hakikat olduğun
dan tekzip olunur. 

Nasıl ezildi 
1837 .numaralı otomobilde tO 

för muavini Muzaffer Efendi 
evvelki gün toförün haberi ol
madan otomobilin arkasındaki 
tamponun üzerine oturmuf, fO· 
föo- de bu vaziyetten haberdar 
olmadığı için otomobili geriye 
hareket ettirmi,, bu auretle Mu 
zaffeo- arkadaki 1917 numaralı 
otomobille keodi otomobilinin 
araaında kalarak ezilmittir. Ya 
ral Zük6r hastahanesine yatı
nlmıttır. -----
Tokat baytar müdürlüğü 

Mezunen lstanbulda bulu· 
nao Gümüthane baytar müdü 
rü Ratip Bey Tokat baytar mü 
dürlüğüne tayin dilmi,tir. 

Ebbba odasında 
Etıbba odaaı heyeti idaresı 

dün mutat içtimaını ııktederek 
mesleki bazı meselelerle meı
ııul olmuştur. 

Yezidilere dair 
konferans 

Darülfünun ilahiyat fakülte-
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kumandanlığı 

Bu suretle şimalden cenuba 
giden başlıca yolların toplandı
ğı veaskerlikçe değerli bir nok
ta Mete'nin eline geçti .. Bun· 
dan sonra Mete cenuba yürüme 
ğe başladı .. 

Mete,nin yürüyüş tertibi: 
Mete, ordusuna öncü olarak 

kendisine dehalet eden Çin ce
neralı Tsin kolordusunu ayırdı. 

Müşterek apartman 
Ağaoğlu Ahmet Beyin bu 

namda bir eseri intişar etmiş· 
tir. Ahmet Bey eserin mukad
dimesinde diyor ki: 

Telefon numaralanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
ayhfı .. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kunıı 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
1 Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 
i ·. Gazete ve matbaaya ait itler 

n müdiriyete müracaat edilir. 
• Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 

'bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

asgari 16 derece idi. Bu· 
gün ruzgir mütehavvil 

lf~ii~ 
Çocuğunu 
Kaybeden kadın • 

dE Bir kadına her şe1i bağıt
dc yabilirim. Fakat çocuğuna 
ya ırşı muhabbetıizliği hissizliği 

• na~t'iyen hoş görmem. Siz ar
yo k bundan nispet kurarak ço
biı Jğunu öldürenlere ne kadar 
çı üşman olacağımı tayin edebi 

ı E, rsiniz .. 
• Bu derece değil ama, her
' ba alde sinirime dokunan kadın-

Ka ırdan biri de üç dört yatında 
1 fut i çocuğunu rokakta kaybeden 
ı le ırdir. Efendim, ciğer paresi 
: kale mukayyet olmayan birkadın 
ıml an ne beklenir?. İtin fenuı 

ı ma mründe görmediği kalabalık 
tı·a erlere çocuğu getirir .. Kendi
İyi i sersemlik yüzünden yanında 
dal ocuk olduğunu unutur ve bir 
mu rıağazaya girer, yahut mezat 
ıi < ııalı sergisinin önündeki kala-
irı ıalığa karışır. Yavrucak yal
,.~ ıız kaldığını görünce, ekseri 
a :eri döner.. Öteki de çocuğu 
Üzıatırlayınca ileride arar .. Tabii 
uk ıuluıamazlar.. Aktama doğ
h ·u polis bu iki aynlmışı birbi

uk ·ine kavuıturduğu zaman tu
aa .ar bir de çocuğu döver .. 
al - Kafir yezit seni!. Körola
re;ı nerelere gittin!. . 
r Ben bu kadını bulsam fala
r~ <aya çekerim. İşte bu tertip 
kadınları tecziye etmek için 

h11>ir cemiyet teşekkül etse ilk 
an azası ben olurdum . 
iZ 

yı Tatsız kavun 
a Yunnnlılar Fransada nasıl 
YkaYun yeniyorsa o çeşit kavun 
biyetiştirmek için tetkikatta bu
. lunmuşlar. ,Bakmışlar ki, Fran 
ır aada tatsız kavun yeniyor, 
k şimdi onun çekirdeğini getir
lı mişler, gelecek seneye Fransa 
•ya bu tatsız kavundan ihracat 
ı yapacaklar .. 

) Ben Fransada kavun ye. 
ı dim. Filvaki tatsızdır. Lakin 
ı orada tatsız kavun yenmesi 
tatlı kavunu •evmediklerinden 
değil, bulamadıklarındandır. 
Hele bizim İzmir kavunlarının 
bir tadını tatsmlar da bakınız 
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u Tag " megdan muharebesi kroki: 3 
§ İki taraf ordusundan bah 1 (Ortus) tan çıkardığına g6re, 

sederken şurasını da ilave eıt- Teuman ordusunun da miktar 
mek lazımdır ki, Mete ordusu ca Mete ordusundan pek te 
nu hiç yoktan var etmit d&til aşağı olmadığım gösterir .. 
di .• Babası (Teuman) ın ordu İtte Mete kendi milli ordu
su enkazından da istifade et· sunu t ~,kil ederken babuı za 
mlşti.. Gerçi Teuman'm ordu manındaki ordudan da çok isti 
sunun miktarı hakkında sarih fado etmittl. • 
bir rakama henüz raslıyama· Ancak Mete'nin, kendi or
dık. Fakat Çin imparatoru dusunu, yukarlarda da arzettl
(Şe • Hoang - ti) Çinin vahde- ğimiz gibi, bilhassa keyfiyet· 
tini temin ettikten sonra, ce- çe muasırı olan ordulara Ua
neral (M'f:fı • Tien) kumanda tüq bir hale getirdiği mükem
sıııda, (S ) ye göre 100,000 mel yetiıtlrdiği muhakkaktır. 
(Kaı:ıg • mo) ya göre 300,000 Harekat 
kitilik ordusu ile, ( 1) T eu
man' a taarruzla Koyunluları 

(1) Mehmet Şemsettin Bey. M. 
T. Tarihi ilt 2. S. 22. 

M~te, yukarda anlatmaia 
~lıtbğrmız veçhile, ıark, garp 
ve tlmalderı gelebilecek tehli
keler\ bertaraf etmiı, ülkesi bü 
yiimiif, ordusu daha kudretli, 

!!!!!!lml!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!9!!1• l daha tecrübeli, daha pişkin ve 
bir daha kendi hıyar lezzetli yetiıkin bir hale gelmişti. 
keleklerine dönüp bakarlar Bu aıra.larda Çinin yeni im 
mı?.. paratoru (Kao - ti) dahili ih

Yoksa Yunanlılar, Framız
ların zevki seliminden mi fÜp· 
he ediyorlar. 

Babam merhumdan ititmit 
tim. Diyanbekirde kazan bü
yüldüiıünde karpuz olur ve ok 
ka ile satılırmıt· Ancak kar
puzçular kestikleri karpwıla
nn içinde kabak ve pembe çı· 
kan olursa gece dükkam ay
dınlatmak için o kelek karpuz. 
!ara mum diker ve şamdan 
gibi kullarurlarmıt·• Karpuz 
almağa gelen kürt köylüleri, 
kan kırmızı, tatlı karpuzları 
bırakır mutlaka üstünde mum 
dikili hııırlardan isterlermif •• 
Karpuzçu onların kötü olduğu 
nu söyleyince de: 

- Kötü olsa üstüne muıu 
diker aleme gösterir misin? 
Diye muhakeme yürütürler
mış ... 

Yl.ınanlı komşularımız, kor 
karım ki; bu tatsız kavunlann 
üstüne mum dikmek mecbu
riyetinde kalmasınlar! . 

İstingede T. A. Beyefendiye 
Mektubunuzu aldım. Tal

tifkar sözlerinize ve mektubu
nuzda bana verdiğiniz birkaç 
enteresan mevzua teşekkür ede 
rim efendim .. 

FELEK 

tilllleri bastırmakla, kargaıa
lıkları düzelbnekle uğratıyor
du .• 

Mete için Çin'in bu dahili 
karıııklığı güzel bir fırsattı •• 
En kuvvetli hasmının en zayıf 
anı idi., Mete bu andan istifa. 
de etmesini bildi.. Ordusunu 
Çin hududunda gizlice topla
dı .. 

§ Hududu geçİf : 
Mete bütün ordusu ile Çin 

hududunu hemen geçti; yani 
Çinlilere "Sevkulceyı baskı
m,, yaptı .. Şansi mıntakasına 
gitdi .• 

Evvelce de söylediğimiz gi 
bi Çin imparatoru Şansi mın
takasının şimal hududunu mu
hafazaya Ceneral T sin (veya 
Sin) kwnandasındaki kolordu
yu memur etmişti .. 

Ceneral Tsin'in karargahı 
Maye'de idi .. 

Mete huduttaki Çin kıtala
ı'ını önüne kattı. Maye'ye ka
dar sürdü. Ve orada Ceneral 
T sin'i kolordusu ile kuşattı. 

Çin cenerali T sin, Çin İm
paratorundan istediği imdadı 
yerine takdirname alınca ve 
Mete'den de kurtuluş olmadığı 
m görünce, Bütün kolordusu 
ile teslim oldu. Ve Mete'ye 
arzı hizmet etti .. 

Asıl kendi ordusu da onun 
ardında yürüyordu .• 

~ ~ :;. 

Çinlilere gelince: 
Çin İmperatoru, Koyunlula

rın hududu geçtiğini ve Maye' -
yi kuşattıklarını ve imdat gön· 
derilmesi lüzumunu bildiren ra 
poru, Ceneral Tsin'den alınca 
fena halde kızmış; esasen inti· 
rika kaynağı olan Çin sarayın
da ki muhalifleri de Ceneral 
Tsin aleyhinde "Mete ile uyut· 
tu" diye tezvire başlamı,lardı •. 
Bunun üzerine İmparator Ce· 
neral Tsin'e, muhafaza ve tak
dir eden bir emirname yollamış 
tı .(2) 

Çin imparatoru, Ceneral 
Tsin'in bütün kuvvetile Me
te'ye teslim olduğunu öğrenin
ce, şafak attı.. Vaziyetin kö· 
tülüğünü anladı. O andan iti
baren ordusunun kumandasınr 
bizzat deruhte etti .. O rdusunu 
seferber etti. Şimale doğru yü 
rüyüşe geçti .. 

İlk müsademeler 
Çin ordusu kolbaşıları ile 

(Tsin • Yuen) veya (Tsin. 
Yam) civarına vardığı zaman, 
şimalde oraya kadar ilerilemiş 
olan Mete'nin öncüsü Ceneral 
Tain'e rastladı .. Burada Çin or 
duuı ile Ceneral T sin kuman
dası altındaki Koyunlular ara
sında şiddetli bir "Öncü muha 
rebesi,, diyebileceğimiz bir mu 
harebe oldu .. Neticede Cene· 
ral Tsin güç bela geı·iye çe
kilmeğe muvaffak olabildi. Hat 
ta (Tay • Yuen) civarında 

asıl Mete ordusuna iltihak 
edinceye kadar birkaç kere Çin 
ordusunun zaparl\lsını yedi.(3) 

• * ~ 
§ Çin ordusunda istihbarat 

ve casusluk: 
Çin imparatoriı, b11 ilk mu

vaffakıyetlerin -.erdiği guru
run, nikbinliğin tesirine kapıl
dı , Mete'ye taarruz için şima
le doğru yürümeğe karar ver
di. Fakat dütmanın vaziyetini 
keşfetmeyi de ihmal etmedi. 
Mete orduıuna kartı Çinli ca
suslar yolladı. Mete ordugahı 
na kadar sokulmağa muvaffak 
olan casusların görebildikleri 
vaziyet ve kuvvetler Mete'nin 
bililtizam zayıf bıraktığı cephe 
kısmından ibaretti •. Casusların 
verdikleri haberler: 

"Mete'nin kuvvetinin ga
yet az olduğundan, az bir kuv 
vetle hücum edilirse mağlup 
edileceğinden,, ibaretti. ( 4). 

(Devamı var) --
(2) Tü. M. Ta. S. 217 Z. Gökalp 

ve M. Tü. Ta. K. 2 S 29 M. Şemoet
tin. 

(3) Tü. M. Ta. S. 217 Z. Gökalp. 
(4) M. Tü. Ta. K. 2 S. 30 M. 

Şemsettin ve Tü. M. Ta. S. 217 Z. 

Gökalp. 

Biz yeni zenginlerden deği
liz. Yalnız harpten evveline 
nazaran daha fazla kazanan 
ve refahını arttırmak istiyen 
insanlarız. Kulübeden çıktık, 
buraya apartımana geldik. Fa 
kat eşyamız apartımanın altı 
odasına az geldi. Ancak lü
zumlu eıya almağa karar ver
dik. Sandalyeler ve ara sıra 
keyfimiz estiği zaman misafir 
çağırmak için uzanır kısalır 
bir masa ve saire gibi. . 

Birden bire aklımıza bir şey 
geldi. Eşyası olan birini apar
tımana almak.. Derhal Mösyö 
ve Madam Minvaya haber gön 
derdik. İki oda ile yemek oda
sını kendimize aldık. iki oda 
ile konturatta salon diye yazı
lı büyük odayı onlara verdik. 
Mutfakla yüz numara müşte
• ek malımız olacaktı. 

Bu işi şu ıartla yap ;ık ki, 
biz yine kendi evimizde hakim 
dik, ve şayet ileride geçine
mezsek, onları kapı dışan et· 
mek hakkımızdı . 

Halbuki altı aydanberidir 
her şey yolunda gidiyor. Biz 
daima liitüfkar davranıyoruz, 
onlar minnettar. Minvalar iyi 
insanlar .. Koca, otuz bet ya
şında, nezarette memur! Sivri 
bir sakal ve boynunun üstün -
de bir artist başı taşıyor. Ka
dın, küçük sarışın, çok müla
yim huylu bir mahlO.k. Kızla· 
rı Lucile sekiz yaşına nazaran 
çöp gibi bir şey . 

Bize benzemiyorlar. Benim 
kocamın arslan gibi başı var· 
dır. Omuzları o kadar geniş
tir ki, bir gören pehlivan sa
nır. Kendimi tarif etmiyo
rum. Kocama layik bir kadı· 
nım. Oğlum küçük Hanri ana 
sının ve babasının halitası. O 
kadar kuvvetli ki, mektepte 
yedi yaşındaki arkadaşlarını 
bir yumrukta yere serebiliyor. 

Minvalarla beraber otur
mak kararını verince, ilk müş 
külat mobilyalardan çıktı. Ne 
kadar da lüzumsuz eşya birik 
tirmitler. Salon mobilyası, 
yazıhane mobilyası, banyo dai 
resi .. Fakat ne kadar eıya var 
sa, hepsini de apartımana al
dık . 

Ben Madam Minvanın ta
bak ve çanaklarını da kullanı
yorum. İcap ederse, o da be
nim tabak ve çanakları kullan
sın diye! Fakat güzel porsilen 
tabaklannı kullanmıyorum. 
Nezaketimin icabı olarak çini 
tabaklarla iktifa ediyorum. 

Y almz geçen gün üstü ka
bartmalı billur bir salata taba
ğını kırdım. Fakat derhal ye
rine sap sağlam, halis çinko
dan bir salata tabağı aldım: 

- Siz hiç korkmayın ma
dam, dedim. Ne kadar tabak 
kırarsam, derhal yenisini alı
rcm. 

Kocam da benim gibi mua· 
seret usullerini bilir. Komşu
;..uzun birçok biblolarını, hey
kellerini aldı ve hepsini bizim 
odamıza getirdi. 

Bu suretle yerleştikten son 

Milliyet'in Edebi Romanı: 12 - Ey, şimdi gördün ya, 
söyle bakalım: Neriman Cem 
§İl Hanıma ne zaman gidecek 
sin? 

kat ben bu ziyafete gitmiyece 
ğim. 

muş .. 
- Böyle bir fırtınadan son 

ra hava nasıl durulur, Hanım 
efendi? BA~IDÖNÜKLER 

Jbrt:lıim Necmi 

- Ben sana işte bulurum. Is 
tersen matbuat aleminde, ister
ıen ticaret hayatında ..... Onlar 
hep kolay. Şimdi, madem ki 
işin yok, öğle yemeğini seninle 
o>eraber yeriz. Bugün evde de 
kimseler yok. Kocam işinde, 
hizmetçilerin çoğu izinli. Yal
uz Vasiliki burada, ama o bizi 
hiç rahatsız etmez. 

- ? ..... 
- Yani yalnızız, demek isti-

yorum, serbestçe, rahatça dert
lerimizi biribirimize dökebili
rız. 

- Evet" efendim. 

Vasiliki karagözlrinin ta için 
ıle emniyet verici bir gülüş pa
rıltısile kahvele.-i getirdi. Büfe 
ılen likör takımı ile şekerliği de 
-;ıkırdı. Hepsini ınannm üzeri 

Muhteşem Nihat Hanıme
fendi, vücudunun bütün zen
ginliklerini göz önüne yayan 
ince benyovarını toplıyarak 
kalktı. Ahmet Nebile kahve 
ve likör takdim etti. Oturur
ken artık delikanlının ta yanı 
na gelmişti. İki vücut birbiri
nin sıcaklığını duyacak kadar 
yakındı. 

- En evvel size sitem ede 
ceğim. Nebil Bey: Hani bana 
her şeyi anlatacaktınız? 

- Ehemmiyetli bir şey yok 
ki ... 

- Nasıl yok? Evvelki ge
ce burada Neriman Cemşit 
Süheyla, Semiha Nazmi Ha
nımların her biri sizi ziyafete 
çağırmış. Bunu bana söyleme
diniz . 

- Yarın öğle yemeğine ça 
ğırdı, efendim . 

- Yemekte kimler varmış? 
- Sormadım ki .• 
- Emin ol ki kimseler yok 

tur. Annesile birlikte seni av
lamağa çalışacaklar. 

- Beni mi? 
- Nebil Bey, anlamaz gi· 

bi davranma. Emin ol ki genç 
liğin, güzelliğin buradaki Ha
nımların hepsini de teshir et· 
mittir • . . • 

- Böyle kıp kırmızı olarak 
boynunu büküp gözlerini indir 
men CJe ne tirin oluyor, bil
sen! ... 

- Öyle mi, Hanımefendi? 
- Evet. Sebebini sormuyor 

musun? 
- Cecaret edemiyorum. 
- Canım, teklifsiz dost 

değil miyiz? Sen sormiyorsan, 
ben söyliyeyim. brtadJ. koca 
bir dedikodu var. Guya Nihat 
Süheyla Hanımı seviyormuş. 
Kocası Mukbil Nedim Bey de 
bunu kıskanıyormu,. 

-Ya! 

- Ne bileyim? Bunlar işte 
böyle adamlar. Şimdi, Nebil 
Bey, benim pazar ak,amı ya
pacağım rolü sen de yarın ya
pamaz mısın? 

- Nasıl rol? 
- Bir hastalık bahanesile 

Neriman Cemşit Hanıma git
memek rolünü. 

• 
- İşte böyle dedikodulara - Ne o? Gitmeğe arzun 

yer bırakmamak için gitmeme var, galiba. Ah, Nebil Bey ..• 
ğe karar verdim . .Son d3.kikada . 
bir rahatsızlık bahane ederek - Bunun bahsini sonra ede 
gitmiyeceğim. riz . Şimdi sizden bir ricam 

- Süheyla Hanımın koca , var: Süheylanın ziyafetinde 
sı geldi mi, efendim? ne geçerse ertesi günü gelip 

- Evet. Geldi. Dedikleri- bana anlatacaksınız • 
• • ne göre zaten birkaç günden- - Peki, efendim. 

- Dur, dur, o kadar da beri burada imiş de geldiğini - Söyleyin, bakalım: Meb-
mahcup olma. Süheyla Ha- · gizli tutarak karısının halini nike Numan Hanım sizi hiç 
nıma ne zaman gidilecek? tecessüs etmiş. davet etti mi? 

- Pazar akşamına ziyafet - Ey, şim.Ji? - Bir cuma ertesi günü ge 
leri varntıf. - Şimdi, evinde.. Arad:ı. lin de size hayatrmı anlata-

.1• .ı . r· - .. J . - L-1.1 ... - ... n -~-~.ı0~ •"'" ... ;~; hôr 1 - FvPt hu zivafeti ne olur küçül;, yahut büyüce'; bir fır- yım, dedi. . ,... .... 

-Fransızcadan

ra, her sabah, kocam, ben ve 
oğlum onların yatak odasına 
giderek, kendilerine hayırlı 
sabahlar temenni ediyoruz. A
ma onların bizi kabule hazır o
lup olmadıklarım dü,ünmiyo
ruz. 

Çünkü biz o kadar mağrur in 
sanlar değiliz. Akşam yeme
ğinden sonra da onla.-a hayır
lı geceler temenni etmeden 
kat'iyen yatmıyoruz. Bizim 
bu nezaket ve kibarlığnnızdan 
o kadar mütehassis oluyorlar 
ki, hatta odalarına gireceği
miz saati adeta bekliyorlar. Ko 
cam piposunu yakıyor, ben de 
el işlerini alıyorum, dereden 
tepeden konuşuyoruz. Fakat 
onları fazla sıkmamak için tabii 
odalarında sabahlamıyoruz. 
Münasip bir zaman onlarda ka 
lıyoruz . 

Oğlum Hanri, hazan onla
rın kızı Lucile' i yakalıyor ve 
ağzına soktuğu çikolata parça· 
sını yutturmadan, kızı bırak
mıyor. 

Çünkü Hanrinin ceplerinde 
daima çikolata parçaları bulu
nur. 

Artık bu iyi komşuları kat' 
İyyen bırakmamağa karar ver
dik. 

Dün Madam Minvaya bir 
fincan kahve içmek için artık 
pazar günleri bizim odaya gel 
melerini söyledrm. Çünkü o 
gün kağıt oynayacağız. Ma
dam Minvaya: 

- Reddetmeyin, vallahi da 
nlırım, dedim. 

Bir aralık ellerini göğe kal 
dırdı. "Aman allah !,, diye ba
ğıracak zannettim. Halbuki 
ellerini iıııdirdi. O her zaman
ki gibi minnettar nazarlarile 
bana baktı. O sırada kocaaı 
eve geldiği için zavallı madam 
Minva, misafir perverliğimiz 
den ne kadar memnun ve mü-. 
tehasaiı olmuştu ki, derhal 
kocasının omuzuna atıldı ve 
ağladı. 

Mesken buhranının önüne 
geçmek için istikbal burada
dır: Müşterek apartrman. Be
nim de bu kadar iyi komtula • 
ra düttüğümüzden ara 11ra göz 
!erime yaş geliyor. 

" .... Cümhuriyet idaresinde 
hakimiyet; tam ve şamil olarak 
halkın elindedir. Ahaliden her 
kes idareye iştirak etmek sala
hiyetini haizdir. Bedihidir ki, 
milyon !arca insanın, iştirak et
tikleri idarenin muntazam ve 
makbul olabilmesi için bu İn· 
sanların yüksek vazife ve mes
uliyet duyguları ve mümtaz ah 
lak düsturları ile mücehhez ol 
maları lazımdır. Yani cümhuri 
yette vatandaşların faziletli ol
maları şarttır.. Bu fazilet ne
den ibarettir, nasıl tezahür e
der? İşte bu suallere cevap ver 
mek endişesiledir ki bu eseri 
yazdım .. ,, 

lstanbul ikinci icra Memurlu
ğundan: 

Mükaddema Osman.bey~ 198 nu
merolu Raif Paşa apartımanında 8 
numerolu dairede müsteciren ika
met etmekte iken ve elyevm ikamet 
gahr meçhul bulunan Ri fa t Vidal 
Efendiyeı 

Agop Kesikbaşyan Efendiye zim

metinizde matlubu olduğunu iddea 

eylediği 1 Kanunsani 928 tarihinden 

31 Temmuz 931 tarihine kadar ay· 

lığı (15) liradan 43 aylık garaj 

ücreti olan (645) liranın % S faiz 

ve % 10 ücreti vekillet maan ve ha

cız yolile tahsili talebi hakkında 

dairemir.e vukubulan müracaatı üze 
rine mliddeabih meblağı be rayı tesvi 
ye tarafınıza gön~rilM ödeme emri 
ikametgihımnn meçhuliyeti h.aacbi
le tebliğ kıl..ınaımyarak tebligav 
mezkilTenitt il.inen icrası karargir ol 
malda tarihi iliindan itibaren bir ay 
zarfında 931/2870 dosya numarasilc 
icranın tehiri hakkında şifahi veya 
tahriri olarak bir itirazı kanuni dc-r 
meyan etmediğiniz ve müddeti ınez 
kO.run hitamını milteak:ip ""lriz gik> 

zarfında ise meblSğı müddcabihi tes 
viye ve borcun itfasına tekabül ede· 
ock emval !rae eylemedlğniz tak
dirıdc bermucibi tal.ep muamelitı 

icraiyenin giyaben infazına teves
alU kılınacağı mıı:IO.muıı.w: bukııı

mak vıc olbaptalri ödeme emrinKı te
bliği makamma kaim o\ma:k üzre 
il.inen tebliği lr<!yflyet olunur. 

Naki~ 

.A~.AI::>C>Ll.J 
SİGORT ŞİRKETi 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4Uncü Vakıf Han lst. 531 İmtiyaz 

Istanbul ithalat gümrüğü müdür
lüğünden 

Gümrük ambarlarile Sirkeci Gümrüğü ambarına vazetlilecek 
dcvrt adet hassas terazi için yaptırılacak 'beton ayakların ill§ası 
olbaptaki keşifname ve şartnamesi mücibince pazarlıkla bil
nıiinakasa yaptırılacaktır. Talip olanların 10 Eylill 931 tarihi
ne milsadif perşembe günü saat on dörtte İstanbul İthalAt 
Gümrüğündeki Komisyona müracaatlan. (2247). 

kolleksiyon tamam. Ya Semiba 
Nazmi Hanım ? 

- Ona da salı akıamına da 
vetliyiz . 

- Orada hep bulutacağız. 
Gelelim, şimdi Neriman Cem· 
şit Hanım meselesine .. 

- Neden oraya gittiğimi 
istemiyorsunuz? 

- Neden mi? Ah çocuk! 
Daha anlamadın mı? 

- Hayır. 
Muhteıem Nihat Hanıme

fendi, bütün bu konufma ara
sında içilen ikörlerin arttırdı
ğı bir cür'etle kolunu Ahmet 
Nebilin boynuna attı, del ikan· 
lıyı güzel kokulu, yumutak bir 
sevda kelepçesile sararak, ku
lağına eğildi: 

- Anlamıyor musun, Ne
bil, anlamıyor musun? Seni 
seviyorum, seni kıskanıyorum 
da ondan ... 

Öğle yemeğinde, vasiliki 
Muhteşem Nihat Hanımefen
di ile yeni sevgilisine en mah
rem gözlerle tatlı tatlı bakarak 
1-.; ... m,:ıı.• #l>tti 

Yemekten sonraki konut· 
malarında Muhteşem Nihat 
Hanımefendi yeni itıkına bir 
çok sırlarını söyledi: Bu geçir
diği tantanalı, deptebeli haya
ta rağmen kendisi hiç de mes' 
ut olmamııtı. Kocası zengiıı 
ve kazancı bol bir tüccardı 
Fakat tabiatı pek uçanydı. İ
çinde yatadrkları muhitte he
men her güzel kadına atık o
lurdu. Muhteıem Nihat Ha
nımefendi bu sadakatsizliği 
çoktanberi görmü9, anlamııtı. 
Fakat aile namusunu koruma' 
bir iskanda! çıkarmamak içic 
görmemezliğe geliyordu. De
rin, ateşli bir sevdaya susamış 
olan gönlünü dans, eğlence, 
içki ile avutmağa çalışıyordu. 
Kendisine muhabbet gösteren 
!erin de yürekleri kocasınkin· 
den daha temiz bir halde ol
madığını pek ala anlamıştı. 

Onun için cınlara hiç yüz ver· 
memiş, kendisini geçici ve er 
lesi günü yüz kızartıcı sevgi 
!ere kaptırmamağa çalışmıttl• 

( 
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Zeng:n koca 

,-
"Joconde '·' un sirkati 

SAf\T'A Bir yıldızın büyük korkusu en 
~---~----~---·------------~ 

Muhayyel, gayri muhayyel her hangi bir rezalete 
musiki 

lem anı zengin ve güzel bir 
kocaya verdiler. Düğün yapıl 
dı. Gelin o gü'l kocasının evi
ne gidecek. r.e kadar olsa ay
rılık bu! Annesi ağlıyor, Le- , 
man ağlıyor, Lemanın arka
daşı Mihriban ağlıyoı· . 

Düğündekilerden biri Mih
ribana :·ak\a~tı: 

isnıi karışan yıldız, şöhretini 

Bu satrrlar, Şarkın lahuti renk 
"' ıelerine &Öz ve kulaklarını açan 
dikkatli ve milli bir san'atin hicra
~·ı 1 

• YazıldL 
Elif Naci 

Genç bir heves 

franktır. Louvre sarayının ziyaret
çilerine müstehzi bir tebessümle •~
nelerce gülümsemiş. 

926 senesinde bir gün bu ziya
retçiler Joconde'ın asılı bulunan 
duvarda bot kalan yerile kartrlaş-

tılar. A ... Joconde çalınmsı!. Bütün 
telgraf ve ajans haberleri bu ina
nılmayacak havadisi dünyanın her 

tarafına yaydılar. 

Tahkikat, tahkikat hiç bir neti
ceye varılamadı. Joconde'u aırran 

hırsız bu mali mesruku ne yapabi
lirdi? Bu satılamaz, meydana çıka
rılamazdı. Bir muamma halinde u
zun bir zaman hadise meçhul kal
dr. Nihayet Joconde, iki buçuk sen~ 

. · 'ıki ya•lannda 1 tal yalı sonra yınnı ~ 

bir ressamın elinde yakalandı. 

Yapılara ressamlık eden ltalya
lı genç hırsız, tabloy~ fl~ransalı 

bir kaç kelime konuştuktan sonra 

yavaşça "Jocor.de" un bulunduğu 

salona geçtim. Hiç bir •e• iıitilme
yen bu •alonda .loconde bana gülü
yordu. Onu duurdan indirdikten 
sonra, "=Eketimin altında kimseye 

sezdirmeksizin götürmek pek ko· 

di ve yazddı. Fak at kimse benim 

tarafımdan , liiyemut eserlere mec

lup bu küçük Ş'!ytan tarafından 

sirkat edileceğinl düşünmedi. 

Ortülüsile beraber tamam iki 
buçuk •en~ onu bir mali mukaddes 
gibi yanımda •akladım. Tevkif o-
lunmaktan korktuğum için onu bu
lunduğu yerden çıkarınağa cesaret 
edemiyordum. Ond"n İstifade et-
mele icin ne düşü .. dümse nihayeti 

bana pek tehlikeli göründü. Bir 
türlü mevkii file çıkaramıyordum. 

Bir çok ~rültülerden sonra, po· 

tisin hırsızı keşf için sıırfettiği bir 
çok cehtlerden sonra het-keı ıuatu 

ve artık Joconde'dan bahsedilmez 
oldu. 

Nihayet ltalyan reııamının ese
rinden yalnız kendi İstifadem için 
değil, alemi medeniyet ve san'atın 
da hayranlıkla temaşa edebilmesi 
için pek tabiidir ki vatanımı da dü .. 
ıünerek methur tabloyu ortaya çı
rannağa karara verdim4 ltalyaya 

götürdüm.., 

- Canım, ya sen ne diye 
ağlıyorsun? Gelin olan sen de
ğilsin ki .. 

Zavallı Mihriban da şu ce
vabı verdi: 

- İşte onun icin ağlıyorum 
ya! . 

Kaç kuruş? 
Bir şirkette hissedaran he

yeti umumiyesi fevkalade içti
ma halinde.. Hissedarlar bu 
buhranlı zamanda, şirket itle
rinin İyi gitmediğini bildikleri 
için endişe içinde intizar edi -
yorlar. Nihayet heyeti idare 
raporu okunuyor: 

- Şirket bu sene zarfında 
maalesef 675,543 lira 13 kuruş 
zarar etmiştir . 

İyi işitemiyen hissedarlar
dan bir tanesi, yan.ndakinin 
kulağına eğilerek soruyor: 

- Kaç kuruş dedi? 

- T ramvatda kondüktör 
bilet parasını vermemişim gi -
bi suratına öyle bir baktı ki .. 

- E, ne yaptJn ? 
- Ben de saı:ıki bilet para-

sını vermİ!İm gibi onun suratı 
na baktım. •· 

Ne olur, ne olmaz! 
İstanbula Iy>yden gelmiş 

karı koca ınüzeyi ziyaret etti
ler .. Orada kafau kopuk bir 
heykel gördüler. Karı11 dedi 
ki: 

_ ~n güzelim mermer in-
san hem de böyle yerde aca· . ' ba kim kırmış · 

O zaman kocaH, karısının 
koluna girip çekti: 

_ Gel, buradan gidelim de 
di sonra biz kırdık zanneder-• 
ler • 

Yanlışlık 
bir antikacıya ıatmak ıstemış. ~a- ,,.. ~ ~ 
risten antikacıya: "Leonard de Vın- Kunduracının çırağı evin 

d
. R b"r lıte Joconde1un macerası. Maa- •1 b be 

ci'nin eseri bende ır. essamı ı Hanımına kocası e era r ıs· 
1 1 mafib eski yerinde Joconde Louvre . 

ltalyalı olan bu tablo gene ta ya- marladıg" ı iskarpinı paket ha· 
"d ..- in ziyaretçilerine gibirli ve müıteh- k 

nın olmalıdır. Onu dog ugu yere !inde getirdi. Hanım pa eti aç 
iade ediniz.,, diye bir mektupyaz- zi eülilmıemektedir. Yani Nizım tl: 

kad Hikmetin: b k 
Sonra onu floransaya ar 1 - A, dedi, u ocamın pa-

mıı. b' 1 1 "Leonardo ni.ın,; 

1 
t . k antikacıya: "Ben ır ta· rasını verdiği iskarpin değil •. 

ge ırere . ., · "nakka•• dehrin,. · B Leonard de Vıncı nın Bu çok şık iskarpın. . en böy 
yanım ve k "meşhur Jokondu,. · 

ve servetini kaybetmek tehlikesine maruzdur 
Janette Macdonald'in meş

hur hikayesinin Parise geldik
ten sonra suya düştüğünü bi
liyoruz. Hatta bu hikayeye 
İnanp ta Jeanette'in öldürüld, 
ğünü tasavvur edenler kendi-
sine: 

- Siz hakikaten siz mıs 

niz? Yoksa hemşireniz mıs 
niz? Diye sormuşlardı. 

Jeanette onlara şu cevapla
rı verdi : 

- Tam bir sene evvel Bel
çikada bir otomobil kazası ol
du. Ben bunu ~onradan, hem 
çok sonradan öğrendim. Çün
kü o tarihte Hollyvoot'la 
"Gece yarısı aşıkı,, filmini çe
viriyordum. Bu filmden son
ra sesimi radyoda dinletmek 
için Nevyorka gittim ve yeni 
bir film çev~rmek üzere tekra'· 
Hollyvood'a avdet ettim. İşte 
bu sırada, Noel yortularındau 
az evvel Belçikadan bir mek
tup aldım. Bilirsiniz ki, biz 
namütenahi mektuplar alırız. 
Onun içindir ki gelen mektup
lara fevkalade ehemmiyet ver
mek bizim için mümkün değil 
dir . 

Bu mektup Franaızca ya
zılmıştı. Ve bir Flaman gaze· 
tesirulen kesilmiş bir kupürü 
ihtiva ediyordu . 

Mektubu yazan bir kadındı 
ve bu kadın gazetecilerin ha
yalhanelerinde birçok vak'alar 
icat ettiklerini söylüyor ve lef. 
fen gönderdiği gazete parça· 
sında yazılan havadisin haki· 
katle bir alakası olmadığına 
kani bulunmak istediğini yazı· 
yordu. 

Bu havadis ne? Fransızca 
mektubu okudum ve anladım. 
Fakat Flamanca bilmiyorum 
ki gazetenin ne yazdığını an· 
1ı;abileyim. Yalnız anlıyabil • 
dilim ıu oldu. Bu gazetede 
bir taraftan ben, bir taraftan 
da bir İtalyan nazırı mevzuu 
babsedllmitti . 

Birkaç giln sonra yine bir 
gazete kupilründen Bermudes' 
te bir otomobil kazasında öl
düğümü anladım. Mamaafih 
bu kupürlere rağmen ben yine 
hayatta ve sibhatte idim. 
Hollyvood'da sinema ile, Nev. 
yorkta radyo ile meıgul olu. 
yordum , 

11 Martta "Annabell meae 
lesi., filmini çevirmeğe ba9ladı 
ğım gün, bütün Amerikan ga 
zeteleri bir masal net rettiler. 
Bu masalın aslı fU: Bruge' de 
bir otomobil kazan, prensler 
prenae.ler ve bir nazır mew:uu 
bahsoluyor. Derhal bir tek
zip gönderdim. Bereket venin 
ki, Amerikan gazeteleri de bu 

)"'anele Macdonald son 
filmlerinden biri olan 
" Gece yarın iişıkı .. rıda 

hadisenin doğru olabilmesine 
ihtimal vermemişlerdi . 

Amerikada bir yıldızı iki 
şey mahvedebilir: "Şöhret,. 
"rezalet!., Bunun birçok mi
sallerini gördük. İmzaladığı
mız bütün mukavelelerde "ahla 
ki., birçok kayıtlar vardır. Bir 
yıldızın iamine ve dolayısile 
mensup olduğu şirkete izafe 
edilen gayri ahlaki her hangi 
bir hareket, mukavelenin feshi 
demektir. 

Ben nelerini gördüm. Bir 
gün Hollyvood'a bir gazeteci 
geldi ve bana Paristen aldığı 
telgrafı gösterdi. Dedi ki: 

- Bu telgrafı aldıktan son 
ra, sizin hakikaten burada o -
lup olmadığınızı, hakikaten 
ıaf gözünüzden bir kurıun gi
rip girmediğini görmeğe gel
dim . 

Hep ııülüttük. Daha neler? 
Paristen Hollyvood'a bir ki
tap geldi. Bu kitap sırf benim 
için yazılmıt • Fakat birinci 
sahifesinden son sahifesine ka 
dar bir satırı dojtru değil .. Par
don! Yalnız doğru olan iki ıey 
vardı: Biri benim Filadelfiya 
da doğmu§ olmaklığnn, ikinci. 
si de Bloasom isminde bir 
hemıirem bulunması.. Fakat 
biz bir defa üç hem9ireyiz. 
Sonra Bloasom bana hiç ben
zemez. O danseder, fakat ıar
kı söylemez. Ben ıarkı söyle
rim.. Yani hakikate en yakın 
noktalar bile yalan .. 

Bundan sonra daha ne ka
dar kupürler geldi bilseniz .... 
Bunu!' üzerine Fransaya bir 
seyahate çıkma.fa karar ver
dim . Hak11z yere ismimin ka. 
rı9tırıldığı iftiralan mevcudi. 

f yetımle tekzip etmek istiyor
ı 1j dum. 
İ Bu neşriyat, benim san'at 

h.ayatımı tehlikeye koyuyor, 
s~ze de söylediğim gibi, Ame• 
rı kalı Producter'ler ismi bir re 
2alete karışmış artisti merha. 
metsizce işten çıkarırlar . 

Benim öldüğümü ve yeri· 
me beyaz perdede bir baskası. 
nın oynadığını zannett{ı·mek 

nim için bir nevi ölümden 
fJaşk bir şey değildir . 

Görüyorsunuz ki canlıyım 
•,c bana zarar veren şayia ve 
iftiralara bir nihayet vermek 
azmindeyim. Nevyorkta Roxy 
sinema ve tiyatrosunda tem
sil vermek üzere bana hafta
da 10,000 dolar teklif etmişler 
eli Sırf bu iftiraların önüne 

,.;nır k için , bunun yüzde kır 
Kına bile tekabül etmiyen bir 
haftalıkla Parise gelmeğe mec 
bur lodum . 
----..... · ...... ~--~-
Calibi alaka bir anket 

Pariste İntişar eden büyük 
gazetelerden biri atideki iki 
suale istinat ederek karilerine 
bir anket açmıştır: 

Geçen mevsimin sizi en zi
yade müteessir eden 4 filmi 
hangileridir?. 

Sizi en ziyade eğlendiren 
4 film hangi filmlerdir? 

En ziyade rey kazanan film 
lerin batında Atlantik gelmit 
ve bunu David Goldeı· "Garp 
cephesinde sükunete var., ve "4 
piyade takip edilmiştir. Şehir 
19ıkları ancak yedinci gelmit· 
tir . 

İkinci sınıfta Bedavacılar 
Şabı büyük bir ekseriyetle, EY 
)51elim, Milyon, ve Cennet 
Yolu filmlerinin ba9ına geçmit 
tir . 

Bu anketi tahaf ve fayanı 
dikkat bulmuyor musunuz? 

Bir cinayette kadın 
.., 

parmagı 

Şarlonun eski karısı Mil
dred Harris Navyork adliy&
si tarafından, zengin Japon 
tüccarından F ujimura'nın gay 
bubeti etrafında İsticvap edil
mektedir. Bu gaybubet bir 
yat tenezzühünde vtıkua gel. 
mittir. Nevyork zabıtası zen
gin Japon ipek tüccarının yat. 
ta katledilerek, cesedinin de
nize atıldığı kanaatindedir. 
Tahkikat Mildred Harriı'in 
Japon zenginini en son göril
ten ıab11 olduğunu göstermek 
tedir. Artistin bu gaybubet 
hakkıııdaki fikri ve maldmatı 
M11'Ulacaktır , 

şaheserını . Tabloyu "Çatla<ken sıkıntıdan ylizünde d' k" 1 
· · floranaaya iade etme - le pahalı şeyler gıymem. 

. le L.L..:yarım.. demış. •1 bo Çırak da de ı ı: .~ -----..... 

Keşat B. 

lj Caziayıntabın Çınarlı ftlahalle-
~d 'k ~ • ı amet etmekte olan Burnu 

lı "il oğuUarrndan tüccar Şakir us
t ~'" oğlu Reıat İsminde on yedi 
~ ~llarında bir san' at heveskarı var
,7. llu genç heveski.rın heykel san
~ '"• karıı mecliibiyetini bildiren 
,~' l'ııektubunu aldık. SS-65 eb' • 
~ '"da sert ve beyaz mermer taş 
~:;.İııe Gazi Hazretlerinin fotof
tı· •ıııa bakarak kabartma yaptı

~ııı, "e yakında lstanbula gelerek 
~ ~el •ana'tlar akdemisi heykel 
ı...~" girmek istediğini bildirmek· 
•• . 'd d ılı,.' Bu genç heves ve utı a .' 

r1 ile eder ve bir an evvel akadem•
!\ ~:lerek iıe başlama.,nı 

~•ıi e ederiz.. 

"""" 1 yag ' ya,, Ö 1 · b' 1 k 
Louvre'den kemali maharete at•: d d' 1 ed - y e ıse ır yan ışlı 

d "mecburum urup m enm en H f d" B en ltalyanın gazetelere ver •· var, anıme <!n ı.. u paket 
ran g ç d ta sırıtmaya,, 1 h' . k 1 k Ç" k k ·d i ve va n- .. k ed' ızmetçı ızın o aca . un U 
ği beyanatında ço cı . Diyerek tebeuum etme t ır. B · k · · • d 

1 k ::ö~riı:·nın;:e;k:ted~ır~·,..,..~ ......... ,...,...lllR""'.~~,..,...- ey onun ıs <ırpınının e pa. perver 0 ara = · ,,,_ 1 rasını vermişti. Artık siz değiı li:' masal onlardan kalmış yadigar tiriverirainiz. 

- Elif Naci'ye - Otelde 

.· 

. bir yokmuş. Bir genç kız varrnı,, 
"Bır varmış, .. • 

h sabah tararmıt ruzgar. 
Saçını er d 
H h r tenhada bir ses uyarmıf, 

erse e "N' • 
Onu yavaşçacık çağrırmıt: ıgar • 

b 
1 bana ı Bu ses nerede j 

Gel ana, ge ... d ed 
b il. u akıp giden er e. 

Bes e 1 ş d 
Soyunur dalarmış ve pedncereH .. e.k. 

dermİ• saray aa un ar .. 
Onu 5eyıe • 

onunda ne olmuş onlar. 
Bilmem en s ı 
V ktile kağıda yokmuş yazan ar, 
.;.öy köy dolaşırmış bütün oz~nl.ar, 

1 nıardan kalmıt yadıgar .• Bu ınaıa o 

l..-u ·1 ı siki Beynelmı e ~u 

Ahmet Kutsi 1 
. ---Beynelmilel karikatür . . 

kongresı 

G 1 
ek sene floransada topla· 

e ec 'k' k n 
1 beynelmilel mu•• ı o -

ak o an d 
nac . . pli.oları hazırlanmakta ır. 
areıının I 
• . . Flor.:ınsada top anma-
Her sene 1çın t 

edilen bu l<ongreden kas 
sıarzu lbih 
ltalyan sa.n'at ~aya~ına faz a r a-

sergısı 

Viyana güzel san'at!ar cemi
yeti, bu teşrinievvel başlangı· 
cında Viyanada beynelmill bir 
karikatür sergisi açacaktır. 

Bu cemiyet Türk Müstakil 
ressamlar ve heykeltraş!ar c~-

Otelde bir müıteri odaya bak. 
tıktan sonra: 

-Burası rutubetli! dedi. 
- Rutubetli olsa bukadar tı..-

ta kurusu olurmu beyim? ı 

i karikatüristlerinin de sergiye :~ 
iştirak etmelerin bildirmittir. j 

Türk san'atkirları sergiye 1 
elli kadar karikatür ile iıtirak 
edebileceklerdir. Sergiye itti
rak icin Müstakil ressamlar ve 
heyk~ltraşlar cemiyeti vaaıtasi 
le nihayet 24 eyliile kadar san
atki.rlanmızın eset'lerini Viya
naya göndermiş olmaları lazım 
dır. 

Müstakil Ressamlar ve Hey. 
keltraşlar cemiyetinden: 

Viyanada açılacak olan bey. 
nelmilel karikatür sergisine iş
tirak etmek için biltün karikatü 
ristlerimizi davet ediyoruz. Bu 
hususta malumat ve izahat al. 
mak isteyenler her gün, öğleden 
sonra cemiyefoniz'n Orhan B. 
hanındaki m-;ı ~:ezine rnıiracaıt 

• 
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1 • ·-;: ' ' ! i.. . . • ... ' - ·.,__ " . . .. . : Rusçuklu Hakkı 

Bora şehrimizde hatırı sayılır tahribat yaptı .. Mektep ihtiyacı karşısında M. Karahanın 
Başvekilimize 
Selamları 

Beyoğlu, İstiklal cad-

ı 
desi BüyÜ'k Parmak ka
pu, Af.riıka hanına bitişik 
Apartınıan No 21.- Tel: • \ BB!jı 1 inci sahifede) ı evinin lnbidamında nüfuıça zayiat ı Sadık Efendinin başına Katırcıoğlu (Başı 1 inci sahifede) 

lü, Nitantafmda iki, Karagüm olmamıştır. hanından kiremit düşmüş, zavallı a· veddelerini bana uzattı. Masanın Ü· 

iikte 34 ev yıkıldı. Tramvay Kasımpaşatla dam ağır aurette yaralanarak baata zerine açtım. ilk &atırları olı:uyo-
haneye naldedilmittir. Gene buralar 1 rum: 

nünakalatı, telefon muhabera- Fırtına ve yağmur Kasımpaşada da bir çok evlerin kiremitleri uçmuı 
il kesildi, ağaçlar devrildi, me- da tahribat yapmıt, ;ahilde de bir ~- camlan kırılmıttır. "Muallim mektebi mühendisha-
Tllfi boğuldu ve bu kısa afet ' dam boğulmuttur. ırtına ve yag· D enizde ne, Bahriye, Tıbbıye ve Harbiyeden 
_,, •. k h "b k k"ll mur birden bh-e başlayıp ta Kasırnpa mi k . . d . d"I 
~~ ta . rı a~ yap~ra çe ı P fil dereoi bir ande dolduğu eanada Beşiktaş i•keleaine menıup Dunu sonra me e etımız e tesıs e 1 en 
pttı. Eaki tabii vazıyet avdet Rlzenin Tatlı köyünden uzun Ali o- nun 159 numaralı ıandalı ile Panayo betinci mekteptir. Muallim mckle· 
ltmi§tİ. Fakat herkes o kadar fullarından 60 Y•tmcla Hüaeyin Meb hın 112 numaralı sandalı Baltalima- bi, Fatihte, yanan eok.:. Fatih rüşti
lorlanuıtu ki bir müddet dıta- met te oandalmda uyuyormuı, San- ru önünde batmak üzere iken Vehbi yesi arsa11nda 1264 tarihinde tesis 
·ıya çılıınakta tereddüt edildi. dal Kaounpaf8 sahilinde ve tam Ka- kaptan isminde bir zat tarafından edilmiıtir. Yani 83 sene evvel. O 
6a§ka bir felaketten, hatıra ıel :.,ımpaf& cı-ınin ajxında bailı bu- kurlarılmıtbr. 1 zaman Kemal ef.i •minde sarıklı, fa-

~ ineyen baıka bir ifetten korku İ)~:':ı':,~~~ ta sel birden bire gelin F atilıte kat açık kafalı bir zat varmış. Za· 
1 yorlardı. Bu korku pek de bO§ .,. sandalı Halicin ortuına doiru ıü Fatihte bir tramvay direği devril manin hükumeti kendisini tazyik .,.. 

' 
ı ['' 

değildi. Şehirde bu ıurültü de- rilklemiı ve bir ande au ile doldurup mit, Zeliha Hanım isminde bir ço- diyormu, .. Kemal ef. de bir gün Av 
t~am ederken üç yer en de yan- babrmı. ı, :ıazallı Hüaeyin Mehmet te ban kadmı telin teması ile kömür ha .1 " rupaya kaçını§. Oradl\ S sene tabsı 
'-m çıkmıc, ltfaı·ye arabaları Htıralıcln çamurlanna •aplanıp kalmıf !ine gebniş, Fatih merkezinin tele- . A • k k·ı · .

1 '5 ~ fon batlan kırılımı, bu civarda da etmıf.. srı me tep teş ı atı e ya-
~elleri yararak, fırtınayı yırta- · bütün evler kiremit uçmak, akmak kından tema• etmit·· 5 sene sonra 
rak yıldınm sür'ati ile bu yan- Htıgdarpaıado gibi arızalara maruz kalmışlardır. müoait bir fırsat bularak lstanbula 
ımlara koımaya batlamıtlardı. Fırtma esnallncla Haydarı>atada Bebek hattında avdet etmiş. Ve gelirken bir çok ala 
Nel.se bu u··çu"'ncu·· fela"ket p•k ha de bir kaza ol~, endabt ınelr.~ebi ef 

~ raclından 322 clotumlu l&mall otlu Köprü· Bebek hattında da mÜna· tı tedri&iye getirmiı. fatihte mual-
flf geçti, yangınların üçü de yıl Ali Efendi Hayclarpafa caddeainMn lcalat aynı sekteye uğramıı, Fındık- tim mektebini tesis etmif .. 
ıbrım aür'atile yetiten gayyur seçerken fırtınanın ıiddetinclen elek lıda ıelin bayırlardan sürüklediği mo 

l 
itfaiyeciler tarafından daha trik telleri kopmuı,:ı:a•allıya iaabet et loıdar tramvay yolunu doldurmu,, 
~aşlanııç halinde söndürüldü.. mit ve bir Jab:ıe içiı•de kömür hali- KuruçOfDH!de de aynı bal vaki olmuf 

•e ııetirmittir. ve buraJarda da münakalıit yarım sa-
Fırtınadan müteessir olan atten fazla bir zaman için iade edile Yeni postane cİf!arında 

, malıitler fit! vukua gelen Selin ve yağmurun Yenipootaba- memittir. 
k(1zalar ne civarında da tahribatı olmuf, Şam Egüple 

Fırtınadan ve yagm· urdan en ziya lı mağazaunın yanındalci sokakta bir 
Eyüp te aynı felaketi geçinni§, bu 

(: 
müteeaair olan muhitler Karagüm yer çokmüt, bu çöküntüye de bir o-

l 1 ralarda da evlerin alt katlarma su k, Nitantaş, Kasımp34a civarıdır. tomobi sap annuıtır. 

d 
lCasımpaıada bir sandal batmıı, bir oıtahanenin arkasındaki sokaktan ginnit, fakat Eyiip kanalizasyonu ıa 

t a......11 " f .... K ·· ru""kte bir kt la F bank yeıinde tehlikeye maruz ludmamış· 1Uf111g- .ı.-•·-r. aragum seçme e o n an&ız agı pos-
dc !ldşi yaralanmıı, bir kiti ölmüf, 14 ta memuru Çemiıgizeli Rıza oğlu tır. 
ya:ev tamamen, 34 ev oturulamayacak 
na:derecede olma küzere kıımen yıkıl· 

·~~trr HaydarpA~da hır" aıker Fa- Kari Sütunu 
yoı--· . ....... ' 
b. tibte bir kadın ölmüştür. Y enipoı· 

11 
· tahane arkasında bir adam yaralan

çı imıilır. Baltalimenında iki kayık ba
l E'ıtarken kurtarılmı~tır. Ni,cnta,ında 

iki ev yılolmıf, 12 ağllÇ •Ökülmüt, 13 
ı ba tavuk boğulmu tur. Eyiipte kanali
K. t zaayon iskarası tıkanmı şt meydancık 

I ' 1 ta bir kaç sokr k çökınüi, çöküntüye 
futı lıir otomobil saplanmıştır. münhat 

I le ! yerleri "u baımı!j, Aksaray da tram-
1 kal vay miinakalatı durmuştur. fındık· 
ım lıda, Kuruçeımede yollar •elin getir 

. · eliği molozla dolmuş, tramvaylar it· 
'rna Jeyememiştir. 
tra 
ivi. /(a•agümrükte 
dal: Fırtınanın ,.e yağmurun Kara güm 
mu ritkte yaptığı tahribat pek feci ol
: ti c' mu~tur. Zaten kücücük ahşap ve ça 
• • 

1 mur dıvarlı evlerden mütetekkil bu 
>gır'' lunan bu muhitte denilebilir ki sağ-
8eı, lam bir tek ev kalmamıtlrr. Hemen 
Da , hfme•1 bütün evlerin Ü7.crinde bir 
yüz; tek kiremjt kalmamıştır. Enfazla tab 
·uk rihat De-cviş Ali m .. balle•inde Kurt 
Eh 1 Ağa caddesinde, Açıkhaş sokağında, 

• K:ıs•ağa . Seı a yokuşu, Kemankeş, 
çuk · Rast ı kçı, Camiit erif, Bakkal ıokakla 
Saa: nnrlı! olmuttur. Bakkal sokağında 
mal bakkol Todori ile Hasan Efendinin 
,. Carr.iişerif sokağında Zincirci Nişan 
er€1 k ile kömürcü Nuri Efendinin, Rastı • Dir çi •okağında dondurmacı Ali ile tel-

Zifiri karanlık ve kal
dırımsız sokaklar 

Lalelide Ragıp Paşa kütüp
hanesinin arka ve yan cihetleri 
ne isabet eden Şair Fitnat, Şair 
Haşmet ve Koca Ragıp ıokak
ları kaldırım&ız olduğu cihetle 
bu sokaklarda oturan tozdan ev 
!erinin pencerelerini açamİyor
lar. Saniyen bu sokaklar tram
vay cadd«!$ine yakın olduğu hal 
de geceleri zifiri karanlık için 
dedir. Çünkü tek bir lamba mev 
cut değildir. Bu üç sokağın yo· 
lu akşamları geç vakit haneleri 
ne giden bir çok esnafın geçtiği 
Li.nga, Kumkapı ve Nişancaya 
giden sokaklardır. Buralarda 
geç vakit, yani saat 22 den son 
ra geçmek ihtimali yoktur. Bu 
civar yangın yeri olduğu için, 
zifiri karanlıktan iıtifade eden 
bir takım ahlaksız kadınlar bu 

ralarda bulunmaktadırlar. Bele 

diyeden bu sokağa da biraz ih
timam göatermesini rica ediyo 

puı·, ,iz telıraf kablo fen memurn Celil 
iJe lı Efendinin ve arabacı Catıibin, Sena ruz. 
t>ah ! )'oku,unda Emorfiya ile Sadık Ağa· 
y ıun, Kasımağa aokağında Vaailin, A 

Alieddin 

a~, pıkba~ sokağında tornacı Ahmet E: 
ırız fendinin, nezafet ameleıinden Ki.mı 
yı lln, Derviş Ağanın, Kurt Ağa cadde 

ıinde saraç 1 brahim Ağanın ve tes
bibci Mehmet Efendinin evleri yıkıl 
mı§, bu aileler açıkta kalmı§lardı. 
Mahalli polis merkezi feli.ket muhi
tinde tetkikat yapmıı ve 34 evin otu 

ıı· ı rulamayacak kadar yıkıldıklarını le• 
a li , bit etmiı ve listesini polis müdürlü· 
"yl ğiine vermiıtir. 

dı 

}-, 

dı 

h 

" 
r 

Felaketzedelere yardım 
Felaket haberi üzerine fatih Kay 

makamı ve belediye daireıi eritinı 
kaza mahalline ııitmitler, icap eden 
tetkikatı yapmıtlar ve keyfiyetten 
Hilali Abmeri haberdar etmiılerdir. 
Hilal Ahmer reioi Ali Pata da Kara· 
gümrüje gitmit, açıkta kalan ailele
rin barınması için çad1rlar relu:ettir 
mİJ, kömür, c.kmek ..-e katık tevzi et 
tinnittir. Bir k11ım feliketıtedeler ak 
rabalarının, dostlarının evlerine ilti 
a1 elmitlttdir. 

Can zayiofı 
Kar..,iimrükteki inhidam ııüfu•ça 

da zayiatı n'ucip olmut, hir çocuk öl 
nıiiş, direr bir çocuk aiır surette ya 
rilAl"1rRk hastahaneye kalclmlmı~
lır. Bu kaza teıbibci Mehmet Efen
dinin evi yıkılırken olmuıtur. Meb
nıel Efendinin çocufu 10 yatındaki 
Ali ev yıkılırken kaçmak isterni,, fa
lıat enkaz altında kalmıt ve ölmü1-
tür. 

Zabıtai ablakiye memurlarından 
Şaban Efendinin 15 yatındaki oi!• 
fzzete le yağmuı·un tid.letinden bu 
eve iltica etmek i&lemit, fakat bu •• 
nada ev yıkılmıt, evin önündeki elek 
trik direği de devrilmit ve lnet al
tında ),alarak ağır surette yaralan· 
mııtır. izzet hutabaneye kaldırılmıt 
br. 

Nişantaşında 

Ni~antatında Silahhane caddeain
de Küçük Çiftlık cadesinde bahçe· 
'Van lımailin dört odası, aynı cadde 
de de Abdullah Ağanın iki odalı ev 
leri de yıkılmı~tır. 

Bahçevan 1 ~mailin evinin odasını 
sel götürmüş, diğer iki odası da fır 
tınanın tcsiı·i ile yrkılmıştır .. lamaİ· 
lin balıçesinde de tahribat olmu,, 
mezruat sökülmüş, _12 dut_ aça~ı dev 

On senedir çıkmıyan 
maaş 

Müteveffa pederimden muh
taa olup validemin teehhül ve 
vefatından ve hemtirem"1 te
ehhülünden ve biraderimin de 
~adetinden dolayı bunlardan 
münhal kalan ve arada geçen 
zamana ait olım maaşlaı·m tari 
lli m~muriyetime değin bendele 
rine itaaı hakkında 6 Aiustos 
339 tarihinde Adana defterdar 
lığından Maliye vekaletine tak 
dim kılınmıt idi. Aradan on se
ne gibi uzun bir müddet ıeçti
ğine ve bir çok müracaatlarıma 
rağmen maalesef bu evrak hak 
)undaki muamele henüz netice 
lenmemittir. 

Yukarıda aruttiğim bu ev
rak Maliye vekaleti muntazam 
borçlar müdürlüğünün 575195 
e1as numaralı dosyuında mah
fuz bulunmaktadır. 

Kanuni olan bu 'hakkımı bir 
çok makamata müracaat etti
ğim halde alamadım Alakadar 
makamın nazan dikkatini celp 
için mektubumun dercini rica 
ederim. 

Müteveffa Kolağası 
Hafız Mehmet Efen
di mahdumu ve Mer
•in Maarif idaresi ka-

tiplerinden 
Abdurrahman Hilmi 

Malullerin tütün 
beyiyeleri 

Malul zabıtendan üç imza ile al
dığımız bir mektupta deniliyor ki: 

"929 gene&inde kabul edilen kanu 
nu mahıuı mucibince her sene Ha
ziran nihayetinde tevzii kanun ikti
zasından bulunan malUiler ve şehit 

yavrularına ait tütün bey'iyesinin 

geçen sene maiüllerin ve ,ehil yav-

Çapras kelimeler 
2 1 4 5 ' 7 5 9 ıo 11 

Diinkü ı•klin halli 

1 2 • 4 5878•1011 
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Yeni ı•lcil 

Soldan sağa 

1 - Kuyu gibi (2) 

2 - Ben ( J ) Şiıeler yapı!lD'aw 

(6) 

J - Miili.kat (7) Zaman (2) 

4 - Haya (2) Erkek iımi (5) 

5 - Uıta deiil (5) Çok dejil(2) 

6 - Nota (2) Yqtaı (S) Nota 

(2) 

7 - Boy deiil (2) pislik (1) 

8 - Şafak (3) Muıluk (1) 
9 - B.., (4) Şüphe, tahmin (J) 
10 - Çarıı (5) 
11 - lın (3) Er (4) 

Yııkardtıın aıalı 

1 - Acımak (8) 

2 - Bizi dofuran 
mek (7) 

J - Ben cletil (ll) 

• - Kan yolu (i) 

(J) 

(3) Oldiir-

Dam11r auyu 

5 - Meyva (4) Siyah (4) 

6 - Hane (2) Erkek iomi (4) 
7 - Kut (5) Allah (J) 
8 - Nota (5) 
9 - Gözün ilatü (3) Topraiı ka 

:ıon (!5) 

1 O - Gecelik ( 6) 
11 - Sebze deill (2) Oıtünde 

(8) 

para ağustos iptidasında tevzi edil. 
mitti. Bu •ene bu müşkülatın biç 
biriıi mevcut olmadığı, büttin esas
lar geçen seneden kurulmuı bulun· 
duğu haJde paranın tevzi.i maleıef 

çok l"eçikmit ve ne zaman veriJece

ği de henüz tHyyiin etmemittir. 
Malullerin ve tehit yavrulannın hu
kuk ve teayyütlerine lealluk eden 
mezkUr paranın biran evvel tevzii 
hakkında alakadar makamatın naza
rı dikkatlerini c~lbetmenizi hürmet-

Kemal ef. hesap, riyaziye ve fen 

clenleritıi ehemmiyetle programa 
ithal etmiş. Tab&il müddctitıi iki se-
ne olarak te•bit etmiı.. Mektepten 
ilk mezun olAn Muallim Selim Sabit 
ef. isminde bir zattır. 

Selim ef. de mektebin terakkisi 
için çok çalışmış ve hilahare mekte
be müdür olmuıtur. 

Mektebin tahsil müddeti bilahare 
3, 4 ve tıibayet timdi S olmuştur. 

Müessesenin teki.mü] devresi meşru 
tiyette baflar. O vakite kadar mek
tep edebiyat, fen, riyaziye şubeleri
ne ayrdıruftı. M11fFutiyetle bu tuhe
ler kaldırılmıştır." 

Saffet Beyin notlarında daha bir 
çok kıymetli malilmııt vardı. Bu bro 
türün en yakın zamanda n"Jredilme 
>ini temenni ed...ı..en Saffet B., ba· 
na her mektebin böyle bir tarihçesi 
olması lizım gelecefini o ne bunla
rın bir albüm şeklinde toplanması

nın temin edilmesi icap ettiğini ıöy
Jedi. 

Kaç mezun 
Muallim mekt bi 83 senelik haya 

tında 7 binden fazla mezun vermiş-
tir. Bu sene 78 mezun vermiştir. 

Ve hepsi de tayin edilmiıtir. 
Yalnız son •enderde ilk mektep 

kadroları dolmağa batlamııtır. Tür
kiyede 22 muallim mektebinin bü
tün mezun1annı her sene yerleıtir

mek zorl34mağa baJlaırutlır. Mual
lim mektebinden mezun olmak tab· 
aile artık set çekmek olmaktadır. 
Binaenaleyh programların lise pro
gramı yapılarak mezunlann Darülfü 
nuna girmeleri istenmektedir. 

Maarif müdürlüğü 
Evvelce muallim mektebinden 

mezun olanlar kıdem kazanarak ilk 
tedriaat müfettiti ve maarif müdürü 
olabiliyorlardı. 

Şimdi ilk mektep muallimlerin· 
den maarif müdürü olmak hakkı da 
alınnıııtır. 

ilk melı.lepçiler, bu nziyetten 
çok müteeaairdirl•. 

Talebe teşkildtı 
Mektepte timdi talebe tarafın

dan idare edi1- bir kooperatif, tale
lıe sandıiı vardır. izcilik de 9"iı mü
him bir mevki tutmaktadır. 

Mektep idareaine de talelıe ı...ı.. 
malıtadır. Müatakı..I mualHmler bu 
auretle idare iılerile de linaiyet et
mektedirler. 

. Talebe nasıl yetiıtirİli1Jor? 
Muallim mektebinin ırıii!temili.

tından bir binayı ela tatbikat mek
tebi inal etmektedir. Tatbikat mek 
tehi 5 aınıflı bir ilk mekteptir. Son 
anuf talebeai mealek deralerinde bu 
ilk mektebe ,eı ... ..ı. tatbikat sör
m.ı.teclirler. Tatlıilııat meldalıi tale
heai de muallim m8tebinclelô lalto
ratu vara ııetiril«ek uauNi tedria 
tatbikatı yapılmaktadır. ---

Mekt•p ktııtl,o•u 
Maarif vekaleti bu sene mektebin 

talebe ve muallim kadrMunu küçült 
mÜftilr. Şimdiki bu dar kadro latan 
bul için lıir noksandır. Mektebin 
talebe kadro&u 200 olarak leabit e· 
dllmittir. !l aınıfın hiç birine ıulıe i
lbe eılilmiyecektir. Keza muallim 
adedi ele 22 den 15 • tenzil edilmiı
tlr. 

Kaç talebe alınacak? 
Muallim kadroıundan bazı kıy

metli elemuılar alınmıfbr. Bu vui
yet dolayıaile bu ıene mektebe an· 
cak 30 yeni talebe alınacaktır. 

Halbuki bu sene liseler leyli mec 
cani talebe almadıfmdan muallim 

mektebine mü1·acaat çoktur. Alına· 

cak 30 talipten bir kıamı da yüksek 

vaziyette sıkı bir müsabaka İmtiha
nı yapılacaktır. 

Şerait 
Birinci ıınrfa alınacak talebe 

ile 16 yaş arasında olacak ve sıhhi 
vaziyeti pek iyi olacaktır. ilk mek
tepten çok iyi veya İyi derecede 
mezun olmuş olacaktır. Müsabaka 
imtihanı tahriri ve riyaziye, türkç.e 
zümrelerinden yapılacaktır. Müsaba 
ka imtihanı eylUlün onundan sonra 
yapılacaktır. 

Müsabaka inıtihanına ancak İs

tanbul, Kocaeli ve Bolu vilayetleri 
dahilindeki ilk mekteplerden mezun 
olanlar girebileceklerdir. lstanbul 
ilk mekteplerinden mezun olup da 
lstanbul muallim mektebine kadro 
darlığı dolaysile giremiyenler, kad
roları müsait olan diğer Anadolu 
muallim mekteplerine girebilecek
lerdir. 

lıtanbul muallim mektebinin ge• 
lecek •ene kadro&unu geniıleterek 

daha fazla talebe alması temini bu
ıuguna teıebbüs edilecektir. O za
man bu eski ve lcymetli irfan yuva· 
mız daha canlı birfaaliyet sahaaı 

bulmut olacaktır. 

Adliyede 

Va-Nu Bey 
Tahliyesini la lep edecek 

Akşam muharrirlerinden Va 
la Nureddin Beyin validesinin 
rahatsız olduğundan baheile 
tahliyesi için dün bir müracaat 
yapılacaktı. Ancak vaktin geç 
olmasından müracaat yapılama 
mıştır. 

Mahkum oldu 
Arnavutköyünde Akmtıbur

nu gazinosundan Taksime gi
derken otomobilini tramvay di 
reğine çarptırarak çamurluğa 
oturttuğu eniştesi Hasanm ölö 
müne sebep olan şoför Sezai 
Ef. dün ikinci ceza mahkeme
since 1 sene hapiı ve 30 lira a
jır para cezasına mahkum ol-
muttur. _ 

~, 
Tatil bitiyor 

Adliyenin yaz tatili bu ak
ıam hitam bulmaktadır. 

Yarından itibaren Ağır ceza 
mahkemesle kapalı olan diğer 
mahkemelerde mutat faaliyet 
başlayacaktır. Baro da bir iki 
güne kadar açılacaktır. Yaz ta
tillerini civar aayfiyelerde geçi 
ren avukatların ekserisi avdet 
etmiılerdir • 

Fakir talebeye yardım 

Beyoğlu 2797. 

ılll Saat: 14 - 18. 

(Başı 1 inci sahifede) SOÇETA İTALYAN 
tan çok memnun olmuş ve kafi-
le reisine, Rusyaya gittikleri Dİ SERVETSI MARİTİMİ 
zaman, gösterilen kibarlığa -..e ASUNZIONE vapuru 9 E yi' 
centlmenliğe karşı muhafaza e- Çarşamba (Burga.7, Varn 
dilen vekar ve terbiyclerinı:len Köstence, S ulina, Kalas , . 
dolayı teşekkür etmiştir. ib:aile) ye gidecektir. 

Başvekil Pata, müteakıben ı ATLANTİD vapuru 10 Ey! ' 
kafile reisinden Rusya.da neler Perşembe (Napoli, Marsily 
görd~~~e~ini so"?~ş ve Rus ve Cenova) ya gidecektir. 
g~nçlıgının her ~ı~ılen y_erde FEDE vapuru 13 Eylill paza 
hır_ çok spor vesaıtıne malık ol (Burgaz, Varna, Köstence 
dugunu, her tarafta muntazam Novorosisk, Batımı, Trab 
sahalar bulunduğunu cevabını zan ve Samsun)e gidecckf 
almııtır. Taip Servet ve Zeki ALBANİA vapuru 14 Pazarte 
Beyler, bu münasebetle, Rus si (Napoli Marsilya ve Ce 
ııençliğinin bu mazhariyeti kar nova) ya ğidecektir . 

f111nda gıpta duyduklarını söy- Tafsilat için Galatada Mer 
iyerek, Türk sporcularının da kez Rıhtım hanıruna umum 

dertlerini ve ihtiyaçlarını anlat acentesine müracaat. Tel 
mışlardır. Spora susamış Türk Beyoğlu 771-722 veya Beyo 
gençlijtinin de kuraktan kurta- ğlunda Pera Palas altında Nat 
nlmaaı için, hükiimetten muza- ta Nasyonal Türkiş Türist 
heret görmeğe muhtaç bulun- acentaiye Teld"on Beyoğlu 
duğunu aöylemiı, Türk gençli- 3599yahut Istanbulda Emin
ğine de stadyom verilmesini, önünde İzmir sokağında 8 nu
vesait temin e.:i!mesini rica et- marada acente vekiline müra 
mişlerdir • caat. Tel. İstanbul 776. 

Başvekil Paşa, cevaben spor 
cuların bu arzularım ve ihtiyaç 
!arını takdir etmekte bulunduk 
)arını söyleyerek, kendilerine 
müzaheret vadinde bulunmu~
tur. 

Ruaya aeyahatinin, Türk 
sporcular hesabına da böyle 
hayırlı bir netice vermiş olma
ıma sevinen kafile reisi Batve
kil pa,aya bütün sporcular na
mına tetekkür etnıi, ve saray
dan ayrılmıştır • 

Tapu ve kadastro 
mektebinde imtihanlar 

Tapu ve kadastro meslek 
mektebinin imtihanlarına 4 t"§ 
rini evvelde başlanacaktır. Mele 
tebin hukuk ve riyaziye ıubele 
rinde 100 e yakın talebe var· 
dır. 

Balkanlarda bir oto
mobil rehberi 

Türkiye Turing ve Otomobil 
klübünden: 26 eyl61 ile 4 tetriniev
vel arasında Balkanlarda merkezi 
içtima Sofya olmak üzere, bir oto· 
mobil Rali•i - Müsabaka • yapıla
caktır. 

Bu bapta izahat almak iatiyen a
Jakadarların Galata Po•tane
ıi karıısında Adalet Hanında Tür
kiye ve Otomobi klübüne müracaa~ 
etmeleri mercudur. 

SEYRİSEF AIN 
Mer\ex ıcent.a: 

8. 286!. Şubt A. 
ıJıde han i. 2; 40 

Galata .l.öpni ba;ı 

Sirkeci '\luburda!" 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

GÜLCEMAL 6 Eylfıl pa
zar 14,30 da Galata Rıh· 
trrnından. 

BOZCAADA POSTASJ 
EREÖLI 6 EyHll pazar 17 

de İdare rrhtımından kal-
kacaktır. 

lstanbııl Birinci illa.• memırrlıı· 

ğundan: 

Adre6: Beyo~hında İstikl51 cad
desinde 390 N. lı mağaza da J t k H• f 
ter ve Gaston Hefter Efendiler: 

Balada imni ve adresi yazılı olan 
zatın iflieı ar;ı1rp ta.r;f iycnin adi c;e
ki1de yapılmasına karar ve rilmiş ol
duğımdan. 

Hilaliahmer cemiyeti bu se- Süleyman Şevket 8. in 
ne 2500 fakir mektep talebesi- cenazesi 

ı - Miifli•rieıı a lacağı olan v ya 
mallarında istihkak iddiasında bu· 
lunanların alacak ve idd iaların ı i -

bu ilandan bir ay i.;inde eyyamı res 
miye mlıatt:sna olm:ık ü.ıere her gün 
saat 13 ten 18 kadar Sultan Ahmet 
te vaki adliye tıin2smda icrayi ~c: .. 
zife eden birinci fla!I dairesine ge
lerek alacaklarını kayt ettirmeler 1 . • 

ve senet ve aefter gibi delilleri !•,,,. r 
ne ise bun1arın asıi veya müsad;.1 :-ık 

suretlerini verme 1 ·· ı it 

ne yemek verecektir. Cemiyet 
ıeçen aene iki bin talebeyi iaıe bugün kaldırıldı 
etmitti. Bu sene de mektepler Prağ'da vefat ettiğini tees-
açıldıjı zaman fakir talebeye süfle haber aldığımız sabık An 
yardımda bulunacaktır. talya meb'uıu Prağ sefiri Sü-

T hb • leyman Şevket Beyin cenazeıi 
apu re en dün Viyanadan getirilmittir. 

Tapu rehberinin tanzımı ı- Cenazeai bugün saat 11 de 
çin, Tapu müdiriyeti umumiye Gülhane hastahaneıinden kaldı 
tinde müdür ve müfettitlerden rılacak ve Maçka kabriıtanına 
mürekkep komiıyon içtimala- defnedilecektir. 
l"Ulda )>ulunmak üzere İıtanbul 1-------------
f apu müdürü Ziya Bey ile Ta- Doktor 
pu ve Kadastro nıüfettitlerin- Hafız Cemal 
den Agih ve Ahmet Beyler pa 
zar ıünü Ankaraya avdet ede- Dahiliye haatahldarı 
ceklerdir. mutabaasısı 

Tayyare mi, kano mu? 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5 e) 

kadar lstanhulda Divanyolun

da 118 numaralı husuei daire

sinde dahilt haetalrklan mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 8923 

2 - MUfliae borçlu olanların yu· 
karıda gösterilen müddet jçinde bor 
çları mikdarini yazdırmaları, hilafı
na hareketin ceza kanunu mücibine 
c.e talrlbat ve meııul~ mlldp ola
<:ağını bilmeleri . 

3 - Müflisin mallarını nakit ve 
tahvilitı ve bUll& mümaııil kıymetli 
evrakım her n.e auretle olursa olsun 
ellerinde bulun.duranlar ister şahıs 
iıter banka ve aaiT mile.sise olsun 
bunların üzerindelıi halrları mahfu• 
kalmalr .,_rıile o malları ayni miid
det içinde dei.Nye vumderi, ver· 
muae ce.,.; takimt ve ıne<1uliyet• 
utnyacaklarmr, mueret bulunma· 
dılrça rüchcn ballarından mahrum 
kalacaklarınm bilinme.el, 

4 - 14-9-931 Puartffi gtinü saat 
ıs te yukanda ya~Jlı olan iflitı dal• 
resinde alacaklıların ilk içtimada 
baS?T fmkuımııılarr w müflisin mü~· 
terelr borçlıüariyle ttfillttinin ve 
borc.ıı telıdfill eden aak lrimsele~ifl 
içtimada louır bWunmağa hakları 

olduğu l'liın olunur. 

ROMA, 3 (A.A.) - Savon& 
dan bildirildiğine ıöre bir b.tı 
riy.li plajda bir tayyare eııkaıu 
bulmuttur. Bazıları bu enkazın 
tayyareci Maddelenanın tayya 
reMn& ait oldupnu zannediyor 
lar. Budarı da bunun tayyare 
enkazı olmayıp ıeçenlerde içe
riıinde PuW!i bir ırenç im: ol. 
dutu halde kaybolan kırmızı 
kaaoya ait olduğunu söylemek 

TARSUS AMERİKAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tam devreli 

tedirler. ı 
ltalya katolik aksiyonu 

ihtilifı halledildi 
ROMA, it A.A. - ltalya ile Pa

palık arasında, katolik akıiyonu ih
tilafını halleden bir itilafname akto
lunmuıt11r. 

Yugoılavyada meı 
rutiyet 

BERCA, J A.A. - Kral Yuııo•· 
]avyada metrutiyeti iadeten teıiı e
den kanunu İmzalarnıtlır. Bu ıuret-

Lisan, Fen, San'at1 Ticaret. Leyli 2SO lirai Neharf 
50 lira. Kayıt muame]eıi yapılmaktadir. 

Tedrisat 28 Eylülde hatlar 

Zambak Sokak No. 

Nakledilmiıtir 

PARK OTEL 
Her gün saat 

Taksim - Ayazpata 
5 den itibaren meşhur Zenci caz handı 

r • v •• --... 1 .............. lAmPnfn ha.vatın~ 
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30 ila 45 baş Kırım danası münakasası 
Pendik Serom Darülistihzarı Müdürlü~ünden: 

d ılacak tecrubelerde kul-
Pendik Serom Darülisthzarın a yap i .. ·· saat 

· · .. sadif cumartıes gımu 
larıılma<k üzere 12-9-931 tarihıne ~u . sureti.le ihale edl· 
14 tc 30-45 ba& Kırım danası alen~ ~ h giin Fmdıklı
leceğinden şartnamesini g~ek ıstı:enlen~e;topler muhaee
da Güzel San'atlar Akademısınde .y~ üdürlüğiine ve 
beciliğine ve Pendik Serom Dariilist~!~~~rd:a me:ı!kUr mu
vermeğe talip olanların yevtn v<e saatti .. acaatlar ı 
hasebecilikte müteşekkil m(ibayaat komisyonuna mur · 

. . M arif idaresince musaddık 
Türkiye ,.e Avusturya Cumhunyetler~ La • i ve ticaret 
Leyli~ Neha~i Sen lorj ıses mektebi 
ve nım leyh .., 1 k soloal~u :ııa-

İstanbul Galata Çınar &01aılı: Z (İngiliz J;~~ru.c:w:şlıa.mr. Kayıt 
nında) İmtihanlar· 9 v.e 10 Eyl~l. Tedrfnta 1 Y --•-be . . tınıMi 9-15 ....,...,,._ ra-
:nuamel§tı her salı, perşembe ve c~' g had 'tDQll>Ol&İ ile evvel-
berlerinde nüfus tezlrer.esi, d~or ıa!'°"''.. aıı; 'i:rt'a f fotoğraf getirme

setinden: 
Ellerindeki karar numaraları 366 

ile 413 arasında olari gayrimü
badillerin yüzde yirmi hesabile bo
nolarını almak üzere 5 Eylfıl cumar
tesi günü saat 9 buçuktan saat 
17 ye kadar komisyona müracaat 

ce bulundukları mektep tasdıknameoı v<ı Ull" 

leri lizımdır. •----·--~~ etmeleri. ·-----lstanbul Vilayeti --1-s-t.-Z-i-ra_a_t_M_e_k_t-eb-ı· -
yarış ve Islah Encümeninden 

Veliefendl at yarı,ıarı 
Son hafta 4 Eylül 931 cuma günü 

· bahsi müşterek mükemmel büfe, 
koşular,Tzekngıı'mnden hususi otob~ temin edilmiştir. 
tren ve a s 

Jandarma imalathanesi müdir
liğinden: 

. . - · (3500) adet ıbattaniye kapalı .zarilıı. 
Jandarma rhtıyac: ıçın amba günü saat (15) 

satın alınacakt:ır. Münakasa 9-9-981 ça:rş . 1 •~-
. lltlı . inde ıcra o.uooca .. ur. 

te Gedikpaşada jandıı.nna una ıınes teminatlarnu 
Tali olanların komisyona müracaatla ~ekllf ve . 

P . d q~rtname ımaUl.tıhaneden ven.lir. 
ayrı ayrı verme1erı Ulznn rr. ya 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

T l.b. yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukarı 
1- a~ın 

olmamalıdır. 

2 _ İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep me-
zunları ile Lise se:kizinci sınıfı iıkmıı.l edenler imtiıhanısız, iki 
sene mahkeme başkitabetlnde ve beş sene zabıt kitııbetinıde bu 
ıunanlar, malumatı hukukiye, kitabet, hesaptan, iş.bu şeraiti 
haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, ~Qrnatı medeniye 
ve iktisadiye, umumi tarih ve coğırafyadan imtihana tabidir. 

3 - Taliplerin 30 EylQl tarihine kadar zirde gösterl1eın ve
salk ile mektep idaresine veya bulundUklaı-ı y~ müddciurmı

miliklerine müracaat etmeleri l!zn:ndır. 
A _ Mektep şahadetname:ri. veya tae<ill<ıı:ameai. merourivette 

ise beraeti zimmet mazbatası, 

B - Sıhhat raporu, 
C - Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakası. 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vestlca. • 

E - Uç adet 9 y 12 eb'admda fotoğraf, 
4 _Tedrisata ba~landıktan sonra kayıt ve kabtı! muamcles~ 

• 1 • .. atlarını tacıl etımelerı 
Yaıpılmıyacağmdan tahp enn muraca · 

İcabeder. 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

d QCl!k olan elıelktrik tesisatı 
Mektebimiz binas·nda y~pu: ~ . 20-8-931 tarihinden iti-

olbaptaki plan ve şar~namesı mucıbınce . .. 'k 
b k lı ııarf usulıle muna asaya 

arl"ll yirmi gün müddetle ve apa 

konulmu§tur. .. . ba ünü saat 
• M" k 9 <' 931 ta·rihine musadıf çarşam g • - una ·asa -. - · · 

ıs kkil ,_ misyonda yapdacaıktıır. 
te mektepte müte~e "'0 

• . ı tstanbulda - 1 örmek ıstıyen er 
.. 2 - Şartname ve pla~ _an g 'f Vekaleti Resmi Mimarı 

Guze! San'atlar Akademısınde Maan. .. t etmele-i 
nü.rosuna ve Edirnede mektep idaresıne ~:-a~aal büyük, e.lek 

3 - Münakasaya bu nevi işleri yapan ş~r ·et erafef ,k" etlerini 
t ·ıc b husustakı muv a ıy 
tı tesisatı yapmış olan ve u ., .. h rıdisleri veya 

v "k . .1 d · lomalı elektn" mu e 
esı alarla ıspa t edebı en 1 P ed ·· teahhitler gire-

bu vasfı haiz bir müt:ıendisi işe memur en mu 
lı·r ı ır. . ve ma:kbuzlan mü-

4 - Teklif mektuplarile ıemınat mektup ·m ve müna-
tı Q- tevfikan tanzı 

akasa ve ihale kanunu ahk41uına · . ona tevdi edilmesi 
!tasanın küşadından yarım saat evvel komısy 
1il.ıınıdır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
2 nci Kefide 11. inci Tertip -· • 

ı t EYLOLDEDİR 

Büyük ikramiye 
35 000 Liradır ' . 

10 ooo s.ooo) L;rahk 
Ayrıca: (IS.000, 12.000, • 'b- M"'k"~ L 

. 000) Liralık ır u a.ıa 
ikramiye ve: (2S. · 

Yeşilköy civarında Halkalıda kain leyli ve meccani İs-
tanbul Ziraat meıktebine ka}'dı kalbuıl. şartlan. 

1 - Türkiye t:ebaasndan olmalı. 
2 - Orta mektep mezımu >bulunmalı 
3 - Yaşı 19 dım yUka.rı olmamalı (329) doğumlu 
4 - Çiftçi evl!dı olduğunu vesikıa ile i6'Pat edenler terci

han kabul olunur. 
Müracaat edenler beraberlerinde şu vesrkaları getirecek

lerdir: 
1 - San hastıı.bkla:rdan salim olıduklarma dair belediyeden 

taııdik olunmuş bekim raporu. 
2 - Orta mektep vesikası (ttııııdiJı;name veYa şettıadetna-

mo) 
3.- Aıı şeh!Kletrııameei 

4 - Hüsnühal mazbateııc. 
Bu şeraitten maada mekt.ebe <kızyıdı kMmı. olunenlar idare 

tat"afından verilecek blıı: taahhütname euretini vıelilerine kabul 
ve Notere tasdiık ottl.receklerıdir. 

Akai haldo mektebe deva<m edemezleır, 
Mektebe kt1ydı ıkabul müddeti ı 

İstanbul için eylQl 931 on beşine, taşralar içID eyıtllün 
beşine kaıdard.-. 

Müracaat mahalli 
Mektep idereısine veye. buhınduıu mahallin Ziraat miidlir

leriıı.e. 

Kars vilayetinden: 
Yinni gün ınüddirtle ve kapalı zarf usulile müruı.kasaya çı

'kı.-.ılan Kanı Gümrü yolunun 74 500 inci ldlometresinde. • 
ktin. 6,2!1 Metı:ıe açıklığında kağir ayaıklı ahşap döşemeli kö
'prlinün maili inhidam olan 6495 küsur lira bedeli ıkeşifili ke
mer ve sair aıkşammın tamiT ve inşaatına tayin edilen müddet 
zarfında talip zuhur etmediğinden münaıkaı;ıanın aynı şerait 
üzere 31-8-931 tarihinden itibaren bir hıııftıı müddetle temdidi
ne karar verilmiş olduğundan münaıkasaya iıktldaırr fenni ma.li
!liııe itimat edilen taliplerin bedeli keşfinin yüzde 7 buçuk ku
'l'il§ niıbetinde temmatr muvaıkkate akçeı;ini mustahsiıben ta
rlht ihale olan 7-9-931 pazartesi günü saat 15 e kadar Kars 
encümeni daimiye müracaatla teklif mektuplarını vıeıımelerini 
ve bu müddot zarfında şeraiti münakase.yr anlamak ve daha 
nyade tamlAt almaik isteyenlerin Kaırıs nafıa baş milhendisli

müracaat ctmelU'i iüu olunur. (2232). 

. olu Kız muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

İkmal imtihs.nlanna 9 Eyll\1 Çarşamba, tedmata 19 Jl)yl(ll 
.Cumartesi günleri başlaınacaktw. 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden: 

Rumeli Taıhliaiye mmta:kasının merk,ezi olan Kuntı:öy 
(K.ilyos) ile Darboğaz aı:aem.da mevcut TaıhHsiye bin.alarm
daki tamirat 1kapalı zarf U11Ulü ile ınüna'ka&aya konulmuştur. 

Taliplerin zarfları 23 Eylfil 981 tarihine mü!Wldif Çllt'§amba 
günü saat 18 e kadar Oalata ırrhtımında Mlridm Hanında Tah 
lisiye Umum Müdilrlüğıüne teslim ettneleri ve .:mwflar 24 Ey
U.\1 perşembe günü saat on dörtte açılacağıından taliplerin 
Tahlisiye Umum Müdürliiğü Mübayaat 'komisy<>n\IJlda hazır 
bulurunaları ve keşif evnıkmın Miidiriyeti Uımumiyede ol
duğu ilan olunur. 

Ma~rukat ve Erzak Monatasası 
Ankara Merkez Mektepleri Mübayaat Ko

misyonu Reisliğinden: 

Ankara Merkez M-okteplerinin lbir senelik mııhcııkat me-
' kulit, arpa, saman ve sair ihtiyaçları 5 Ağustos tarihinden iti-

baren bir ay müddetle ve kapalı zarl usulile mevkii münaka
saya konulmuştur Münakasaya iştirak etmek isteyenler yüs
de 7,5 niwbetinde temiınat aikçelerine ait ~buzlaırile birlikte 
teklif mektuplarını hamilen mahrukat için Eylillün 5 inci cu
martesi günü, et, ekrneık için Eylillün 7 inci pazartesi ve lk:uru 
erzak için EylUlün 9 uncÜ çarşamba ve sebze, aırpa ve saman 
için Ey!Ulün 12 inci clllllartesi günleri saat 16 da Sanat Mek
tebinde topl/lnacak .mübayaa komisyıonuna usuli dairesinde 
müracaat etmeleri llizumu ilan olunur. 

Saraçhanebaşında Münir Paıa konaklarında 

Kız ve Erkek H • L• ı • 
veLN!~~ri ayrıye ISe eri lise 

Tekmil ııınıfları mevcuttur. Kayda başlanmı,tır. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve iilgihzcedir. 
Talebe ıabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak7am aynı vasıta ile evlerine 

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

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Komisyonumuza merbutKandilli 'll'eÇamlıca mektepleri sebze

leri 14-9-931 tarihine müsadif pazartesi günü saat14 te ihale edil 
mek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliple
rin komisy<>na mümcaatları. 

Şiıli - Osmanbey 

Yeni Türkiye Mektebi 
Yuva - ilk- orta 

Fransızca ve lngilizce lisanları kur halinde 
ve itina ile tedris edilir. 
Kayıt devam etmektadir 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~ 

iSTiKLAL LİSESi 
İlk, orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kayjına başlanmışhr. 
Cumarteıi, pazartesi, perşembe günleri 12 den 17ye 

kadar müracaat olunabilir. 
Şehzadebaşı - Telefon 22534 

Defterdarhk İlanları 

Kiralık bahçe: Siliiıhtarağa çiftliği müştemilatından Ali
beyköyü önün.deki sebze bahçesi 3 sene müddetle kiraya veri
lecektir. Senel~k kirası 125 li1'a, kiralamak açıık arttmna 6 
Eylftl 931 pa.zar günü saat 15 te Defterdaırhkta. (M-931/127). 

* * * 
KİRALIK ARAZİ Baltalimanrndaıki Küçuk dere iisriin-

de ıkrokiı;;i müclbince 30 dönüm arazi üç sene müddetle kiraya 
vıerilecektir. Senelik kim-ası 60 lira, kiralamak açrk Mttrrma 9 

Eylul931 Çarşamba günü saatlS te Defterdarlıkta.(M-931/129) 

* * :!: 
Satılık buhar ıkazanlan: Pirinç pervane ve dümen ve bakır 

cürufu, Sütlücede Karaağaç caddesinde Tapa fabrikasile bah
çesinde mevcut 3 adet buhar kazanı, 50 parçaya ayrılmış kazan 
akşamı 2 adet on kilo sikletinde pirinç pervane ve dümen ve 
250 ton kadar kömür tozu içinden tahminen yüzde beş nisbetiıı-. 
de ihraç olunacak bakır cürufu satılıktır. Heyeti meomuasına 
ta'lnnin edilen !bedel 1185 lira, satış açı'k arttınna 27 EylOI 931 
pazar günü saat 15 te Defterdarltkta. (M-931/54) (2252). 

*** Satılık Balon araıbalaırr: Sütlücede Karaağaç caddesinde Ta 
pa fabrikasına ait binalar .bahçesinde mevcut 13 adet tarassüt 
balonlarının makineli arabaları, tahmin edilen bedeli 260 lira, 
satış açık arttınna 27 Ey!Ql 931 pazar günü saat 15 te Defter
darlıkta. (M-931/ 135) (2251). 

100 kuruş yü1.. ~e kuştüyü yastık 
1stanbulda Çakrnakçıılar SandalyacıLar sokağında Kuıtüyü fabrikası 

yüzile şilte 12, yUzile yorgan 15, yağlıboya. ya.,trk 5 liraya. Kuştüyümın 
kilosu 100 ı.-,,,ruştım ba'l.ar. Ku§tüyü kumaşları vardır. Ucuz stılır. 
Tel 23027. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan yirmi kalem 
pens lokması, santral fişi, tutkal, kumlu karton, rakor, şırın

gası, kibrit, civata"; kontııplake, mika, mül"ekkep, deri, klasör 
siimıesi, lamba fitili ve saire gVbi muhtelifülcins malzemenin 
pazarlığı 7-9-931 tarİ:hine müsadif pazartesi günü icra kılına
cağından taliplerin yevmi meikilrda saat dokuzdan onbir buçu
ğa kadar isbati vücüt ederek ta'hriren fiat vermeleri, bu bap
taki malzemenin müfredat listesi mağaza dahiline astlmrş olup 
nüıniine getirilmesi icap edenler için nümünelerinin beraber 
getirilmesi, nümünesiz vaki olacak teklifatın ıkabill edilmeye
ceği ilan olunur. (2243). 

Liseler mübayaat komisyonundan 
komisiyonumuza merbut mekteplerinbirsenelik kuru meyvaları 
ile gaz, benzin, V'lldı:oro ve marot yağı ve Kandilli Kız wektebi
nin sovan ve patatesi 29-9-981 tarihine müsadif salı günü saat 
1 S te ihale edilmek üzeıre kapalı zarf usulile münakıasaya ve Ga
latasaray Lisesinden maada diğer mekteplerin ekmek kırıntr
larile yem6k artıkları yewni mezkurda ve saatte ihale edilmek · 
üzere kapalı zarf um11llle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
komisyona müracaatları. (2257). 

Manisa Asma Fidanlık
_ları Müdürlüğünden 

Manisa Asma Fidanlığuu (9700) lira bedeli keşifli iki 
kuyu ve ıbir havuzdan lıbaret su tesisatı için yapılan münakasa
da haddi layrk görülmediğinden pazarltk suretile tekrar yir
mi gün müddetle münakasaya vazedilmiştiır. Talip olanlarrn 
(!6-9-931) çarşamba günü ııaat 16 da Manisa merkez maJ.mü
dürlü~ü dairesine müracae.tlarr ilan olunur. (2220). 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

K. O. kıtaatı için 7000 kilo 
sığır eti pazaıılık suretile 
5-9-931 cumartesi günü saat 
17 de ihalesi icra kılınacakttr. 
Taliplerin şartnamesini oku
mak ve pazarlığa iştirak için 
Kom. a müracaatları. (270) 

* * * 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıtaatı için 1600 kilo taze fa
sulya 1600 kilo patlıcan fı40 

kilo kıımı.ızr domates pazarlık 

suretile 7-9-931 pazartesi günü 
ihalesi icra kılınacaktrr. Ta
liplerin şartnamesini okumak 
ve pazarlığa iştirak etmek üze 
re Kom. a müracaatları (271). 

·' ı;• ;. 

Kapalı zarf usulile 25-8-931 
tarihinde iıhalesi icra kılınaca
ğı ilan edilen 200,000 ve 163,000 
kiloluk iki kıt'a kuru ota veri
len fiatlar haddi itidalde gö
riİ'lmediğinden pazaırhk sureti 
le 5 EJyl(ll 931 cumar1JeıSi günü 
saat 16 da fiatlar h!Kldi iti
dalde görüldüğü takdiroe iha
lesi icıra kılınacaıktı.r. Talip
lerin şartnameyi okumak ve 
münakasaya iştimld için yev· 
mi mez<kftrda komisyonumuza 
müracaatları. (262). 

• * * 
3. K. O. ve 1. Fıtb kıtaat 

ve müessesatı ihtiyaıcr için aşa 
ğıda yazdı odun ıkıapalı zarf u
sulile satın almaıcaıktır. Şart

name ve ev.safını görmek isti
yenlecin her gün ve taliplerin 
de vakti muayyende ıkomisyo

num=a müracaıatlarr. (246). 
650000 ıkilo Odun 19-9-931 

saat 16 da Komisyonda 
,. ,. ,. 

3. K. O. ve 1 F. kıtaat ve 
müessesatı ihtiyacr için aşağı
da yazılı kok kıöıın ürü kapalı 
zarf usulile satııı almacaıktır. 

Şartname ve evsıafmı gönnek 
istiyenlerin ve taliplerin de 
vakti muayyen.de komisyonu
muza mümcaatlan. (245) . 
330 Ton Kok kömüı:ıü 19-9-931 
saat 15 te 3. K. O. 

* * * 
lmıir Müstahkem Mevki 

efradr ihtiyacı için 115,407 ki
lo k'l1l"u fasulya ıkayalı zari usu 
lile münaıkııısaya k.onulmU§tUC. 
İhaIC6i 24 Ey!Ul 931 perşcmbcı 
günü saat on beştedir. Şart

namesi komisyocıuınuro. mev
cuttur. 111tiırak edeceklerin te
minat ve tıeklifnameleııi.le vak
ti muayyeninde me2'kftr I:znılr 

Müstahkem Mevki satın alma 
kani.ıııyoıı.una müracaatları. 

(276) (2246) 

Kadıköy 
Erkek Lisesi Müdürlüğiln

den: 
Me-ktebiımizde tıı.m devreli 

lise teşkilatı yaprlmış ve 
1-9-931 tarihinden itibaren ka
yıt muamelesine başlanmış ol
duğu ilan olunur. (2242). 

l~tanbul ikinci lflb Memut!u
ğ11nd1111: 

tm."' il&n olunan Sütlüce& Ka
ra Ağaç caddesinde mükim Kasa~ 
topwı.cı tüccarı Bandırmalı İ11mau 

Erendinin t'etkiki düyuoo hiWıı bul 
muş V<C yapılan sıra defteri dcirede 
ashabı matlubun tetlcikine hazır bıı
lundurulmuştur. Alacaklıların İkin

ci toplanma..sı 26-9-931 Cuınarl'Cal 

günü yapılacağından mük.ayyet al.a
cakhların yevmi mezk!lrda saat 16 
da ikinci !nas dairesinde hazıc bu
lunn1.ıları itin olunur. 
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LUMIERE Şirketi sinemanın 
mucididir. Asri 
fotoğrafçılığın bil-
yilk terakkiyatı 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

.. ııLl.:tYET CUMA 4 

LUMIERE 

.OMU' .. . ,, 

' 1 
, 

EYLÜL 1931 

şirketinin 
laboratuvarlarında 
temin edilmiştir. 

Filmleri kağıtları 
ve plakları · 

Birer harikadır. Toptan 
sabş yeri: lslanl;ul 

Reji Han 

Arnavutköy'iinde - Tramvay caddesinde 

Leyli 
ve 

Nehari FEYZİATİ LİSELERİ Kız 
ve 

Erkek 

Ana sınıfı - lık kısım - LIH sınıfları 
Kat'i karar ilanı her gtln saat 10 dan 17 ye kadar mllracaat edilebilir, Talep edenlere mektep S; 

tarifenameai ırönderilir. Telefon: Bebek 210 liEF.rEDiNlz 
-8 i. :.'il 
"] g, 

i J 
8lıJ 1587 

~ ~9" 

MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ

TEMİLATI 

Uskiidarda Sinanpap mahallesinde İhsaniye 
sokağında eski 20 ve yeni 28 numaralı üç yüz el- J 

li ar§ın arsa üzerinde &h§ap üç katta on üç oda 
iki ealon (Odalardan biri bodrıırru:la bir came-

kanlı ve biri sandık ve kömürlUk olaraık Kulla
nılınaktadır) kömürlük bir ev altı malta taşlrk 
kiler ~eli gusulhane bir mutfaık iki kuyu ve 
bahçede havuz ve üç yüz altmış arım bahçeyi 
havi bic hanenin tamamı. Sadıık Bey 
Sat-aça.nede Haydarhane mahallesinde Y eşiltek
ke sdkağında eski bir ve yeni 1, 3 numaralı altı 
yüz altmış ar§Ill arsa üzerinde zemin katı kıs
men ah9ap ve krsmen kargir diğerleri ve dahili 
ahşap üç katta yirmi iki oda (odalardan biri 
t!lIDdkan.La böllinmilt diğeri yemek odasıdır) 

dört taşlık (iıkiainin octaaı camrkanla bölünmüş
tür), iki kiler dört sofa (veyahut salon) bir ku
ru luntp bir tlllI'nıç ve yüz altmış arşın arsa üze 
rinde hamam aralık vo harap mutfak hamamın 
altında çini tqbk iki skaklığı ve soğukluğu bir 
kurnalıdH", bir bOOnım ve yedi yüz seksen ar
ım bahçoeyi ve derwıuna cari nısıf masura tatlı 
euyu havi tamire muhtaç harem ve sel~rklı 
bir konağın tamamı. İtımail Pqa 

~170 608I Bcşiktqta Meşrutiyet mahalleeinde eski Hami~ 
ve yeni Ha<:ımansur &Okağında es:ki 9 ve yeni 
1,4,113 N.lı yüz otuz beş arıın an;a ilzerinde klir 
iİJ' iki katta ikiıııi ufe.k obnak üzere 9 oda biır an
tre bir koridor iki çıkmaz bir banyo bir sarpıç 
ve 190 arşın anıa üzerinde kargir iki katta beş 

oda biri ufak olmak üzere iki sofa bfr balkon 
ııameıkinlı: antre bir mutfak ıbir sarnıç bir bal
kon biır banyo bir daraça (bodrum kapısmrn üs
tünde camekanlar vardır) dört yüz altmış dört 
arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 

Ali Haydar Bey 
171 11100 Kadıç~mesinde Yarhiııar Maslahattin mahalle

ainde Büyükotlukçu yokuşu sokağında eski 14 
ve yeni 24 numaralı yetmiş ıbiır arşın anıa üzerin
de kargir bir buçuk katta dört oda bir sofa to-

f AHTAKURUSU, o pis hayvan, 8'tOeleyln al:ıı 
ı uykuda iken üzerinize ırelerek uykunuzu 
·k89ırdıtı ırlbl aynı zamanda sıhhatınız 191n 
bir tetı_llke t&fkll ader. Evinizi tahtakuruJa
.-ınctan temlzleylnlz, Fllt pOakürtOnUz. 

, Flit, eınek, aıvrlalnek, pir•, karınça, gllvt, · 
Uhtakuruau trlbl h&fll.ratı va bunların tohum- • 
tarını imha adar. H&f&ratı OldllrUr fal<at ıtıaan- t\\ ı j 
iare ••il zararı yoktur. J(ullanılmaaı koJa.Y'dır. . ' }\!-/ 
l.tke yapmaz. Fllt'I dltar hafArat hl'ıha edlçl ' 
e<:zalarla t&fVlf atmayınız. Siyah ku,aklı aarı 
tenakalar 0Hrlndıo asker markuını tatevını 

"FLiT PQSKDATONDöi!: 

Nlpntap'nda Karakol kartısıoda 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 

.. 

Türkiyenin en eski hususi mektebi,, 
Teıis tarihi: 1885 

Yuva, ilk, orta ve Lise kısımlannı havidir. 
her gün 9 - 16 ya kadar mürataat edilebilir 

Telefon: B. O. 4039 

pra!k avlu ahşap adi mutfak olarak kullanılanı------------------------
mahalli ve altmrş sekiz arşın bahçeyi havi bic 
hanenin tamamı. Serfinaz H. 

1500 746 Kadıköyünde Osmanağa alyevm Rasimpaşa ma
hallesinde Çayır caddesinde eski 40 ve yeni 72 
uumarah yüz seksen arşın arsa üzerinde ahşap 
liç katta on üç oda iki sofa bir taşlık bir kuyu 
,e elli arşın arsa üzerinde harap bir mutfak ve 
dört yüz yirmi arşın bahçeyi havi eskice bir 
hanenin tamamı. Cemile H. 

422 5002 Kuııgııbıcukta İcadiye Elyevm Aralık sokak es<ki 
147 mükerrer ve yeni 2 numaralı yetmiş iki ar
şın arsa üzerinde rnaaçatı ahşap iki buçuk katta 
üç oda bir sofa bir antre bir rnedhal bir mutfak 
bir çatı arası bil' balkonu havi bir hanenin ta
mamı. Saliha H. 

1192 13449 Beylerbeyinde Küplica sokağında eski 20, 20 mü
kerrer ve yeni 54, 56 numaralı 54 numaralısı iki 
yüz on arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk kat
ta i:kisi sandık odası olmak üzere yedi oda iki 
sofa bir odunluk, kömürlük bir odunluk bir. 
musluklu çeşme bir salon bir balkon ve 56 nu
maralısı üç yüz arşın ama üzerinde ahşap iki 
buçuk katta iki bölükten iıbaret birinci bölüğü 
dört oda bir sofa bir avlu bir mutfak ikinci bö
lüğü altı oda bir sofa b~r mutfak ve yirmi do
ıkuz arşın arsa üzerinde bir mutiak ve ıbin sekiz 
yüz yirmi yedi arşın bahçeyihavi (iki böltiklü
ğün biri eski ve diğeri yenidi'1') iki hanenin ta
mamı. Ahmet Ef. 

~00 201.58 Beylerbeyin eski ve yeı:ı.i Havuzbaşı sokağında 

eski 8,8 ve yeni 25,27, 25, 27 nurnarah beş yüz 
seksen yedi arşın arsa üzerinde bir katı kağir 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden : 

1 - Şartnamesinde yazılı beş doğum ve çocuk bakım evi 
için 244 kalem, 1 

'.? - Zongtlidak hastanesi için şartnamesintle yazılı yüz 
dört kalem, 

3 - Sivas Nümune hastanesi için şartnamesinde yazılı 60 
kalem, 

4 - Erzurum Nümune ha~tanesi İçin şaırtnamesinde yazılı 
1 

58 kalem ilaç, ecza ve sair sıhhi malzemenin kapalı zarf usulile ı· 

19-9-931 tarihinde saat 15 te Anık.arada Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekaletinde ihaleleri yapılacaktır. TaliplCTin şartname
leri" görmek üzere Ankarada Srhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbulda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaatlarr ve iş
tirak edeceklerin bunların şartnamelerine göre tanzim edecek
leri teklifname ve teminatlarını Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletine vakti muayyeninde tediye eylemeleri. 

Istanbul Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden : 

Jandarma ihtiyacı i<;.in kapalı zarfla (1898) tüfe'k kayışı 
3967 bel kayışı 2068 omuz kayışı 2021 kütük 4550 sünğülük 

620 şarjor kılıfı arıka 248 şarjor kıhfı askı ltayışı satın alına

caktır. Münakasa 14-9-931 pazartesi günü saat 15 te Gedikpaşa 
Jandarma İmalathanesinde icra edilecektir. Talip olanların 
komisyona müracaatları . 

iki katı ahşap olmak üz ere üç katta dördü küçük ı ,..._"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

olmak üzere on beş oda dört sofa i!{i salon iki bir bodrum bir kuyu bi'1' sarmç iki kiler i,ki şah- , 
kömürlük bir odunltik üç kiler iki taşlık bir mer ı 

niş 23 nwnaralısı üç oda iki yük iki sofa bit 
mer antre bir hamam tavan 8!I'ası ve elli arşın 
arsa üzerinde rntihendim mutfak (ahır olarak bodrum çimento koridor bir mutfak bir aydınlık 1 

kullanılmaktadır) bahçesi iki havuz bir sarnıç bir şahniş ve 25 arşın arsa üzerinde ahşap bir I 
ve doksan beş arşın arsa üzerinde su hazinesi bir . katta bir dükıkan ve mağaza üç yüz altmış üç , 
dönüm sekiz yüz altmış sekiz arşın bahçeyi ve arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. 1 

on üç dönüm fazla bahçeyi havi bazı çerçeve ve Mehmet Kadri B. Şerife Zehra H. ı 
kaplamaları muhtaç tamir ıbir köskün tamamr. Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emvali 1 

Mehmet Asım Bey gayri rnenkülenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hi- J 

3445 6139 Hocapaşada Hocapaşa mahallesinde Nöberthane zalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür 
sokağında eski 13, 13 mükerırer 13 mükerrer ve etmİ§ ise de mezkur bedeller haddi Iayrkmda görülmediğinden 
yeni 21, 23, 25 numaralı iki yüz kırk beş arşın tekrar (15) on beş gün müddetle ilan edilmelerine karar veril
arsa üzerinde karğir dahili ahşap üçer katta 25 mi~ ve 26 Eylı11 931 tarihine müsadif Cumartesi günü kat'i ka
numaralı sekiz oda (odaların altısı birer sofa rarlarının çekilmesi takar·rür eylemiş olduğundan yevmi rnez
üzerinde olup yük ve dolap vardır). 1 methali kurda saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sandık İdaresine mü 
camekan iki taşlrk bir mutfak musluk mahalli racaat e \•lemeleri Jiimmu ilan olunur 

........................................... 
BE~MI ILlNLlB T~RK LİMTED IİHKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
ga-ıeteler için bilumum resmi dair~ler 

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

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 ·-------··· 
2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

-

Birinci mükafat .. 
ikinci mükafat 

750 lira 

250 " 
10 kifiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 

r Türkiye iş Bankası 
' 

" 
" 

~ ............................... .... 
lst. P. T. T. la~nıüdllrlü~ün~en: 

Yalova kaplıcalarında inşası mukarrer P. T.T. binası yinni 
gün müddetle aleni münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin % 
7,5 teminatı muvakkate akçesini hamilen 19-9-931 cwnartesi 
günü saat 15 te Başmüdiriyette müteşekkil komisyona, kroki 
ve şartnamesini görmek için de her gün Başmüdiriyet Tahri
rat kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Ekalliyet hususi Türk mekteplerinde ana muallim mua
vinliğinde <;alrşmak İ6tiyenle.r için rnektebi'1?izde imtihan yapı
lacaktır. 

2 - Şartları anlamak ve namzet kaydı için 5 Eylfil cumartesi 
akşamına kadar mektebe müracaatta bulunulması. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a koınıner~iyale 
İtalyana 

Sermayeai 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya dolan frank olarak 
satılan bu çekler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanın her tarafmda, şe- • 
birde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal edebilirainis, Travel
lers çekleri hakikt sahibin
den bqka kimsemn kulla
namayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas edllmiştir. 
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