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NUSHAsı-S-İ{ÜRUŞTUR 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdiirll 

ETEM iZZET 

-Sofyadaki ikinci maçı 2-0 kazandık 
-Basvekil bu sabah Faler'de istikbal ediliyor 

3- Suikast il.ar hakkındaki tahkikata devam edilmektedir 
Suikastçı Ermeniler hakkındaki Atinada Bulgar kralı 

Gelecek mi? 
tahkikata devaın ediliyor Şehrayin 

lvvelce H r~ntı tanımadığını söyleyen habaset 
e arkadaşının daha bir çok 

şeyler bildiği muhakkak addedilmektedir 
vapurda bir melanet arkadatı· 
na daha tesadüf edilmiştir. ~. 'I'aşnak komitesine ~ensup 

~t Ermeninin Başvekil. l~mel 
Q§aya aüikast yapmak ıçınBu 
'Peşteye gitmek üzere Roma· 
h vapuru ile şehrimiz~ı;n. ge· 

~rken yakayi ele vereeeg•~.ı -~ 
lt anlamaz kendini öldürdugu· 

~ij Yazmıştık. Türk ricaline 
'ili kastlar tertip etmek ınak· 
'adile te,ekkül etmit ve.har~· 
kete geçmiş hain bir c:eınıyetin 
tıı azdı fedailerinden olan He
t11ııt Canikyan Lübnan pa~a
P0ttu ile evela Atiııaya geçmış, 
~akat orada İsmet Paşaya ıüİ· 
a-ı yapamıyacağıor anlayınca, 
lludapeşteye gi~meğe • ~arar 
\>ernıiş buraya gıtmek ıçın de 
lıtanb~I Köstence tarikini ih· 
t' , 
•Yar etmiştir. 

Herant her ihtimale kartı 
eşk&.lini simasını değiştirmeği 
de ihmal etmemiş, dünkü ve 
lıugünkü resimlerinde görülen 
lıiiyijk bıyıklarını kökünden ka 
~•lnııt, kılığım kıyafetini de
ğiştirmiş, tanınmamak için icap 
eden her şeyi yapmıştır. 

Gözlerini değiştirem•di 
Buna rağmen yolcuların pa· 

Saportlarrnı ve vizelerini kon
trol etmeğe memur olan Polis 
Nuri ve Necati efendiler He
tantı bilhassa gözlerinden tanı· 
lrı.ışlar, fakat tanıdıklarını He
tanta ihsas etmemişlerdir. A
lap,~arı_n, "hainler k?rkak O• 

Ur dıye bir mesellen vardır• 
leendisinden daima korkan ve 
~ ufak hareketlerden şüphele
llen Herant iki polis memuru· 
~un kendi pasaportunuı' ted 

k ederken fazla tevekkiıf et
lııelerinden bilhassa eşkal ha· 
llesini dikk~tle okumakta ol
~:larından şüphelenmiş, tanın 
ıgını hissederek, yakayi ele 

V-ereceğini anlayınca hemen 
8Ptesan • . • eye gıtmıştır. 
Pasaport fle kontrol defteri 

' b Polis efendiler bu gaybu· 
~ )l etten bilistifade pasaportu 

h endilerine mahsus kontrol ınu 
•faza defteri ile karşılaştır· 

~;tl~r, Her an tın huviyeti ken· 
1 eı·ınce malum suikastçı He· 

taııt olduğunu ka tiyetle anla
lııı§lardır. 

lferant kendini öldürüyor 

b" ~-idden mesleklerinde pek 
~Yiik bir dikkat ve liyakat f oster".'1 bu iki polisiıniz bu 

lianaatı elde ettikten sonra 

11 
.~rantı aptesanenin kapısı ö

f Unde beklemeğe başlamışlar, 
lıakat aradan dakikalar geçtiği 
1 i!ıde çıkmadığını görünce, ku 
~ . arını kapuya dayayıp içe-

" h •ıııj dinlemişler, içerden bir 
I ırıltı işidince vapurun tayfa· 
lrından birisini aptesanenin 
l 0nıboz deliğinden içeri bak
ırnıışlardır. 

Asılı bir adam 
. l ayfa Lomboz deliğinden 
ıç_~ri baktığı zaman dehşetten 
~oıleri büyümüş olduğu halde 

1 
8Ykrrmağa başlamış: 
- Kendini asmış, daha öl

lll . . . ' d' enıış, tepiniyor, yelış1'1· 1• 

l'e bağırmıştır. 
d Polisler bu vaziyet l;ıarşıs1;0· 

1 
11 geminin salahiyettar aınır-
er' · k •ne hemen haber gönderıp 
apıyı kırdırmışlar ve henüz öl· 

~enıi~ olan Herantı indirip v.~· 
tırun doktoruna sün'i teneffus 

Suikastçılardan canlı olarak 
yakalanan Agop /stepan 

Apikyan 

Bu habis Agop lstepan A
pikyan isminde Kayserili bir 
ermenidir ve 51 yaıındadir.Mı· 
sır tebasmdan olup Kahirede 
ikamet etmektedir. 

20 ağustos 931 tarihinde 
Bulgaristana gitmiş, Filibede 
Atine sokağında 22 numaralı 
evde ikamet etmiş, Bıılgariıtan 
zabıtasına da kendini tüccar o
larak kaydettirmıiştir. 

Agop lstipan Apikyan tam 
20 eylulde Filibeden çıkmıt ve 
Herantla birleıerek Romanya 
vapuruna binmiştir. 

Yakalanırken .• 
Polis Nuri ve Necati efendi· 

)er Agop İatipan Apikyanı da 
teşhis etmekte müşkülat çek
menıitler ve yakalamışlardır. 

~ .., Agop Apikyan yakalanırken 
.. 

l 
kendisinin Herantı tanımadığı
nı söylemiş, fakat sonra vapUT 

ı halkının tanıştığına şehadet et
meleri üzerine itiraf etmiş, Ma· 

Suikastçılardan Herant ~a
nikyamn polisten aldıgı-

mız bir resmi 
nm verdiği tebiğdede yazıldı· 
ğı gibi ser verip sir vermemek 
istiyen komitacı ölmüştür. 

Agop /stip•n Apikyan 
Bu azılı komitacının aynl 

mafi: 
- Ben pastırma tüccariyım, 

l<.östenceye gidiyorum, benim 
bu itlerle alakam yok, gibi ma· 
nidar sözler söylemeğe başla· 
mıştır. 

/stanbulda hısımı, akrabası 
var 

Agop çıkarılmış, istiçvap e
dildiği zaman İstanbulda bir 
kardeşi olduğunu söylemiştir. 

Ankaradan flerilen matiim!lt 
Filvaki Agop Apikyanın 1s

tanbulda pastırmacılık eden 
Kirkor Apikyan isminde bir 
kardeşi ile bir kayin biraderi 
vardır. 

Mevcudiyetile iftihar ettiği
miz kıymetli polisimiz bu meli 
net ebekesi hakkındaki tahki
kata devam etmektedir. 

Cumhuriyet Merkez 
bankası faaliyete geçti 
Konsorsiyom muamelesi de bugün 

bankaya devredilecektir 
- cumhuriyet Merkez Bankaoı U-· 

• Müdürü Nusret B. dün sabah 
ırıumı 1 • • 
An)<aradan şehrimize ge nuşbr. 

Nusret B. bir muharririm.ize de

ıniıtir ki: 
., Cumhuriyet Merkez Bankaaı 
:-. elin üçünden itibaren (bu· 

t~~·r,:ıkarada faliyete geçerek ka
gun • ve tevdi olunan muame
nunen tayın 
!atını ifaya ba§hyacakbr. 

Bankanm İstanbul şubesi için e•· 
. I 'bari Milli Bankasının bulundu· 

kı b daki J{ınaeyan hanının 
ğu Bahçekapı d . I . ki l" zım olan aıre en ta• 

::.:::;::. ~akında bu ıube de açıla· 
caktır. 

Devlet Bankasının ec_nebi ~emle
ketlerindeki muhabirle~ ~ah ye Ve
kaletince derdesti tayındır. Memle
ketimiz dahilinde Bankam'zın mıı· 
~abirliklerini Ziraat ve iş Banka!"? 
Cleruhte etmişlerdir. Bankamıza aıt 
sermayenin yüzde kırkı ~~ ak~ 
t lanmı• bulunacak ve mutebakm op ' b' .•. 
d kanunun tayin ve tes ıt etbgı 

e d' ed' ırıüddet zarfında bankaya tev ı •· 
tecektir .'' 

Nusret B. şehrimızde iki hafta 
k...lar kalacak, Bankalar konsor-

mu muaırıelatının Devlet Banka-
••'10 be . . k" vri ve l ıtanbu! §U sının u· 

• 

Dün şehrimize gelen Cümhüriyet 

Merkez Bankası Umum Müdürü 

Nusret Beg 

! 

j 

Nusret B. in izahatına göre, kon
sorsiyom muamelitı bugünden iti
baren Devlet Bankasına devredile
cek ve paramızın istikı:arını muhafa
za vazifesi Devlet Bankasına iqti
kal edecektir. Hükumetin konsor· 
sjyoına tevdi ettiği kambivo Devlet 

ııuını.,, ernrinıl! aeçecektir. 

Başvekilimiz bu sabah 
9,30 da Falerde 

istikbal edilecekler .. 
ATINA 2 (Apo) - Dün heyeti 

vekile Türk ricalinin istikbali hazır
lığı ile meşgul ohnuş ve kendile
rine kaışı Yunan milletinin bütün 
samimiyetinin izharı zımnında terÜ• 
bat ahmştır. Bu Heyeti vekile içtima 
ında, M. Venizeloı ve M. Mihalako 
pulos ile mubacır nazırlar falerde 
hazır bulunması takarrür etrniıtir. 

ATINA 2 (Apo) Bütün Atina 
matbuatı Türk ricalinin iıtikbalin· 
den uzunuzadrya bahsehnektedirler. 
Bu ziyaretin Türk • Yunan doıtluğu 
nun Şarkı karip sulhü üzerinde çok 
iyi bir tesir yapacağım söylemekte
dirler. 

istikbal programı 
ATINA 2 (Apo) Bahriye Nezare 

ti iıtikbal programını ıöyle tesbit 
ebniıtir: 

Elli kruvazörü ile iki torpido açık 
tan Erıe vapurunu istikbiıl edecek, 
Elli kruvazörü Egeye tesadüf eder 
etmez aafa geldiniz bayrağını çeke· 
rek T ürlc aancağıru keıide edecek 
ve 19 pare top atarak ıelam verecek 
tir. 

. Bili~~ra Elli kruvazörü (beni ta• 
kip edmtz·) bayrağını çekerek hare 
ket edecek ve Ege vapurunun iki 
tarafında yüzer metrelik mesafede 
Ayatos ve Peraks torpidoları buluna 
r~ Fal er limanına kadar gidilecek
tir. 

Ege yarın (bugün) tam 9,30 da 
Fal er limanında demir atacaı..tır. Ge 
miye derhal Atina sefiri Euiı Bey 
ile Pire liman reiıi çıkanık beyanı 
hoıamedi edecektir. Kapiton Halke
pulos aabık Ankara sefareti bahriye 
navali Türk ricalinin vapurdan çık· 
ınaaı hakkındaki tertibata nezaret 
edecektir. 

O 11rada Ph-eden toplar atılarak 
selamlanacak, bir bahriye müfreze
si resmi selamı ifa edecek, muzika 
da istiklal marşını çalacaktu .. 

Bilahara M. V enizelos heyeti nuz 
zar ile beraber ismet Paşa ile Tev
fi~ Rüştü Beyi istikbal edecekler
d1r. 

Bu İstikbal merasimi bahriye ne
ferleri tarafnıdan yapdımş bir çem
ber dahilinde olacaklır. Bu çanıbe 
dahiline yalnız resmi davetlielr gir: 
bileceklerdir. 

Türk ı·icali oto:nobillerle SinHr 
cadduini takip ederek Atinaya ;~ 
kacaklurdır. Cadde bet kilometred' 
ve Türk • Yunan bayraklarile do~: 
hlmııtır. 

Cadde üzerinde muazzam takızaf 
ler yapılmış ve Türkçe hurufaterl 
"S-' ld' ' 'b 1 · · 

8 

aca ge ımz,t ı are en ile tenv · 
t ·d·ı·· ır "Ve ezyın e ı mııtir. 

Atina büyük bir tehrayine ba
zırlanımıtir. 

Mihmandarlar 
ATINA 2 (Apo) - ismet Pata 

ile Tevfik Rüştü Beyin resıoj nıih. 
mandarlan Hariciye nezaret; erka. 
nından M. Papadaki• ve Kaçariı 
ile M. Kanalopuloı ile bir bahriye 
zabitidir. 

Eni• Beyin beyanatı 
ATINA 2 (Apo) - Türkiye se

firi Eniı Bey Patriı Gazeteai.ne ver 
diii beyanatta ıunları aöyl=iıtir· 

- Türkiye sefiri aıfatile ~e 
Türk. Yunan dostluğunun en 
ıanıııru taraftan olmalı: iti. 
barile Y onan toprağı Üzerin 
de yarın Türk mille~~~ ~ı yapıla 
cak muazzam tezaburu duşıinınelde 
bahtiyarım. 

Bu ziyaret bu iki millet ara11nda
ki saı.lam rabıtaları artt<111c1k, iki 1 

memlekelin refah ve saadetin~ hiz. ' 
met edecektir. 

ATINA 2 (Hususi) - Burada 
bir çok dükkanlar, ismet Paşarun 
muvasalatına intizaren Türk ve Yıu 
nan bayrakları ile tezyin edilmiştir 
istikbal hazırlıkları taaavvurun fev: 
kindedir .. 

Badapeştede 

BUDAPEŞTE, 1. A.A.
Peşter Lloyd yazıyor: Macar 
efkan umumiyesi Türk Başve
kilini yalnız dost bir devletin 
idaresinden mesul bir recülü si
yasiye layık olan hürmet ve\ 
muhabbetle değil siyui maha
file münhaaır kalmıyan aaıni-

Kral Boris Hz. nin 29 
teşrini evvelde 

geleceği söyleniyor 
Bulgar Kralı Boriı Hz., ile Krali· 

çe Hz., nin memleketimizi ziyaret 
edecekleri ve bu seyahatte Bulgar 
Başvekili M. Malinoff'un kendileri· 
.ne refakat edeceği şayi olınuıtur. 

Bu oeyahatin, Ba,vekil ismet Pş., 
Hz., nin Ankaraya avdetinden sonra 
vaki olacağı ve ağlebi ihtimal 29 
teşrinievel Cıimburiyet Bayramında l 
Ankaraya vasıl olmuı bulunacakları 
söylenmektedir. Bulgar sefareti dün 

Sofyada ilk maçı yapan milli takımımız .• 

bu hususta 8.demi malUmat beyan 
etmit ve Bulgar Kralı Hz,., nin se
yahate çıkacakları hakkında hiç bir 
işar vaki olmadı~mı hildirmittir. 

Toros 
Ekspresi 

Müddetin 24 saat 
tenzili görüşülecek 
Devletdemir yolları hareket dai

resi müdürü Nüzhet B. dün ıehri· 
mize gelmiştir. 

Nüzhet Bey Londracla 8 teıriniev 
ve! perşembe günü toplanması mü· 
karrer eBynelmilel ekıprea trenleri 
kongreaine hükumetimiz namına İf· 
tirak etmek üzere buı:ün A vrupaya 
hareket edecektir. 

Milli takımımız kıyme~ 
tini ispat etti •• 

Fikret ve Rebii birer gol atmak 
suretile galibiyetimizi temin ettiler 

SOFY A 2 (A.A.) - (Muhabiri 1 Yugoslavlar araımda evvelce htan
ma?ıu~umu~.dan) Bulgar masmın bula gelmiı olan Beoiradski takı. 
neüceaıne gore takımnruzda tadilat mmdan bet oyuncunun mevcut oldu 
yapılmı~ ve Milli takını, kalede Hü- ğu rıörüldü. 
~eddı~ müdafaada Bür~an, _Hüs Türk ve Yugoslav mar§lan Jraj. 
nu, muavın batbnda Samı, Nıhat, men dinlendikten s.onra mutat m 
"'.'itha7 mu~acim. hattında '.~e Niya- ıim yapıldı ve oyun batladı. enı 
ıo, Saliihaddin, Fıkret, Rebii ve Et· Kur'ayı Sırplar kazandığı isin biz 
Tef ıuretinde teşkil edilmi§ti. gÜneı albna düıtük. ilk hücum 

. Sahada sekiz bini mütecaviz ııeyir Türk Milli takımı tarfından yapd
CI va.rd! .. Hakem gene ~~~. M. !· dı. Bunu takip eden Sırp hücumu ;. 
vançıç ıdı. Yan hakemlıgı 11e hır se ofsayt vaziyetine düıtü Bir kag 
Sırp oyu~cuau. ~e Abdullah Bey ta- mukabil akından sonra B~lgar ma· 
rahndan ifa ediliyordu. çmdan ibret alan takımımızın çok 

Takımlar ııabaya sıkbldarı vakit (Devamı 2 inci sahifede) 

Bu kongrede, dünya münakalatı
nm teshili itibarile sok faideli gö
rülen T oros ekspresinin 6 gün olan 
seyahat müddetinin 24 saat kadar 
kısaltılarak S güne indirilmesi ve 
Semplon ekspreı tarifelerinde tidi· 
lat icrası mevzuu bahsedilecek ve 
Nüzhet B. hükUınetimize noktayi r 
nazarını izah edecektir. 

Avrupa ekspres trenleri tarifele
rinde yüzde yirmiye kadar _tenz.~at 
icra edilmesi kongrede teklıf edile
cektir. 

Diğer taraftan 15 teşrinevvelde 
Cenevrede in'ikat edecek olan bey· 
nelmilel münakalat kongresine de 
hükU.metimiz davet olunmuttur. 

Bu kongreye tarafnnızdan mü· 
rabbas olarak Devlet demiryolları 
umumi müdürü Rifat ve Ticaret 
dairesi müdüı t muavini Ihsan Ali 
B. ler iıtirak edeceklerdir. 

Rifat ve Ihsan Ali B. )er pazarte
si günü Avrupaya hareket edecek
lerdir . 

Dünya münakalitınm tesri ve is-
liihı ve yeni açılacak tömendöfer 
yollan bu kongrede görüıülecektir. 
Başlı~ iılcrden biri tren yolculuğu 
müddetlerinin mümkün mertebe kı· 
saltılmaoıdır. Evvelki sene on bet 
buçukta gelen ve son zamanlarda 
12 de müvasalalı temin edilen Avru 
pa Semplon ekspresi 15 mayiıtan 
itibaren sabahlan saat dokuz buçuk· 
ta gelecek ve bu surette yoldan iki 
buçuk saat kazanılmıı olacaktır. 

Rus hariciye 
Koms<rl --29 teşrinievvelde 
Ankarada bulunacak 

Ruı Hariciye 
Komseri M Lit
vinoff'un 29 teı· 
rinievvelde An
karaya gelerek, 
Cumhuriyet bay
ramında yapıla

cak merasimde 
hazır bulunaca
ğı bildirilmekte
dir. 

Moskova sefi. 
rımız Hüseyin 
Rağıp B. de ruı 

M. Litvinoff hariciye komseri 
ile beraber gelecektir. . .. _ .............................. _. . 
mi bir iştiyakla bekliyor. Zira 
halkın bütün tabakalanMü§arü 
nileyhi büyük bir hahe§le karşı
layacaktır. İsmıet Paşa Türki
yaya olan dostluğumuzun ne ka 
dar derin olduğunu ve bunun 
yalnız sözden ibaret olmadığı· 
nı yakinen anlıyacaktır. Zira 
bu hisler kalpleriroi:ıde ''er et
miştir. 

Galatasarag ile Totonya klubii bir arada 

Şilt maçları dün yapıldı 
Beykoz Kasımpaşayı 5-1 ve Kum
kapı Altun orduyu 2 -O yendi 

Fenerbahçe - Birlik maçı Fenerliler 
tarafından 4-2 kazanıldı .. 

Dün saat 4 te Kadıköyünde
ki Fener stadında yeni teşek
kül eden 1. idman birliği takı
mı ile F enerbahçe birinci takı. 
mı arasında bir maç yapılmıt 
tır. Takımlar §U suretle teşek
kül etmiştir: 

Fenerbabçe 

Natık 
Hadi Fazıl • F unızanı 
Ekrem Sadi M. Reşat 

Yusuf Cevat Zeki Sedat Şaban 

Birlik takımı 
Sami 

Hayri Müeyyet 
Remzi Hikmet Musa 

Rasim Mustafa Mesalim Enver ~~~~~~§~! 
Fuat 

Hakem Mazhar Beydi. 
Oyun F enerbahçenin akını 

ile başladı, fakat kaleye gitme
den birlik müdafileri tarafın. -
dan iade edildi. 
(Devamı 4 iinı;ii ·':.fhilede) 

K.asımpaıa • Bttgko:ı 
ti- 6ir ar 

maçın· 
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Siyasi tefrika: 40 • •• 

KARA. BiR GUN 
lsianhul nasıl işgal edildi? 

A.sis Hiitlagl 

Sansür ve gazeteler 
Muhtelif memleketlerdeki sansür 

teşkilatı nasıl çalışır? 
Seferberliklerde ve memle

ketin selamet ve mukadderatı 
ile alakadar vaziyetlerde her 
hükUmet normal hürriyetleri 
tahdit ve takyit eder. Büyük 
harpte - mütekamil, en mü
nevver devletler bile bu zaru· 
retten vareste kalamadılar. Al 
manya'da sansör yok değildi. 
Fakat nazırlar daima hürriyet 
mülibazasmdan korkmuılar 
ve sıkı bir inzıbat temin ede
memitlerdi. Fransada Alman· 
ya' dan daha sıkı bir sansör var 
dı. lngiltere'de ıeklen sansör 
yok gibidir. Fakat lngiltere
nin en mühim gazetecileri san
ıör vazifesini deruhte etmit· 
lerdi. Mes'uliyet doğrudan 
doğruya kendilerine aitti. Bun 
dan başka her memleketin ga
zetecileri haftada bir ve bazen 
birkaç defa toplanırlar, ordu 
kumandanlığının matbuat mü· 
rakabeaine tayin ettiği murah
haslarından direktif alırlar mü 
nakaşalarda bulunurlar, her 
iki taraf tam bir anlaşma ile 
ayrılırlardı. ltalyada cephe 
haricinde çıkan gazetelerin 
harp mıntakasma girmesi 
memnu idi ve esasen bu gaze
teler polisin tiddetli kontrolu 
altına konmuıtu. Cephe mat· 
buatı ayrdınııtı. Bunlar ya or 
du mensupları tarafından yazı 
lır ve yahut onların nezareti 
altında neırolunurdu. Dahilde 
posta ve telgraftan maada te
lefon da ıanaöriin kontrolun
dan geçerdi. 

Sanıörün veya ordu kuman 
danlığmın direktif ve memnu • 
iyetleri haricinde havadis bu. 
mak değil, bumak için prova 
ya koymak bile mes'uliyeti mu 
cip ti. 

Matbuatı diğerlerine naza • 
ran daha ıerbeıt bıraktnıt olan 
Almanya da bile en hafif ceza 
lar tunlardı: 

me haberini çizeriz. Çünkü 
memlekete sokulmuı olan ve
ya dütmanm hesabına memle
kette it gören bazı adamların 
bu ilanlarla muhabere ettiğini, 
zahiri kelimeler altında karar· 
laıtınlmıt Convenu manalar ol 
duğunu bilir, gazeteci bilmez. 

Sansör bir kumandanın reı 
mini bastırmaz. Dütmanın bu 
reaimden ne kadar istifade ede 
ceğini, karşılıklı iki kumanda 
nm biri birinin ıahıiyet ve se 
ciyelerini öğrenmeğe ne kadar 
ehemmiyet verdiklerini ve da
ha birçok incelikleri bilir. Ga
zeteci ise yalnız havadis verme 
sini ve resim koymasını düşü· 
nür. 

Sansör bir haberin iri veya 
ufak harflerle dizilmesinde, 
kırmızı veya siyah renkte ba
sılmasında, sahife ve sütun yer 
!erinde birer manası olduğunu 
bilir, gazeteci bunu düşünmez 
bile .. 

Büyük harbin başlangıcın
da Fransız papaslarınm mek· 
tup pullarile, lngiliz tüccarla 
rınm gazete ve kartpostallarla 
casusluk yaptıklarını o zaman 
ki matbuat erkanı henüz unut
mamışlardır. 

Üzerinde yalnız bir ev ve 
biraz yeşillik resmi bulunan ve 
yazısı de selim, kelamdan iba
ret olan bir kartta sansör edile 
cek ne vardır? Fakat itte böy 
le bir kartın büyük bir taarru 
zun batlıyacağmı ve kumanda 
nın ismini haber veren bir ca
ıus raponı olduğu görülmüt· 
tür . 

Bütün bu sebeplerden değil 
miydi ki yine en serbest F ran 
ıız matbuatı ticaret ilanlarını 
bile basamıyordu. Haçp zama
nındaki Fransız gazetelerinin 
ilin sahifelerine bakınız. Bü
tün ilanlar, üzerleri okunamı· 
yacak derecede, çiziktir. 

Hatıralarıma sansör bahsi· 
ni niçin ilave ettim? Bitaraf 
ve sağlam muhakeme ile oku
yanlar için bunu izaha lüzum 

"Sansör direktiflerine uy· 
mıyan yazıların en mahzursu
zu için bir defa ihtar. ikinci 
defasında yevmi gazete üç gün 

· görmüyorum. 
ve mevkutalar üç neşır; üçün Sansörün bir kanuna göre 
cü defasında sekiz gün ve se- b ı 

konmuı olduğunu ve u canu
kiz neşir menolunur. Hükümet nun da devletin mukadderati
ve ordu esrarına temas eden-

le alakadar olduğunu her fer
ler için gazete mes'ulleri doğ- din bilmesi lazımdır. Mes'uli-
rudan doğruya mahkemeye ve yet müşterek ve hatta ağır kıs 
rilir.,, mı yazı sahibine ait olmalıdır. 

Hül~sa sansör 16 mcı uır- Bunu söylemekle Süleyman 
d~nben m~cu.ttur. Ve kaldı- Nazifin niçin ceza görmediği· 
rı maHDa imkan yoktur. Bu· ı ni scrmak istemiyorum. O ya. 
gün sulht~yız; hiç ~ir meml~ zıyı Süleyman Nazif bir vatan 
kette mal".?:1 . ıeklıle aans?.r ı duyguıile, bir Türk izzeti nef
mevcut ~egild~r._ ~akat sanso- sinin acısile yazmıştı. Ceza 
rün en !ıddetl~~ı ~dar~aneler- görseydi benim feliketim bir 
de, ne,nyat mu~urlennın oda: misli ağır olurdu. O yazı yü. 
undadır. ~angı Y~~ ~ardı~ ~1 zünden uğradığım hafif ıstırap 
g~zet~ neınyat mudurlennın hayatımın en aziz, en mes'ut 
d:r<-ktıf ve kontrolundan geç- bir mazhariyetidir. Bu ceza 
memit olsun. . Ortad~ ~~~ daha ağır olabilirdi ve onun 
vardır. Ve neınyat mudurlerı iftiharını da oğlum taşırdı .. 
daima bunun cezalarile kartı (Devamı var) 
karşıyadırlar. Sansörün mes'.. ......... ............... "•••••••••M••··-.. -
uller önünde kaza, bela kalka 
nı olmasından gazeteciler çok 
memnundur. Onların bütün ti 
kfıyetleri ild şeye münhasır. 
dır: 

1 - Çıkarılan yazıların ye
rine yazı bulmak ve doldur
mak mecburiyeti. 

2 - Kendilerince hiç mah 
zurlu görünmiyen yazıların 
sansör tarafından çıkarılması. 

Birinci şikayet hakkında 
oöylenecek bir ıey yoktur. 

İkinciye gelince bunda ga· 
zeteci bir haklı ve dokuz hak· 
sızdır: 

İzah edeyim: 
Zamanımızda casusluk ve 

r.;-opaganda servisleri o kadar 
i!·.?rlemİ!tir ki başlı batına bir 
fen ve san' at halini almış. Bun 
!ara mahsus mektepler, açıl. 
mi§, usuller keşfedilmiş ve a
deta bir memleketin hayat ve 
mukadderatı ve bir harbin neti 
cesi üzerinde bunlar mühim 
amiller sırasına geçmittir. 

Sansör, faraza, bir iliç ila
nmı, bir ölüm veya bir evlen-

Saraç oğlu ŞükrüB. 
Mali temaıılarda bulunmak üze

re Amerikaya gidecek olan ııabık 
Maliye Vekili Saraç oğlu Şükrü B. 
diin §P.hrimizde seyahat hazırlıkla
rile meşgul olmuıtur. 

Şükrü B. Amerika aefirini ziya
retle ıeyahat etrafında görütmüt ve 
aonra Perapalaıtaki dair.,.inde bazı 
zevl\tın ziyaretlerini kabul etmiıtir. 
Şükrü B. in yarın Amerikaya 

hareketi muhtemeldir. -- -----
Adanada yakalanan 

haydutlar 
Adanadan bildirildiğine göre, ae

nelerdenberi bu havalide ıakavet ya
pan haydutlar, jandarmanın devam
lı takibi neticeainde nihayet ele 
geçirilmişlerdir. 

Bu haydutlar bundan bir ay ka
dar evvel OslDllniye iıtaıyonunun 
yanında Erzin eşrafmdan Emir 
Ağayı öldürmütler, geçenlerde de 
Veyıiye İstasyonunun kasasını ıöy
mutlardı. 
Muşlu Mehmet, Sari Haııan ve 

Şevkiyeli Çerkez Ali iımindelri bu 
şerirlerden Mehmetle Çerkez Ali 
müaademe neticesinde ölü olarak, 
diğeri varalı bir halde ele geçmisler
dir. 
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HARDCt HABE:RLIER 
Avam 
Kamarası 

içtima devresi çarşam
baya bitiyor 

\ Mançuride 
Vaziyet 
Muhtariyet harekatı 

kuvvet buluyor 

lspanyol 
Anarşistleri 

Bir protesto beyanna
mesi neşrettiler 

LONDRA, ı (A.A.) - Siyaal nayot TOKYO, 1 (A.A.) - Japon 
•• h ...ı..ı. ıucbir d•iiıllılıı. .ı ..... u,..... hiikUmetiMançuri' de idari muh 
Kabine ancak u....,. llzeri toplanacatır. tariyet lehinde batgöstererı ha-

BARCELONE, 1 (A.A.) - h
panyol ibtilB.linin boğazlanmamaar 
için kendiaini yegB.ne mani telakki 
eden lberd anartiat federaayonu, 
kendiıine karşı yapılan hücumlan 
proteato makııadile bir beyanname 
neıretmiştir. Bu beyannamede anar 
şiıt federasyonunun 3 eylul grevine 
tamamen yabancı olduğu ve ıendi

kaliıt hareketinin ahali tarafından 
arzu edilmekte bulunduğu teyit 
olunmaktadır. Federasyon bu hare· 
kete lakayt kalmamış fakat yalnız 
vazifesini İtmam etmekle iktifa eyle 
miştir. Bu vesika anarıiat prensip
lerinin kıymetini methüsena ettik· 
ten sonra federasyonun ı .ılme ve bü 
tün kuvvetlere karsı mücadelesinde 
devam edeceğini n .. tice olarak der
meyan eylemektedir. 

MilU laüldhaete müataltipleria reyi.ne d 
müracut imkinını verecek bir ı•ldl ara reketin kuvvet bulmasından O 

mokta clenm olunmaktadır. M. Mac Do layı her hangi bir mes'uliyet 
nold'•n da. ..... komaruıada •ild 1- kabulünde imtina etmektedir. 
yııı.nabna Te ırelecek çarfamba ailGÜnd- JapOD hükUmeti Çin'in bu me
baJ.aehnit olm•Hna nazaran bu hnauata sele baklandaki 29 Eylül tarih 
ki müzakerelerin hafta sonundan eYY.a 
bôımeaô ıüpholôdir. li notasına verdiği cevapta ge-

M B ld . d rek Japon memurlanna ve ge-
. a Vfltn sarag a rek Japon tebeasına hareketi 

DONDRA. t ( A..A.) - Mecfüi baa· 1 te vi kve terviç yollu en küçük 
ıın içtimaı bittikten ıonra kral M. Bald § • b 1 
wôn'i kabul eımiıtir. Bu mülakat yarım bir teşebbüste bıle u un~~a 
•••• aürmüıtür. ları için sarih talimat venlmıt 

Muhafazakarlar topla:ııgor 
LONDRA. l (A.A.) - Müttehit mn .. 

hafa.xak&rlar milli birliği resmi bir teb-
Jii nefrederek, gelecek bAfta Bi.rminsam 
da toplanacak olan senelik koaf ... anam 
yapılnuyacaimı i)U. •1lemittir. lcrai ko .. 
mite ıefecek hafta top1anara.k ıenelik 

konferanaıa daha yakın bir tarihte da· 

••l edi.lmeıi ic.ap edip etmedijini müna 
lı:afa edecektir. Bu karar, M. Baldwia'ia 
nutuk İrat edeceii mu.hafaz.akirlar içli· 
manun akli İçin. ittiha:ıı: edilen mukarre
ratı tebdil etm.nektedir. Bu son içtima 
9 teşriniev\l'elde Bi.rmingan'da aktoluna
calı:tır. 

Parlamento içtima 
d eflresi 

LONDRA, 1 (A.A.) - M. Moc Do. 
na.ld parlamentonun içtima de.reıinin t• 
locek ~a.rfa.mba aünü nihayet bulacainu 
avam kamaraıında bayan etmiıt:ir. 

Lord fıfelchettin teklifi 
LONDRA, t (A.A.) - Lord Melcbetı 

ithali.tın tanzimi haklondaki teklifini mü 
saheret bulamamuındaa •• parlimen.to
da müzakere edilmekte olan işlerin müs
tacel mahiyette olmasından dolayr pri 
blmııtır. 

Fransız ticaret nezare• 
tinin bir tebliği 

PARIS. ı ( A.A.) - Tôcaret ... aretl 
ba:ıı:ı pıetelerde intit .. r .1- •• Ruıy~ 
aın Fra11aı:ıı: aaaa:rf arbabile ticaret m.a.a· 

111.elelerini. L:ola:rlaıtnomak i~a So.-yetl ... 
re lı:redi yerilebileceiine dair olan iddia· 
&an tekzip atmiftir. 

Gişelerini kapayan 
bankalar 

NEVYORIC. 1 (A.A) - S.wônc Baak 
tröstü, yapılarmı kapamqtır. Mevduatı 

6,000,000 dolara yakın. "Ye matlU.bab 6.SOO 
bin dolara balii bulunuyordu. 

lngiltere hazinesinin 
v 

açıgı 

LONDRA, 1 (A.A.J - Hazinenin ıon 
altı ay zarfındaki •aTidab, 263,466.442 
olmuftur. Şu halde açık, 98.410.249 inci· 
liz ve masarifi de 361,876,691 lna:ili:ı lira 
sıdlr. 

Rhur sanayi gruplarının 
b:r müracaatı 

BERLIN, 1. A.A.- Rhur ve Veat 
phaliedeki sanayi gnıplım Almnn hü 
kıimetine hitaben neşrettikleri bir 
beyannam•·de amele 11nıfını alaka
dar eden tedbirler baluinde büyük 
aanayi er!>abmın telakkilerine büt
çenin nefi namına iıtirnk etmeğe 
hükıimeti davet etmiftir. Bu davet
namede mevzuu bahsolan tedbirler 
bilhassa amele ücretlerinin azaltıl
maa,ı huıusi iktiaadiyata devletin 
müdahaleainin refi, hükUmetin ha
kemliğine müracat usulünün ilga11 
ve işsizlere yardon pm-asmın kaldırıl 
ması gibi meselelere teallük etmek· 
tedir. 

Paris otomobil salonu 
PARIS, 1. A.A. - Paı-iıin gömüt 

düğümü mesabesinde bulunan oto
moba salonunun küşadı bugün yap·ı 
lac-:ktır. ı931 senesi arabalarile bü
yük aeri otomobillerinin en mü
zeyyen ve ı-ahat olmalıdır. Bu oto
mobil arabalanrun fiyatları 20 ile 25 
bin frank arasında tehalüf etmek
tedir. 

Bunlar büyük lüks otomobiller
den pek az fark göstenneL'"tedirler. 
Zoka, taaarrüf ve tam mesai uıulile 
adeta otomobillerin de demokrat· 
laşmış oldukları zannolunur. Müt
!erinin aatın almak kabiliyeti qikar 
bir tarzda tenezzül cbnit olduğun
dan, imalatta tasarrüf zihniyetinin 
bakim olduğu müşahede edilmekte
dir. 

Amiller faideli küçük arabalardan 
birçok ıeriler çıkarmışlardır. Bun
lar hafif silindirli fakat motörleri 
yüksek kuvvettedir. Serbeıt teker
lek ıisteminin kabulü de çok ali
kayi celbeden bir iktisat yenilidiği. 
dir. 

Viyanada komünist 
nümayişleri 

VIY ANA, l. A.A.- Komünistlrr 
parlamento kartıamda bir nümayit 
yapmı§lardır. Poliı nümayitçi!eri 
dağıtımı ve bunlardan kırkını tev
kif etmiJtir. 

olduğunu temin etmiştir. 

M. Laval'e M. Tardieu 
Vekalet edecek 

PARIS, 1 (A.A.) - M. Laval'in 
Amerika ıeyahati devam ettiği müd 
det zaıfmda kendiaine H. Tardieu' 
nun vekalet edeceği ııöylenmetk&
dir. 

Uyuşturucu maddeler 
MILANO, 1 (A.A.) - Gazet&

ler doktorlarla avukatlann ittirak 
' eylemiş oldukları uyuşturucu mad-

deler kaçakçdıği!c metgul bir tetki· 
latm keıfi için zabıta tarafnıdan ya· 
pdan tahkikatın tafsilatını vermekte 
dirler. 

Kokainin kilosu diğerlerile birlik
te tevkif edilmiş olan yataklı vagon 
lar idareai kondöktörlerinden birisi 
tarafından 20.000 lirete satılmakta 
idi. Merkum lıtanbuldan Milano'ya 
afyon tatımakta idi. Gazeteler ka
çakçdrğrn tayyare ile bile ya;>ddığr
nı ııöylüyorlar. Uyuşturucu madde
lerin büyük kımı Pariıten Amcriha 
ya naldedilmekteydi. 

Çürük maliyeciler 
PDOUC, 13 (A.A.) Bura mah

kemesi maliyeci Romano Trevi
ıan'm iflasmı ilin eylemittir. Muma 
ileyhin açığı 14 milyon ilretten faz. 
laya çıkmaktadır. 

Amerika sanayiinde 
buhran 

VASHINGTON,. 1. AA.- Son 
re&mi istatistikler, Amerika sanayü .. 
ne meıuup amele ve miiatahdimlerin 
1 Eylulde hitam bulan aene zarfın. 
da yüzde 12,4 miktarında bir tene:z. 
zül cöstermekte olduğunu ve tediye 
göıtermekte olduğunu ve shrdahıh 
edilen ücretlerde de yüzde 20,8 de
receıinde bir sukut müşahede edildi
ğini kaydetmektedirler. 

Fransaya yapılan ithalat 
PARIS, 1. A.A.- ithalatın tahdi 

di hakkında neşredilen kararname 
ithalat ticaretini ecnebi ihracat ta
cirleri lehine tanzime matuf umumi 
mahiyette bir tedbir ve Fransız hü
kıimetinin mülhem bulunduğu "hi1-
se tefriki" ıiyaoetinin tatbiki suretin 
de telakki eidlmek lazımgelir. Bu 
kararnamenin neJrinden makıat fi
yatların düımcsine mahal vermemek 
maksadile ithalatın tahdidi imkin
lanru hesap için ithalat tacirlerine 
imkan bahtetmekte ibarettir. Çünkü 
fiyatlann dütmesinden Hk zarar- · 
görecek olanlar ecnebi müıtahıiller 
olacaktır. 

Her memlekete ayrılacak hiueleri 
tesbit için yakında bir kararname 
daha ncşredileceği haber alınmıştır. 
1 thalat ticaretini imkan deceıinde 
tanzim için bu hiaoelerin 3-7 veya o& 
aylık bir devreye ait olruak -ına 
göre tayin edileceği IÖylenmektedir. 

Bir kararname radyo 
ile neşredi di 

BERLIN, ı. A.A.- Radyo neı· 
riyatı dün cece reımi gazete vazi
fesini yapmıştır. Tekmil Alman ra
dyo istaaiyonlan yaptJdan neşriya
tı keserek, malumat suretile değil 
fakat reımen vermek şnrtile Rhur 
havzası mad-en kumpanyaları müdür 
ve amelelerinin it•izliğe karı;ı ıigor· 
ta ücreti vermekten muaf tutulduk
ları hakkında rei.sicümbur tarafın
dan imza edilmiı o?an kararnameyi 
neşr ve tamim eylemişlerdir. Radyo 
vaıitasile yapdan bu tebliğ, reami 
ceride ile neıredilmit kıymet ve 
mahiyette olacaktır. Bu yenilik, ka
rarnamenin müstacelen meriyet 
mevküne konulması lüzumuna bi
naen yapılmıştır. Malum olduğu 
veçhile hükumetler tarafından çı· 

karılan kanunlar ve tanzim edilen 
emirnamelerin mer'i ve müteber ol
ma11nın hukuki tartlarından biri de 
bunların neıredilmesidir. 

28,000 tonluk satılık 
bir harp gemisi 

VALPARAISON, 1. A.A.- La 
Union gazeteıi, lngiliz tezgüılaruı
da asri bir ıekle aokulmut olan Al
miraute Latterre İlmindeki Chili 
harp gemisini ııatm almalc için mü
zakerata ııiriıınit olduğunu yazmak
tadq. Bu gemi, 28,000 ton hacmin· 
de<!İr, ı4 poatluk ~oplarla müceh
hezdir. Bu gemi harp esnaarnda ln
giltereye ait bulunuyordu ve iami 
Canada idi. Gemi, Chili hesabına 
tezgB.hlarda imal edilmekte iken 
1914 facıaar bıışl•mrt idi. 

Çekoslovakyadaki 
partiler 

PRAGUE, 1. A.A.- Pazar gün
kü intihabattan anlatıldrğma naza
ran temerküz partileri mevkilerini 
muhafaza etmektedirler. 

Büyük bir otelin açılış 
• 

resmı 

NEVYORK, 1. A.A.- M. Hoo
ver , Park-Avenuede infll edilmit 
olan V alder aPatoria otelinin · çılrt 
resmini yaıımııtır. Gayet büyiıK ve 
çok ıüılü olan bu otel 40 katlıdır. 
Bina ile arsa11 için 40 milyon dolar 
sarfedilmiıtir. Otelde 2,200 oda var 
dır, Bu odaların hepıinde de bir t• 
levizyon, nakli knbil bir telefon ve 
telaiz telcraf cinazı bulunmaktadır, 
Otelde yeralbncla itliYecek huıuıi 
ıimendiferlere mahauı bir de -· 
kif vardır. 

Yeni torpitolar 
LONDRA, 1 (A.A) - Cruatader •• 

Comet iımindelci ilı::i fasillz torpido ma.b. 
ribi, Portamouth'da denize indiriJn:ııittir. 

Balkanyat müsabakaları kısım 
kısım devam ediyor 

SOFY A, 2, A.A. - Bu sa- ı mumun hayreti içinde kendi 
bah 10 da yeni yapılan terbiyei derecesinden ç~k a~ağı olan 
bedeniye salonunda Türk. Yu- ı hasımlarından ikisine mağlup 
nan Kılınç takımları karşılattı ve ikisine galip geldi. Fuat bey 
lar. Bulgarlar takım çıkarmadı; bir galibiyet kazanmasına mÜ· 
takımımızdan Halim Bey iki kabil üç defa mağlup oldu. il. 
gün evvel talimde parmağı sa- hami bey yaptığı dört maçtada 
katlandığından onun yerine birer sayi ile mağlup oldu. Ni
mecburen Fuat Bey girmitti. kolopuloıs ve Valaoridis yap
Takımımız Fuat ve Enver ve tıkları dörter maçın üçünü kay 
ilhami ve mülazım Muhittin, bettiler ve birini kazandılar. 
Yunanlılar Binbaıı Potasis, M. Potaaia iki defa galip geldi 
Yüzbaşı Nikolopuloa, mülazım ve ik defa mağlup oldu. M. Pa 
Paparudis, avukat Valao- paruds de kazandığı bir gali
ridis dı. •• altı maç yapıl- biyete karşı üç defa mağlup 
dı salonun dolduran halk tid- oldu. 
detle Türkleri tutuyordu. Ne
ticede 64 vuruımuze mükabil Bugünkü koşular 

65 vuruş olarak bir vuruş fark- SOFY A, 2. A.A.- Yarın 
la mağlup olduk. iki takımda saat 16 da binicilerimiz son 
hiç mağlup olmıyan mülazım ko!ularını yapacaklardır. 
Muhiddin Beydir Yunanlı Bulgar ve Yunanlılarla Eak
Dört ,ampiyoııunda mağlup rimcilerimiz arasındaki Ferdi 
etti. Kendisinden büyük .ümid- ı Kılıç ıampiyona müsabakaları 
l.er beklenilen Enver Bey,~u- da yarın yapılacaktııo. 

Ankara at koşuları 
•••••••• 

Sonbahar koşularına dün başla 
ANKARA, 2. (Telefon).- Bugün aonbahar at koıul 

başlandı. Birinci kotuda lzzel efendinin Gazeli birinci, 
Beyin yıldırım'ı ikinci geldi. ikinci koıuda Akif Beyin B 
duc'ü birinci, Haci Bekir zade Ali Muhiddin Beyin Jan'ı i 
geldi. Üçüncü koıuda Prens Halim Beyin Hakanı birinci, 
tullah efendinin Sarı kız'ı ikinci ge\:li. Dördüncü kotuda 
Beyin T ırpan'ı birinci, Akif Beyin Brüksel'i ikınci geldi. 

Beşinci koşuda Fikret Bevin Maltavı birinci, Hasan ağ 
Gümüşü ikinci geldi. 

Glasgov 'da işsizler büyü 
bir nümayiş yaptılar 

GLASGOV, 1, A.A.- Bugün akşam işsizler tiddetl 
mayitlerde bulunarak mağazaları yağma etmişler ve polisi 
tutmuşlardır. Polisden ve nümayişçilerden haylı mecruh v 
Bir çok nümayişçi tevkif edilmiıtir. Kargaşalık ve yağma ş 
ler civarında devam ediyor. 

Sofya'da bisiklet müsabakala 
SOFYıA, 1. A.A.- Yugoslavya bisikletçileri ancak b 

ce gelebildiklerinden bugün icraaı mukarrer bisiklet yarı 
yanna kalını~tır. Bu bisiklet müsabakalarına Bulgar, Yun 
Yugoslavya bisikletçileri iştirak edecektir. 

Sofyadaki maç 
itimadı nefs v Sırp takımı 

gururu yüzünden yenildi .. 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

iyi bir oyununu gönneğe batladık. 
Ayaklarımızda hiç top tutmuyoruz. 
Oyun çok otti bir surette devam edi 
yor. Sahanın etrafını dolduran bin
lerce halk Yugoslavlara kartı bizi 
tutuyorlar ve tiddetle alkışlayorlar· 

Kendimizi adeta Takıim ıtadyo
munda farzediyonız. 

Sırplar hep ıağ açıklan ile hücum 
ediyorlar. 7 inci dakikada çektikleri 
pddetli bir tülü kalecimiz mükem
mel bir müdahale ile kurtardı. Bunu 
takiben Fikretin ve Etrefin ~ ı·cr 
ıutüı • avuta gitti. Sırplar aol taraf. 
tan hücuma geçtiler. Fakat Saminin 
yerinde bir müdahaleaile bu hücum 
da lı:eüldi. 

Biraz aonra gene bir Sırp hücu
mu esnasında Hüsnünün u.ka ceç
mesi az kalsın bir gole mal oluyor
du. 

14 üncü dakikada aleyhimize çe
kilen bir firikiki Hüanü kafasile kur 
tardı. 
Arkasından lehimize bir firikik 

verildi. Maaleaef bu da boşa gitti. 
17 inci dak:kada kalecimizin uzak 

laımasmdan istifade edielrek kaleye 
çekilen sıkı bir §Üt te müdafaamızın 
bir kafa darbesile kurtanldı. 

Bu dakikaya kadar takmıunrzrn 
miıkemmel oyunu devam ediyor ve 
muttasıl Sırp kalesini tazyik ediyor 
du. Nihayet 22 inci dakikada Fik
retten Sala.haddine ondan Etrefe, on 
dan da Rebüye.. sol içimiz temiz bir 
ıütle Sırp ağlarına takarak birinci 
goliimiizü kaydetti. Bu sayı ahali ta 
nfından heyecanla karfılandı ve aJ. 
l<lf sealeri iki dakikadan fazla ıür
dü. 

Yirmi beıinci dakikada Fikretten 
Niyaziye ve ondan tekrar Fikrete ge 
len topu da Fikret güzel bir şütle 
aol köıeden Sırp kaleıine aokarak 
ikinci sayuruzı yapb. 

Yugoslavya takımına karşı ırfır 
iki galip vaziyetinde bulunmak bi
zim İçin büyük bir avantaj idi. Bü
tün mesele takımın aynı oyunu ida4 

me edebilmr•inde ve bilbaaııa ikinci 
haftaymda keıilmemeıinde idi. 

Top ortaya geldiii vakit Yuııoı· 
lavlar hücuma batladılar. Çektikleri 
kuvvetli bir tütü kalecimiz kurtar
dı. Bunu mütcakıp bizim yaptığımız 
alan da komı:rle neticelendi Niyazi 
mükemmel bir surette ortaladı ise 
de Etrefin vurduğu bir kafa darbeai 
avuta gitti. Arka.omdan ııelen Sırp 
hücumunu kalecimiz iyi bir müdaha 
le ile keıti. Sırpları daima ofaayda 
düşürüyoruz. 

41 inci dakikada ıol açık Etref'i 
ce:za sahaımda belinden tutan Sırp 
müdafiinin tecziye edilmediğini gö
reıı yan hakem Abdullah Bey hayra 
ğıru ıallayarak sahaya girdi ve ha
keme musil·,.en ceza vermesini söyle 
di. Hakem kabul etmediğinden bay
rağı atarak dı§'U"r çıktı ve antrenör 
de yan hakem oldu. Devrenin aonla
rına doğru kalecimizin yeniden &Ü· 
zel iki müdahalesini görüyoruz. Son 
dakikada bir akınuruz ofaayit oldu 
ve haftaym bitti. 

Oyun bu devre içinde çok ıeri ve 
çok güzel bir cereyan takip ebnit ve 
talumımrz güzel bir hakimiyet teıis 
etmittir. Hepimizin telqı ikinci dev 
rede takımıınızın kesilmesi neticeıi 
olarak bu lıB.kıniyetin elden çıkarr
lacağı korkuıundandL 

ikinci devre başlar bfttlamaz biz 
gene hücumdayız. Evvela Niyazinin 
güzel bir tütünü Sırp beki karıda· 
dı. Arlıaamdan Rebünin bir akınını 

hakem ofsayt gördü ve ahali 
detli protestosu ile kartılandı. 
cumlanınız teakup ediyordu. 
lar sıkıfık bir vaziyette idiler. 
detli bir tütümüzü korner y 
ıuretile kurtardılar, fakat bun 
tifade edemedıL . Bu esnada loJI! 
muhacimlerinib ayağına geç · • 
muntazam bir akmla kalemize 
ler. Hüaameddin yerinden f 
kale bot kaldı, bereket vcrıin 
ri yüksekten geçti ve gol 
Bunu mütealup bir hücum 
tdar. Kornere atarak kurtardık, 
len korneri de kalecimiz tuttu. 

Şimdi gene hücumdayız.. E 
yapılan hatadan dolayı attı• 
rikik boşa cittiği gibi, biraz 
Sala.haddinin güzel bir pası 
sayt vaziyetinde duran Niyazin 
yağma geldiği vakit hakemin d 
ğü ile kırıldı. Arkasından fikr 
paıtan nefia bir tüt attı, faka 
kaleyi yalayarak avuta ııitti. 
hcrkeı oyunumuz değiımezae 
mubakak kazanacağımıza kat'i 
itimat ebnişti. Bu sırada lehimi 
lan bir korneri kurtardılar. F 
yun ya-.raı )BVat şekfoıi kaybe 
favuller her iki taraftan bauö• 
yordu ve iki taraf oyuncuların 
tiddetli bir aaabiyet görülüyo 
Maamafih takonmuz gene 
berdevamdı. Müteakıben bizim 
cinin güzel bir kurtarıtına da 
olduk. Yinni ikinci dakikada 
tın çalımından kurtulan top az 
sın gol oluyordu. Mütkülatla k 
dık. Sırplar ıol aç1klarr vaaıtaıil 
cuma haşladılar. Hüsameddin bi 
cum eınaıında plonjonla m 
bir golü kurtardL Bu dakikadan 
ra oyunumuzda bozulma alam 
bat ıröıterdi. Gene fazla çalun 
yonız. Bundan istifade eden S 
da bizi ııkıftınnağa batJıyor. 
zuncu dakikada Mithodın bir 
andan atlan bir firikik az kala 
oluyordu. Bundan aonra aley · 
bir korner oldu. Güçlükle a 
Akabinde bir Sırp hücumu bot 
mizi tehdit etti. Fakat gol yap 
ddar. 10 dakika kadar ıüren bu 
ınamızan aebebini hep dripling 
malıyız. Oıtüate kornerler, · 
çekildi. Miişkülitla kurtardık. 
tık. Sırplar bep sol taraftan işli 
du. Şütelr kalemizi yaladı, diğ 
tüt yanından ceçti. Nihayet o 
2 • O taknnımızm galebeaile ne 
lendi. Düdük çalar çalmaz ahali 
haya hücum etti. Çocuklanmrzı 
ya kaldırarak otomobillerine g · 
düler. Sofya ıenlik içindedir. 
takımının mağlubiyet aebeplerin 
biriıi bizim Bulgarlara çıktı· 
bi fazla gurur ve itimadı nefsle 
na ba~lamıt obnalandır. 

İtalyada tayyarecili 
ROMA, 1. A.A. - Tribuna 

teai, tlalyada aıkeri tayyarecilik 
selesine ruur bir makale ne,re 
tir. Mezkur makalede, darülfü 
lu faşist gençlerin gönüllü taY 
milislerinin yetişdirilmeıi ve 
pilotlar kadrosunun vücut bul 
için bir ıube ihdaaına talep etti 
bildirilmektedir. 

Bir şehir enkazı bulun 
ROMA, ı. A. A. - Giornale 

talla gazeteai, Caıtellruıuırc • 1 

Stahiada devrimizin iptidu
eaki bir Rom., tehrinin 
lı:llfftıtdfini ;razmaktachr. 

' 



---
Belediye hamam ve 

lınanya arpa isteyor 
inanlar bu sene bir milyon ton

dan fazla arpa alacaklar 
tadır Alınan haberlere göre, t •P•· t tiirlc ticaret odaaı, arpa ti· 

klonda alakadar dairelere 
!l>or göndermiıtir. Bu raporda 

Yada arpaya ihtiyaç olduğu 
N•ktedir. Yapılan bir hesaba 
lir ~ya, hariç memleketler· 
hı. ınilyon tondan fazla arpa •· 

~:_t odası, bu rapor müna~e
\İ ilcadar tacirlerin nazarı dık· 

••lhebnittir. 

Mısırda pamuk 
yükseliyor 

• IJ'da İntişar eden "ınuhadenet" 
1".'iıde okunduğuna göre in· 
.hı-asının tenezzülü üzerine Mı· 
lb ""k ,asasında pamuk fiyatları yu 
~y~. hatlaınıttır· 
Ylıkaelme bir riyaldan fazladır. 

Çen ayın ikhsadi 
vaziyeti 

•n: Buhrandan pek az mütee•· 
lıııuıtur. Sovyetler Anadolunun 
1•lif yerlerinden 3500 balye yün 
Alır, Bu, piyasaya teo!r yapınıt" 
undan batka Amerıkahlar ela 

balya satın almıılardır. 
llı: Geçen ay içinde Irandan 
hllya halı ııelınittir. ,ltalya, lo
• 1 ngiltereden bir kaç tüccar 
iti gelmiı, buradan ha!• almıt· 
ır. Alman buhranı halı ihracatı· 
•İr yapmı§tır. 
tiin: Çekoslavakya, İtalya ~e!i, 
!erinden mübayaat beyetlennın 
••i bekleniyor. 
dık: Piyasada dürgunluk d&

ediyor. s .. bebi A'ınan buhranı-

. ali.t eş.yasına gelince,. u~~~~· 
ıtibarile hepsinde düşkunluk 
ın ediyoı". 
anifatura: ltalya ÇekoJlova
Japon malları arasında reka· 
ard1r. Fiatlerin düşük olmasına 
en satışlar azdır. 

:ah ve: Brezilya parası düş tükü 
kahve fiatleri da düşmüştür. 

•n ay iç!nde ıehrimize 3450 çu
kahve gelmiştir. 
. •ker: Geçen ay içinde memleke
ıez 200 vagon şeker gelıniıtir. 
ller bir az yükselmiıtir. 

Zeytin mahsulü 
icaret odası beynelmilel zeytin 

bsulü hakkında tetkikat yapmak-

'ı1a tin mahsulu azdir. ltalya 
nyan zey . . ti t a 
da kuraklık olduğu ıçın .. z~ ':': " • 

. . b' kısmı dokulmuıtur. 
nelennın il' • 

F 'I' ..:A Fa• ce:ıair. Yunalt'stan ve 
JISt.c1•-, , • "d" 

Suriye de mahoul ıyı ır. 

Romadaki zirai kongre 
Ronıada toplanan beynelınilel ~
• kr eli birlikleri konferanarna ıt-

raı e z· ı Ban tirak eden nıurahsaımuz ıraa 

b müdürlerinden Mu•tafa 
kası ıu e . kar 
fadil Bey avdet etmı§ ve An aya 
gitmittir. 

İzmirde üzüm piyasası 
lZMIR, 1. A.A.- Bugün ~ .ku· 

1944 çuval üzüm ve on ıkı bu 
;~tta~uruştan 32 kurup kadar i!ı9 
uval incir ve 850 kunııtan 860 • 
~ıa kadar 929 okka Afyon oatılmtf 
tır. 

ilk pamuk mahsulü 
tzMIR, 1.- tık pamu~ ""':"snlü 

bu 
Baymdırclan geldi. Pıyaoa· 

sene ild" ya 41,5 kuruıtan arzed" ı. 

Fransada bu~day 
mahsulü eksik 

PARIS, 1. A.A.- Ziraat n~ 
tinin bu senenin buğday mahsu~u 
bakındaki raporu henüz ikmal edil· 

be ber · · malumat mit olmamakla ra ' ıyı . 
almakta olan mehafil ?'ahsul 'ı:"k':İ 
rının takriben 10 mılyon eni 
olacağı mütaleasındadır. Te~u~ 
idral olunan ilk mah•ul guzel ıdı. 
afkat birdenbire havalar kapandı. 
y ajimurlar hasat zamanına kadar de 
vam etti. Erazinin mühim bir kısmm 
da hasarat pek mühim oldu. Mahoul, 
keyfiyetçe de iyi olmıyacaktır. N or
mal zamanlarda bir hektolitre buğ
day 72 ila 76 kilodur. Bu sene, bu 
nisbetin dörtte bir derecesinde te
nezzül etmesi beklenilmektedir. 
Mahsullerin az olduğu seneler 1930 
(75 milyon kental), 1928 senesi (76 
milyon kental), 1927 senesi ( 75 mi 
iyon kental) dir. 

fakat hepsinden de daha ziyade 
mahsulü az olan sene 1928 senesi 
(63 milyon kental) dir. 

15 milyon kental kadar buğday 
ithali icap edecektir. Ekmek fiatı 
tezyit edilıniyecektir. Çünkü ecnebi 
bukdayları ucuzdur. Fransa buğ
dayi, 100 kilosu 17~ frankla istikrar 
etmeğe mütamayildır. 

Limanda müsademe 
1 İki İtalyan vapuru çarpıştı 
Salı pa , d d • l" I pılan araştırmada 30 okka esrar bu-l zarı açıgın a emır ı 
Unan İtalyan bandıralı Vol· lunmuştur. 

. enso vapuru evvelki ün de- Esrar vap'.'r süvarisi tarafından 
r alırk g k müsadere edılerek muhafaza altına 
r"'kl en akıntıya kapılara al lskenderiyeden dönüşte 
u enın · 1t l ınmış ve nd 1§ ve gene a yan Galata salon polis merkezine teılim 

1 
ralı Verense vapuruna edilmiştir. Kamarasında esrar çıkan 

rpnııştır. Müsademe netice- iki kişi yakalanmıştır. 
sde he~ iki vapur da hafifçe Yapılan tahkikatı~ bu'!1arı~ esra-
ara ugramıştır. Mısıra götürmek ıetedıkelrı anla-

B" .ki ;:ımıştır. Tahkikata devam ediliyor. 
ısı etlerde.. O .. d d "k" h 

ıb sku ar a ı ı cer 
rah· · ' d b' • l d"" . ıın ısının e ırıs un 

şıktaşta bisikletle giderken 
feYa~larında Mehmet Sadı~ 

. ndıye çarparak mecruhiyetı 
sebebiyet vermiştir. Mecruh 

· stahaneye ··t·· ··1 ·· lbra-1111 go uru muf, 
. de Yakalanmıştır. 

Sabıkalının işi 
t Fener caddesinde tütüncü 

· ,1~~ Efen.diye hücum eden sa
t Ilı nıükerrere eshabmdan 
, ilsırnpaşalı Çarkçı Hüseyin 

111k11Ianmı~ üzerinin tah"rrisin e ·ı~ .. , 
. ı.q anahtarla paltoaunun ar-
·•sında iki mayınuncuk bulun
~\ı§tur. Tahkikata batlanmıt-
r, 

Kalp 25 Iik 
•'ı l(~ınkapıda 14 yatını!• Kara 
ıiı:t~s~inde bir çocuk. se>:yar 

1\ı rcı Aliye kalp bir yırnııbet 
ıha rjtluk vermiş ve tahkikata 
I· ! annıııtır. .. 30 okka esrar 

lii' , .S:Yriiefain idaresi vapurlarından 

Celal isminde biri sarhoşluk 
la hemtiresinin sol baldırından 
hafif ve Mehmet Ali isminde 
birini sustalı çakı ile ağır suret 
te yaralamıştır. 

Vapurda cerh 
lngiliz kömür vapurlarında 

ateşçi İsviçre tebeasından Yu
h Efendinin tahmil ve tahli
y:ameleııinden Seyfeddin tara 
fından yaralanmıştır. 

Eve tecavüz 
Şehremininde Sait Ömer ma 

hallesinin Çukurboatan soka
ğında Seyyit oğlu Murat aynı 
ıriahalleden Faile Efendinin evi 
nin kafeslerini kırdığından ya
kalanmıttır. 

Havaya silah atanlar 
Bülbülderesinde mukim kıp

ti Mehmet havaya · üç el ıi
lib attığından yakalanarak 
hakkında tahkikata başlanmıt· 

40000 liralık 
Emlak işi .• 
40,000 İngiliz liralık 

emlak hakkında 
tatkikat yapılıyor .. 
Beyoğlunda oturan İngiliz 

tebeaıından madam Aneta Ce
ni iıminde bi kadın bundan bir 
müddet evvel tecennün etınit 
ve ~razı akliye hastahane sin
de tedavi eltına alınmııtı. Ma
dam Aneta Ceni bir müddet 
ıonra hastahanede vefat et
miştir. 

Aradan daha bir müddet 
geçtikten sonra geçenlerde ya
pılan bir ihbarda Madam Ane 
ta Ceninin Beyoğlunda Yeni
çartıda, Bursa. sokağında, Der 
viş sokağında ve Galatada bir 
çok emlaki olduğu ve bundan 
maada bir çok ta para ve mü
cevheratı bulunduğu ve kadı
nın burada hiç bir varisi bulun
madığından 40,000 inııiliz lira
sına baliğ olan bu emlak ve 
mücevheratın hükiimet hazine 
sine intikali icap ederken bir 
ıahsm, kendisini madam Aneta 
Ceninin vasisi ve vekili ııöate
rerek emlak ve mücevheratı 
kendisine mal ettiği bildirilmit 
tir. 

Bu ihbar üzerine bu mesele 
hakkında tahkikata bqlanmıı
tır. 

Mübadelede 

Yeni seneye 
Kadar 
Mübadele komisyonu
nun işleri bitirilecek 
Muhtelit mübadele komisyo 

nu işlerini tesri içinı esaslı teda 
bir almıştır. 

Komisyonun yeni sene başi
na kadar bütün merasimi ikmal 
etmesi muhtemel görülmekte
dir. 

Bono tevziatı 
Gayrı mübadillere bono tev 

ziatına devam edilecektir. 
Alakadıı.rlaTm bir çoğu tevzia
tın çok bela.ıtle yapıldığından 
~ikayet etmektedit. 

Şimdiye ka<Lu ancak 650 in
ci numaraya kacl8l' sn ası gelen 
!erden mürarnat edı:nlere bono 
lar ıverilmi~tir. Diğer taraftan 
bono alım v<ı satımı büliın hara 
retile devam etmektedir. Bu
nun önüne geçmek için Garri
mübadiller cemiyeti tarafından 
teşebbüsatta bulunulacaktır. 

Tahliye ettirilen Yunan 
emlaki 

Etabli ve Yunan emlakinden 
muhacirlere verilmiş iken şim 
di muhtelit mübadele komisyo 
nu kararile tahliye ettirelen em 
lakin lisresi Maliye vekaletince 
İstanbul vilayetinden istenil 
miştir. Bu liste bir iki güne 
kadar hazırlanarak Maliye ve 
kaletine gönderilecektir. 

Şarapçılığımızı himaye 
• • 
ıçın 

Şarapçılıkta kullanılan ve muh
telif İ•imler taşıyan, fakat kimyevi 
terkipleri malUnı olmıyan bazı mad
delerin memleketimize ithalini Ma· 
!iye V elııôıleti menetıniştir. Şarapçı
hğunızın himayeııi maksadile verilen 
bu karar Maliye Vekaleti tarafın
dan ıümrÜklere tebliğ edilmittir. 

iskan işleri 
Tasfiye kanunu mücibince mu• 

hacirlere verilen altı aylık teffiz 
müddeti 28 eylwde bİtmİ§tir. Bun
dan sonra iıki.n idaresi yalnız veri
len malların tapu ve temlik itlerini 
tanıamiıyacak ve yeniden gelecek 
muhacirlerin yerleıtirilmelerile met 
gul olacaktır. Bir de mübadillerden 
1200 kişinin iotihkak bakıyelerine 
ait olup Vekalete gönderilen maz· 
batalar mükabilinde gelecek bono
ların umumi kıymeti 800 bin liraya 
yakındır. Buııünlerde tevziata baş
lanacaktır. 

Kredi kooperatifleri 
Ziraat Bankası, geçen ay için 

de 8 kredi kooperatifi daha teş 
kil etmiştir. Bu suretle kredi 
kooperatifinin yekfinu 272 yi 
bulmuştur. Bu kooperatiflerde 
ki sermayenin yekunu 3 mil 
yon 806 bin liradır. 

Belediyede 

Tıraş ve 
Hamam ___ ,_--.;;:., 

Belediye mevcut fiat
lan pahalı buluyor 

Belediye ytkanmağı havayici m· 
ruriyeden •addetmektedir. 

Hamamlarda yüksek fiatle yıkan 
mak için bir lüks kıOIIU tefrik edil
mekle beraber, fakir halk in ucuzca 
yıkanmaoı için asgari bir fiat kona· 1 

caktır. ı 
Bnı berhelerin de tırat içio. me-

oela 100 kuruı itlemeleri ihtikar 
telakki ediliyor. Netekim bu sefer ı 
bazı berberler listelerini tasdik el· 
tirirlerken bu fiatların belediyece ka 
bul edild_iğini zannederek tıraı ve \ 
tuvalet ~ıatl~rı'." çoğalbnıtlardır. l 

Beledıye ıktısat müdürünün, hal
kın ucuz banyo edebilmeleri için 
büyük bir hamamın belediye tara· 
fmdan ıslah ve tanzim edilmesi mu· 
vafık olacağı fikrindedir. 

Mesela on kuruı miıkabilinde böy 
le bir hamamda su dökünülebilece
ğin~ k~n'.~ir. Bunun için Ayasofya· 
daki buyuk hamam hu maksat için 
muvafık görülüyor. Yalnız Ayaso
fya hamamını tanzim etmelı: üzere 
otuz bin liraya ihtiyaç vardır. 

Kambiyo müsaadesi 
verildi 

.. Beled~ye ve idarei hususiye 
butçelen henüz belediyeye ııel 
memekle beraber tasdik edildi 
ğine dair malfunat vardır Büt 
çe ile beraber belediyenin latedi 
ği yedi yüz elli bin liralık kam· 
biyo müsaadesi de verilmittir. 

Bu haber belediyece memnu 
niyetle karşılanmıştır. Bununla 
bu sene tatbikı düşünülen bir 
çok işlerin yapılmasına imkan 
olacaktır. 

Makarnaya narh 
konacak 

Ekmek fiatlerinin sc.n zamanlarda 
pek fazla tenezzül ebnesine rağmen 
makarına fiatlerinde esaslı bir fark
~usul': ge!m~ıl~ğinden ve rqakarna 
fıatlerıde ıhtıkir yapıldığından Şl.ka· 
yet olunmaktadır. 

Alakadarlar makarnaya narh koy 
mamn binne~ce sert buğdaya. ~rh 
koymak locagından bunun önün' ge 
çilmeyeceği fikrindedirler . 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsü için kambiyo müsaa 

desi henüz alınmamıştır. 
Kambiyo itleri için bazı §eraitle 

Heyeti Vekilece umumi bir karar 
verilmiştir. Bu karann esası henuz 
malum değildir. 

Şehir kulübü 
Şehir kulübü tesis etmek için 20 

bin liraya ihtiyaç vardır. Belediye 
ve idarei hususiye, bu parayı temin 
e~ecektir. Yalnız düyunu umuıniye 
bınasının kat'i vaziyetinin teıbit. 
beklenmektedir, 

1 

Şişlide oturanların 
bir müracaatı 

Şiılide oturan halktan bazıları be
lediyeye müracat etmitler, lstnbııla 
inip çıkmak için bir iki tramvay de
ğiştirmek mecburiyetinde kalmaları 
ru bilhas•a kış günlerinde çok mü,. 
kül olduğunu ileri •Örerek Şişli ile 
Sirkeci ve ya Bayaı.ıt arasında sefer~ 
ler ihdas edilmesi için tramvay şirke 
ti nezdinde teıebbüste bulunrnasını 
rica etmişlerdir. 

Belediye, bu talepler Üzerine tet. 
kikata ,başlamıştır. ihtiyaç görülür. 
se bu seferlerin ihdası için şirket 
nezdinde t"§ehbüste bulunulacak 
tır. 

Hayvanları himaye için 
iktisat vekaleti, himayei hay 

vanat cemiyetine bir tezkere 
gönderecek, ceza kanununda 
!hayvanatı himayeye ait daha ne 
gibi ahkam konulması lazım 
geldiğini sormuştur. 

Cemiyet, hayvanların ıstırap 
hissetmeden kesilmesi, ameli
yat esnasında da hayvanın asa 
bımn uyuşturulması gibi şeyle 
rin ceza kanununa konulması 
hakkında bazı mütalealarda 
bulunmuştur. 

Halepte bir kaçakçılar 
şebekesi 

Halep zabıtası, Türkiyeye kaçak 
çılık yapmak için teşekkül eden mü
him bir kaçakçı şebekesi meydana 
çıkarmıştır. Yapılan arattırmalar 
neticesinde kaçakçıların evlerinde 
mühim miktarda tütün çıkmıttır. 
içinde 5 bin denk kadar kaçak tütn 
Ayrıca bu civarda bir dağ mağarası 
yakalanmış ve kaçakçıların bu ma· 
ğarayı kaçak mallar için depo olaruk 
kullandıkları anlaşdmrıt1r. Bunlaı·ın 
Deve ve atları da kaçak mallarla bir 
likte müsadere olunmuıtur. 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

S,onbaharın yüzünü görmeden 
galiba kışa girdik ! 

Ya:ı ~2lencelerinin topuna birden : " Elveda ! ,, 
demenin zamanı geldi .. 

'Kış geldi. firak acm;ıd~dtr sin~de yira 

Vuslat gene mi kaldı güzel faslı bahara., 

Hep bir ağızdan bu şarkıyı 
tutturup baharın ve yazın has
retile döğünıek yeridir. 

Yazın bu sene ömrü o kadar 
az oldu ki, daha kendimizi baş
langıcın.da sanırken bir sabah 
baktık ki kış gelivermiş. Hani 
şöyle bir seı. ılemedik değil. 
Fakir aile babalarının ağızları
m bıçak açmaz oldu. 

Yakacak lazım, yiyecek la
zım, örtünecek lazım... Bütün 
bir mevsim, ağust~ böceği gi
bi şakıyanlıı.r, şimdi ıslak tavu
ğa döndüleı·. Arpacı kumrusu 
gibi düşünen düşünene ... 

Hele şu göz açtırmayan yağ 
mur yok mu? insanın sinirleri
ni mengene gibi sıkıyor. 

Dikkat ediyorum: sokakta ki 
me rastladımsa, hepsinin sura
tı asık, yüzlerinden düşen bin 
parça olacak. Bir hafta, sırtı sı
raya devam eden yağmurdan 
sonra cuma günü, bu hava da 
çekili~ mi ya?... Artık bitti ... 
Yazla beraber, yazın bütün eğ 
Jencelerine, o sere serpe dolat· 
malara, o güneş banyolarına, o 
kır toplantılarına, o plaj sefa
larına, hepsine, topuna birden 
elveda ... 

Rasathane ne derse desin, 
ben bundan sonra havaların 
tekrar açacağına, güneşli, ılık 
günler göreceğimize inanmıyo
rum. Perşembenin gelişi, çar
şambadan bellidir, derler. llk 
teşrinin girişinden kanunların 
nasıl geçeceğini tahmin etmek 
hiç le güç değil. 

Dün bir aralık, Beyoğluna 
geçmiştim. A ... Manzara tama 
mile değişmiş burada... Şemsi
ye, şemsiye, şemsiye ... Denile
bilir ki şemsiyesiz kimse yok ... 
Elleri pantolonunun yırtık cep 
lerinde, ıslık çala çala bir kal
dırımdan ötekine atlayan serse 
rilerden başka 'herkes sırtına, 
eski yeni, kürklü kürksüz, renk 
li renksiz, sağlam, yırtık, her 
ne ise mutlaka bir şey geçirmiş. 

Bizde züğürtlüğün bir adı da 
zarifliktir. Bu yağmurda, halô. 
sarı üstüne beyaz göderi iskar 
pinle keten elbise giyenler var. 
Seker g.lbi taşlar üstünde kırı
la döküle öyle bir gidiyorlar ki 
hiç soı·mayın . 

Bir sinemanın önQnden ge
çerken, şöyle irkilip baktım ki 
içerisi hıncahınç.. Bilet almak 
için halk, adeta nöbet bekliyor. 
Sade bu sinema değil, bütün si 
nemalar öyle. 

Tevekkeli: "Yerlerinizi ev
velden temin ediniz!., demiyor 
lar. 

lstanbulda en karlı iş, yazın 
buz satıcılığı yapmak, kışın da 
sinema işletmek olsa gerek ..• 
Halkı serinletmek noktasından 
ikisi de aşağı yukarı aynı hiz. 

-meti görüyor. Hele son günler-
de gösterilen filmler, o kadar 
tatsız ki insanın seyrederken es 
nemekten çeneleri ayrılacak ..• 

Yalnız, bizde sinemaya, mut
laka seyretmek için gidenler. 

azdır. Kimi batkalarmı seyret- batka bir şey ouıamazsınız. 
mek, kimisi de kendilerini sey "Hilal., dersiniz, o da hemen 
rettirmek için gider. hemen öyle! 

Dün "Darülbedayi,. de olduk Hasılı, önümüzdeki yağmur-
ça kalabalıktı. Antrede konuşu lu, soğuk tatil günlerinde, şöy 
yorlardı: le hoşça bir vakit geçirmek için 

- "Namus,. u görelim mi? mutlaka ya Beyoğluna kadar u 
- Ben, dün gece gördüm.. zanmalı, yahut ta eğlenmekten 
- Nasıldı? ümidinizi kesip bir kahve köşı: 
- Güzel, çok güzel... sinde nargile tokurdatmalısı-
Oteki güldü: ruz! 
- Deyyus'tan sonra Na:ımıs. M.ıamafih, belli olmaz, bel-

Darülbedayi, günahlarının ke- ki Ramazana doğru, Şehzadtı 
faretini ödeyor... başında bir az hareket ve faali 

:ı. :ı. :ı. yet görürüz. Şimdilik tıs ... Ne 
Tepebaşı bahçesinin karşı sı seı var, ne sada .•. Ne de ufak 

rasmdaki kahveler, tıklım tık- bir kımıldanma •.• 
hm dolu... Bir mikdar cıgara Sokakta bakıyorum. Herkes 
dumanı yutmağı göze alabilir- yarı beline kadar çamur içinde •• 
seniz buyurun •iz de girin. Sıra Hele o taksile;in sıçcattığı zi
sıra dizilen nargilelerin cıı.n sı foslar, insanın hiç ummadığı 
kıcı tıkırtıları, tavla pullarının tarafına sinek gibi yapışıyor
şakırtısı arasında, saatler nasıl lar. 
geçer bilmem. Maamafih bura- Sirkeci caddesinde, küçük kü 
larn da hususi bir zevki olmalı çük göller peyda olmuş. Emin 
ki, bu kadar rağbet görüyorlar. önü, Balıkpazarı daha berbat ... 
Çalgılı gazino ... Kahve, bar, si- Küçük bir yağmur şehrin adeta 
nema •... İşte bizim memlekette haritasını değiştiriyor. Bir iki 
kışın bütün eğlenceleri. Bari saat içinde taraf taraf gölleı·, a
çalgılı gazino dedikleri gazino- dalar, yarım adalar, b.ırunlar, 
ya, ka'.hve dedikleri kahveye, körfezler peyda olınuş. 
bar dedikleri bara benzese... Yağmur sularının üzerinden 

Şöyle böyle amma bize he- yağ gibi kayıp gittiği o canım 
nüz kuvvetli bir film seyrettire asfalt yolları, hep böyle rüy~-
mediler. mızda mı göreceğiz acaba? .. 

Şehzadebaşına gelince: Şim- :ı. :ı. :ı. 
diden haber vereyim ki orası bu Öğleden sonra ikiye doğru 
sene daha zavallıdır. "Naşit., bulutlar sıyrılcl,, hava ~çtı. fa. 
Bey, daha seyyarlıktan bıkıp kat neye yarar'..' Her laı·af sır. 
Millet tiyatrosunda mevki tut- sıklaın .. 
madı. "Ferah,, da hiç bir hare Bu &atırları kendimi hapsetti 
ket yok. "Milli,, sinemada kor- ğim claracık bir kahvehanede 
sanların, hırsızların hayatını yazıyorum. 
anlatan Amerikan filmlerinden M. S. 
-•••• oH ... Utttot ••ttlt IH ltllllllHlllllUltllllllt•llltlllllntıttlllllllllM_l_..11111111111 ... lt•-

K um bara Mısır polis 
ikramiyesi teşkilatı reisi 

Son kur'a neticesinde 
kimler kazandılar? 

ANKARA, 1 (A.A.) - lş 
Bankasının tasarruf kumbarala 
n sahiplerine mahsus ikramiye 
piyangosu çekilmiştiı-. lstan 
bulda Enver Muharrem Beye, 
750 Gir sonra Neşet Melek Ha 
nrma 250 lira çıkmıştır. lstan
bulda Hüsnü, Fehmi, Şemsed
din Beylerle Şakire ve Seher 
Hanımlara İzmirde Münire Fir 
devs, Konyada, Ayıel, Samsun 
da Türkan Hanımlarf. Bafrada 
Cemal Beye Yüzer lira, ayrıca 
1 O kişiye ellişer lira düımüı
tür. Tevzi edilen ikramiye ye 
kı1nu 2,500 liradır. 

İzmirden getirilen 
mahkumlar 

İzmir hapishanesinden telırl 
mize ıönderilen katil ve sair 
cürümlerden mahkum 1 7 kiti 
umumi hapishaneye nakledil 
mişlerdir. Mahkumiyet müd 
detlerini burada ikmal edecek 
lerdir. 

Polis teavün sandığı 
Polis teavün sandığının bir banka 

tarafından idaresi ve sermayanin 
bankad• tenmives~ diitünülmetke
dir .. 

Ru3ef Pş. haftaya 
Ankaraga gidec11k 

Mısır polis teşkilab reiıi Rüsel 
P§., şehrimizde bulunmaktadır. Ru· 
sel P ş., dün müzeleri ve büyük ca
mileri ziyaret etmiıtir. Rüsel Pı~ 
haftaya Ankaraya ıılderek ağlebl 
ihtimal Gazi Hz. tarafından kabul 
edilecektir. 

Mmr polis tqkilit reiol Ankıırada 
bir kaç gün kaldıktan sonra Halep 
tarikile Mmra avdet edecektir. 

Dün Ankaradan 
gelenler 

8. Millet Medioi MiW ıniidıılu 
encümeni basından Nad Pı., Di
vanı muhasebat relol Fnat 8, ve 
Fransu: atat• militeri koloııel Albert 
Sarraut diln Ankaradan ıehrimize 
gelmiıılerdir. 

Ucuz otomobiller 
Ucuz otomobil sorvlaleri için ha

zırlanan komiteye dahil ıöförler, te
hir dahilinde muayyen mıntaldu 
arasında adam batına ıo kunıı üc
retle hu hafta içinde mlltterl taı•n· 
mağa bRıılıyaoaldardır. 

İzmir muallimlerinin 
bir kararı 

IZMlR, 1.- Buroadaki muallim 
!er ayda bir defa cuma günleri köy
lere giderek, halkı irşat edecek kon
feranalar vermele karar • vermlıJ .... 
diı·. 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir . 

3 TEŞRiNiEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ai No: 100 Telgraf aclresiı Milliyet, 
tat an bul 

Telefon numıınlan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Türkiye için Hariç için 

d aylıiı 400 kurut 800 kunıt 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuabıılar 10 kıırut 

tur. Cazete .., matbaaya ait itla 
için müdiriycte müracaat edilir. 

Cazetemiz illnlartn ıneıı'uliyatlni 

lıabul etmez. I 

Bugünkü Hava 
Dün arami hararet 16, 

ugari 9 c!erece idi. Bu
giin ruzgir mütehavvil 
hava bulutlu. 

icra ve iflas 
Kanunu için 

Son günlerde adli kanunlan
.mız için söyler.en sôzlerin he
men hepsi memleketimiz iktı
sadında ağır ve ezici bir gidiş 
le yürümek isteyen (ihtikar)m 
ağzından çıkan çirkin isnatlar
dır. Sanki icra ve iflas kanunun 
345 inci maddesinin bütün ma
na&ı bir tek cümlede toplanmış 
sayılıyor: Borç için mutlaka 
hapsetmelidir. 

rilcrine göstermesini istedim. 
Encümen kanunu müzakere 

de şu esastan asla ayrılmamış
tır: Memleket bir demni hamle 
ile, bizi bugiiııe kadar yürütme
yen ve durduran kaideciliği a
tarak lahutilikten rasutiliğe ge 
çerken bütün hukuk esaslarını 
uhrevilikten kopararak iktıaat 
temelleri üzerine kurmuş ve mu 
asır kanunlar bu suretle ortaya 
çıkmıttır. Şimdi mazi ile istik
bal çarpışırken ıeçen peszinde 
kaidelere her gün yerlerini kay 
bederek dipdiri dünya hukuku 
yükselirken bu gibi dedili ko
dulu itirazlar eksilmeyecekti. 
Ancak inkılabın ıayesi mutla· 
ka muvaffak olmaktır. Bu se
beple mazinin hortlamak iste
yen, hak suretinden görünen 
itirazları inkılapçı adliye nesli
ni asla ali.kadar etmez. işte bu 
feryadın pek çoğu da icra ve if
las kanununa karşı açılan hak
sız mücadelenin doğurduğu 
teylerdir. Berbat, çürük bir ze
min üzerinde yürümeğe amade 
inlalip T ürkiyesi artık bu ses
lere kulak asmaz .. Adliye veki 
leti muasır ilmin prensiplerine 
asla dokunmamak şartile icra 
kanununun ilamlı, ilamsız taki 
batında, teşkilatında, iflas yolu 
ile takibin kestirme gitmesinde, 
mütemerrit ve suiniyet sahibi 
borçlulara karşı cezai hükümler 
de ve nihayet alacaklılann hu
kukunu teminde esaslı ve mem 
leketimizin iktısadiyatında çok 
feyizii olacak tadiller yapmış
tır. 

lcra kanummun teşkilat kıs
mının çoknı:ıksan olarak tatbikı 
yüzünden bir çok müşküller gö 
rülmemiş değildir. Ancak bunu 
mutlaka kanuna atfetmek doğ
ru olamaz. lstanbul, lzmir, A

Bu isteyiş memleketi dürüst dana gibi ticaret işleri çok olan 
ve kökünden kavrayan bir görü yerlerde bu teşkilat noksanı yü 
şün ancak iktısat namına ala- zünden ileri teahhurlan kanu • 
caklının eline borçluya karşı na atfetmek doğru değildir. 
(kurunu vustai) bir cismani e- icra ve iflas denilince bizim 
za hakkını venneğe matuf sa- zilınimizden eski telakkinin ka 
kat bir zihniyetin eseridir. kılıp kalması yüzünden bunlar 

Adliye vekaleti bu koparılan ayn ayrı şler görünürken timdi 
gürültüleri çok eaaslı bir tetki iflas muamelelerinin icra işleri 
ke tabi tutarak icra ve iflas ka- gibi bir daidere görüşmesini 
nununun memleketi 'haykıran bir türlü kafamıza sindireme
ihtiyacına cevap l'Crecek ameli dik. 
ve fa' deli bir tarzda tadil ve ıs- Bu sebeple eskisi gıbi iflaı 
lahma karar vermiştir. Çok kıy itlerini mahkemelere vererek 
metli ve ilmi tetkiklerin mahıu icra işlrin; ayırmak fikrinden 
lü olan ka.ı:u bugün elimizde- vazgeçilmedi. Vakıa İstanbul, 
dir. Adliye er:cümeni ile veka- lzmir, Adana, Ankara gibi ay
letin fikir ve kalp eshabından rıca ticaret mahkemeleri olan 
müte~ddcil en salahiyettar hu- yerler için böyle bir mütalea 
kuk adamları şimdi bu kanunu varit olsa bile hüküm salahiye
tetkık ederek kanunun muasır tini ve hakimlik evsafını haiz 
ilme dayanan ruh ve miir.Mını itiraz ve tetkik mercileri var
değiştirmemek suretile tadili ken işkri başından aşan ticaret 
müzakeı·elerine . başlamıttır mahkemelerini me~gul etmek 
Şüp se yok J,; encümenin vasıl doğm olamaz ve ka1ıunu11 pre."I 
olacağı hayırlı ve nafi netice sibine de uygun düşme:zdi. Hü
aziz Türkiyede bu ihtiyacı tat- küm hakkını mahkemelere hıra 
mine kifayet edecektir. karak iflas işlerini d ir~iııe 

Maksat borçluya borcunu ö- vermek ve bununla mahkemele 
detmek olu, ca bunu ya kendisi ri meşgul etmemek kadar muva 
öder, yahut devlet ödetir. Şu fık bir sistem olamzadı. Adliye 
halde devletin ödetmesi bir ta- encümeni icra ve iflas kanunu
kım usul ve erkana tabidir. Bu nu ikmal etmiştir. Va~ıl olduğu 

-

neticeye ıöre bunu yüksek mec 
lise sevkererek kanun §ekline 
koymak bir hamlelik iş idi. A
daletin genit mefhumunda çok 
mutaassıp olan encümen ilmi 
inhisarcı zihniyetle anlayamaz
dı. Bu sebepledir ki ilk defa o
larak Türkiye cümhuriyetinıeı 
tam ve kamil minasile ilme hür 
metkar ve efkarı umumiyeye 
muvafık bir harekette bulun
du. 

Adliye vekletinden bu kanun 
ile alakadar olan hakimlere, 
barolara, ticaret odalarına, tüc
rara müracaat etmesini istedi. 
Bu çok dürüst bir mütaleadır. 
Şimdi layiha bu müeısesat ile 
bu zevatın elindedir. Herkes bu 
)iyiha üzerinde işleyerek düşün 
düklerini söyleyebilir. Bunlar 
tekrar süzgeçten geçirilerek 
söylenen her fikir müzakere e
dilecektir. 

Bu usul memlekette ilme ve 
halkın sesine riayeti ve ilme 
hürmeti tesis edecektir. Yalnız 
müdekkiklerden rica ederiz ki 
medeni kanun ile borçlar kanu 
nundaki prensiplere muanz ol
mayacak surette mülahazalar 
yer bulsun. · 

Malumdur ki indi (bana gö
re) lerin ilimde mevkii yoktur. 
Bu kanunda üç noktaya çok 
dikkat etmek ister: 

1 - Borçluyu zarurete ve se 
falete düşürmemek suretile is
tihsalinden borchn ödedilmesi. 

2 - Alacaklının hakkını kes 
tirmeden ve bir çok lüzumsuz 
merasime boğmadan alabilme
si, 

• 3 - Her iki tarafın (hüsnü 
niyet) le hareketlerini kanunu 
tatb\ka memur olanların çok 
yakrndan takdir ederek ödeten 
devlete fazla tekellüf ve mecbu 
riyet tahmil edilmemesi. 

Bunlar kanun layihasında 
vardır. Belki eksik olabilir. An
cak işn asıl can alacak nokta
sı "ilamsız icra,, dadır. Bizim 
halimize ve köylünün gaflet ve 
maarifaizliğine göre bunun tat 
bikında köylü borçlunun gafleti 
çok feci neticeler veriyor. Hele 
muhtekirler elinde bu silah iğ
fal yüzünden ve köylüye hak 
suretinden görünmek yüzün
den müthiş oluyor. Borçlu ol
madığını ödemeğe mecbur kalı 
yor. Bunun binlerce acı misali 
var. İşte bu layihaya bu ilim
sı:ı: icra<la bir çok kayıtlar ko· 
nulır.akla beraber belki kafi de
ğildir. Bu hususta çek tecrübe 
!eri olar. zevattan adlıye encü
meni kıymetli mütalealar bekle 
md.tedir. Bıı kanunun tekrar 
müzakeresi günleri yaklaşmış
tır. Adliye ve ticaret mensupla
rının ala!<ııdar olacaklarım ü
mit ederim ve Edime barosu 
ile Edirne mahkeme reis, icra 
mc:murunun yüksek alakalarına 
şahit olmalJa iftihar duyduğu
mu ilandıın nefsimi menedeme 
dim. 

Edirne Meb'uıu 
Mehln"'t SPEF 

usulün sırf hapis tazyikından ! 
başka tü lü olmayacağını ~öyle 
yen ağızlar Türk köylüsünü fa 1 
i:z boyunduruğuna takarak yü. 
ze beş yüz aldığı halde hala ö
denmediğini haykıran muhte- 1 
kirlerin feryadıdır. Bu, asla bıı 
kanunda yer bulamayacaktır. 

Ittih.aclı. .l\_ -:ı. 

Bunun içindir ki Adliye ve
kaletinin kanun layihasında 
yaptığı tadilatın kıymet ve e- ı 
hemmiyetini (Milliyet) in ka-

Türk Sigorta Şirketi 
Harik t1e hayat ii.z!rine sigorta muamelesi 

icra ey feriz. 
Sigortaları halk için mU!ait seraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Calatada Ünyon Hanında 
Aceutası ı. ulunmayao şehirlerde acenta aranmak.adır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Milliyet'in Edebi Romanı : 40 man karşısına göndermiş ka
dınların, çocukbrm, ihtiyarla 
rın meraklı meraklı, içli içli 
ağla§malannı hatırlardı. AŞI DÖN .. 

lbrahim Necmi 
K R 

Sanki hemen kapısın! vursa an 
nesini içinde bulacakmış gibi 
yüreği heyecanlandı. İleride ta 
hini boyalı evi de gördü. Hani 
on gün e'livel Mebruke Numa11 
m kendisine hatıriattığı ev ..• 
Adeta on n da kapısı açılacak 
ta elinde süt kabile eski "F at
m:ı , çıkacak, sütcü babayı ça
ğıra<:nk zannediyordu. 

Kendini kendi sokağının i
çinde bulunca delikanlının a
dımları yavatladı. Sonra dur
d'1. Sırtını drvara dayıyarak 
ömı·ünün dört aenesini içinde 
geçirdiği eve baka baka düşün 
meyt: başladı. Bütün geçmiti 
timdi sanki bir sinema şel'idi 
gibi gözünün önünden geçiyor 
:lu: 

Çocukluğunun ilk hatırala
.-ı l<endisini Manisada karıı
lamıştı. Babasının daha evvel 

Rumelide bulunduğunu, Bal· 
kan felaketinden sonra hicret 
ederek Manisaya memur oldu
ğunu duynıu~tu. Fakat pek kü 
çüklüğüne tesadi:f eden bu za
maniara aile bir hatırası yok
tu. 

Hayal ml!yal top seslerini, 
şimendiferle acele bir gidişi, te 
ker topar bir vapura atılışı ha
tırlar gibiydi. Fakat bunlan 
sahiden görmüş de mi hatırlı
yor, yoksa kendine anlatılan 
hikayelerin tesirile mi hayalli
yor, iyi tayin edemiyordu . 

Maniaada ilk mektebe git
tiği seneler aklındaydi. He
men o seneydi galiba, cihan 
harbi batlamıı, kasabanın bü
tün ııençleri, eli silah tutarla
n askere çağınlmıth. Kimi 
kocaımı, kimi babasını, kimi 
kardeşini, kimi oğlunu düş-

Harp devam ederken baba
sı Manisadan kaldırılmıt, Si
vasa nak!edilmitti. O zaman 
on yaşlarında olan Ahmet Ne
bil Manisadan İzmir - ! stan· 
bul - Samsun yolile Sivasa ya
pılan bu seyahati pek İyi hatır 
lıyoı·du. Harbin ortalığı kasıp 
kavuran bütün yoksullukları -
na rağmen onun çocuk zevki
ne bu uzun seyahat çok hoş 
gelmişti Treni, koca koca va
purları, arabaları hatırladıkça 
yüreğinde adeta o seyahati öz 
liyen bir duygu uyanırdı.. O 
zaman ancak birkaç gün kal
dıkları İstanbuldan kafasında 
hemen hemen hiç bir hatıra 
yoktu. Y almz Marmaradan gi 
rerken şehl'in büyüklüğü, dağı 
nıklığı, onu hayretlere düşür
müştü. Çıkarken de boğazın 
manzarasına bayılmıştı. 

Mütareke Ahmet Nebili Si
vasta bulmuftu. Henüz ilk 
mektebi bitirmit, lisenin ilk sı 

Şilt maçları 
(Başı birinci sahifede) 

Mukabil akın Birlik muha
cirnleri tarafından yapılmışbr. 

7 inci dakikada sağdan inki
şaf eden bir Birlik akını yapıldı • 

Bu sırada Fener müdafaası 
yer tutmadığı ve bir parça ta• 
ıaladığı için topa ğlara takıldı. 

Yalnız kargaşalık arasında 
kimin tarafından golün ypıldı
ğı görülmedi. San lacivert for: 
lan hemen mukabil akına geçtı 
ler ve bir kaç dakika sonra Ze
ki ilk golü kaydetti • 

Oyun büsbütün zevkli bir hal 
de devam etmeğe ba,ladı. 

Birlik takımını teşkil eden 
genç oyuncular ağabeylerinin 
karşısında iyi netice alabilmek 
için bütün kabiliyetlerini sarfe 
diyorlar ve muvaffak ta oluyor 
lardı. 

Netekim bu öldürücü saiyle
rinin milkafatını çok geçmeden 
gördüler. Şöyle ki: Sol iç Ra
sim güzel mevkide bulunan Me 
salime bir iyi pas verdi, Mesa
lim bunu kendinden daha müsa 
it vaziyette ve demarke bir şe
kilde bulunan Envere verdi. 
Enver durmadan sıkı bir şütle 
birliğin ikinci sayısını kayde 
muvaffak oldu. 

Bundan bir kaç dakika son 
ra hakemin düdüğü hafıaymı bi 
tirdi. Bu suretle birinri haf
taym 2 - 1 Birliğin galibiyetile 
bitti. 

ikinci haftaym 
Bu haftaym başladığı zaman 

Fenerliler daha muntzam ve 
teknik bir surette oynamağa 
basladılar. Gençler de bu siste
m~ uymağa çalışıyorlar ve çok 
muvaffak bir müdafaa tabyesi 
kullanıyorlardı. Maç bö~le de
vam ederken Birliğin müdafile
ri gayrı kasti olarak bir penaltı 
yaptılar. Bunu Sedat hüsnü is
timal etti. 

Bu suretle sayılar biribirine 
müsavi olmuş oldu. 

Şimdi iki taraf ta galibiyeti 

1931 
- -

dün yapıldı .• 
nün en zevkli maçı olacağı tah 
min ediliyordu.Fakat bu maç ta 
çok ahenksiz oldu. 

Beykozlular bir kaç aydanbe 
ri çimen sahada oynadıkların- 1 

dan sahayı yadırgamıyorlar, bü 
tün takım aksıyordu. Bunun ne 
ticesi olarak birinci devre Ka
sınıpaşaya gelen bir fırsatı hüs 
nü istimal ederek ilk ve son gol 
!erini kaydettiler ve bu devre
de de Beykozlular bir penaltı 
kaçırdL 

ikinci devrede Beykozlular 
daha ağır basmağa başladılar 
ve devrenin on beşinci dakika
sında sol içleri şahsi bir hücum 
la ilk golü kaydetti. Bunu bir 
penaltı takip etti. Bunu da go 
le tahvil ettiler. 

Bundan sonra gene 
sıfır oldu. Bundan sonra ııene 
sağ açıkları bir kafa vuru§U ile 
üçüncü golü yaptı. Artık Ka
sımpaşa için galibiyet ümitleri 
kalmamıştı. Oyun favllü cere
yan etmeğe başladı. Bilha"ssa o 
yunun çığn·ından çıkmasına Ka 
sımpaşalılar seb€biyet verdi ..• 

Artık oyun Kasımpatanın nı 
sıf sahasında oynanıyordu. Bey 
kozlular bir gol daha kaydetti
ler, fakat bu gol bariz. ofsayttı, 
netice dört bir olmuştu. 

Maçın neticesine beş dakika 
kala Beykozlular bir gol daha 
kaydederek oyunu bet b:r gali 
biyetle bitirdiler. 

Galatasaray - T otonya 
Dün Şişlideki İngilizlerin sa 

hasında Galatasaray biriru:i ta
kımı ile T otonya kulübü ara
sında bir maç yapıldı ve netice 
de Galatasaray 3 - 1 galip gel
di. 

l~HI liNEM!~l 

.---------------------------------....... ÇOCUK 

[ _ ___,,, 
Artık tatil bitti, mektepler başladı. Oyunlar kalmadı.) 

hayat aşağı yukarı evin dört duvarı ile mektep dershanel · 
münhasır kalacak, onun için çocuğun yeni elbisesine eli~ 
edecek zamn gelmiş demektir. işte yııkarıda hir kaç modt 

Çocuklar için 
Mantardan 
Oyuncaklar 

ayakları kibrit çöpünde;-bi~ ~ 
Yalnız zürafa mı? Aynı 

pek ala bir köpek, bir timaah 
hut bir hangi iatenilen bir 
kun karikatürü yapılabilir. 

kendi lehine çevirmek için uğra Bugün ve yarın Küçüklcı·c hazırlanmıt oyuncak-
şıyor ve bilhassa Zeki çok şaya . 1 !ardan ziyade, bizzat yapılmı• oyun 

Tavşan kardeşin hilesi .J 

Zıyaı Azim h •"'- kı l du saat 16,30 matinesınde • 
nı a,-ct a n ar yapıyor · caldarm zevkini vermek lazımdır. 
BirlilC kalecisi Sami son derece pııoğrama ilave olarak Bunun tasarrufa yardımı olacaiı Jm. 

Çalı•arak şütlerin sayıya tahvi- ZENGiN VARYETE 
~ / dar, çocuğun zevkini ve zeka;ını da 

il.ne ... a4ııı· oluyordu. Fakat ne NUMEROLARI '" ' inl<işaf ettirir. Annenin de biraz yar 
de olu fazla enerji bir az dik- ••Bı:ii::IZllillllBmıam••ıli 

vat bu fırsattan istifade ederek - .../. 
kat kabiliyetini kesretmişti. Ce j•~~~~~~~~~;:!~~ır ~ ~ 

bil' gol attı. Oyunun son daki- ~- • · . 
kalanııda Yusuf bir gol attı ve 
maç bitti. Yeni taazzuv etmek
te olan bir teşekkülün böyle bir 
netice alması federe kulüpler
den gayri ttoşekküllerin de bir 
varlık olduiıunu ve bunların ar 
tık ihmal edilmemesi lazım gel 
diğini isb<ıt etmiştir. 

Şilt maçları 
Senenin şilt maçlamma dün 

Taksim stadyomunda baş
landı Saha çok çamurlu idi. 
Böyle bir sahada oyun oynayan 

, gençle..e doğrusu bu gün bir da 
ha acıdık. Günün ilk müubaka 
sı Kumkapı - Altmcr<İu arasın 
da yapıldı. İki taraf ta çok ça
lıtşı. Ve birinci devre sıfır sıfıra 
beraberlikle neticelendi. İkinci 
devrede Kumkapı daha iyi bir 
oyun oynadı. İki gol kaydetti 
ve oyunu 2 - O galibiyetle bitir 

1 di. ikinci maç Beykoz • Kasım 
paş:. arasında idi. Bu maç gü 

MARLENE 
ve 

GARY COOPER 

Yanık Kalpler 
Filminde 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsiileri 

Bugün akşam saat 21.30 da 

~~ ~ p~~~~r- \ 11\111@1111 ~ 
mann; Tercume e- ı \\ 1]\ ıı 
den: Seniha Bedri , . 

Altı yaşından a- . llilı!l 1 

şağı olan çocuklar tiyatroya 
kabul edilemezler. 

Kazların kavgası 

dımı ile mantar, yanmıt kibrit çö
pü, taldit inci, toplu iğne, iplik gibi 
baıit ıeylcrle bir çok eğlenceli ço
cuk bibloları yapılabilir. Yağmurlu 

biı· kıt günü veya ıeceıi aile araam 
da bunlarla ne ıiizel vakit ıeçer. 

Resimlerini koyduğumuz model
ler zürafa ile bir zenciyi gösteri.. 
yor. Mantarla yapılacağı için bu zü
rafa mini mini bir ıey olacaktır. 

Boynu iki mantar kapağından, kafa 
sı o ıuretle k~ıilmi, yanm mantar 
kapağından, boynuzları kibritten, 
kulakları kesilip yapıtbnlmıı kağıt
tan, gözleri cam toplu iğneden, vü
cudü büyücek bir mantar kapaktan, 

Ahmet Nebil İstiklal harbi ı met Nebilin İstanbulda asıl ge 
nin bütün heyecanlı devirleri- çirdiği hayat işte bundan son· 
ni, artık epeyce yaşı ve tahsili ra idi. Henüz on sekiz ya9ın· 
ilerlemiş bir genç sıfatile Sivas daki bu genç, İstanbulda kay
tan takip etmişti. Henüz on naşan Darülfünun gençliğinin 
dört, on beş yaşlarında iken içine karışmıştı. Babasınm, a
Sakaıya ve Dumlupma;· muci- nasının şefkati, kendisinin iç
zelerini öğrenmiş, Türkün bu li, hülyalı mhu, ona bu tahsil 
yeni kurtarıcısının büyük deha devresinde büyük bir sükiin ve 
sına daha çekirdekten hayran huzur temin etmitti. Kitapla
ve aşık kesilmişti. rı, dersleri, yazıları ömrünü 

Ahmet Nebil gözü önünden doldumrdu, 

Bahriye merkez haataneai 
hariciye tefi operatör Dr., Nu 
Faiz B. uzun müddettenberi ç.ııt' 
rabatıızlıktan rehayap olamıy• 
tahb tedavide bulunduğu Şiıli 
hat yurdunda dün rahmeti rahıt# 
kavuştu. 

Merhum pek merbut olduğu 
mna çok müllim hizmetler ifa etffl 
ve bahusus evvela B&lkan harbi 
Hilali Abmerde ve bilİl!ıara hJ 
umumi eınaıında 4 üncü Ordu 
tabip ve cerrahi müıavirliğinde il 
lunmuı fllup ziyw yalr.ı:ı akratıl 
n.n değil, kendiaini yakında taoıf 
bilcümle ehibhaıı için elim biı- hl' 
ae teıkil etmiıtir. 

Natı mağreferetnaiıı bugün 1 
vik.İye camiinde öğle namazı ıot' 
dıktan sonra Beıiktat tarikile ~ 
taııcıya nakledilerek lçerenköyüııl 
ki aile makbere.ine deineclilecektJI 

Cenabıhak kendisine mağferet,' 
le, akraba ve taallukatma sabrı 
mil ihsan buynnun. 

Müessif bir zıya 
Nafia Vekaleti Bqmüfettif 

Şefik Bey Şiıli Fransız hastalı' 
nesinde tedavi edilmekte ikıe' 
müptela olduğu hastalıktan rl 
hayap olamayarak cuma ııüıı 
ak9amı irtihali daribeka eyle' 
mittir. Cenaze buıün öğle0tl' 
sonra hastahaneden kaldırıl•· 
rak Eyübe defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin. 

mııtı. Mebruke Numanın h•· 
tırlattığı sahibini boyalı e\'lt 
kendi evleri arasında bir de 
kırmızı aıı boyalı bir ev vır' 
dı. Bu evde o zaman bir geP\ 
kız otururdu. Kendisi gibi 
mektepli bir kız •. Kestane reJI~ 
li saçlan, derinden bakan el 
gözleri, beyaz, uzunca yüzile 
çok sevimli bir kız .• O vakitle' 
on altı, on yedi yaşlarındayd•·1 Her gün erkence, kitapları 1'~ 
tuğunda, çıkar, mektebine s•; 
derdi. Ekseri ıabahlar Ahfile 
Nebille sokakta bir istilaşıtlı' 

nıfına girmişti. Birden bire 
Sivas büyük bir merkez halini 
almış, babası da dahil ola!'ak 
bütün vilayet memurlan, ka
sabaya gelen yeni ve büyük bir 
misafiri karşılamağa çıkmışlar 
dı. Bütün mekteplilerle bera
ber Ahmet Nebil de bu ziyare 
ti çok iyi hatırlıyordu. Yüzü
nün bütün çizgileri derin bir 
düşünce, yomcu bir emelle 
gerilmiş olduğu halde, mavi 
gözlerinde çelik gibi gayri mil 
li, fakat anne gibi şefkatli bir 
bakış saklıyan, altın saçlı bü
yük adamın şe·hre girişini unu 
tamıyordu. 

Bu adamla beraber Sivasa 
ümit, hayat, hareket girmiş
ti. Harpten yoksul, perişan, 
ümitsiz çıkan Türk milletinin 
parça parça dökülen varlığına 
yalnız bu adamın eli, bir sihir 
gibi can, kan, kuvvet, ümit i
man veriyordu. O nereye gi
derse arkası sıra, Anadoluda e 
sen rüzgarların savurduğu toz 
!ar arasından, milli duygu, 
milli heyecan, milli varlık ta 
ke~uyor gibiydi. 

birini kovalıyarak geçen hayal İstanbulun bu kuytu mahal 
)erin en kuvvetlisi Türklüğün lesinde, bu sessiz sokağın için 
büyük kurtarıcısı Gaziye ait de kendi içine kıvrılarak kapa 
olanları idi. Onu Sivasa ilk nan Ahmet Nebil de, gençli. 
girerken görüşünü hiç unuta- ğin heves ve hayalleri hile şai- dı. Şehzadebaşma gelince, e: 
mazdı. Kendi mekteplerinin raneydi. Darülfünuna gider, fa tarafına doğru döndüğil1111 

binasını bir müddet merkez ya gelirken yolda gördüğü kadın- gören delikanlı, güzel l<orıı~~; 
pan Müdafai Hukuk cemiyeti- !arın, kızların yü:derine açık- sunun İstanbul kız lisesine 11

1 

ni, onun bütün ruhunu nefsin ça bakamazdı. Onu arkadaşla tiğini tahmin ederdi · 'I 
de toplıyan büyük reisi daima rı bazen sümsüklükle, miskin- Uzun zaman Ahmet ,bı 
gözünün önünde zannederdi. likle itham ederlerdi. Halbuki bu kızın adını bile öğreneırıe: 

Askerlik yaşını aşmış, me- o, her kadında, her kızda, bir miftİ. Fakat yüzünde, yüriİ~ 
murluğu kendisini silah hizme aile kutsiyetinin canlandığmı şünde, halinde öyle bir ciı:!cl~. 
tinden müstesna tutmuş oldu- duyar, bu kutsiyete hürmet lik, öyle bir Joğruluk vardı 1 

ğu halde, kendi isteğile İstik- ederdi mahallenin diğer kızlarıııdall 
lal harbine iştirak eden baba Ahmet Nebil, tahıil haya-
sı, sulhtan sonra tekaüdünü is tını içinde geçirdiği bu sokak- 1 

temiş, İstanbula ~elmitti. Ah ta uzun uzun hayallere dal-
(Devamı var) 
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Jll.uhabı"r mektubu 1 ı • 4 1 • 7 .... il J. Ramsay Mac Donald Bundan bir kaç gün evvel Boz., lYl l Dostluk kır-Konya yolunda feci bir cinayet 

k Afü_I T l •ı_!ı_p._•A ı T A olmuıtur. 

ı•ı k JŞ Yahu, bana on Ura ödünç vene- S AIZ • p f YA NiO. Bozkırın Kaya ağzı t.öyündeıı Ala~ ı•ye J er ar •I Bir eski ahW ba yardmıı A z A p ii y /\ L A JN • Hasan ağa kendi otomobil ile Ko-

l ' 
. eaiıımıel .-.-L A. ,~ K. • ıii s E gı· vehı·ç ı·çı·ni belli etme- nyaya gelmek üzre yola çdnnıı ve 

b•ı r \ ' - Öyle amma azizim, para,_ ., 5181e0 Z Konyada meldelıe sirecek 10 J&t· ·r11edı·r, 1 mez e • ı/ ..ıeri doatluju bozar. • s EL. H • M AIV' 1 " k t ı b" d lıırmcla bir çocuğu da beraberine al-
La -Canım, biz zaten dost DllYI& ya. T A. T E • L ER. y yen sogu avır 1 ır a am IDl:::;den biraz açılır aç•lmaz yol 

A • K O .s T-0 MiilT;.. IHR" d n1 ı d I• e Bt1rlindt1 çıkan "DFR STAAT SEID en lcenanndan atılan kW'!u ar enel P t k ı ıı·man ve man a ın v'. 1 • A 1 1. ı-: •IA H ıoförle Hasan ağaya ve çocuğa ioa-or a a ' 1 . ? ATLA s • E • o • • 1 seriya karşı karşıya geldiği bet ebniı derhal ölümlerini intaç et· 

Şehrinde hayat naSI geçıyor. 1 

NE• 1 • "- • ATJA K aiya~a=!~h, halk içtimala- mi~'t.::.yetlcöydebaber alınmcaza-
_. 

11 ii L ii. 1" E ıLIE F O 1 N • rmda, Gal memleketinde, la- bıta nb mahalline kotmuı her üçü 
Da-·nka·· ~f!k/ı"n hallı' k d b" ı h 1 nü de ölü olarak ve otomobil motö-

( AUıiyıı ) nin ıogonı 
• ••• de berALAIYEDEN: ,.....y! __ Bura· 

bükümfenna'"'• Jem bahar il ler Zaten 
!arda kı• nedir b ,,.ez • ;ılerı' Mı-
1 ıı • • •0 saııu 
cenup viliiyetlernnızı • yan yer· 
~ır gibi N is gibi kar yağlDI nüfuou 
l d. .,. ----·n udlum d er ır. .............. . d• Merkez e 
35 000 raddesmde ır · d 134 

• 00 hali var ır. 
1100 hane Ye 47 • 

3
•1 Alaiye kaza· 

ı.·· d"rt nahıyesı e 
oy .. vb". obir mevcudiyettir. 

•• mu ım 
Vaziyeti 

asa:viıi iyidir .. l'. ahıız 
• Kazanın . k" !erde ınbbar• 
birkaç aydanberi B 0~arda 3 in
lar olmaktadır 1 u y Bunların iki 
tihar vak'a11 oimuıtur. onrıım!arda 
ıi kadındır• Bura balkıcıWd aJabdar 
kereıteellik ye da~ ~ ettilde
dırlar. Yazın yakly 1 oıan-· 
rinden denizcili e met~de bar'·1e eellik aayesuı Y 
lar. Kerest dan eokiye ııiı 
temas ziyade ol~~n timdi yüluel-
petle halkın ":ı".,'Cır d lOO 000 lco-. . .,.___ n e • 
mışbr . ...,_ d 

ı.·arır yun ve eçı v 'I . dönüm orman 
Burada 1,.6 mı yo:., .. için bal-

varıa da maaleoef JWl Orman 
ka hiç bir faydall yoktur! : . 
1 taliplerine verilmemekte ve bi.n 
~~ 1.. u" -'-"'~t go"ıterilmekteclir. turu m ı-- . "cil 
lktısat V elcili ınuhteremı. buna a 
b• bulmuoa halk ıı bulmak 
ır çare klar 

ı · · ,,;layetlere claidaca -
dçın cıvar zamanlarda ela birçok 
ırveson •. 

1 ahali Merıin tarafların• gıtınif er· 
diri 

1 K d.. om" itibarile kayalık azanm on B 
..ı.a.ı mezru araziden çoktur... U· 

. . '---'ık arazideki koyler 
nuıı IÇln IL&Y- ___ ._ _ _,_ 

f- 1- ' diri Ve anaık ornıanuın-ouur er. • • Halbu 
iti emek ıuretile geçınırler · . • 
ki orman vaziyeti §U ıeklı almca 
bunlar ela aç ve muhtaç kalmışlıır
ılır 1 Bu ahali kayalık araziyi te~e 
dip te ulıile inmek taraftarı 0de~ıl
dirler çünkü &afıillerin havaııile un• 
tizaç edememektedirler. 

Seflige ""' ahlak 
Eskisi ııibi taassup ve tesettür 

kalmamışbr. Kadınlar çarşı ve pa· 
· alı • yapar-zarda gezerler ve t VP.rıı . 

lar. Ahlak itibarile mükem~;r.
ler. Fubıiyat bayatı Y~~ gı ~;· 
Kazanın bazı köyler ahalisı asada .~ 
ınizaç olduklarından bunlar cu• 
rüm İ§lemek kabiliyeti yoktur! 

Bu yerler ise Kızdağaç nah?'~ 
tinin bazı köyleridir. Bunun ıçın 
L._d •. • AA~· ınahkem• 
""'r1l • murettep agır ~ 
ıi vardır ki Aksikiye de bakdl:.: 
dn·. En çok vukuat lı:ız ~a~~ ek 
ve tehevvür neticesi adam oldurın 
;ten ibarettir. Hayvan bırsızlığı az
dır. tekecililc ve tabbellik yoksa da 
eaki devnn mira11 olarak her yerde 
olduğu gibi balkın bir kısmında ta 
aısup asarı göriiliir. 

lktrsacligatı 
Alaiye mühim bir narnenciye 

memleketidir. Senevi - 80?•000 
kilo portakal, 700,000 kilo hmon, 
50,000 kilo mandalin . 
. Beher kiloya isabet eden adedı 

sız hesap ediniz! . 
3,500,000 kilo arpa (Gazı Paşa 

tıahifcsinde. ) 
500,000 kilo buğday, 
400 000 kilo sisam, 

20:000 kilo ipek kozası basıl 
olmaktadır. 

ihracat 
Aliiye aynı zamanda bir turfan

dacılık diyarıdır. H~ :•rafa karpuz 
b fasulye ve mcır sevkeder. 
Sa~ya, Mısı;a da debıetli çam 
urıye ve • lk V k" 

k evkederken tısat e " 
ve atran s .. k"l"ta b. 
1 - d .. d"kleri rnUJ u a ına
etın en gor u. efl" bir bal-

. en şimdi bu tıcaret ~I .uç halkti. 
d d" . fası eşıae 

e ır. Narencıye . B sene 6000 
çok rağbeti val'~ır; i u tir i{a!lad!I 
den fazla fidan ~ıkilıı: l ı,.; lamıştır. 
ınuzculuk ta inkişafa b§ !erinde 
"2ak Zade biraderler ba çe kt 
b . t verme eve una çok ehemmıye Muzi 
ihracat ta yapmaktadırlar. ~r 
~ı~ . . ' dirler Buralarda faza ...., cınsm .. en • d • 
ıniktarda citlenbik ağacı ol uguııo 

cıımaıa manzaralarından 
• bs ada Ayıntaba a-. • :suretı ma us . 

ıdamçın öndermiştir. Bu ıen_e Hıma-
g . • • -kur mesa-eie çar cemıyetinın m-s 

'! il f Bursadan 2000 zeytin aıısı ge
:ni'miıtir ve netice iyi olınuıtur. 

/ktim 
Buranın tqekkülab araziyeaind~ 

buousiyet olduğundan kıt•~jodk yag 
-tb• JU ının• mur yağar ve çok mu ıt . 

1 d .. ı Oç ııene evvel bır şube 
ar uıer · lemi 

yüzbatm saikadan v;fat ~y . !-

ti. Zenginlerin evlermde "!"'"1 ~
r. re1 •mı•egm •ka vardır ve pence er s s 1

, • d tabaffüz için kapaklı-
şıddetın en d. "k - .. 1 dırlar. Kıtm mütema ' go ~ru: 
tüıünden huzur ve rahat muselıp 
olıır. 

Yollar 
Kazanın yolları yok gibidir. Bil

hassa Konya ile irtibatı olmadığm
cla çok mustariptir. Konyanın Ak· 
de::wıe en yakın idu.Ieai Ali.iye ol
duğu halde maalesef bi~. ıoıe ~le rap 
tolunmaDUJtır. Eğer böyle bır yol 
meYCut olsa hem Konya ve hem de 
Alaiye az zamanda çok teraki ve in
kif&f eyliyecektir. 

Müteferrik maliimlft 
Hapiaanede 60 mevkuf bulundu

ğundan muhafazalannda müıkülat 
vardır. Etraftan da hapisler bu~ay;a 
gönderilmekte olduğundan sarı ~ır 
baıtalığm zuhuru m~temeld?'. 
Bunların viliyet bapisanesm~ n~~l
leri Iizundır. Adliye ":'ekiıletinin 
nazarı dikkatini celbeylerun . 

Kazada 11tma azdır. ~ak. Zade 
Tevfik Beyin 6 yataklı bı~ dıs"'.'~-

br cağnıı meınnuntyetle ı~ıt 
':"" lfB~W:.Weyhin esbabı bayırdan 
li_m· ld • nu ıöylüyorlar. Bu 
bırzato ugu . 1 • • . . kuvveden fıle ge mcsını 
dıspanaerın . . 

. eml k t namına rıca ederız, 
bızdem e e ki be 
Belediyenin varidat~. az olma ::.,, : 

be ·· el bir motorpomp a f ra rguz .... · By 
tır. Belediye reısı Huscyı~ e 
memleketini çok seven faal bır zat-
tır. aKsabanın 5uyu uzaklardan ge
tirilmittir. Memurlarla ~ arasın 
da mütekabil i6?1at ve emnıyet mev 

ttur. Memurm arasında da şaya 
cu . · · ahenk t ekkür bır ımtızaç ve 
:::.1ı:!duğunu gördüm. Bura~a ha~ 
dolsun dedikodu da yoktur. Dag
larda çok kaplan bulunur. 

Bunlara iliımedikçe kendileri de 
• bir zarar yapmazlannıı 1 Ba
ınsana . • ha anlar • dıkları zaman dıger yv 
gır d • '--k kularmdan salıillere ogru aa-
::ıannıı ! Halk bunları ağlarla 

!vlamaktadırlar. Telefon hatları bo 
ktur Ve aylardan beri teller yer 

zu · B. 1 1ı 
d uru .. "nmcktedir. ınaena ey ler e ı .1 -•~ ab. yeler le muhabere edı meme.ne-

n. 
1 

T k tük hayvan hırsızlığı ol
dır. e 

kt ve failleri bulunamamakta· 
-ma ~ul nsalar bile evrakları kay-
dır. u . · ı Portakal ağaçlaı·r boimakta unıı. . . 
hastadır, mücadeleye ibtıyaç var-

s . resminin 60 kuruş olma 
dır. ayım . . Ç" k" 1ı· 

b Ik müştekıdır. un u ır ;mdan a I . . 150 ye satı ması sayımın 

lteçırul ~ delô.let etuıektedir. 
fazlaııgına 

. d 80 - 100 gemi Bu roevsım e .. r ken ve binlerce 1 ngılız 
limana ge.;:; rak yerine odun ve kö 
lirası bıra 8 

·· .. ··ı"rk . . h . eıya goturu u en 
mür gıbı aşıt 1 hülyaya ka-

"n maalesef bun ar 
bugu alk hükUıııetimizden or-
rıımqtır. H . . · ı .. desinı ıstıyor ar .. man musaa R. K. 

Adanada yağmurlar 
ADANA, l. _ Bursa.da ıiddetli 

yağmurlar ba~l~ı::.....ruıe bitme
Haoat vaktitıın 

d ... b zamanlarda yağmurlar epey 
sgı u 1 dır Zarar bilhaSla susam· 

ce zararı • 
lara çok dokunmuştur. d 

Bundan başka bazı yerler e pa-

ki gm• ur yüzünden tarlada mu ar ya 

kaJmıttır. Ad il Mih y - ur esnasında ana e ;'!'.° aaında telefon hattına yıl
man d~ mü•tür. Bu yüzden hat 
dırım uş .' · · 

Y oçya a, m.erce meç u et-
2 ı 4 ı ı 7 ı g ıo 11 h d l H • rünü iıler bir halde bulmuıtur. 

- Ne deye mendiline bakıp du
ruyorsun? 

- 1 nsana burnunu sokacak ba§
ka yer bırakmıyorsun lci •• 

Dilenci • 
Samuel yazıhanede maaanın üze

rine eğilınİ§, hesaplar yapıyor. Bu 
sırada kapı açddı, içeriye bir dilen
ci girdi. Eli maliL*D tarzda uzanmış, 
boynu malüm tarzda bükülmüt: 

- Beyefendi, A ·ıab rızası için.. 
Samnel baflru kaldırdı, dedi ki: 
- Biraz bekle! 
Tekarar besaplanna daldı. Bet 

dakika sonra dilencinin tekrar ıeai 

duyuldu: 

- Beyefendi, Allah nza11 için .. 
Fakat Samuel bu sefer batmı bi-

le kaldırmadan cevap Vet"di: 
- Biraz belde.. 
Nihayet dilencide sabır kalmadı: 

- Beyekndi, bir çeyrek saattir 
beklettiniz. Halbuki ben bir çeyrek 
te on yere uğrar, en qağı yirmi ku 
ruı almlım. 

O zaman Samuel kalemi, kliğıdı 

bıraktı, dedi ki: 

- Yahu, bunu daha evvelden 
ıöyleıene! Haydi kalk, beraber ıri· 
delim. 

- Bu tablo, M tablosu,-

- Terki te:,lihatı tasvir ettim. 
- Amma hiç bir şey an/asılmı-

yor. 
- işte iyi ya! 

t e11i şt1ıdl 
Soldan sağa 

1 - Para konan yer (4) 
(4). 

2 - lıtikbal (3) . Temiz 
Zaman (2. 

3 - Uzağa iıaret (2) Ka 2) Bü-
yük (3). 

4 - Yetiıir (4). Kağıtta birli(2) 
5 - Erkek dadı (4) Aletler (4) . 
6 - Bayat değil ( 4) Lezzet (3). 
7 - Cet (3) Elemli ( 4) Süal (2) 
8 - Nota (2) ilah (4) Kat (3). 
9 - Eleyen ( 4) Kazanç (3. 
10 - Bilğiç (4) Deri (3). 
11 - At kundurası(3) Hicap (2) 

Yukardan aşağı 
1 - Peıt (4) ikinci (4) 
2 - Cet (3) Palto (4). 
3 - Nota (2) Nahiyenin büyüğü 

(4). 
4 - Hisar (4) iBlgi (4) 
5 - Kayt (4) Keder (4). 
6 - Ka (2) Gı ·C:J (3) 
7 - Bağıtlama (2) Eıki (4) Ta 

(2). 
8 - Elemler ( 4) Saçıız (3). 
9 - Uıat (4) Damar suyu (3). 
10 - Renk (2) Ate, (3). 
11 - inatçı (4 Vazıh, (3) Yiğit 

(2). 

-·--·-----.. ·-··············· .. ··-·-
Kari mektuplan 

Yardım isteyen 
iki talebe 

İstanbul Sanayi mektebinde 
okuyıın Kilis kazasından Ah
met oğlu 44 numaralı Habip ve 
Halfeti kazasından 43 numara 
lı Süleyman Efendilerden bir 
mektup aldık. Her iki talebe, 
bu mektuplarında şehit çocuk
ları olduklarını, peder ve valde 
den mahrum bulunduklarını, 
gerçi mektep kendilerine harici 
elbise tedarik ediyorsa da, iç 
çamaşır ve paltoları olmadığı 
için diğer vilayetlerden gelen 
§ehit çocukları misillu, Gazian
tep vilayeti idRrei hususiyesi
nin de çamaşır ve saire tedariki 
için kendilerine yardımda bulu 
nulmasını rica etmektedirler. 

Et yerine mukavva 
Bir okuyucumuzdan §U mek 

tubu aldık: 
"Ekser kasaplar sattıkları ete 

gizli ve sinsi hilelerinden batka 
bir de mukavva karıttırmakta
dırlar. 

Öteden beri az çok aldığım 
eti mukavva kalınlığında kağıt 
la sarmaktadırlar. 

Dün bir kasaptan üçyüz yet 
miş dirhem aldığ~ etin kağıdı 
nı tRrttırttım 48 dırhem geldi. 
Okkası seksen kuruth.n aldığı
ma nazaran, yüz para kağıt pa 
rası tenzil olunursa, kasap be
her okkasında altı buçuk kurut 
ihtikar ediyor demektir. 

], Ramsay Mac Donaıd 

Amele kabinesi reisi lnııi· 
tiz a&Tayında huzura girip kra
la takdim edildikten az sonra, 
bütün Londrada batvekil Mac 
Donald ile Prens dö Gal ara· 
•mdaki tesadüfe dair bir ıayia 
dolatıyordu. Prenı, başvekil 

ile ilk defa görüttükten •orıra, 
ıoğuk bir dut yapmışa döndü
ğünü söylemi, ve ilave etmiı: 
"Yalnız ben değil, o gün aııra
ya davet edilenlerin hepsi de 
ayni tesir altında kaldılar . ., 

Başvakilin soğukluğu 

Bu tayia, uydurma bile ol
sa, yine bir bakik~t teı:nmesini 
ihtiva ediyor. Fılhakıka bat· 
vekilin hali ve tavrı her tür
lü emniyet tezahürlerine ma
nidir. Bir defa muhatabını da 
ima arRdaki meııafeyi muha
fazaya mecbur eder. Hatta 
nezaketi bile ziyaretçilerine ih
san edilmiş nadir bir hediye 
gibidir. Küçük bir mecliste bı
raktığı teshir tesiri ne kadar 
büyük' oluraa olsun, bu hali 
samimi dostluklar kazanmağa 
ve dostlukları muhafaza etme
ğe münit değildir . 

Münzeflİ adam 
Batvekilin, etrafındakilerle 

kendisi arasında böyle bir "me 
aafe bırakı§ı., iktidar mevki
inin şahikasında bile kendisin
de mevcut inziva temayülü
nün bir nevi ifadesidir. Ame
le hareketlerinin hiç bir reisi 
hiç bir yol arkadaşı Mac Do
nald'ı tanıdıklarını iddia ede
mezler. Kimse itimadını ka
zanmıı olduğunu söylemekle 
iftihar edemez. 

Mac Donald daima uzak 
ve muhterizdir ve hiç bir za
man içini açmaz. Ne fırkada 
idaresi altında uzun seneler 
çalışan dostlamıa, ne de ek-

a11n önün e açı ır. ususı Den.al takibata bqlanmıı aynİ 
hayatında dostlarından sakla- köyden demirci Emin uota isminde 
dığmı bu meçhul insanlara an birwnden füpbe edilı.rek tevkif 
latır ve Mac Donald'ı ancak edilmiştir. 
burada anlamak bir derece ka- Tahlcikat devam etmektedir. 
bildir. 

Hatip 

1 
Raınsey Mac Donald ana

dan doğma hatiptir. Bir kere 
sesini ifiten, bu ıeııi bir daha 
unutamaz. Kendisi de bu ıeııi 
kullanmasını ve istifade etme
sini bilir. Sesinin met ve ce
ziri bir viyolonselden bando 
muzikaya kadar tahalüf eder. 
Bu suretle Mac Doııald teııkin 
ve ikna edebildiği kadar, teh
yiç etmesini ve halkı sürük
lemesini de bilir. Kendiıi bir 
şey izah ederken sesi izah edi
len nievzua göre daima müte
havvildir. 

3 üncü ko•ordu 
ilinlar1 

Eskışehırdeki Kol Ordu ile 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 198 
ton krriple 166 ton koik kömü
rü kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. İhalesi 

11-10-931 tarihine müsadif Pa-
zar günü saat 15 te Komisyo
numuzda yapılacaktır. Şart

namesini görmek istiyenlerin 
her gün ve ihaleye işüdk et
mek istiyeıılerin teminat ve 
teklifnameleri vakti muayye-

Esrarengiz kapalı bir adam ıııinde Komisyonumuza müra-
Hayatını izah etmek isti- caatları, (2575) 

d • • • yenler, onun bu ka ar eııraren 
giz ve kapalı olmasını, lıkoç
yalılara bas bir mizaç telakki 
ediyorlar. Bir aristokrat baba 
ile bir köylü ana karumn ken
disine bir nevi ikilik verdiği
ni söylüyorlar • Losaiemouth 
inninde bir balıkçı köyünden 
Downig Street'deki Baıveki
let daireııine kadar gelmek için 
böyle bir izaha ihtiyaç vardır. 

Halbuki bu, doğru değil
dir. Mac Donald'm bir reçper 
çocuğudur. Büyük bir •~alet 
içinde doğmu9, esrarengız ve 
gayri kabili tarif kudreti saye
sinde yavaı yav8f, fakat em
niyetle yükselmiıtir. 

iktidar mevkiine geldi gele 
li Mac Donald karakterinden 
bir ıey kaybetmemiştir. Yal
nız çok sevdiği karısının ölü
mü, onun hususi hayatmı ka
pıyan perdenin bir ucunu kal
dırmıştır. Mac Donald karısı
na ithafen yazdığı bir küçük 
kitapta (Margareth Ethel 
Mac Donald) hissi hayat.mı 
haki satırlar vardır. Karıaınm 

Edremit ve civarındaki kı
taat hayvanatı için arpa kapa· 
1ı zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 5-10-931 pazartesi 
günü saat on beşte Edremitte 
Askeri satın alma komisyo~ 
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve münaka
saya girmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile E~mitte 

mezkur komisyona müracaat· 
lan (290) (2385) 

Çatalca Müstahkem Mevkii 
için dört •kal«n sebze ve Gü
müşsuyu hastanesi için odun 
aşağıda gösterilen gün ve saat 
te pazarhlda almae<itktır. Talip 
lerin şartnamesin'İ görmek ve 
münakasaya gırmek üzere mez 
kur gün ve ısaatte teminatlari
le Fındtklıda 111. K. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(371) (2871) 

Dört kalem sebze 4-10-931 
mevkii iktidara gelişini hayli Pazaır günü saat 15 te. 
teshil ettiğini biliyoruz. Odun 4-10-931 Pazar günü 

Mac Donald sırtında torba, saat 15,30 da. 
elinde baston doğduğu memle
keti dolaşmasını da çok se
ver. Şimdi bile her gün günde · 
mutlaka 30 kilometreııini yü
rür. Moyrashire kontluğunun 
dağı, taşı, ağaçları, kutları, 
rüzgarı ve güneşi ona yabancı 
değildir. lskoçyalı cetlerinin 
topraklarında Mac Donald a-
111 benliğine kavuşur. 

Hissf hayatı 
Bugünkü şeklini Ramsey 

Mac Donald'a borçlu olan ln
giliz Sosyalizmi, reisinin ma
nevi kudretlerinden bir çoğu
nu benimsemittir. Mac Do
nald der ki: "Ben siyasiyata 
felsefeden değil, Biyoloji ve 
Jeoloji'den geldim. Spenseri, 
hatta Hegel'in bir kısım eser
lerini okumadan değil. Fakat 
felsefi meseleleri, fenni meııe
leler kadar tamik etmiş oldu-, 
ğumu iddia edemem . ., 

Onun içindir ki, Amele fır
kası bugün ilimden 'ziyade 
fenne daha ziyade mütemayil
dir. 

* • • 
Yerli faıbrikalar mamüla 

tından haki yazlk c~biseliık bez 
ıkapalı zarfla münaıkasaya kon 
muştur. İhalesi 26-10-931 pa
zartesi günü ısaat 15 te yap!la 
caktır. Taliplerin şartnamesi
ni ve nümunesini gömıek ilze 
re Anıkarada merkez SA. AL 
KOM. nuna mikacaatları ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin o gün ve saatten evvel tek 
lif ve teminat mektuplamun 
makıbuz mukabilnide mezkilr 
komisyon riyasetine tevdi ey 
lemeleri. (376) (2876). 

* * * Yerli ıbafrkalar mamüla-

Binaenaleyh; et, Yağ ve sai
re sağlam kağıtlara sarılması 
mümkün vlduğu gibi, mukavva 
ya sarmak isterlerse tarasını çı 1---------------------------
karmak lilz ım değil mi? s· k k t 

tmdan boz renkte elbiseHk ku 
maş kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 28-10-
931 çarşamba günü saat 15 te 
yaptla-caktır. Taliplerin şartna 
me ve nüm'llilesini görmek ü
zere Ankarada merkez SA.AL 
KOM. nuna müracaatları. Mü 
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif 
ve teminıat mctttuplarile mcz
kfir komiııyona müracaatları. 

(372) (2872). 

- Baba, sınıfı geçersem bana bir 
altın kalem vadetmiştin ya 1 Talibin 
varmış. Sınıfı ges.emedim. 

Bu hususta şehir belediyesi- }fle amyone 
nin nazarı inaaf ve dikkatini 
celbederek aleni ihtikarın önü- • • b 
ne geçilmesini rica ederiz... mu ay aası 

lstanbul Evkaf 
dürlüğünden: 

•s mu-

Aklam için lüzumu olan dört yüz elli çeki odunun aleni 
surette icra edilen münakasasında talip zuhur etmediğinden 

azarlrkla ihalesi takarrür etrniştiır. Talip olanların şeraiti an
iamak üzere her gün Levaznn Müdürlüğüne ve ihale günü o

lan teşrinicvvelin altıncı salı günü saat ı0n beşte İdare encü
menine mW,:.~aatları. (2886) 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyon undan: 
Omıan Ameliyat Mektebi için milbayaası takarrür eden bir 

adet .binek kamyonetinin 28-10-931 çarşamba günü saat 15 te 
ihalesi icra edilmelk üzere kapalı .zaırf usulile müna!kasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini görmek i.styenler her gün ve müna
kasaya iştira!k için de yewni ihalede F111dlklı'da Yüksek Mek
tepler muhasebecilieıi binaışında koınisyonımıu~ müracaat
ları. (2901) 

••• 
Hava kıtaatınm ihtiyacı için 

23 kalem muhtelif cius çelik 
çubtrlı:la:rın kapalı zarfla Anka 
ra Hava Satın Alma ıkomisyo
nu tarafından 5-12-931 tarih ve 
sat 14 te ihales icra kılınacak 
tır. Taliplerin yevmi haleden 
evvl teminat ve teıldifnameleri 
ie brlikte mezıki}r komisyona 
miira.caa,tlarL _(~~1) _(2874). 
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Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı · sark Malt Hulasası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ço

cukların kemiklerini kuvvetlendirir. .. 
Leyli ve f • L,. • Nişantaş 
Nehari eyzıye ISeSI Tel.B.0.4039 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel F eyziye Lisesine müracaat ediniz. 

Türkiyenin en eski hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 

Istanbul Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonundan. 

3200 Kilo yataklık Ytin: Açıık münakasa ile ihalesi 4 Teşrini 
evvel 931 pazar günü saat 10,30 da icra 

edilecektir. 
Y'ukanda cins ve miktan yazılı yün açık münakasa ile hi

zasındaki gün ve saatte ihale olunacağından şartnamesini al
mak istiyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların ihale gün 
ve saatinde Kasımpaşada Deniz Levazımı Satmalma Komisyo
nuna müracaatları.(2379). 

Çanakkale Nafia Baş 
~ühendisliğinden: 

1 -- Çanakkale - Balıkesir yolunun vilayet dahilinde ve 
muhtelif mahallerde inşa edilecek olan beher adedi 2601 lira 16 
kuruş bedeli keşifleri dört adet tamirci kulübesi 10 Teşriniev

vel 931 tarihinde ihale edilmek üzere 21 EylUI 931 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden 
münakasaya konulmuştur. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz için 155 takım muhafız kaptan ve gemici el
bisesi ile 149 kaput ve 149 çift nümunelcrine göre yerli malı 
fotin kapalı zarf usuli münaıkasa ile yaptırılaca:lı:tır. Yevmi mü
nakasa 19 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif pazartesi gunu 
saat 14 olarak tesbit edilmiş olduğundan taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Galatada Kaa:a Mustafa Paşa sokağında 
merkezimiz Levazım memurluğuna ve münaıkasaya iştirak için 
de vakti muayyende merkezimizde müteşekkil mübayaa komi
syonuna müracaatları ilan olunur. (2820). -----..-- ------· 

İstanbul Ticaret Müciürlüğünden: 
İtanbul, Kahveci, Kıraathaneci ve mevadı keuliye aatmayan gazinocu

lar cemiyetinin 28-9-931 tarihinde yapılan idare heyeti intihabında 

ekseriyet olmadığından 4-10-31 Pazar günü saat 10 dan 16 ya kadar 
Nuruosmaniyede İkbal kıraathanesi üzerindeki cemiyet merkezinde tek
rar intihaba devrun c<lieceği al§kadarana iran olunur. 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kiğıt zarf, kart vizit, 

Saraçhane batında Münir Paıa konaklarında 

Kız ve Erkek H • L• 1 • 
ve 1ı.!!~~rt ayrıye ıse erı 0li~~-

Tekmil ıınıfları mevcuttur. Kayde b~lanmıştır. Tedrisat tüı·kçe, fransızca ve İngilizcedir. 
Talebe ıabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam aynı vasıta ile evlerine 
ırönderilir. Tedrisat 1 Teşrinievvelde başlamıştır. Her giin 10 dan 18 e kadar müra-

edilebilir. Tebfon: 20530 

.. k:k lsTiKLAL LİSF.Sİ n:h.n 
ilk, Orta ve Lise kııımlarını muhtevidir. Bütün aınıfları mevcuttur. 

Tal ebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gf\n müracaat olunabilir. İsteyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon 22534 lstanbul - Şehzarlebaşı 

VİLAYETİ 

Kız ve MEL•ı HAYAT Lisan ve Ticaret 
Erkek mektepleri 

Yeni ders senesi'lde aşağıdaki şekilde ve miidavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihti
sasla atmak üzre LİSAN ve TiCARET proğramlarını tevsian tedrisata baş~ıyacaktır. Mek
tepler 2 devre olup linci devreleri üçer senedir.Bu devreye ilk mektep mezunlarile o dereceoe 
tahsil görenler kabul edilir. ikinci devre iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci 
ihtisas Ticaret mektepleri mezunları kabul edilir. ikinci devre muhtelittir. 
Kayıt için her gün saat ondan on altıya kadar müracaat edilir. Kız - Cağaloğlu Düvunu 

--~-- Umumiye karıısında T. L. 22731. Erkek - Cağaloğlu T. L. 23630. 

.............................. 
RE~MI 1 LlNLlR T~HI LİMTED ~İRKETİ 

Tiirkiyede her lisanda intişar e.den bütün 
gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabul eder 
daireler 

2 - Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminat 10 Teşrinievvel cwnartesi saat on beşten 

evvel Çanakkale Vilayetine tevdileri ve şartnameyi görmek 
ve tafsilat istiyenler Nafia Başmühendisliğine müracaat eyle
meleri. (2655) 

muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
ilinlan yapılır. Fiatlar mutedildir. I Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lsl 753 

BÜYÜK 

Tayyare Piyan2'osu 

Adres• Ankara caddesi dairei mahsusa 
1 
.. • ............... .. 

• Telefon 24311/2/3 --------! 
TE$V1K1 SANA Yt 

Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi 
müdünlüğündcn: Sergimiz Pazar günü saat 18 de kapanacaktır. 

Talebe kaydı devam etmektedir. Matbu proğram mektepten alınır. 
Adres Çar§ı Kapı atik Ali Paşa camii karşısında Telefon 2994. 

. 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprtı. ba

şı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür

dar zade han 2. 2740. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 

.t.cnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banta koınıner~iyale 

ı • 

Muallim Mubahat Bey tarafından"" 
Tercüme edilen Ameli Ha1at Alimi 

İZMİR SÜR' AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 4 Teşrini
evvel Pazar 14,30 da Ga
lata Rıhtımından. 

4 T:;;~:vel P l Z l B ltalyana 
Sennayesi 700,000,000 

(İhtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Travellers \3eyyahin 
çekleri) satar 

,, 

BEKLE YİNİZ 
• 

Harita Umum müdürlüğünden: 
Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühen

disliği tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 

12, 13 ve 14 Teşrinievvel 931 tarihlerinde üç gün müsabaka im

tihan yapılacaktır. 

Muhtelif liselerce talebe kanununna tevfikan namzet gös

terilmiş olan efendilerin o tarihleme sabah saat 8,30 da aşağı

:la yazılı liselerden birine müracaatla imtihana iştirak etme

teıri laznndır. 

Namzetlerin imtihana girebilmeleri için 10-10-931 akşamına 

kadar hüviyet cüzdınları ve lise şahadetnamelerie imtihan 

olacaklaırı lise müdürlüğüne kendilerini kaydettirmeleri mec

buridir. 

Kastamonı, Bursa, Askeri, Kuleli Askeri, İzmir, Ankara, 

Sivas, Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Erkek Liseleri Mü

:lürlilltlerine müracaat edilmesi lazımdır. , 

Devlet Demıryolları idaves ı i anları 

İdaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pis gazın 
kapalı zarfla münakasası 14-10-931 çarşamba günü saat 15 te 
İdare merkezinde yapılacakur. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde üçer liraya 
&atılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2731 ). 

••• 
720 adet bandajın kapalr zarfla münakasası 12, İkinci teşrin 

931 Perşembe günü saat 15 te İdare merkezinde yapılacakt1r. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde beşer lira

ya satılmakta olan şartnamelC!'de yazılıdır. (2772). 

(Herbert N. Ga son) un 
iDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERİ 

BULMAK SAN' A Tt • 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye eceriz 

T • h J(" M İ L L İ Y ET 
evzı rna a ı: M A T B A A s ı 

lstanbul Belediye i ilanları 

Nuıruosmaniye'de Hüseyinağa mahallesinde Mimar Hüse
yinağa medresesi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek 
için açrk müzayedeye konarak iıhale gününde talip çx1.-madı
ğmdan ihale müddeti 5-10-931 tarihine temdit edilmiştir. Ta 
liplet şartnameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne 
müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 13 liralık temi
nat lazımdır. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut 
hükfunetçe mutebeır tanınmış bankaların birinden getirilecek 
teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber mez
kfir tarihte saat on beşe kadar Daimi encümene müracaat edil 
melidir. (2810) 

BOZCAADA POSTASI 
(EREGLl) 4 Teşrinievvel 

Pazar 17 de İdare Rıhtı
mından kalkarlar. 

PİRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

(ANKARA) 6 Teşrinevvel 
Salı 10 da Galata Rıhtı
mından kalkacaktır. 

KARADENİZ 
POST ASI 

Samsun 
5 v ;.~ ~ ~ ~ 1 Pazartesi 

gunu akşamı Sirkeci
den hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Evırcnye, Samsun 
Ordu, Gireson, Trabzon, Ri 

Tütün inhisarı umumi zeveHope~gidecektir. VATAN 
müdürlüğünden: 1 7T.evvel 

İdaremizin İzmir Ambarlarında mevcut takriben bir milyon Çarşam ha 
kilo yaprak tütünü bahren İstaıııbula nakledilecektir. Talip 
olan vapur şirJ.cetleırinin şartnameyi almak üzere her gün ve günü akşamı Sirkeciden 
pazarlı kiçin de teminatlarile beraber 8-10-931 perşembe günü hareketle (Zonguldak, ~ne 
saat (10,30) da Galata'da Mülbayaat Komisyonuna müracaat- bolu, Samsun, ?.rdu, Kıre-
ları. (2918) s~n, Tra~zon, S~nnene ve 

Binek kamyonetin 
mübayaası 

Rızeye gıdecektır. 
Fazla tafsilat için Sir

keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

Devredilecek ihtira beratı. 

günü akşamx 17 de Siııkeci 
rıhtnnından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
iskclerle Görele Ünye ve 
F A T S A ya uğrayarak 
avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net ham altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

D.ANAGNOSTOPOULO 

ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

PİRE - MARSlL YA ! 

Liret, frank, İngiliz lira· 
sı veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dii 
nyanm her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal edebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kull ;:ı-

için seri ve doğru posta. namayacağı bir şekilde ter 
(PATRIS 2) Lüks vapuru 8 tip ve ihtas edilmiştir. 

Teşrinievvel Perşembe günü 10 da • W:ıı••••••••••mıl 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye ala
rak (PİRE ve MARSİLY AYA) gi
decektir. Azimet ve a'll'dct biletle
rinde azami tenzilat. 

Umumi acentaları: Galatada Çi
nili Rıhtım Hanında D. Anagnosto
poulo ve C. Siskıdi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün seyahat acentalılrlarıdır. 

ADEMİ İKTiDAR VE 
BEL GEVŞEKL1C1NE 

karşı en milessir deva S E R -
1 V O 1 N haplarıdır. Depogu İstan

bulda Sirkecide Ali Riza merkez • 
eezanesidir. Taşraya 1 S O 
kurut posta ile gönderi,Jir. lzmirde 
İrgat pazarındaki, Trabzon da Yeni 

1 

Ferah eczanelerinde bulunur. 

BAKTERİYOLOG 
Dr. İHSAN SAMİ 

Bakteriyoloji Uboratuvarı 

Umum kan tahlilatı Frengi 
noktai nazarından (W aa-

l Do .... tor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün oğ· 

leden sonra saat (2,30 dAn Se) 
kadar İstanbulda Divanyolurı• 
da 118 numaralı hususi dair'' 
sinde dahili hastalıkları muıı· 
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 8923. 
Sıra numarasını beklememe!< 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyon undan: 

"Telef on kablolarının tevziine a- scrman teamülü) kan kil-

· isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al· 

' malıdırlar. it usulün ıslahı,, hakkm.daki icat i- reyvatı sayılınasr, tifo ve 
çin Sınai Müdüriyeti umuıniyeain- ısıtma hastalıkları teşhisi. 
den istihsal odilmig olan 20 tegrini idrar, balgam. cerahat, ka- ZA Yl - Rize askerlik şubı' 

Yüksek Orman Mektebi için mübayaası takarrür eden bir sani 1928 tarih ve 702 numaralı ih- zurat ve ıu tahlilitı, Ültra sinden aldığım tezkeremi ve il~ 
adet binek Kamyonetinin 28-10-931 çarşamba günü saat 14 te tira beratı bu kere ferağ veyahut mikroskopi, hususi aşılar ı. fus kağıdımı zayi ettim. Yeııi~' 
ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko icara verileceğinden mezkilr ihtira tihzarı. Karun üre miktarının alacağ1mdan eskisinin bükJ!lil 
nulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler her gün ve miiua- yı satın almak veyahut isticar et- tayini ve kanın &edimaitation yoktur. 
k · t' k · · d · 'h l d F dkl d Yük' k M 1 mek arzusunda bulunan zevatın İs- su"rati. Divanyolll<lda Sultan Hacı İbrahim oğltl asaya ıs ıra, ıcın .e yevmı ı a e e •m ı a se e<- b Ba k T ha N K~zım 

- ' · .. · · . .. 1 tan ul hçe apı aş n ° 43-48 Mahmut türbesi No. 189. Tele- • 
tepler Mu~asebecılıgı bınasında komısyonumuza muracaat- de mukim vekili H. w. tSTOK e- fon İ•t . 

2098
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lan. (2900ı . fendiye müracaatları. 1·----------•ı MlLLlYET MATBAASI 
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