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NUSHASI S KURUŞTUR 
_ ___ & L 

Bizde işsizler e 
ile 

• 
1 

z. zun 

ehemmiyetle işaret ediyor 

Yunan Başvekili, ismet Pş. Hz. 
ile 2,5 saat süren 

ismet Pş. M. Veniıulosa bir noktayı 

• .A 

samımı bir mülakatta bulundu .. 

• 
1 V""-~ 

Balkan 
Komitesi 

Dün ilk içtima yapıld, .. 
Ticaret odası Balkan komite 

•İ nihayet dün ilk lçtimaını yap 
J mı9tır . 

Bu içtimada tesisi evvelce 
1 kararlaştırılan Balkanlar Ti

caret odasına ait hazırlanan ni 
zamname projesi tetkik edil
miş v" üzerinde bazı tadilat 
yapılmıştır. 

Aldığımız malumata naza
ran Balkan Ticaret odası mer 
kezi lstanbulda bulunacak ve 
Balkanlann mühim tehirl~
de birer mümeasm bulunacak-
tır. Ali.kadarlar bu Odanm Bal 
kan Ticaret ve sanayii için zan 
nedildiğinden çok daha fazla 
faideli olacağını söylemekte
dirler. 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 
Geçenlerde diinyadald it•I•· 

Iik buhranmdan bahaetmittik· 
Bu makalemizde itsi:r.lik buh
ranının bizim memleketteki te· 
sir ve neticelerini tetkike ça· 
lıtacağız. Türkiyede ötedenbe· 
ri itaizlik mevcuttur. Bun• se· 
bep , memleketin aan'att•, ti
carette ve hatta ziraatte çalıt· 
illa sahalarının çok dar olma· 
•ıdır. Çalııma sahalarının dar 
olınaaı demek, it hacminin de 
küçijk olmuı demektir. Hepi· 
ıniz görüyor ve ititiyoru:z: Res 
ıni ve husuıi hel' hangi bir mü
e&•esede bir vazife Te memuri
Yet inhilal etti mi, ona her ta
rahan aayısız talipler ça-kıyor, 
ıtçılan müsabakalara yüzlerce 
adanı iıtirak ediyor. Esasen 
le§ebbüa kabiliyeti zayıf, it 
hacıni küçük medeni ve fen· 
ili terakkiyatia geri memleket
lerde itsizlik daha ziyade ken· 
diıı.i hiaaettirir. Bu münasebet· 
le şunu da hatırlamalı ki her 
llledeni memlekette vatan ÇO· 

cuklarmın elinde bulunması la
rrıız gel~ birçok san'at, tica· 
·~t işlerini, bugüne kadar i! ter 
~1Yesinde , mesleki tahaılde, 
•~tıaaa itlerinde, bayat ve tat
hıkat mekteplerinde, elhasıl 
uınuıni terbiye ve maarif me
s~lesinde takip ettijimlz fena 
sıstemler yiizünden yaban<:ıla
ra kaptırmıı bulunuyoruz. 

~on zamanlara kadar resmi 
;:b .usuıl n.llesseeelerimizde 
b rıkalarda, ticuırethanelerde, 
atti ziraat sahalarında iatih· 

· sal ııırT.flarmm ıa.saltılması· 
n'l, ın.liyet ı'tat~İD indiril> 
~ealı-.e 0 kadar ehemmiye~ I 
Vcrıuiyorduk. l,'"IJlumi buhra. 
hlıı bir netic.ui aı.rak etYa fi. I 
a\l-nni:n mUhlnt bir nisbette 
teııezzülü a.liksd:arları dikkate 
ıevketti. y • JU4i1aeaelerl ka· 
Pamak, yahut azami bir tas~ 
l"Uf ve asgari bir kadro ile mil· 
esseselerin irat ve mııuafı ara· 
•ında bir müvazene yafıınıdl 
ıarureti ba111 olmuıtu. kinci 
i•kkın ihtiyarı tabii I~. Bu 
kararın tatbikı ise tabıatile 
birçok adamların a~~kta kal· 
~asını mucip oldu. Şüphe yok 
kı, bu suretle ipiz kalanların 
tiiıı.ahı olmadığı kadar, onla
rı kadro haricinde bırakanla· 
tııı. da vebal ve meıı 'uliyetl yok· 
ltır. 

M. Venizelos gazetemize beyanatta bulunarak Türk
Yunan dostluğunun laalettayin dostlukların çok 

fevkınde bir mevki almış bulunduğunu teyit etti .• 
·-~~~~-~~~~~ 

Başvekilin 
Avrupa 
Seyahati 
ANKARA, 23 (Telefon) -

Başvekil lsmetı Pş. eyUll Jıj
dayetinde hükumet merkezine 
dönecek ve Avrupa seyahatine 
çıkmadan evvel bir kaç içtima 
aktedecek olan Heyeti Vekile
ye riyaset edecektir. Dün gece Yunan sefarethanesinde verilen ziyafette ismet 

Paşa Hazretleri de hazır bulundular .. 
Gihıl.-imiı. !Wadenbe ~ 1 

bir .,_.. ıı'W açılan Botazıa mecl 1 
halinde bekliyoruz. Ufukta lılrçok l 
dımwılar var. Ş~alclen kop~p , .. 
len ,uldetli rusgar clarbelerile b. , 
balutlar dağddd<ça 'Y•p•rlan seçi
yoruL Bir kömür tilebi, arkadan 
ker•te yüldil bir tiJep, oonra birçok 
yolcu vapurları. Nihayet beyaz bo
yab Romanya vapuru g3riindil. 

Vııpur BUyükdere önünde dur

du. ilkin ııbbt kontrol yapıldı oorı
nı ela pollı kontrolu. 

MotörUmilz vapura yanaprı..ı 
ilk miiıkili.tla laırtılattılı. 

Emir biJg[e .. 
Kontrol vazifeclni yapmakta o

lan poliı efendi, vapura girmenin 
memnu olduğunu ııöyliiyor ve bü ı 

. Devlet bütçeainde birçok 
111Şaat, yeni teıisat için tahsi· 
İ~t vardı. Bütçeyi tevzin .mö
lhazasile bunlar da tehir e

dildi. Hatta ,imenclifer intU· 
tı bile kısmen durduruldu. Bu 
İUretle tasarruf kararı! , itsls· 
er adedini binlerce kıfl daha 
'•ttırdı. 

Mösyö Venizelos ismet Paıaya arıı oede ediyor 

graf makinesini ltaret edenk bap. 

Şehirlerde it hacminin a· 
~'lına11, en ziyade kü9'ik tl
~tetlerde göze çarpıyor. Bu 

nyor: 
1 - M. Veniııeloı benim fotognıf 

ll, iıaizliği hem de bayat •e· ' ı· · 'tiyeıinin düı;ınes nı ~ucıp 
cıluyor. Köylülerimiz de, zıraat 
~evsiminin haricinde iteizdir· 
er. 

d Makine bizim bayata yeni-
11!1 yeniy~ karışıyor. Makine 

tatbikatının girdijii her işte, 
~lı§an kolların ıayı~ı az~~ıy~r · 
, ~ kitinin &'örebılecegı bır 
111, bir kiti tarafından çalııtr· 
tılan bir makine yapabiliyor. 
paha geçen aene milli bank~.
'tnnızın birinde hesap makı· 

11eeinin kabul ve tatbikı 
)\izilnden birçok me-
ltıUrlar işsiz kalmıttı. d ~11 çare ki mütkülita katlan· -~fösgö Venizelos vapıır c. 
llt k · mıılıarririmizfe ko 11uşuyor 
ı,/ lbımdır. Devriın:ız, ma-
f 1tıe devridir. Onun hızoıet ve İün ııöylediklerimize cevap olad~: 
'Ydalarından müıtagni kal· _ Emir böyle ne yapalım! ıyor. 
llıak olmaz. Nihayet komioer bey meseleyi 
d Her memlekette itıizlik anlattı. Tevfik Rüttü Bey gelmekte 
etdinin ye&'aDe ilacı, iısizlere dir, 0 vapura ç•lonadan kiıns6 vapu· 

~eı:ı· · Bil 
1
.. ı 1§ sahası açmaktır. • ra giremez. 

b;,11 itıizleri bütçe dahilinden Komiser beJı 
l> ~emeğe maddeten imkan _ A beyim dütünıenMe, diyor, 
ıe: ~~r. En zengin memleket· M Venizeloı'u karplamak ıize mi 
li ıle bunu bataramıyorlar. d.: Hariciye Vekiline mi? 
Cıhle Mzim gibi bütçeıı~ eaa~.en uf;mdi vapurun etrafında devirler 
le bz. olan memleketlerın boY· k Hariciye Vekilini getirecek 

ır t ··be 1 taham· yapara .. ı - · ltıiiU . ecru ye aı a motörü bekliyoruz ve goz erımız 
ketıeen Y.ok~ur. B!1fka meml~- hep vapurun güvertesinde M. Veni
"iıı. ikr~e ıtsızlere lf bulmak I• 1 1, arıyoruz ve ... 0 sıralarda 
' ı "d d ··h"mve zeou ' ~at • ncı erece e mu ı .. ten yanmı• bir sürü güzel 

ta l·· bb"" 1 guneş ' ti . uzumsuz teşe us ere R kız talebe ellerinde fotograf 
tt§iliy B" b . ette omen de•·ı· or. ız u vazıy irin" eleri etrafm manzaralarını 1 
&'tızT f .. elma 
(D

. asar~ v_e mu~/azd .) tesbite çalşıyorlar. Sir tancıi fot<>- ı 
evamı 3 uncu sarı c e 

makinemın içinde aazeteci bey. 
-Acele etmeyin Madmazel binı3 

oonra M. Venlzeloo'ta batta ıiz da 
bizim makinemizde toplanacakırnız. 

' Öyle de oldu! 
' Vapurda ani bir hareket baıladı, 
herkes uzaklara bakıyor. 

Komiser bey müjdeliyor 
Bizi nezaket fakat lnıt'iyetle va• 

pura girmekten meneden komlıer 

bey: 
- Tevfik Rüıtö Bey seliyor\ 

Müjdeıini verdi. 
Hariciye vekilini getiren motar 

daha vapura yana§madan biz ona j 

-Mösyö 'l-'enizelos Hariciye 
flflkilimizle tıapurun 

kamarannda 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

lıfös.vn Venizelos [JolmobaJ.,..e sar~µıttdan c•lcı11or 

Geç kalan 
Müracaatler 

Umuru hukuki_qegt 
havale edildi 

Yeni Matbuat kanu-
nu mucibince gazete ve 
mecmuaların vaziyetlerini te.
bit için lazım gelen müddet " 
velki gün bitmiştir. 
Bwıa rağmen dün da vill· 

yete bazı müracaatlar v&kl ol
muıtur. 

Bunlam istidaları kabul e
dilmekle beraber vaziyeti hu
kukiyelerini tetkik için lıtida
lan Umuru hukukiye mildiiri
yetlne havale edilmi§tlr • 

Şükrü Kaya Bey 
lmroıı adasına vasıl 

oldu 
lMROZ, 22 (A.A.} - Da. 

biliye vekili Şükrü Kaya Beye
fendi Peykİfevket kruvaz&ü i
le lmroıı aduına gelmlt ve 
halk tarafından fevkallde teza 
hliratla karıılanmııtır_ İskele
de bir Rum hamını ada halkı
nın hiulyatına tercüman ola
rak Vekil Beye beyamhotame
di etmit ?e bir buket takdim 
eylemiıtir. Halk büyiik bir sü
rur ve heyecan içindedir , 

Tashih ve itizar 
Ankara muhabirimizin dün· 

kü nüshamı:r.da "T ekaütliik ye 
rine ıigorta,, ıerlevbaaı altın
da neıredilen mektubunda 
"Bütçenin yüzde on üçünü ke
~lre~ .. ilb!' ıeklinde çıkan 
hır cumlenın bazı mütekaitler 
arasında ıuitefıire müıait ol
dufu zannını tevlit ettiğini te
essürle öğrendik. Eaaıen "ke
miren,, kelimesi götüren ola
cakken yanlı9lıkla o suretle dl
ztldijiinden bu teesaüre hiç bir 
suretle mahal olmadığını tas
rih etmefe lüzum görüyoruz. 

Leningra ttaki 
Dünkü n1aç 
Müsabaka Rusların 

galibiyeti 
ile neticelenmiştir. 

( Tafsilat ikinci sahifede) 

Si5rt Mel>'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

Yerli mallar sergisi 
Serginin gördüğü rağbet, milli 

san' ati erimizin inkişafı 
yolunda büyük ümitler veriyor 
Üçüncü yerli mallar ıerııisi -

on iki aün zarfında 216.000 ki 
ti tarafından ziyaret edilmi,. 
tir • 

Dün İran sefiri ve aileaile, 
aefaret erki.nı müçtemian aer· 
gi pavyonlarını ayrı, ayrı zt. 
yaret ederek bazı mubayaalla 
bulunmutlar ve aerıi he7'etlni 
aördiikleri intizam Te mükem
meliyetten dolayı tebrik etmi, 
!erdir . 

Şairi azam Abdülhak Hamit 
Bey ve refikalan da diin ıer
ıiye gelerek uzun miiddet kal
mı,lardır • 

Bugün sergiyi Pariıt'en tay 
yare ile gelen iki Amerikalı 
milyoner kadının ziya
ret edeceği söylenmektedir. 

Serginin bilhassa akıamları 
çok fazla kalabalık olmaaı yü
zünden bazı anneler çocuklan
nı kaybetmektedirler. Sergi 
hey'eti bu çocuklan komiser
lik dairesine alarak çikolata ve 
bisküi vermektedir. Çocuklar 

bir taraftan ağlarken sergi r"o 
yoıu vasıtasile çocuklann anne 
leri aranmaktadır . 

Sergide bu akşam aaat 21,5 
ta Cümhuriyet gençler malıfeli 
son temsilini verecektir , 

:r. - Çsnkırrdalı:i kort~ bunu Çrtnkrrılılars bundrr•n Abdullah Tir· 
yakı Bey. -

2 - Çsnkında t•nis m~raklılıt1 kortı..rmc/f 

lstanbul idman birliği 
teşekkül etti 

Birliğe dokuz klüp iştirak e_tmis
tir. Daha bazı 

klüpler de müracaat ediyorlar 
İıtanbulda muhtelif zaman· 

larda teıekkül etmit olan re.
mi klüpler muhtelif spor saha
lannda daha kuvvetli olabil
mek ve kendilerini daha iyi 
temsil edebilmek için araların
da bir birlik vücude getirmiş
lerdir . 

"İstanbul idman teşekkülle
ri birliği,, namını taşıyacak 0 • 

lan bu te,ekkül, §İmdiye kadar 
mlinferit olarak çalışan klüple 

rİ birlettirme.i itibarile iyi biı 
adım olacaktrr. Birliği, Heri 
spor, Unkapanı, Bostancı Şarl< 
timendifer, Fener yıldın.:.. Ra 
mi idman, Fatih idman ve 'Kü
çükpazar klüpleri teşkil etmiş· 
!erdir. Daha bazı resmi klüp
ler de birliğe duhul için miir•· 
caat etmişlerdir. Birliğe da
hilbu"'ınan kliipler birliğin bi
rer ıubeıi teklinde çalııacak-

( Devamı 3 üncü sahifede) 
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. . ,.. Siyasi tefrika: 2 

A A BİR GÜN 
HARiCi HABERLER •• 

lstanbul nasıl işgal edildi? 
Kabine 
Düşecek mi? 

Ben burada "tarihimsi ro
m a n,, diyebileceğimiz Histoire 
'omanciee fikrine muarızım. 
'.)rtada henüz İşgalin doğru bir 
tarihi yokken tamamen uydu
rulmu~ ve değiştirilmiş vak'a
ları tarih diye okutmak zarar
lı neticeler veren bir hareket
tir • 

İşgal günlerini yaşıyanlar 

ve gerek vazifeleri icabı olarak 
gerek başlarından geçen vak'a 
lar dolayısile mühim hakikat

lere vakıf bulunanlar henüz 

sağdır. Bunlar susmamalı, 
ayrı ayn, yahut hatıralarını 
birleştirerek yazmalıdırlar. ls

tanbulun o zamanki tara1ıi çok 

mühimdir. Bu tarih yazılmalı

dır, yazılmalı ve o kadar doğ

ru, o kadar mufaaaal olmalı

dır ki yalnız Türkler değil, 

dünyanın en yabancı insanla
rı bile bunu okurken zulum ve 
iradenin en doğru bir muka

yesesini yapabilsin. Türk b
tilii.l Harbi irade ile mücehhez 
bir kuzunun haksız bir kurda 
galebe edebileceğini göıtermit 

tiı·. Bunun içindir ki Türk lı
iklil Harbi iıtiklillerini kap

.ırmıt milletlerin de bir zafe

ridir . 

Mirabo "hak bir gün ciha
nın hakimi olacaktm, demiı 

ve sanki İstiklal harbi bu sözü 

en parlak bir misal ile İspat et

miştir • 
İıtanbulun o zamanki tari

hi yazılmalıdır. Yazılırsa gö

receksiniz ki Haringtonun yal

nız silahlı ordularına, tethiş 

vasıtalarına kartı değil, casus 
ve hiyanet ordularına karıı da 

zekaları, cesaretleri ve hatta 
pervasızlıkları ile çalııan küme 
küme Türk evlatları itgal ku
mandalarını hayretten takdire 

ve daha sonra korku ve ihtira
Ea sevketmittir. Yazılırsa gö

recekı iniz ki her tarafı binler

ce vesaitle çevrilmit htanbul
dan Anadoluya yüz binlerce si-
lah, yüzlerce top, yüzlerce 
:ı:abit ve milyonlarca cepane 
gönderen gizli teşekküller var
dı. Göreceksiniz ki İzmir İf
galindeki faciaları lstanbulda 
yapmağa hazırlanan dahili ve 
harici Yunan kuvvetlerine kar 
ıı lıtanbulda silahla müdafa
aya hazırlanmıt 20,000 kişilik 
gizli bir Türk ordusu vardı . 
' Yine göreceksiniz ki bütün 
millet böyle gizli ve aşikar, 
iıtikli.lini kurtarmağa çalııır
ken saray hanımları ve halife 
kızları Sultan Selim devrinin 
kostümlerini giyerek lngiliz 
zırhhlarında tertip edilen cün
btitlere gidiyor, Türk danar 
diye İngiliz zabitlerinin kartı
sında çifte telli oynuyor ve 
sanki bütün sultanlar ve hali
feler tarihini göbeklerinin üs
tünde zıplatarak amiralların 
kucağına atıyorlardı • 

Hocalaı- vardı ki istiklal 
kumandanlarına dinsizlik ve 
idam fetvaları veriyor, muhar 
rirler vardı ki istiklal fikirleri. 
ni zehirlemeğe çalışıyordu. 

Anadoluya kaçırılan sili.h
lardan bir tanesini olsun yaka
latmak, kursaklarını düşman 
yemlerile şişirmek için geceli 
gündüzlü çalııan kargalar ISO 
den cok fazla idi • 

ı;tiyorum ki en kahhar düs 
manlarımızla bu vatanın göğ: 
ıünde birleşip iliklerimizi ke
mirenlerin ve sonra yine bu 
dütmanların eteğine sarılıp ka 
çanların ve hali iblisler gibi 
yurdumuzu fesada vermeğe ça
lıtanlarm kimler olduğu, bun
ları yurdumuzun niçin artık 
kabul etmediği herkes tarafın
dan bilinsin .. 

Bu bilindiği gibi küfür ve hi 
yanet ordusuna karşı yeni bir 
ümmet ve yeni bir iman yara
tan büyük mürşit ve büyük zi
yanın hakiki peykleri kimler
ıli? Nasıl çalıttılar? Yetmiş
lik ihtiyarlardan on iki yaşın
dakilere kadar, erkek, kadrn 
ve çocuk. kimlere neler borc-

Aziz Hüdayi 

luyuz? Bu da bilinsin. Bunla
rın içinde öyle harikuladeleri 
vardır ki ne "Yeis,, ,ne "Jül 
Veren,, ve ne de "Jandark,, 
efsanelerinde bir benzerini gö
remezsiniz, bu meraklı haki
katleri okumak ve bugünkü te
miz iatikli.limizi kurtaran kah
ramanların hakiki kıymetlerini 
ölçmek istemez misiniz? 

Daha mütareke zamanında 

İngilizlere verilen bir raporda 
Yakup Kadri Beyin "İstanbu
lun iç yüzü,, ünvanile bir eser 
yazmakta olduğu bildirilmiş

ti. İngilizlerin takibine uğra
ması ihtimalini düşünerek ken 

disini ikdam idarelhanesinde 
buldum ve meseleyi anlattım. 

Hayretle yüzüme baktı : 

- Kim haber vermiş? diye 
sordu • 

Böyle bir eser ne o zaman 

ve ne de şimdi yazılmadı. İh
timal ki Y akup Kadri Beyin 
Anadolu hesabına yazı yaz

makta olmasını takip ve teczi

ye için böyle yalan bir raporla 
vesile çkarmak istenilmişti. 

Her halde bugün bu raporun 
tahakkuk etmesi ne kadar fay

dalı olur! 

Hüli.aa, işgal tarihi dosye

lerin , hususi notların ve doğ
ru hatıraların yardımile vücu

da gelebilir. Ben burada ken

di başımdan geçen küçük bir 
hadiseyi hikaye etmekle iktifa 
edeceğim. Yüz binlerce Türk 

kardeşlerimin başından öyle 

feci vak'alar geçmiştir ki bu 

hadise onların yanında çok 

ıönük kalrr. Fakat büyiik vak' 

alarm içinde küçük hadiseler 

de vardır ve tarih tetkik edilir 

ken bu hadiselerin de ebem-

miyeti vardır. Ben yalnız anla 

tacağım. Ne bir kimse ve ne 

de bir vak'a hakkında müna-

katam yoktur, onu size, aziz 
okuyucularıma, sizin vicdanı

nıza bırakıyorum • 

Buhranın önüne geç
mek için çalışılıyor 

Krcl da Londraga dönüyor. 
Kahine hep içtima halinde .• 

LONDRA, 22 A.A. - Kral, ya· 
rın sabah saat 8 de Euston i.tasiyo
nuna muvasalat edecektir. Mütarü· 
nileyh, doğruca saraya gidecektir. 
Kral, yalnızdır. 

PARIS, 22 A.A. - M. Baldwiıı, 
"Fleche d'Or,, tayyaresile saat 
12,20 de Londra'Yl' hareket etmiı

tir. 
LONDRA, 22 A.A. - Kabine, 

saat 9,30 dan 12, 10 a l<adru· İçtima 

etmiıtir. Bugün öğleden sonra tek- / 
rar toplanacaktır. 1 

lçtimaın hitamında M. Makdo
nald, muhalefet reislerini kab:ıl et
miştir. Munıaileyh, icra edilen mü
zakereler hakkmda lıiç bir suretle 
beyanatta bulunmak istememiştir. 

Binaenaleyh vaziyet vahimletmit 
midir, yoksa vaziyetteki velıamet 

zail mi olmuttur, malum değildir. 
LONDRA, 22 A. A. - Muhale

fet reiıle..i, M. Makdonald ile bir 
saat eörüıtükten sonra saat 13,55 
de batvekalet dairesinden ayrdml§
lardır. Kabine, saat 14,30 da ikinci 
defa olarak toplanmıştır. Bu içtima, 
fevkalade bir ehemmiyet atfedilmek 
tedir. 

Kabinede M. Makdonald'in, va
ziyeti sarih ve muayyen bir §eki.ide 

tesbit etmiş ve muhalefetin hükii
metin programına muvafakat edip 
etmiyeceğine dair olan tereddüdün 
zail olmuı olduğu zannedilmekte
dir. Hali hazırda batvekilin nazırlar 
arasındaki noktai nazar ihtiliiflarmı 
telife ve kabinenin vahdetini temine 
çabımakta olduğu farzedilmekte ve 
fakat, bu, birza müıkül addedilmek 
tedir, Bu kararsızlığın uzun müd· 
det devam edeceği zannoluımıakta
dır. Kralın gece avdet edeceği teyit 
edilmektedir. 

M. Macdonaltlın istifa 
edeceli lıaher veriliyor 
LONDRA, 22 A. A. - Kabin ... 

nin içtimaı, saat 15,45 de hitam bul 
muttur. Yüzlerce &"BZeteci ve foto
ııraf muhabiri, bir beyanat elde ed.&. 
biliriz ümidile dlf41'ıda beklemekte 
idi. M. Thomaı, kabinenin yarın tek 
rar toplanacağını oöy•emekle iktifa 

Mondurostan sonra etmİ.§tİr. Müzalreratm uzayıp gitme 
si, hiçbir karar ittihaz edilmemiş ol-

lıtanbul limanı çelik dağ- duğunu göıtermektedir. Kralın,, 
larla, güzel semamız siyah Cite'ye avdeti derin bir heyecan u-
dumanlarla ve sokaklarımız yandınnııtır. 
renk renk diifman askerlerile LONDRA, 22 A.A. _ Eveniııg 
doldu. Bunlardan tam dört Mews, kralın hemen Londra'ya av
sene kapılanmızm Önünde te- det etmeğe karar vermiı olduğunu 
pinmiş, ıüngülerimizin budu- haber vermektedir. Bunun sebebi, 
dundan ve iyi ellerde harika siyaıi vaziyet olduğu söyleniyor. 
kesilen Türk azminin maniala Bu gazete, M. Makdo:ıald'ın M. 
rından geçememişlerdi. Şimdi 1 Baldwin'in riyaseti altında teşekkül 
Sezar gibi alaylar tertip ediyor ı edecek bir muhafazakar - Liberal 
lar ve kaldırımlarımızı atları- koalisyon hü!.ümeti leyhine istifa e
nın nallarile aşındırıyorlardı. deceği muhtemel görülmektedir. 
Bu askerler toplarınm lstanbul LONDRA, 22 A.A. - Dün ak-
suralı-ında açtığı gedikten de
ğil, bu gemiler Anafartayı kı
zaklarla geçerek değil, Çanak 
kale toprakları içinde kemikle 
ri hali. "silah çatmış duran,, 
yüz binlerce şehidimizin üstü
ne atılan imzalara tutunarak 
gelmiılerdi. Bunlar 15 eylıll 
1918 de bir Bulgar ceneralinin 
avcuna ukııtırdıkları altın a
nahtarlarla Malddonyadan bir 
Musa gibi geçmişlerdi. . 

Bir Musa ve bir İsa gibi gir 
diler. Gayri müslim vatandaş
larımız halaskarlarma kavuş
muşlardı. Ah, onlar Türkün 
elinde neler çekmişlerdi!.. Ef
sanelerle, nutuklar ve sahne
lerle bunu göstermek lazımdı. 
Köprüde hiç görmediğimiz bir 
manzara hasıl oldu: iki taraf 
piyade kaldırımı üzerinde ya
rı çplak titreyüp inliyen .• Bir 
lokma elanek diye geçenlere 
yalvaran dilenciler yatıyordu. 
Bu sahne Avrupalı neferlerin 
kalbini titretiyor ve her geçen 
bunlara sadaka ve»iyordu. Ah, 
bu Türkler, kimbilir böyle kaç 
yüz bin hıristiyam açlıktan öl
dürmütlerdi ! 

Ecnebi efkarını aleyhimize 
tahrik edecek hiç bir sahne ih
mal edilmiyordu Düne lçadar 
biribirine ateş ve barut, ışık 
ve karanlık kadar zıt olan un
surlar n~ çabuk birletmişler 
ve ne çabuk faaliyete geçmiş
lerdi! .. 

(Devam· "ai) 

ıam aaat 18,30 a doğru muhalefet 
liderlerinden sonra M. Makdonald' -
m kabinesine gelen r.azırlar, Lord 
Chanılier Lord Sankey ile, Hindis
tan nazırı M. Wedgwood Benn, ha-
va iıleri nazaı, harbiye nazırı, te?'bi 
ye komitesi reisi M. Lee Smith'tir. 
M. Makdonald'm bu nazırlardan dai 
relen bütçelerinde yeni tenkisat yap 
malannı iatemiı olduğu bedihidir. 
Bu zevatın azir.1etinden sonra mu

halefet liderleri batvekalet dairesin
de içtimaa davet edilmişler ve lider
ler saat 21,45 de mezkur daireye gel 
mişlerdir. Mülakat 22,15 e kadar 
devam etmiş tir. Bu mülakata nazır
lar meclisinin içtimamdan sonra, bu 
aktam da devam edileceği haber ve
riliyor. 

Bu mükalemeler hakkında mut-
lak bir ketumiyet irae edilmekte ise 
de bunların kabine tarafından umu
mi mesarifin biraz daha tahdidi yo
lunda sarfolunan yeni bir gayret ol
duğu farzedilmektedir. 

Mali vazigtt 
LONDRA, 22 A.A. - Mali va-

ziyetin düzeltilme•ine ait plan hak
kında M. Makdonald'ın muhalif ftr 
kalar liderleri. ve tredünyonla,. kon
gresi ile hükumet buhranı çıkma11 

ihtimalinden bahsetmektedir. Aix -
Les - Bains'de bulunmakta olan M. 
Baldwin alelacele Londraya dön
müştür. Kabine yarın sabah tekrar 
toplanacaktır. 

Son vaziyet 
LONDRA, 22 A.A. - Nazırlar 

mecliıi saat dokuzu kırk geçe top-

Konferans 
Dönüşü! 

Amerika Bale konte
ransı neticelerini 

tasvip ediyor 
NEVYORK, 22 A.A. - Beynel

milel tavizat odası reisi ile Almao
yaya kredi açmış olan bankalar ko
mitesi, bir beyanname netrederek 

Bale komitesi itilafının !ayanı 

memnuniyet olduğunu ve ecnebi 

kredilerin ibkaıına medar olacağmı 
beyan ve tasrih etmitlerdir. 

Nevyork bankalarının Almanya'

ya açılmış olan ve yekunu 30 mil
yar franga baliğ bulunan kısa vadeil 
kredilerin tecdidi pr-ojesini tasvip 
etmiş cl~ :.cklan t ey;t olunmaktadır. 
Bu !'. ·tcd:· ~rin yo.ı·ısmı Amerika ban

kaları açmışllr. 

M. Goodhae'nun beyanatı 
NEVYORK, 22 A.A. - Alman

yaya açılan kredilerde alakadar o
lan Amerikan bankalarını temsil ,.. 
den komitenin reisi ve beynelmilel 
kabul bankasının müdürü M. Fab
bot Goodhue Balede toplanan muta 
hassıslat· komisiyonunun tanzim et. 

tiği raporun memnuniyeti mucip 

bir şekilde olduğunu temin etmesi 
lazım geldiğini söylemiıtir. 

Mumaileyh bu kolaylıkluın gÖs· 
terilmesinde devam edilmesi Alman 
ticaret ve sanayiinin usul dairesinde 

inkişafta devam etmesi için esaslı 

birıart mahiyetinde olduğunu da 
beyan etmiıtir. 

Heralde Ribune gazetesi New
y ork bankalarının wiggin komitesi 
tarafından tanzim edilmit olan pli
m tesvip ettiklerini yazmaktadır. 

Malum olduğu üzere bu plan Al
manyaya açılmış olan 1200 milyon 
dolarlık kısa vadeli kredilerin 6 ay 
daha temdidi hakkındadır. Ameri
kan bankaları bu kredilllt'e nısıf nis
betinde ittirak etmiılerdir. 

PARlS, 22 A.A. - Bale konfe

ransından av!fet eden Fransız ban

ka" müdürü Moreau Almanyanııı 
kısa vadeli borçlanrun muntazam 
borçlara tahvili .-ael...t hakkın.da 

M. LaYlll ve M. Flanclin ile ıröriit

müıtür. 

Balırana karşı koymak için 
BERLIN, 22 A.A. - Alman sa

nayii umumi karteli, M. Brüning' e 

bir memorandom vererek buhrıını: 

izaleye yarayacak çareleri irae etmİ§ 

tir. Kartel, 1925 ve 1929 senelerin
de de böyle hareket etmit idi. Kar
tel, venniı olduğu muhtırayı nqret
mekten imtina eylemekte ise de hÜ· 
kumetio itin içinden bizzat kendi 
vesaiti ile çıkması zaruretine ehem
miyetle iıaret eylemit olduğu müa
tahberdir. Bu muhtırada dört saha.. 
da maliyet fiyetlerinin cezri surette 
tenkisi tavsiye edilmekte olduğu 

söylenmektedir: Vergiler, harçlar, 
içtimai mükellefiyetler, ücretler, 
nakliyat tarifeler ve umumi hidemat 
Kartel, communlerin İorafmı protes
to etmekte ve bundan sonra bunun 
önüne geçilmeıi lizmı geldiğini be
yan eylemektedir. 

lannuıtır. içtima bittikten aonra M. 
Makdonald muhalif fırkalarm lider
lerile görütecektir. M. Balclwin'in 
Londraya gelir gelmez M. Makdo
nald'ı ziyaret edeceği zan ve tah
min olunmaktadır. 

Siyasi mehafil M. Makdonald ile 
M. Snowden'in bütçeyi tevzin için 
ı .. bit ve teklif ettikleri rakamların 
tredünyonlv kongresi, muhafaza
kaı·lar ve liberaller tarafından kabul 
edilebilecek bir mahiyette olmadığı 
fikrinde bulunmaktadır. Muhafaza
karlar ile liberaller tasarruf mesel&
sinin bütçenin muvazenesini temin 
husuıunda batlıca rolü ifa etmeıi 
lüzumunu kabul etmektedir. 

Muhafazakarlar fırka11nm mü
messilleri bütün milleti hükUınetin 
tasavvurlarından mümkün olduğu 

kadar çabuk haberdar etmek için 
derhal bir karar verilmesi huausun 

da M. Makdonald nezdinde ıararda 
bulunmaktadırlar. 

Siyasi mahafil hükumetin i.tifa
ya kendisini mecbur görmesi ihtima 
li h~kkmda - M. Makdonald'ın böy
le bir çare bulunmasına muarız bu
lunmas;ına ı·ağmen - münakaıatta de 

vam etmektedir. 
Başka bir ihtimal olarak içtimai 

hizmetlerle iısizlik sigorta" mesele
lerinde alikadar olan nazırların isti 

faya mecbur olacakları miitalea11 ;. 
~eri sürülmektedir. 

ispanyada 

Tahrikat 
Var 

Bir çok gazeteler 
kapatıldı .. 

MADRIT, 22 A.A. - Hükıiınet 

Bilbao, San-Sebastien' de intişar e
den sağ cenah müntehasının mürev• 

viçi efkarı olan birçok Bask ve Na
var'h gazeteleri tatil etmiıtir. Bask 
memleketinde Eibar ve Guomica'da 
ki.in birçok çifliklerde silô.h müsa
dereıi yapılınııtır.Şimdiden sonrahü 
kumetin kontrolu olmaksızın hiçbir 
silah imal edilmiyecektir. Gazete ta
tili kararının bugün yeniden bir ta
kırn Na1·ar gazetelerine teşmil edile
ceği söylenmektedir. 

M. Maura'run beyanatına naza

ran, hukı:k ve salahiyetleri""\ teca
vüz eden sol cenah matbuatı hak
kında da bir takım tedbirler alm
mııtır. 

Ancak nazırlar bu hususta sarih 
bir şey oöylememittir. 

Bilbao' dan El SOL gazetesine 
bildirildiğine göre Katolik pluiyet
lerden mürekkep bir grup Pamplu
me, Bilbao, San-Sebaıtien ve Victo

ria şehirlerinde intiıar etmekte o
lan aağ cenah müntehaıına menıup 
gazetelerine bir vesika götürmek 
Üzere mezkU.r şehirlere gitmittir. 
Bilbao valisi, Madrit'ten almış oldu 
ğu tali.mata tevfikan. birçok gazete 

lerin tatilini emret~iştir. Bu emir. 
hemen infaz edilmiıttir. 

Bu mesele hakkında El Debate 
gazetesi yaziyor: 

Resmi tehi.iğ 
M. Venizelos ile ismet Pş. dün 

iki defa görüştüler .. 
JSTANBUL, 21 A.A. - M. Venizelos'un Avrupadan av 

dette lstanbuldan geçe.rken tevakkufu, M. Venizelos ile lsme 
Pa.5.a ve Doktor Tevfik Rüştü Bey arasında mülakatlara mes' 
ut bfr vesile olmuştur. 

Dolmabah-;ede ve Yeniköyde Yunan elçisi M. Polihron 
adis nezdinde olmak suretile iki memleket ricali iki defa bulu 
muşlardır. 

Türkiye ve Yunanistan arasında mevcut olan dostluğu 
mütemadiyen tezalıur eden inkişa!I ve bu dostluk ve samimiy 
tin takviye ve tezyidi iki millet menafiine tevafuk etmekte ol 
duğıınu her iki Başvekil memnuniyetle bir defa daha müşa/J.! 
de etmişlerdir. 

Beynelmilel sullı ha~·asmm mütemadiyen kuvvet bu/mas 
her iki taraf için esas temenni olduğu tezahur etmiştir. 

M. Venizclosun Gazi Hazretlerine tazimab .. 
1STANBUL, 23 (A.A) - M. Venizelos, Tevfik RüştJ 

Beyefendile görüşürlerken Reisicünıhur Hazretlerinin ıihbat 
!erini sormuşlar ve kendilerine tazimatınm arzını rica etmiş 
!erdir. 

Reisicümhur Hazretlerinden Baıvekil Pata Hazretlerin 
gelen telgrafta M. Venizelos'un istifaarı vakundan mütehassi 
olduklarını, kendilerine tctekkürlerinin ve iyi seyahat temel! 
nilerini söylenmesini rica etmitlerdir • 

Leningratta yapılan 
maç heyecanlı oldu 

Müsabaka son dakikada Rusların 
lehine neticelenmiştir .. 

ANKARA, 23 A. A. - Bugün 
Türk Darülfünun taknnile Lenin
grat takımı arasında yapılan müsa
bakada 4 - 5 takımıımz mağlup ol
muştur. 

Eğer hüku:net bu neıriyatın iı

yana teıvik mahiyetinde olduğu"" 

kail ise, bir cürüm mevcut olup ol -
madığına hükmetmek için mahke
meler vardır, Mahkemelerin mu ha- Maç hakkında Moskova ve Lenin 
keme ve karar ita etmeai İcap eder. grat radyolan tarafından Türkçe o-

yoksa hükümet böyle bir tecavüzü larak neşredilen tafsilat berveçhi 

di tehlikelere maruz bırakıyor· 
du. Nihayet devrenin hitamı.Dl 
pek az kala.:· sol açıklan vaaıtt 
sile ikinci gollerini de yapblar 
Haftayım bizim lehimize net1 

celendi • 
İkinci devrede Ruılar il 

dört oyuncularını değittirerel 
sahaya yeni oyuncularile çıkt 
lar. Oyun çok seri batladı ı 
ayni tekilde 20 dakika kadi 
devam etti Bu müddet zarfd 
da bütün meaailerine rafmei 
tarafeyn sayı kaydine muvıı'İ 
hık olamadtlar. Fakat takımı· 
mız gerek MoakoTada yapbi 
tesirile ve ııerek uzun seyah• 
tin yorgunluğu Ue gevt ' 
aliimi göstermefe batladı. B 
hana defam çok yorulmı.ıttt' 
Bundan istifade eden Rua t~ 
mı evveli müıavatı temin etV 
ve sonn bir gol daha kaydeıie 
rek 4-5 galip veziyete geçti. 

irtikap edemez. Esasen, mevcut ka
nunlar iyi değilse bunları yeni baş
tan yapacak olan bir parlamento 
var. Fakat hükümet, daha kolay bir 
yolu, kanun haricinde hareket et-
mek yolunu tercih ediyor. Ayni 
hattı hareketi ittihaz ebniş daha bir 
çok içtima unıurlar mevcut olduğu 
bir zaınanda bu mioal, meı'uın ola
bilir. HiikUınet kendiıi riayet etme
ıliti .halde mqruiyete riayet edilme
sini talep etmek için kendi.inde na
sıl bir otorite bulabilir? 

Meb'uılardan biriıi, gazetelerin 
tatili hakkında dahiliye nazırından 

istiııahta bulunmak niyetinde oldu
ğunu beyan etmiıtir. M. Maura, bu 
istizah teklifini kabul etmittir. 

Rusya 
Fransa 
Ademi tecaoüz misakı 

mı imzalandı? 

zirdİr! 
Kaleci, Ulvi. Müdafiler, Saiın, 

Hüsnü. Muavinler, Reıat. Sadi, 
Suphi, Muhaçimler, Mehmet, Ali
ettin, Zeki, Muzaffer, Rebii. 

Takım kınnı:u formaıile saat 
18,20 de sahaya çıkınıı ve bunu 
mavi f<>rmalarile Ruılar takip etmit
tir. Oyuna bir Ruı hilı;emin idaresi 
altında baılannuttır. 

Taip Servet Bey maça tabd
dum eden izahatı verdikten sonra 
Tas Ajansı spor muhabirinin maç 
hakkındaki tenkidatınm tercümeıi

ni okuınuıtur. 
.Maç Leningratlilar için fevkali.

de addedilecek bir havada iera edil
di. Ehalinin tehaçümü nazarı dik
kate alınarak bir gün zarfında bü
yük tribünler 50 bini mütecavüz bir 
seyirci ile dolmuıtu. Ebali arasıocJa 
pek çok asker ve Baltık filosu bah
riyelileri nazım dikkati celbediyor
du. Herkesin ağzında Türk, Türk 
Futbolu ve Türk sporcuları sözleri 
deveran ediyordu. Bu alAka yalnıa 
Türk Futbolunun yükıeklil!nden 
değil ehalinin Türkiye ve Türk spor 
culuğuoa muhabbetinden ileri geli-

p ARlS, 22 A.A. - Pelit Pari- yordu. 
sien ıazetesi Franı<a ile Rusya ara- Zeki Beyin izahatı berveçhi ati-
sında bir ademi dir' 
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Taknnonız oyuna güzel bir hu-
tecavüz misak• ! çumla baıladı Ruıların kendilerini 
projesi yapıldıfı· ı ::O, topliyamamalarmdan iıtifade ede-
na ve bu projenin ' , ~. rek hi.kintiyeti ele aldık ve bet on 
M.Dovgaleıki ta- dakika kadar hasım kaleaini tiddet-
rafmdan dün li tarzda tazyik ettik bu tazyik esna 

ımda Alieddin uzalrtan çektiği bir Moskovaya göı 

derilmit olduğu

na dair Alman 
menabiinden veri 
len haberin doğ-
ru olmadığını te- M. Berthelot 
min edecek vaziyette olduğunu ya,.
maktadır. 

Bu gazete yazısına fU suretle de

vam etmektedir: 
"Sovyetlerin Pariıteki miime1si

li ile F ranıız hariciye nezareti kati-
bi umumisi M. Berthelot araaında 

elyevm bir takım müzakereler yapıl
makta olduğu herkeıce malum bu
lunmaktadır. ilk önce iktısadi bir 
tekilde batlamıt olan bu müzakere
ler daha sonraları, Moskova hüku-
metinin talebi üzerine, siyasi bir 

zemine nakledilmiıtir. 
1 ki hükıiınet arasındaki siyasi 

münasebetlere bir istikrar esaıı te

min etmeğe ve ticari mahiyette bir 
muvakkat sureti tesviye aktedmeğe 

matuf bulıınan bu müzakereler bir 
takım telkin ve tekliflere yol açmıf
tır. Lehistan ve Romanyaya dosta
ne münasebetlerle bağlı bulunan 
Fransa bu mesele ile doğrudan doğ
ruya alakadar bulunan bu iki hüku-
meli de bu mükalemelere ittirak et
tirmiıtir. Ilöyle olmakla beraber bu 
müzakereler henüz mükaleme saha
sından dı§arı çıkmıt değildir. 

Diğer taraftan bu derece ehem
miyetli bir misakın, aktedllmeden 
evvel "ıraıı.ile nazırlar meclisine, par 
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tülle ilk golu kaydetti. 
Bu sayıyı müteakıp Ruslar 

tiddetli akınlara baıladılar. Ta 
rafeynin mütekabil hücumları 
esnasında artık çok gmel oy
namağa başlamıt olan Lenin
grat humteliti soldan yapbğı 
hücumu mctbur Liponof,un a
yağile sayıya talhvil ederek on 
dakika sonra golle mukabele 
ettiler. 

Buna rağmen takımımızın 
hücumlan eksilmemittir. Ve a 
ra.sı bet dakika geçmeden sol
dan inen bir akını çok güzel 
idare eden bir Muzaffer Zeki 
kombinezonu topu hasım ka
lesine sokarak ikinci golümüzü 
de kaydetmiş oldu. Bundan 
sonra taarrumuz bütün bütün 
kuvvet kesbetti. Takımımız be 
hemehal galip çıkmak arzusu 
ile çok güzel oyun gÖlteriyor 
ve Leningrat kalesine ·mütema 
diyen §Ütler yağdırıyordu. Bu 
sırada Muzaffer çok mahirane 
bir şütle üçüncü sayımızı kay
detti. 

Fakat Rus takımı mütemadi 
akınlar yapıyor ve kalemizi cid 

18.mento hariciye encümenine ve 

parlflmentoya tevdi edilmeti icap e
der. lıte bunun içindlr ki böyle bir 
misakın akdi hakkındaki he.- türlü 
haberlerin cloiru olamıyacağını fÜp 
hesiz addetmek lbun ıı..JV " 

Takımımız mağlOp olıu•· 
mak için azami derecede ıarf1 
mesai ediyor fakat sayı kaydi· 
ne muvaffak olamıyordu. Kıııl' 
önünde pek giizel bir gol fırtl' 
tı kaçırdık .Bunu müteaIOP 
Rus oyuncularının favullü bif 
hareketini tecziye eden baked 
lehimize bir penaltı verdi. s~· 
nu sayıya tahvil ederek ycıı1' 
den müıavatı temin eyledilY 
Fakat oyunun bitmesine !Jılf· 
dakika kala hakem lüzuınııı* 
yere aleyhimize bir penalb .,
di ve oyun da 5-4 Leniarral l~ı 
hine neticelendi • 

Anadolu ajanımıa notu: • .J 
Bundan sonra ııerek Had"" 

ta ve gerek Moıkovada yapJ• 
cak maçların tafıilltı da a'f"

1 

suretle Moıkova radyoeuncl,ıı 
verilecektir • 

Fa:bolcalartmıza zigafel 
'f 

MOSKOVA, 23 A. A. - J>i'<> 
ıreçe Dinamoda' da Futbol~ula,.... ;J. 
terefine 150 kitilik bir ziyafet ... 
miıtir. 

Karahan goltlaşın lcafil8 

reislerine beyanatı 
MOSKOV A, 23 A.A. - ~ 

an Y oldat bugün •ut 12 de "f,il 
Servet ve Zeki RIZ11 Beyleri b-' 
ederek kendilerile 35 dakika kad# 
bir mülakatta bulunmuılardır. il' 
mülakat esnasında Karahan Y ole!> 
Türkler hakkında uzun hürmet~ 
beyanatından sonra Futbolçulı>"' 
bu ziyaretlerinin hem siyaoet heıı'ol 
de ıpor sahaaında çok kıymetli , 
duğunu çünkü ımıçlarmı seyre g• 
!enlerin Türkleri daha yakıııb~ 
tanıyacaklannı, Sovyet Jporcuı.~ 
nın bu münaoebetle çok rüze1 o'I" 

1 
ıörilp öğreneceklerini takımın o~u 
!arını merakla heyecanla soyret"".J 
rini ve ümidin fevkinde mükeıJ111": 
buldujiunu hatta Moıkovada bi~ 
maç daha yapılsa hem ehalinin llJ 
de ıporculann çok memnun .. ?'!'~ 
!arını ve kendiıi hem bir Hüıdi>"ct 
adamı ve hem de phaen bir •P"'-; 
sıfatile Türk takımına kal'fı tak il' 
ve tebriklerini beyan etmit ve ) 
millet ar .. mdald ıloıtluktaa ı..!o" 
mittir. 
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Viliyet de tadilat 
Ekonomi 

Ruslarla itilaf mı? 
T abakosun Rus tütünlerine müş

teri. olduğu haber. veriliyor 

Şehrimizdeki iktııadi melı .. 
file gelen ınaliimata . ~azar~n 
dünyanın en büyük töt~b kşır-

b. · ı n Ta a oa, ketlerin den ırı o a b. . 
ıirketi Sovyet Rusya ile ~~
tilaf yapmak ~~~re b~~unm Ta· 
tadır. Söylendıgıne g:d:a fi 

. bakoa bu itilaf kuvv I 1 ~ 
çıktığı takdirde Ruı tütün en· 
ni hariç piyaaalarda sata~a~ ve 
kendi ihtiyaçlarını Rus tutunle 
rinden temin edecektir. 

Bu husustaki malumat pek 
kat'i olmamakla beraber iktı
sadi mehafilde büyük bir alaka 
uyandırmıştır . . . 

T abakos şirketinin şeh~ız 
de de bir şubesi vardır. Bır a
ralık iki milyon kiloya kadar 
Türk tütünü mübayaa eden ve 
başlıca bir müşterimiz olan 
T abakos şimdi memleketimiz· 
deki faaliyetini biraz kısmıştır· 
Senevi300000 kilo kadar tütün, 
mübayaa etmekte ve bunu ek· 
seriyetle Macaı· ve kısmen Çek 
rejilerine vermektedir. Tütün 
inhisar idaresi tereşşüh eden 
bu haber etrafnıda tetkikat yap 
ınaktadır. 

Memnuiyet kaldırıldı 
Romanya hükumeti neşret· 

tiği bir karaname ile ham ve 
işlenmiş yünden alınmakta o
lan ihraç resmini ilga etmiştir. 

18 atu•tos tarihinde Gire. 
son bortaaında kabuklu fmdık 
35, iç 75 kuruştan muamele 
görınüttür • 
Tiftik mıntakasını tetkik 

Tiftik ve yapağı sahalarında 
bir tetkik eeyahati yapmak üze 

8 Brdford ve Liej fabrikatör 
r h . . 
ve tacirlerinin şe rımıze 1:~pa-
cakları seyahat programı uze;
rinde İhracat ofisi idare komı
teai büyük bir alaka ile meşgul 
olmaktadır · . .. . 

İdare koınitesı bu ':'1?hım se 
yabatin her iki taraf ıçın de fa 
"d 1• iması ve seyahat edenle-
1 e ı o d b"I k . !"kasını uyan ıra ı me 
rınaa ... 
i"in tiftik ve yapaghı tuccar ve 
.. 1 ının bu ususta rey 
ihracatçı ar l 

.. I !arının a ınmasını 
ve muta e~. .. tür Bunun i-
lüzumlu gorın~hşraca. tçılar salı 

· .. ar ve ı çın tucc . k · de bir içti-.. .. Ofıs mer ezın 
gunu d t edilmişlerdir. Bu 
maa ave onra seyahat proıg
temas.tan 5

1 dilmiş olacaktı~. 
ramı ıkına e 

T""tün mubayaası u .. Çek 
lumata gore 

Gelen D?a -·ntakasından tü.. · tzınır ...... 
reıısı başlayacak-.. mubayaasına 
tun . lzmirden yarım 
tır • Çeklk~~ın kadar tütün alacak 
milyon ı o d' 
1 "ylenmekte ır . 
arı so • 

Pamuk pıyasası 
DRA 22 (A.A.) - A

Maarll!!. 

Yeni mektep 
' ~ açılıyor 

Yeni mekt~plerde 
muallim kürsüsü 

bulunmuyacak 
Bu ııeneyi derıiye batında İnfil•I 

ikmal edilen 8 ilk mektebin daha 
lı:Üf'lt resmi yapılacaktır. Mektepler 
için lazım gel- aira ve aaire de ih

zar edilmiftir. 
Yeni yapılan mekteplerin bir lı:11-

muıda sınıflarda muallim kürsü~ü 
ı...hındurulmamakta, yalnız bir san 
dalya konmaktadır. Muallim daima 
talebe araımcla bulundurulmak esa· 
11 kabul edllmittir 

Tıp talebe yurdu 
Leyli Tıp talebe yurdu Çığaloğ

lunda iki ayrı binayı İşgal eden ye
rinden çıkarak Beyazıtta büyük bir 
binaya ııakletmiştir. Burası talebe
nin sıhhatı için daha müsaittir. 

Birikmiş kitaplar 
Maarif müdürlüğünde e&kiden 

beri birikmiı, kıymetli bir çok ki
taplar vardır. Bu kitaplar şimdi dar
madağınık vaziyettedir. Bu kitapla-

.rın tasnif edilerek bir kütüphane vü 
cude getirilmesi kararlaıtırılmışbr. 

Bu huıuıta ihzarata başlanmıştır. 

M. Raşit Bey gitti 
Darülfünun emini Muammer Ra

fİt Bey dünkü öğle trenile Ankara
ya gitmiıtir. Muammer B. Ankara· 
da bir hafta kalacak blltçe hakkında 
vekaletle temas ettikten sonra av· 
det edecektir. 

Romen talebe 
Dün ıehrimize 60 Romanyalı 

Darülfünun talebesi gelmittir. 

:fit ahkemef erole 
. --- -~- -----

Bıldırcın gazetesi 
tatil edildi' 

Gazete Müddeiumumiliğin talebi 
üzerine mahkeme 

kararile tatil edilmiştir. 

Bıldırcın gazetesi aleyhinde, 
müstehcen neşriyatından dola
yı ikinci bir dava açıldığını yaz 
mıştık. 

Haber aldığımıza göre Müd 
deiumumiliğin talebi üzerine 
birinci ceza mahkemesi Bıldır
cının tatiline karar vermiş ve 
karar dün akşam zııbıta vasıta
sile tatbik edilmiştir. Bıldırcın 
yeni matbuat kanunu mucibin
ce mahkemenin neticesine ka
dar intişar edemiyecektir. 

Şeni hadise 
Halkalı civarındaki köyle 

rin birinde geçen gün çok şeni 
bir tecavüz vak'ası olmuş, Ne
cip isminde biri altı yedi yaş
larında masum bir köylü kızı
na tasallut ederek zavallıya 

yaşlarında Necip isminde biri
dir. Necip, tevkif edilerek adli 
yeye teslim edilmiş ve dün 1 
İnci cezada ilk defa sorguya 
Çekilmiştir . 

12 bin liralık bir ihtilas 
Adliye veznedarı Celal Bey 

on iki bin lira kadar bir parayı 
ihtilas ettiği anlaşılarak ikinci 
istintak hakimi kararile tevkif 
edilmiştir. Veznede yapılan tef 
tişat neticesinde 12,000 küsur 
liranın noksan olduğu görül
müş ve tahkikat tamik edilin
ce bu paranın ihtilas edildiği 
anlaşılmıştır. Veznedar Celal 
Bey hakkında istintak dairesi 
tahkikata devam etmektedir. 

Muhtelit mahkemeler 
fena bir hastalık aşılamıştır. Mu'htelit mahkemelerin bir 
insanlık namına hicap hissetti kıswı 6 eylüle faaliyete geçe
ren bu şeni vak' anın faili 35-40 : cektir . ......................................................................................................... _ 

Villiyette -
Yeni 
Vergiler 
Vilayet bütçesinde 
bazı tadilat icap 

ediyor 
Yeni vergi kanunları vilaye

te hemen kamilen, tebliğ edil
miş bulwımaktadr. 

Yeni kanunlar vilayet bütçe 
sinde bazı tadilat icrasını iatil 
:ıam etmektedir . 

Bu tadilat sayım vergisin
den yüzde otuz, arazi vergiıin 
den yüzde bir, müsakkafat ver 
giainde yüzde otuz teıızilatı i
cap ettirmektedir 

Y enoi yol vergisi kanunu da 
vergiyi indirmiş olduğundan 
bütçede bu kısım varidat ta 
azalmaktadır. Ancak eskiden 
Nafia, yol vergisinin yüzde el
lisini alıyordu. Şimdi yüzde on 
beşini alacaktır. 

Binaenaleyh bütçede bu su
retle tadilat yapılacaktır. 

Yeni bütçe ile vilayet san'at 
mektepleri için otuz dokuz bin 
lira, yatı mektepleri için kırk 
dokuz bin lira verecektir. 

lstanbuldaki yatı mektepleri 
nı. diğer taraflardan da talebe 
alındığı için civar vilayetler 
bütçelerinden dahi tahsisat ve
rilmektediı-. 

Mal müdürleri içtimaı 
Mal müdürleri dün Defter

dar Şefik Beyin riyasetinde bir 
içtima aktetmişlerdir. 

Bu içtimada maaş yoklama
ları ile 1 eylülde başlayacak O· 

lan eytam, eramil ve mütekai
din maaşlarının sureti tevzii 
hakkında tanzim edilen talimat 
namenin tatbik sureti hakkında Ayni kararname ile taze ve 

tuzlu balık hakkındaki mem· 
nuiyet de kaldınlmışhr • 

Fındık ihracatımız 

L_Ol'!nın p~muk istihsalatı
merı~h n ihtiyacatından pek 
nın cı :duğu haberinin bais ol 
faz!a ~iat düşkünlüğü, bu haf
du~u h ziyade artınıt ve Ame-

Giresondan Ofise gelen ma· t~ a ~·stahsilatından olmıyan 
lumata nazaran bu mıntakadan nka ınuamuk nevilerine de sira 

d'"er P 

Talebeye iki de profesör refakat 
etmektedir. Talebe şehrimizde bir 
kaç gün kalacaktır. 

Darülfünunda imtihan 
Darülfünunda eylul devresi İm· 

tihanları 1 ey!Ulde batlayacak 30 
eylule kadar devam edecektir. 

Samatyada deniz kena ~rü;:;;~ÜRüştü B. 
rında bir ceset bul un d u tü ~:r;cyüen ~~~~~e!ı:v~ı!~!: 

geçen senenin ağustosu orta·' ıg t ittir. Bunun neticesi o-
b . 15 yet e ın . k . &ından u senenın ağustos k J3ereZılya pamu pıyasa-

ine kadar muhtelif ecnebi mem !ara n fiatleri geçen haftaya 
1 k 1 1. k tarını 'I · e et ere 4.106.000 ıra ıyme· n 10 puvan gerı emıı· 
tinde 6.918.000 kilo iç fındıkih ~aza~:rezilya pa:ınuklan sabıı, 
ta.ç edilmi~tir. Baalıca müşteri tır. · et bahtolmuş ve 970 

r r eınnunıY • 

Ekspres kalkacak mı? 
Söylendlfine göre Devlet Demir 

yolları idareıi Ankara . lstanbul 
ekspresini kaldırmak fikrindedir. 
Buna mukabil posta trenleri Anka
ra' dan lstanbul'a 16 saatte gelecek
lerdir. 

Limanda da mühim bir sigara 
kağıdı kaçakçısı yakalandı ) 

ler sırasile Almanya, İtalya ve ın I Brezilya pamugu satıl-
İngilteredir. baya Liverpool'da bulunan 

....... ' 
Giresonda yeni mahsul üze· ınıttık ınikdarı, 27.190 balya. 

tine muamele başlamıştır. Fi- paınu 
•ti · · "I d dır. ~ er ıyı ve sag am ır. • ............................. - .... .... 

M;-;rif"··;;kif~ti kadro 
ları hazırlan~ı. 

M 
'f vekaletı yem kadroları 

) aarı 
ANKARA, 23 (Telefon -:-: d t bliğat yapılacaktır. 

'lıa.zırlamaktadır. Bu hafta ıçınl ~ . elga edilmiş olan maarif 
. "yet erı ı d Ad Yem kadrolarda memuu .

1 
. t'r Bu meyan a ana 

. · · 'f verı mış 1 
• ı· · d b' eınınlerıne de bırer v~ı .e de Galatasaray ısesı e e ı-

\tıaarif emini İsmail Habıp Bey. 
l'a.t muallimliğine tayin edilıniştır ' 

dedenler ecnebi müte· unger say ki 
hassıs kullanamayaca ar .. 

•• 

1 f la) _ Sahillerimizde sünger say. 
ANKARA, 23 (Tehe ons kullanmaları menolunmuştur ve 1 b' "te assı 

edenlerin ccnc ı mu b 'b' mütehassıslar memleketlerine 
ahillerimizde çalışan u gı 1 

önmüşlerdir. 'b' üteşebbisler Türk mütehassıs 
Bundan sonra ~u gı 1 m 

ıtihdam edeceklerdır · 

Para bulundu 
SOn zamanlarda Gönen'de muh

telif yerler kazılırken toprafm al
tından Romalılara ait kıymetli eşya 
ve paralar çıkmaktadır. Bu paralar 
ve eıya tetkik edilmektedir. 

Bizde işsizler 
. (Başı Birinci sahifede) 

ne için en hayati ihtiyaçları
mızı bile kısmış bulunuyoruz. 
Her vesile ile, gençleri memu
riyet hayatına değil, serbest 
hayata atılmağa teşvik etmek
teyiz. Halbuki daralan şey, iş
te bu serbest hayat sahasıdır. 
Bu halde işsizlerin muhtaç ol
duğu çalışma sahasını hangi 
vasıtalarla temin edeceğiz? Ye 
ni işler yaratmak için lazım o
lan milyonları nereden bulaca
ğız? 

Bu sermayeyi ne dahilden 
bulmak mümkündür, ne de 
bütçeye tahmil etmek kabil-

b • ı·" • kk "'J it• dir. Memlekette yeni İş ve ça· stanhul idman ır ıgı teşe u e 1 lışma sabalan açacak olan ~er-
(Başı birinci s~hilede) 

lr ve aralarında lık maçı ter
<lp edeceklerdir. Birliğin lik 
ıaçlarına bu h~fta batlaması 
•ukarrerdir . 
Birliğin müessisi bulun_an 

mayeyi olsa olsa yalnız harıç~e 
etmiştir. Memleketimizin he- b I bT . Harici sermayeııın 
men hemen her tarafında spo- u a 1 ırız. b" "k 

run bu gu"zel şubesi terakki e- ne kadar müşkülat, ne h ur: 
· t' • hele bazı a va e 

k 1 1 d b d ıs ıgna, tek 
derken Çan ırı ı ar a un an ne ağır şartlarla bir m~ -~ 
istifade etmek istemişler ve te girdiğini biliyo~- y ı~~ ~~
resmini koyduğumuz güzel kor le iken, siyasi ve ıktısadı ıstı • 
tu vücude getirerek çalışmağa !alimize dokunmara~ak şartlar 
başlamışlardır. İstanbuld~ la memleketin ı~t.'yaçlar_ın_a, 
kıymetli oyuncumuz Necmı . et müvazeneaının temını-

tıcar . . 
1 

Limanda mühim bir sigara 
kağıdı: kaçakçılığı yapan İbra
'him namında birisi yakalanmış 
tır. Kaçakçı İbrahim limanda 
bulunan Eğe vapurunda kol
tuğunda bir paket olduğu hal
de şüpheli bir surette dolaştı
- 1 görülınüş ve zabıta memur
farınm nazarı dikkatini celbet

miştir. Yapılan taharriyat neti 
cesinde pakette} 799destekaçak 
sigara kağıdı ile ipekli kary~la 
örtüleri bulunmuştur. Mezkur 
eşya müsadere edilmiş ve k~
çakçı İbrahim hakkında tahkı
kata başlanınıştır . 

Bir ceset bulundu 
Samatyada deniz kenarında 35 
yaşlarında henüz hüviyeti an 
I la.mayan bir erkek cesedi 
aşı · · K f' "d zuhur etmıştır. ey ıyet mu • 
deiumuıniliğe ve zabıtaya ha 
ber verilmiştir • 

Hapisane firarileri 
Hapishaneden berayı tedavi 

EmrazıAkliye hastanesine gön 
derilen boksör Kemal, Demirci 
ti Hüseyin, Ali ve Ömerin 
hastaneden firar ettiklerini ve 
bunlardan üçünün yakalandığı 
nı yazmıştık. Bunlardan Hak
kında idam talebinde bulunu
lan Ömer henüz yakalanmamış 
tır. Zabıta izi üzerinde bulun
duğu cihetle bugün yakalan
ması muhtemeldir • 

lüp murahhasları yarın ılk 
ongrelerini yaparak, ilk mer
ezi umumi hey' etini seçecek
~r "e teşekküllerini resmi ma 
11ınata bildirecekleı·dir. · · 

Beyi celbetmek suretile bu s~o ne, dolayısile de ışsız e~ ye-
ra ne kadar ehemmiyet verdik ni iş açılmasına yarılyac~ .. •e~- Alacak yüzfinden 
lerini göstermiş oluyorlar. ınayeyi hariçten bu ma u.~•-

Bu teşekkül spor mehafilin
e alaka ve dikkat uyandırmış 
'r. 

Çankırıda tenis 

k d ··ıd· Bunun ıçın Samatyada arabacı Beyazıt Muntazaman entrenman ya· di yo egı ır. 
panÇankırı tenisçile~in'.n yakın kazanmayı olduğu kadar k~- mahallesinin Kesedar sokağın. 
istikbalde memleketımıze bu zandırmayı daha evvelden go- da oturan Şadi Ef. ye, Bayram 

1 ka ze almalıdır. Ölü bir halde ya- paşa korucusu Demir, Merkez 
sporda çok iyi oyuncu ar · t n memleketin servetlerini 
Zandlracakları muhakkaktır. a I . I t · B efendi korucusu Rami ve arka. 

başka tür ü ış e em_e~ız._ . u d 1 . 
b .. "k ehı'rlerı'mizde te b daşı ı· slam namın a cı üç kişi Di ·er uyu Ş tedbir ve zaruret, ızım ıçın, 

g " ·· ı · h Samatya caddesinde rast gel nisin ilerlediğini goruyoruz. yalnız buhran sene erme ma • Ef d 
b 1 h 'kt mişler ve Şadi en iden ala. 

mıı ve üç kiti de borcuna mu
kabil ceket ve elbisesini alarak 
kaçmışlar ve hafif surette ba
şından yaralamışlardır . 

Bu da başkası 
Edirnekapıda Kabakulakta 

oturan elektrikçi Hayri Efendi 
bundan üç gün mukaddem bin 
diği otomobilin bedelini ve-1D1e 
diğinden dün akşam mezkur o 
tomobilin şoförü Oksiyan Efen 
di ile muavini Fatih ile Kara. 
gümrük arasında Hayri Efon
diye tesadüf etmişler ve parayı 
İstemişlerdir. Bunun üzerine 
şoför Oksiyan ve muavini 150 
lirasını zorla almışlarsa da ya
kalanmışlardır . 

Yan kesicilik 
Taksimde mukim tramvay 

makasçılarından Zekeriyya E
fendi İstiklal caddesinden ge
çerken sabıkalılardan Eıref 

yankesicilik suretile saatini ça
larken yakalanmıtşır . 

Yangın başlangıcı 
Y eniköyde Raif paşa zade 

Fuat Beyin yalısında dün 14,5 
ta ocak bacasındaki kurumlar 
ateş alarak yangın çıkmıt sira 
yetine meydan verilmeden sön 
dürülmüştür. Tahkikata baş
lanmıştır. 

Kaçak rakı bulundu 

dan şehrimize gelmiştir. Ha
riciye Vekili dört gün şehri
mizde kalacak ve bu esnada 
Yalovaya giderek Gazi Haz
retlerine arzı tazimat edecek
tir. Tevfik Rüttü Bey önümüz 
deki çarşanba güoü Cenevre
ye müteveccihen şehrimizden 
mufarakat edecektir. Hariciye 
Kalemi mahsus müdürü Ke
mal İzzet Bey müşarünileyhin 
maiyetinde bulunacaktır . 
Hariciye vekilini ziyaret 

lST ANBUL, 23 (A.A.) -
Başvekil İsmet Paşa Hazretle
ri akşam üatü Tevfik Rüştü Be 
yefendini Y eniköydeki ha.nesin 
de ziyaret etmişlerdir .. 

-~··----
Tifo kalmamış gibidir 

Tifo hastalığı eskisine naza
ran çok azalmıştır. Sıhhiye mü 
düriyeti tarafından alınan teda 
bir neticesinde tifonun önüne 
geçilmiştir. Yeni bir vak'a yok 
tur. Halkın Sıhhiye müdüriye
tince temin edilen aşı istasyon 
larına müracaat ederek aşılan
maları lazımdır. 

Memlekette 

Laz Hüseyin takip 
ediliyor 

Gelen malUmata nazaran Bursa .. 
Gemlik şosesi üzerinde soyguncu· 
luk yapanlardan Orhangazinin Ge
m:ç l.öyünden Collat oğlu Halil tes
lim uhruştu'r. 

Jandarma Laz Hüseyini 
meşguldür. 

takiple 

Belediyede --
Sokaklar ten-

tutulacak ,,. . 
___.......,.__ o· 

inşaat sahiplerine ·: 
ihtarat yapı!::b , 

' lntaat dolayısile caddelercle k& 
dırım Üzerine kum, çimento ve •• 
re yığılarak caddenin kirlenmesin 
sehebi:·et verilmektedir. Badema \ 
gibi yığınların boş arsalarda yapıl 
maıı alikadar)ara tamim edilmiıtl 

Gülhane parkında 
Giilhane parkı ıurlarınıo önü~ 

demiı· parmaklık çevrildiği hal•. 
· · · ·ı k ·ı· m ne ıçerı gın ere ı an yapışta 

nazarı dikkati celbetmiştir. Ba.a· 
buralara ilin yapııtıran1ar şidcr
tecziye edilecektir. tk 

Tanzifat işleri ıa-
Tanzifat arabalarının ıcıa da

ları mıntakalarda her sot.. 931 
da muayyen zamanlarda uğchırı. 
!arı •.nlaşılmışhr. Çöpçüler 
lann muıavi kısımlara tal. 

>şeme 

Belediye bütç." eri. 
tenzili dolayısile yer ... 

daimi en t.Ümence al • ~ 
redir. Bütçe b. ay nil ~..,.: 
rayi tasdik vekalete gön '-

Plajlar için talimatnam 
Belediye daimi encümeni p~j 

için bir talimatnanıe yapmağa k ı·s 

vermiş ve bunun için hazu-lıkltt~ 

başlanmı§lır. TA.liınatnamede ıı 

şeraite bilhassa dikkat edilecek 
Keza fiyatlerde mazbut bir eor
raptedilecektir. •e 

Otobüs talimatnamı 8• 
Otobüs talimatnameıinin fite 

kinden beri 8 otobüsün ruhoallat 
istirdat edilerek seyrüseferderpa
nedilmiştir. Talimatnameninırı. 

maddesine muhalif har -ket 
otobüs 1 ay muvakkatan sefe• 
menedilmektedir. Bir ve daha ca 
de maddeye muhalif hareket 
ler ilelebet seferden menediL 
dir. Bu şekilde seferden meı 
otobüı ve şoförü bir daha he 
bir tekilde faaliyette bulunn 
müsaade edilmemektedir. 

Zafer bayramında y. 
pılac'ak tenezzühle 
Zafer gününe müsadif 3( 

ğustos pazar günü Evkaf ı 

murları tarafındl\,n bir c:IEya 
gezintisi tertip edilmiıt'llerin 
keti hayriyenin 66 numa.:ıüra
purile pazar günü sabal al ı 
saat 10 da köprüden hare! a
dilerek Yalova ya gidilecc.k""' 
avdetle adalar ve boğaziçinc 
uğratılarak köprüye gelinecek
tir. Vapurda bando ve cazdant 
bulunacaktır . 

Himayei etfal cemiyeti c 
ayni günde bir deniz gezinti
tertip etmiştir. Seyrisefain'" 
Kalamış vapuru köprüden sr 
at 13,5 ta hareket ederek Y <il 
!ovaya gidecek. Avdetinde aca, 
!arada ve boğaziçinde bir gez,. 
ti yaptıktan sonra köprüy~.,.... 
lecektir. Bunda da şehir 1::.ı. 
dosu ve cazbant bulunac ; 

'<it 

M. Suriç 
Rus sefiri M. Suriç C ap 

lar dün Ankaradan şeh_ -
ze gelmiştir . ~ 

Salih Bey 
Bilecik meb'uau Sıılı . ( 

Romanya vapurile ve Köstt"n 
ce tarikile berayı tedavi Viy""l 
naya gitmittir . 

Haber aldığımıza göre Çan
ltıda tenis baslamıştır. Bu gü 
~l faaliyete ö~ayak olan mü
endis Al dullah Tiryaki Bey
it.Bu zat bütün masarifatı biz 
lt kendisi tarafından tediye O· 

lnntak şartile Çankırı tenis 
ıerakı.ı~ ...... , •-:~ kn ... t h~ive 

T abiidir ki böyle şa si ça ışma sus değil; bu ran geçtı. e_n l d 
k 'dd 1 tt caklarını ist-ıniş er ir. Şadi 

la ·,·Ia Türkiye tenisçileri isti • sonra da ayni şı et .'.! varı ır. cl d 1 d - d Azim masraflar yaparak tenezzu"h uapurile . t Siirt Meb'usu Efen i e parns1 o ma ıgın an 
halde çok kıymetli hir vazıye e MAHMUT bahsederek bağırmağa başla- safaıcına çıkanlara bulutların azfrliği l 

P ,_ngaltıı:la Meşrutiyt mahal 1 

lesinde Hacı Mansur sokağın
da 78 numaralı hanede sakin 
Osman oğlu Kemal Efendinin 
kaçak rab İmal ettiği ihbar e
dilmiş ve inhisar memurları 
tarafnıdan yapılan arama neti 
cesinde bir bakır kazan bir ba
kır kapak ve bir bakır nakil 
bir testi kaçak rakı bulunmuş 

müsadere edilmiştir. Kaçakçı 

Kemal Efendi de :.abıtaca ya
kalanmıştır 

~eleceklerdir. ~------------,::::,:,::.::..:_ __ .:_::.::.: ________ _:_ ______________________________________________ __:: ________________ ~ __ ..;;.. ______ .._ __________ __ 
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.• ıdesi "Milliyet" tir. 

tt.GUSTOS 1931 
m EHANE - Ankara cadde
,01 "ıoo Telaraf aclreoi: Milliyet, 

Jı"'l 
ta T.ı.fon numaralan: 
ru431 l - 24312 - 24!113 

la 
lı4BONE tJCRETLERl 
t\ Türlöye için Hariç için 
•Ylıiı 400 kurvı 800 kuruı 

vı " 
7llO .. 1400 .. 

g .. 1400 .. 2700 .. 

18elen ~rak geri verilmez 
lere . _, __ 10 '··· lf'J. geçen nuıb...,. 1U1Nt 

sağdır ·ete ve matbaaya ait iıler 
ayn d,iriyrle müracaat edilir. 
birlı'.,.miz ilanların mes'uliyetini 
taniftmeı:. 

dmühıu..,ünkü Hava 
ır, ya:r· __ 

ru, 0 ıı azami hararet 28 , 
dır ki , 19 derece idi. Bu
dünya~ıZgir poyraz hava 

rı bile b 

İradenin .::::;:i~at.lp;::. 
y.eseıinij 1 
tılal lW:;m.:-ı:=oilil--
bir 1co (N d. ) . . 
gale.Je e ım ıçın 
tir1'iedim) e heykel dikmeli 
i dikmemeli mi diye ortaya 
,ıp aözün akisleri, dedikodu 

•'.d'devam edip duruyor. Şimdi 
rı ,, bir (tez) daha çıktı. 

Neclim) ilk heykeli dikile
nmtair midir? 
ve fil. bu bahsi daha uzatıraak 
en pn birinde : 

· tCanım, bu Nedim dediği-
mıt . d' ? B"' 1 b" . t l •m ır.. oy e ır şaır a-

1,.um ! Diyecek ukalala
hi ya:peyda olması pek muhte 
recekı~. 

nız sif bu bahsin baılanğıcında 
vaaıta"adığım için heykeli ki
'V h · kıre}< istediğini bilmiyo-
eki.;Eğer bu zat heykel dike

ze eya diktirecek kudrette 
pervas,seye sormadan dikain, 
küme 

0

likmiyeceğim diye ilan 
mandab zavallı tairin ruhunu 
l'e dahJecek sözlerin arkası ke 

ı:a sevi 
recel-•i'm gazetesinde bu müna 

le ;azılmış bir yazı oku-
ce ve B h'b" Fik d J ent sa ı ı, ret mer-
ı·~ ı da ileri sürdiikten. son
ab'. derini şu sualle bitiriyor

za ıt 

ıönd« . d ben d c4-916 senelerın e 
ı.r asaray mektebinde talebe 

ga ın<.. .~-tebin bahçesine Fik
yap.~ag~ heykelini dikeceği:ır. 
harıcı Yd l d l d 

t en paı top a ı ar ı. 
tı atas. .. 1 h tt" b' 

h 
•un yuz erce, a a :n-

aya 'ı· . . B .. . ,,.. ırayı geçmifh. ugun 
gız tep bahçesinde heykel yok 
-~.Merak ediyorum. Bu pa-

mı ld ? • t ne o u . ., 
i:e,?ize bunun cevabım verebi
kı 1 'll. O zaman toplanan bu 
koz ;t paraların ekıeriai deve ol 

shl• tu. Belki bu da öyle olmut 
:ı:ır 

bütl« 
diye h.mir = Paris 
amda,et. Bu yeni muadeleyi 
aank · posta idaresi kurdu ... 
feler t,e zaman bir yere gitsem 
tünde~ Laman oradan lstanbula 
kuca · p göndersem behemehal 

~lLLlYET PAZARTESl 24 -Yunan •• suren Başvekili ismet Pş. Hz. ile 2,5 saat 
O A 

samımı 

(Başı birinci sııhifede) 
yanatmııtık. Motörde Tevfik Rüt
tü Reyden maada Bllfvekil hmet 
Paşa namına M. Venizelos'a beyanı 
h.,,..mediye ııelen Baıvei<ilet kale
mi mahsus müdürü V edit Bey Ha
riciye kalemi mahıuı müdürü Ke
mal A:ııiz Bey, Yunan sefarethaneoi 
erkanı vardı. Haota bulunan Yunan 
sefiri Batvekilini ntilrbele ııeleme

miıti. 

ilk karşılaşma 
M. VenUıelo•'un maiyeti tarafın

c1 .. iıtikbal edilen Hariciye Vekili 
ve maiyeti vapurun salonuna İtal e

dildiler. Bir dakika sonra da M. Ve
nizelos büyük bir neıe ile salona 
ııirdi ve Tevfik Rüştü Beyin elleri
ni sıkarken franıızca olarak: 

- Nasılsınız aziz vekilim, 
!jizi gördüğüne bilseniz o kıı
dar memnunum ki? ismet Pa
şa Hazretleri nasıllar Ankara
dalıır mı? dedi. 

Tevfik Rü§tÜ Bey ayni samimi 
eda ile ve ayni memnuniyet ve nqe 

ile Yunan Baıvekiline beyanı hota
medi etti, kendilerini görmekle çok 
memnun ve mes'ut olduğunu, Baş

vekil l•met Pa!anın lstanbulda bu
lunduğunu kendilerile görütmekten 
90k memnun kalacaklarını, çok iyi 
olduklarını söyledi. .. 

Şimdi iki vekil salonda yan yana 
oturuyor ve çok samimi İki doıt o

larak konu,uyorlar. 
M. Venizelos'un Gazi Hz. nin 

ıihhat ve afiyetleri hakkında sordu
ğu suale Tevfik Rüıtü Bey: 

- Reiscümhur Hz. Yalova'dalar 
ve çok iyilerdir, dedikten sonra M. 
Venizelostan seyahatleri hakkında 

malumat istediler. Yunan Baıvekili 

gülerek anlatıyordu: 
- Şimal memleketlerinde çok ü

~üdüm. Kalın elbiseler de almamıı

tnn. Adeta kürkümü aradım. Hep 
me.m)eketlerimizi anıyor, ııcak ha
valarımızı günetli semamızı dütünü 

yordum. 

lstanbulda mı idiniz? 
Sonra ııülerek ili ve ediyor: 

- Si:ıi tekrar ııördüiüme o ka
dar memnunum kil Ne bot teoadüf -· .. , ...................................... ~ ... .. 
mektup lstanbula on altı gün
de gelmişti ... Bir kaç ay evvel 
Ankaradan gönderdiğim mek· 
tuplanm, yolda sırroldu ve ls
tanbula gelmedi ... Bütün bun
lardan şikayet eder tarzda yaz 
dığım yazılara Posta idaresi kı 
zar ve benden veaika İsterdi-.. 
Budefa idareyi lehülhamt mem 
nun edecek vaziyetteyim. Ba
kınız: 

lzmir ile İstanbul arasındaki 
yol vapur veya Bandırma tari
kile 20, 21 saattir. Bu ayın 19 
uncu günü sabahleyin vapur
dan lzmire çıkar çıkmaz poata 
ladığım birkaç mektup iki gün 
lznıirde ve uçuncü gü
nü de 11tanbula avdet için seya 
hat ettikten sonra 21 ağuatoa 
latanbula vardığım zaman da
ba yerlerine verilmemitti. An
cak 22 ağustosta tevzi edildi. 
Yani 19 dan 22 ye kadar dört 
günde Pariate çıkan gazeteler 
de aynı müddette lstanbulda 
elimize geliyor. 

lzmiri Parise müsavi m"sa
feye getirmek şerefi lstanbul 
ve İzmir posta idareleri araaın 
da taksim edilecek kadar bü
yük ve kafidir ... 

FELEK 

b~r mülakatta bulundu .. 
bu! lstanbulda mı idiniz? 

Tevfik Rüttü Bey cevap veriyor: 
- Hayır ekselans, bueün geldim. 

Bir dakika evime ufradım, doğru si
ze: geliyorum. 

- Bu oeyahat benim için değil, 

değil mi Tevfik Rü,tü Beyefendi. 
Eğer öyle iıe bundan çok memnun 
ve mea'ut olmama rağmen, çok mah 

cup ta olurdum! 
Biraz sonra her iki devlet recü

lü ba,baıa konu,ımıia ba,lachlar. 
Saat bire yaklafıyordu. Y eniköy

deki ikametııihında kıoa bir tevek
kuftan sonra doğruca vapura gelen 

Tevfik Rü,tü Bey de yemek yeme
mitti. M. Venizeloı'la beraber ye

mek salonuna indiler ve orada u~un 

müddet konuşmQrına devam etti

ler. 
M. Venizelos'a kalemi mahsus 

tefi M. Lambrous, SeliıJk meb'u•u 
ve "Elefteron Vima,, a:azetesi. siyaıi 

muharriri doktor M. N. Zarifis, A
tina ajansı müdürü M. Vekiarelli, 
ve jandarma ylizba,ısı M Rufoya
nakis refakat etmekteler. 

Deniz; sevgisi 
1 ki recülü devlet baıbaşa konv

turlarken a•zeteci misafirlerle vapu 

run üıt ı;üveriesinde her ikisinin 
de çok iyi bildikleri lstanbuldan, 
ve M. Venizelos'un seyahatıncian 

batediyoruz .. 
M. Zarifiı diyor ki: 
- M. V enizelos denizi çok ıever 

Hava da güzeldi, seyahatından çok 
memnun oldu. Fnnsada bir tedavi 
seyahatrna çıknutb, oradan Roınan 
yayı ziyşrete gitti. Romanyada dört 

ııün kaldı. Gördüiü hüsnü kabul
dan çok mütehaa11s olclu. Bizaat Ro 
QJen batvekili kencllsile beraber 
Köıtenceye kadar ııeldi ve M. Ve
ni.zeloı'u vapura yerlqtirdikten ıon 

ra a•det etti ... Ben vaktlle Bulgariı
tanda Rumlar aleyhinde büyük bir 
galeyan varken lstanbula lltiea rl
mit ve burada iki ıene Boyacrkö ... 
yünde oturmuıtum 

Hanıi villa? 
Atina ajanıı müdürü 50l"UyOI": 

- Peki Villa Zarifi nerede idi? 
- Hanııi villa? - Tü,.q. olarak 

- Benim ki bir belcar oda11 idi. O 
zamanlar türkçe öğrenmek istedim, 
biraz çalı9tım da. Fakat iyi türkçe 
lıilen bir arkadatnnm bir gün bir 
cümleyi anlamakta uiradıiı müJki· 
lltı gorerelc bundan vazııeçtim. Ma
amafih yeni türk harflerile yuılmıı 
bir gazeteyi §İmdi okuyorum ve bil
diğim bir kaç kelime ııayeoinde bi
raz an1ıyorum bilP.. 

Mükilem.nize devam ederken 
bir taraftan da Boğaziçinin manza
rasını seyrediyoruz. Miıaflrler ye9il 
bahçeler anıaıncla aerpilmiı beyaz 
köıkleri zevkle seyrediyor. Mehtap

Ji ııecelerde yapb)rları Bolu ileın~ 
lerinden melalla bahaediyowier. 

- Burada kendimizi memleketi
mizde zanediyoru:ı:. latanbulu ııör

mekle ne kadar meo'ut olduğumuzu 
tarif imkanıızdır! diyorlar. 

Milliyet için .. 
Vapur HiOIU'a yakla,iyor, vekil

ler bili konu§uyorlardL M. Venize
los'un huıuıi kalem müdüründen 
rica ettim: 

- Tavanut edinde birkaç kelime 
söylemek lütfünde bulunsunlar. 

Bir dt.kika sonra haber geldi. 
M. V enizeloı kah vemiz.i içelim 
memnuniyetle görüıürüz demek 

lutfünda bulunmuı. 
Birkaç dakika sonra Tevfik Rüt-

tü Beyle beraber ııüverteye çıktılar. 
Tevfik Rüıtü Bey tarafından Y u
nan baş' ekiliııe taktim edildim. M. 
Veni<elos Tevfik Rüştü Beyden 
müsaade alarak ayrıldı ve kendiıine 
has olan nezaketile: 

- Buyurum konutalım dedi. 
- Ekselans gazetemizin Türk 

efkarı umumiyesine ibliğını arzu 
buyurduğunuz emirlerinizi almak 

isterdim. 
- Obalde ~unları l&ayıt etmenizi 

rica edeceğim. Güzel memleketinizi 

tekrar• ııörmcğe muvaffak olduğum 
için çok mes'udum. 

M. 1t eniz;elosun beyanatı 
Kıymetli doıtum Tevfik Rüştü 

Beyefendile müşerref oldum, biraz 
sonra da ismet Pf. Hz. ile cörüte
ceğimi ümit etmekteyim. Bu telaki
lerden ne kadar ınemnun olduğumu 
ifadeden acizim". 

Bir dakika tevefküf etli. Mavi 
gözlerinin küçük hareketlerle kırpa
rak: 

- Her iki memleket arasın
daki münasebattan bahsetmek 
lazım gelirse diye bilirki on ay 
evvel yııpılan itilaflar yalnız 

iki hükumet arıısmda yapılmış 
itilBllar değildir. Bunlıırı her 
iki millet benimsemiş ve ka
bul etmiştir. On ııydan beri 
yapılan mütekabil seyahat/ar 
bunun en sarih delilidir. Türk 
ve Yunan seyahlarına her iki 
memlekette gösterilen hüsnü 
kabüller her ki milletin ne ka
dar samimi bir anlaşmaya vıır
dıklarını gösteren çok kıymet
li misallerdir. Ben Giritliyim, 
son zamanlarda hemşerilerim
den 300 kişi lstanbulu ziyare
te gelmişlerdi. Avdetlerinde 
giirdükleri misafirperverlik -
ten çok büyük bir memnuni
yetle bahsettiler. 

- Ekselans hatta tekrar 
geleceklerini de söylemişler
di. 

- Elbette! Onlar da baflrıı
Jarı da geleceklerdir. Ve bu 
mütekabil ziyaretler dııima te
vali edecektir." 

M. Venizelos birkııç saniye 
yine etrııfıı baktı ve beyanatı
na ba~ladığı cümle ile nihayet 
verdi. 

- Tekrar Türkiyeye gel
diğime hakikatan çok mem
nunum! 

Rıhtıma ganaıırken 
Artılı. vapur rıhtıma yanaJmak 

üzere idi. Sahilde binlerce insan 
Yunan batvelôlini ııönnek üzere 
toplarunıt bekliyorlar. M. Ve.U
loı Tevfik Rüttü Beye bu kalabalı
itı ııöstererek eliyor ki: 

- Vapurda olduiumuza tükYet
mek lazım. Y okwa, bu kalabalıkta 

ezilirdik . 

Vaııur rıhtıma yanaımadan ev
vel lstanbul vali ve Belediye reiıi 

Muhiddin Bey vapura çikti M. Ve
nizelos'a şehir namına beyanı hoıa
medi eyledi, ve M. V enizeloı'un 

karaya çıkar çıkmaz vilayet maka
mını ziyaret edeceğini haber alarak 
derhal avdet etti. M. Venizelos va
burun yanıı~masına İntizar etmeden 

etrafta dolllfan Soğütlü yatıla kara
ya çıkmak arzusunu izhar ettiiin
den yat vapura yanaıtı ve M. Veni
zelos1la maiyetini alarak Saraybur .. 
nu rıhtımına yanaştı. Buraddan da 

M 1 Z AH 

Sergide 
Sergide son derece zayıf bir 

kadın portresi.. Kucaimda da 
bir köpek tutuyor. Çallıya sor. 
dular: 

- Bu kim? 
- Efendim, bu ... Bu bir kö 

pek .. Kemikleri mubafaza edi
yor. 

Sigorta 
- Hayatımı on bin liraya 

sigorta ettim karıcığım .. 
- Ah, siz erkekler itte hep 

böyle hodbinsinizdir. Hiç karı
larınızı düşünmezsiniz. 

Piyano 
- Kızımı her gün beş saat 

piyano çalıştırıyorum . 
- Yapmayın! Sonra bıkar, 

bir daha piyanoya oturmaz. 
- işte onun i in ya .. 

Naşit Bey Temsilleri 
Çarşıkapı Feyziati bahçesin

de tiyatro sahneler kelebeği 
Hermine Hanımın iştirakile 
büyük müsamere 

Duhuliye 30 kuruş, tafsilat 
el ilanlarındadn. 

Ü sküdarda Hale sinemasın
da (Vals Rüyası) mümessili 
Villi Friç 

-------···· .. ·····--····-····-
otomobillerle vilayete gidildi. 

Vilô.gete iaaei ziyaret 
Viliyat medhalinde bir polis 

müfrezesi resmi selimi İfa etmek 

üzere mevki alıruıtı. Saat dört rad
delerinde vilayete gel~n M. Veni~ 
lo• 5 dakika kadar vali Beyin nez
dinde kaldı ve tekrar otomobillerle 
Söğütlü yatına avdet edildi. 

ismet Pş. Hz;. ile mülakat 
M. Venizeloı yatın doğru Dol

mabahçe serayına hareketini arzu 

ettiklerini söylediler. Başvekil h
met Pata kıymetli misafirimizi sa

rayda beklemekte idiler. 

M. Venizelos Dolmabahqe sara
yında Ba,vekil Pata ile iki buçuk 
saat kadar görüttilkten oonra saray
dan Patrikhaneye ııitmelr lizere ay
rıldı. Bllfvelôl Pata M. Venizeloa'u 
l"lhbma kadar tefiyi etti> ve motör 
rıhtnndan ayrdırken el sallayarak 

teni ettiler. 

Patrikhanede 
Saraydan doğru Patrikhaneye 

aid<'n M. V enizeloıu Patrikhane 
medbalinde ruhani reial<r kartıla

yarak cloiru Patrik efendinin me
ıai odaaına ııötürdüler. M. Venize
lo• ortodoks usulü veçhile Patrik 
efendinin elini öptü ve mumaileyh 
tarafından takti• edlldi. Patrik efen 
elinin mesai odasına M. Venizeloı'u 
yakından ııörmek iıtiyen bir çok 
zevat toplanmıttL Bet dalı.ik•lılı. bir 
iıtirabattan sonra M. Venizeloı 

Patrikten mü.&ade iıtedi ayrıldı. 

Patrik efendi bu esnada evvelce he
:aırlamıt olduğu dört kıymettar dini 
kitabı misafirine taktim etti. aynı 
menısimle t"!yi edilen M. V eni...Joa 
motörle doğruca Y eniköydelö Yu
nan sefarethanesine gitti. 

G!ceki ziyafet 
Gece sefarette M. Venizelos ıe

refine hususi mahiyette bir ziyafet 
verilmit ve Başvekil hmet Pa§a ile 
Hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
de ziyafette hazır bulunmuşlardır.; 

Geceyi vapurda ııeçiren M. V enize
loı bu sabah ıaat dokuzda geldiği 

vapurla Pireye müteveccihen tehri 

mizden aynlacaktır. 

Şoför 

Saint Lazarre istasyondan 
çıktıktan sonra madam Damb
lain durakladı. Parisin gürül
tiiaü, vesaiti nakliyenin bat 
döndürücü gidip geliıi, insan 
ların alakasızlığı, kendiaini a
deta korkuttu. Fakat pek ça
buk kendini topladı ve oradan 
geçen bir hamaldan rica etti: 

- Kuzum, bana şuradan 
bir otomobil çağırsana .. 

- Çağırayım madam.. 
- Aman, ben çok sinirli 

bir kadınım. Şu sepetler de 
yumurtalar da var. Onun için 
aklı batında, ya vat giden bir 
şoför çağır .. 

- Sen ml?rak etme .. 
Hamal şoförün birine yak

laştı. Parmağile kadını göster 
di ve gözlerile manalı biı· ifade 
ile kırptıktan sonra, şoförün 
kulağına eğildi ve bir şeyler 
söyledi. 

Öteki de aynı göz işaretile 
mükabele ederek, motörü itlet 
ti ve kadının bulunduğu yaya 
kaldırımın önünde durdu. 

Madam Damblain evvela se 
petlerini yerleştirdi ve sonra 
kendisi de geçip otururken: 

- Liyon istasyonuna gicl. 
ceğim, dedi. Daha trene bir 
saat vakit var. Onun için hız· 
lı gitme kuzum .. 

- Sen korkma! 
Otomobil yürüdü. Birçok 

dönemeçlerde mahirane mün
haniler çizdikten sonra Auber 
sokağına vardıkları zaman, fO 
för motöre son vitesi verdi. 
O zaman madam Damblain ba 
tırmağa batladı: 

- Daha yava.t ! Devrilece
ğiz. Acelemiz yok! 

Şoför homurdanıyordu: 
- Bunda acele macele yok, 

itte gidiyoruz. 
Otomobil Opera caddesini 

bir yalayıtta geçtikten sonra, 
Rivoli' ye saptı. Zavallı ma
dam Damblain mütemadiy
bağırıyordu: 

- Aman ya vat! 
bütün yumurtalarım 
Eyvahlar olsun.. 

Sepetteki 
kırıldı. 

- Daha iyiya ! O millet 
için hazırlanmış yumurta .. 

Otomobil az kalım bir ço
cuğu çiğneyecekti. Bir köpeği 
ezip geçti. Sanki açmıt gibi 
mesafeleri yiyordu. 

- Şoför, toför! Benim tre 
nime daha bir saat var. Niye 
böyle ko9uyoraun . 

Şoför cevap olmak üzere, 
kos koca Rivoli caddesini bir
kaç saniyede yuttu . 

Madam Damblain yine ba
ğırdı: 

- Eğer böyle gidersen, 
sana bahşit vermiyeceğim. 

Bu hitap şoförü büsbütün 

kızdırdı: 

- Sahtı§ vermiyeceksin 
ha! Dur ôyle ise .. Bak benim 
karakanat, daha nasıl uçarmış, 
göstereyim sana .. 

Bir saat kulesinde aaat, 
11 ,45 göste.-iyordu. Liyon so
kağında otomobil sanki yarışa 
girdi. Artık madam Damblain 
kö§eye büzülmüş, bir §ey •ÖY· 
!emiyordu. Görenler kendini 
ı\ll~ha emanet etmiş zanneder· 
!erdi. 

ı"ihayet Liyon istasyonuna 
vardılar. Yine bir köşeyi dön
dükten sonra, otomobil garın 
tam önüne geldi ve durdu . 

Saat 11,50 
Madam Damblain hemen 

indi. Sepetlerini çıkardı. Şofö. 
rün yanına gitti. Şoför, kadı· 
nm sinirini oynattığına mem
nun, ellerini oğuşturuyordu. 
Kimbilir kadın nasıl feryatlar 
edecek. Halbuki madam Damb 
lain şoföre: 

- Senden çok memnun ol· 
dum, diyince ıatırdı • 

- Nasıl, nasıl? 
- Sizden çok memnun ol-

dum. Hani sepetteki yumurta· 
lar kırılacak diye deiil ! Sepet· 
te zaten yumurta yok. Lahana 
var. 

te 

Sonra trene vaktim çok de
dim ya .. Yalan! Baksana, da
nna dar yeti§tik. Be, dakikam 
kaldı. Sen, sırf mi.işlerinin de h 

diği olmasın diye hızlı geldin. 
Zaten ben de onu İstiyordum. 

Şoför şaşırdı: 
- Y aaaa ! dedi . 
- Zahmetin 

frank bah,it ! Siz 
nız, mutlaka rteni 

1 b <e 
ıçın a İr ti 
olmasaydı. 

•e 
kaçıracak-

tım. 

Ve madam Damblain şofö
rün hayran nazarları önünde 
sepetlerini koluna takarak, ace 
le acele istasyona yürüdü . 

le 
Erzurum-Sıvas hattı 

ıi 
Hükumetle Erzurum - Sıvas hat n· 

'· h inıtaatı üzerinde miizakerata giri· 

ten Foks Broder Jirketi bu hatl1 
936 senesinde bitmek ve bedeli tak 
sitle tediye edilmek üzere inşa el· 
mek talebinde bulunmuıtur. 

İrtihal 

Iİ~ 

Tirede 39 uncu alay 3 üncü ty 
bölük kumandanı yüzba,ı Ce
vat elektrik §irketi memurla· '• 
rmdan Nihat ve Karagöz ga- ~ı 
zeteai idare müdü?ü ~t 
Beylerin pederleri Hasan Bey, I~· 
uzun zamandanberi müptela ı~ 
olduğu hastalıktan rehayap o- ~ı 
)amıyarak 21 ağustos 931 CU• r· 
ma günü Pangaltıdaki apa.rtı· 
manında eceli mevudile irtihali t, 
darbiika eylemiş ve Feriköyün 1• 
deki aile kabriatanına defnedil , 
miştir. Mevla rahmet eyleye. 

Nakli~ Kaza 

A.l'JA.r>C>L~ 
SIGORT ŞİRK.ETİ 

Türkiye İş Bankası 
Adres: 

4üncü Vakıf 

tarafından te,kil edilmiı,tir. 

1 
Telefon: ı Telgraf: 
I~t. 531 fmtiyaz 

H>osla teahhuru olur, yahut 
~um8tup zıyaa uğrar. Geçen se
ı~am,.,.tinadan gönderdiğim bir 
nrle_._. __________ !!"'" ____ "!"' __ ""!"~--~""!" ....... 11!"9 .... ""!""'""!"' .. "!!!'!"--mlll.!!!!"'!----mlll.!--Oll!'!!!!!!'!!"'~--------....... --!'lm!"'"""'!!!!'"_. ________ "!!!' __________________ ..., ____________ _,. __ ...,...,'""'!~--"!"!!~~..!!!!..'!!.~.--~~' 

ni zj1illiyet'in Edebi Romanı : 2 
lardı • • •• 

~::SAŞI DONUKLER 
den lbrahim Necmi 

.J 
maı Cazbandın velvelesi arasın
sünı. biribirine karışını§ çiftler ..• 
miulonun ortasına aıiıtamıya
düa adeta biribirlerine dokuna
çanıa kadar yaklaşıyor.. Dalga
yurdınusiki nağmelerine kendile
lıtani vererek akıyor, akıyor .. 
ları · • 
kabı Bak, bak, Semiha Naz-
dan.i Hanım Ferit Necdet Beyle 

Bansediyor. Dargın değiller 
yanıiydi onlar2 

ümı - Adam! Öyle dargınlık-
tan b k •• ça u geçer. 
yar.ır K ed b ? :I'? N - ocuı ner e aca a . 
. ı. . . Anka raya gitmiş .. 
lık ~htıyar•heyla Hanımı görüyor 
dakılere ka<I enç bir mektepli ile 
ve çocuk. ki 

k Semiha Hanımın 

- Evet, Semiha Hanımın 
iüc kocası Süreyya Beyden o
lan oğlu •.. 

- Sen de bunların hepsini 
tanıyorsun, yahu? 

- Ke9ke o kadar iyi taıu
masııydım.. Bunların adlııruu 
uzaktan duymak, yahut kendi
lerini ,öyle üstün körü tanı
mak iyidir. Fakat içlerini an
layınca .. 

- Bak, go,.uyor musun, 
i9te Neriman Cemtit Hanım 
da doktor Lütfi Beyle dansedi 
yor. 

- Kim bu genç hanım? 
- Ha! O Hanım bir edibe 

dir. Şiirler yazar, san'ati çok 

- Evli mi? 
- Ha! Evet, aöz de evli .. 
- Ne garip aöz: "Söz de ev 

li,, de ne demek? 
- itte bak, ta ileride, mer

divene yakın direğe dayanmIJ 
duran, zayif yüzlü, tirin bakıt 
lı adamı görüyor musun ? 

- Evet! 
- itte o, Atıf Çemtit Bey-

dir. Bu Hanımın kocası odur. 
- Onun yanında Yatlıca 

bir Hanım var, o kimdir? 
- O da kayın validesidir. 

Neriman Cemıit Hanımın an· 
neıi .. Nimet Hanım .• 

-? 
- Adam, tekaüdün biri! 

F okatrot bitmitti .. Kavalye
ler yorgun ellerini biribirine vu 
rarak tekrarını istiyorlardı. 

Re9idin omuzuna narin bir 
el dokundu : 

- Reşit Bey, 
- Hanrmfendi ! 
- Berıi dansetıirir misi-

niz ? 
Sarı bukleleri beyaz yüzii-

çehreli genç Hanımla Re§it 
Bey de oyunculara katıldılar. 

Manikürlü, etli bir elin, 
naslı nazlı davet i§areti .. Bu 
itaretin gittiği tarafta siyah 
elbiaeli bir gölgenin fırlıyarak 
giditi .. Fırlak gözlü bestegarın 
istemiye istemiye yer veriti .. 

Şimdi Muhteşem Nihat Ha 
nımfendinin ıııığında Cevat 
Bey, çukura kaçmıt ııözlerinin 
anlay19lı bakıtlarile dinliyor : 

- Affederaeniz, Cevat B, 
rahatsız ettim sizi. Fakat, çok 
merak ediyorum. Reşit Beyin 
haline .. Nesi var onun öyle? 

- Vallahi bilmem, Hanıme 
fendi, bu akşam biraz fazla 
yorgun galiba.. Gardende za
ten epice içmi~ti. Gidip yata 
hm, dedim. Dinlemedi. ille 
buraya da girmek istedi . 

- Bilir misiniz? Ben Reşi
di çok severim. Böyle fazla iç
mesinden adeta üzülüyorum. 

- Liitüfkarlığınız, Hanım 

fendi • 
Hayir, hayir, Reşit Be. 

nin kudretini bilirim. En bü
yük muharrirlerimizden biri •. 

- Kuzum Cevat Bey, bir 
yolunu bulup Retidi benim ya
nıma göndereme" miıiniz2 

- Çalışayım, Hanımefendi, 
fakat bu gece onu yatağına 
gönderebilsek daha iyi yapmıt 
oluruz, sanıyorum . 

- Ben de onu teskin etmek 
istiyorum da ... 

- Emredersiniz Hamme-
fendi !. 

- Re9it dansettiğin bu 
genç Hanım? 

- Sorma: Yürekler acısı 
bir zavalIJ. Fakir bir ailenin kı 
ziydı. I~ görüp kazanmak İs
tedi. Daktiloluk ettiği ticaret
hane sahibinin ihtirasına kur
ban gitti. 

- Şimdi? 
- Şimdi işte bu alemin için-

de ... 
- Evli mi? 
- Hayır! 
- Sen dans ederken, Muh-

çağırdı. Seni sordu . 
- Görmemiş mi beni? 
- Hayir, görmü§ ama, 

halinden meraka düşmüş. Seni 
yanına göndermemi rica etti. 

- Ya!.. 

- Maaşallah iiıtat, afiyette 
siniz intallah? 

- Teşekkür ederim, Şeyda 
Beyfencli! 

- Canım, efendim, bu ge
ce bir parçacık ta masamızı 
9enlendirir misiniz? Muhte
ıem Hanımefendi, Süheyla Ha 
nımefendi, Semiha Hanımefen 
di, Hep sizi görmek istiyor
lar 

- T etekkür ederim, efen
dim, biraz yorgunum da .. 

- Hadi canım efendim, 
liitfedin, biraz buyurun.. Ta
bii Cevat Beyfendi de beraber .. 

• 
- O! Maşallah! 
- Nasıl oldu da teııezzuı 

ettiniz ? 
- Nerelerdesiniz acanım? 

Şöyle buyurmaz mısı-

Kat kat sürülmüt karmen- 1
t 

ler tabii güzellikleri bozulmutltı 
dudaklardan fırlıyan bütün ~ 
iltifatlar. Retidin kulaklarındaUt 
oğultulu çarpıntılar uyandrrdıJl 
Erkekler, kadınlarm bepaini 
bu kadar helecanlandıran b 
yeni miaafire adeta bir kıskan<~ 
!ıkla bakıyorlardı . ~ 

Şimdi masanın cazibe mert r 
kezi Re,itti. Solunda Muhltj 
şem Nihat Hr-.nımefendi, san t 

tin bütün çarelerile kenarları 
daki burutukları giderilmit gö\ı t 
!erinin en tatlı bakıtlarile on 

1 

bakıyor, solunda Süheyla H~1 
nunfendi, genç dekolteainİI. i 
bütün güzelliğini göstermek · 
termit ıibi ona sokuluyordıt 
Semiha Nazmi Hanrmefendi lıı 
le Ferit Necdet Beyin yenıı! 
dan ayrılarak, Nihat tlhaı1ı.t 
Beyle Şeyda Kamil Beyin ar'ın 
sına, Re9idin karşısına ge~ 
mitti. Kirpiklerini biribir 
yaklattırarak aralarından R ~ 
di süzüyordu l'f 
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Ankaradaki kıtaat ve mües
.esat· için aşağıda yazılı eşya
tapalı zarf usulile alın~c~kt~. 
l'aliplerin şartnamelerını gor-

ek için Ankara Mer~_ez SA. , 
~L. komisyonuna muracaat 

arı ilan olunur. ( 174) . 
43072 Met. Yerli fabrıkalar 

hamulatı ekmek torbalık bez 
1-9-931 saat 15 te Ankara Mec

te;z SA. AL. KO. 

* * * "d" it .,., k f" tı" mu'"teahhı ıne a "ar ı ıa torin 
>lmak Ü?ere on ton ıno 
rağı aleni münakasaya kon
nu~tur. İhalesi 12-9-931 cu
hartesi günü saat 14 te Fı_ndtk 
tda 3, K. O. SA. AL. tcoınısY?'° 
1Unda yapılacaktır. Talipleı:11 
1.. · · k ınıs umune ve sartnamesını 0 

ronda görnielel'i ve ihale sa.a
~nden evvel tt'minatlarile bır

na k ~ te müracaatla:·ı. (223) ---

bir 
dı. 

_ak· 

DEV REDILECEK iHTiRA 
BERATI 

''Mevce vasıtasiIP iıı;ıaret vcrmeğe 
t\ah9us manzumed~ v~ bu manzume 
'e '\İt ıslahat .. hakkındaki icat için 
linai müdiriyeti umumiyesinden is 
_h ı edilmiş olan 2 Ey\0.1 1929 ta· 

h ve 1139 numaralı ihtira beratı bu 
•:re ferağ veyahut icara verilece· 
tınden mezkur ihtirayl satın atmak 
'•Yahut isticar etmek arzusunda bu 
IJnarı ze-vatın İstanbul Bahçelrapt 

fö. ~·~ han No. 43-48 de mukim vekili 
de :ı:. W. İSTOK Efendiye müracaat 

:ı...eleri. ace 

lıat 

gırı· 

hattı ... ~ 
el· 

1 
lAYt =-Beyaz bi1' mendil için· 

e bulunan 46066 numaralı maaf 
!İitdanı. ma.aş beratı, nüfus tezkere 
ni, Yoklama maaş ilmühaberi ve tat 
11~ tnühürümü zayi ettim.Yenilerini 
~tağımd;m eskilerin hükm11 yok
llr. 

l!araçhane başında, Fırının karşı· 
'ndan tüccardan Hacı Celil Beyitı 
'-nesinde müteveffa Kolağası HU· 

ncü ~l'in Efeondi haremi Fatma. 
Ce- be"';,edilt!celc ihtir;-bers-tı __ _ 

vla- ''A.l!rol Etili bilmayi kılmağa mah 
ga· ~, ameliye" hakkında 15 sene müd 

~tle sanayi mildiriyetinden 27 teJ
ey, l~ievvel 1927 tarih ve 653 numara 

telB -~tında bir ihtira beratı ietlhsal 
O- ~lııınnştır. Bu kere mczk(lr berat 

cu- '<ıJıt veya icara verileceğinden it
artı· 1ôlsrna veya isticanııa talip nlatı 
~ ~li ı:atm İstanbul Bahçekapı Taghan 
yun 43-48 de mukim vekili H. W. 
edil , l'OK Efendiye müracaatları. 
e , - - ----y • ""-Yİ - Beşiktaş gubesindeıı al-

ltkıa olduğum maaşımın 26060 nu
~'alı senedi resmtsini zayi eyle
Ilı. Yenisini alacağımdan hüfanÜ 
D~tur. Ortaköy Dcl'Cboyu Büyüle 
bı-u sokak No 146 Hacı Hasan Ağa 

=-
~A.Yt - 1760 rwmarab tek a.-.ba 
il ptikasmı zayi ettim. Yeniaini 
~ğımdan hükmü yoktur. 

...._ Arabacı Budl 

l. lc-ı:ı ltfr;;;= merciindt!n: 
' ·- ----' lıtanbul Şehzadebaşmda Kalen

en· 11harıe maha~ainde Melctep ao""1 
lmutilıda ıs numaralı hanede mukim 

ı,.ı~n elyöwn ikamctgihı meçtıul 
nndşijteveffa Cemal Ef. vcrc.e&nden 
dırd1Jt1ı liasan Tahain Efendiye: 

sini İfacer Hanımın biha,.eblilverııse 
n bJlıınetinizde alacağı olan 223 J.ira
kan<'t\ tncurif tahsili zımnında aelcl-

~ti icra mem•ırluğuna vukubulan 

er ijracuti üzerine tebliğ edilen öde-
m t _._. 
uhte1 ~ınrine kanıı 1arafmızdan ....,.ı 

1'•zın rcf'i talebiyle alacaklı Hasan 
1 lfanımın Mercie mc&buk aıflra-

r •"\. . da ·s 
- .. ttM bın.acn Yevmi mürafaa ı · 
ış 80jtı vücut edilınesi hakkında .taS· 
e OD~ l d vrİ" H o unan avetiye varalcaaı z•,-
a . ~- ınübaşiri tara fmdan yazılan şerh 
eaını ilcamet ... h ı b lundu ek • "q lnızrn meçhu u . 

muharrer olmasına binaen yevmı 
or~ı\irafaa olarak tayin olunan 24-~
dı lıı. tarihine mU.adif per'!"ınbe g-..ı

yamli S.ıat 10,30 da İstanbul İcra Ri
lhall'!ieti itiraz meclisinde h~•ı" bulun-
n ar~nrz lazrm geleceği ve ha-.ır bu

. ~a-ç ıtıadığınız takdirde aiemi huzu
bı Uzla mürafaa j4·ra ve tetkikat ifa 

Re n1cağı maHını.ınuz olonak üzere 
ı·fiyet ilan olu~ur 22 - ll - ~JI 

iZAŞIRI 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat-

namesi Bu isim altında çıktı. 
" DENiZAŞIRI ,, 
1 - Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikası'na dair yazılmış 

ilk eser, 
3 - Türk harfleri ile basılmış en güzel kitapbr. 

* * • 
Viyana'da yapbnlmıı olan renkli ve renkaiz 

kıliıeleri papyekuşe üzerine baaılmııtır. 

* * * 
· d t frik ediJmi• olan seyahat Demzaşırı gazete e e a ..,, 

mektuplarının yarım misli daha ıırbrılmıı ve 
zenginleştirilmiştir. 

Denizaşırı her evin okunacak en iyi ki tabı veher 
kütüphanenin hakiykl süsüdür. 

BiltUn kltapçılarda arayınız. 

• Ist. Posta ve Telgraf başmü-
dürlüğünden: 

5/ 8/931 çarşar. ·ba günü kapalı zarf usul ile müııakasası yapı: 
lacağı ilan olunan 26000 ilan 34000kilo ıbeıızin ile 1000 ila 1200 kı 
lo makine yağının münakasası görülen lüzum üzerine 25/8/931 
sah güniı saat 15 e taHk edilmişti.!". Talipl-orin evvelce ilan edi
len şerait dairesinde ve tayin edilen gün ve saatte Başmüdiri
yette müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. 

Jandarma imalathanesi Mü
dürlüğünden: 

ı - Kilitbahirde 10 No. }:ı Jandarma moktd:ıi efradının 1/9/ 

931 tarihinden 31-8-932 tarihine Gc.adar ihtiyacı olan 165000 kilo 
birinci nevi ekmek 14-8-931 tarihinden itibaren 20 gdn müddet
le ve kapalı zarfla münakasaya ok.onulmuştur. 

2 _ Teslim mahalli Kilitbaıhiroe mektep karargahıdır. 

3 _İhale 3-9-931 perşembe günü saat on dokuzda Çenakka
l hükOmct dairesinde icra edilecektir. 
e 4 _ şartnameler mektep karargfiltındadır. Taliplerin (1102) 

lira teminat parasile müracaatları. 

- Istanbul Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nfunune ve evsaftan gibi ka
lı zarfla 834 yem torbası 5044 k>oşağı 2719 gıcbre 417 kılkolan 

~4 11:eçeli belleme 369 çul 3604 fırça 834 sünger 417 ket«ı su 
2 vası 300 urgan satın alınacaktır. MünakMa 13-9-931 pazar gü 
k~ aat ıs te Gcıdikpaşada Jandarma imal!thanesinde icra edi-
nu s . 1 1 ·•---' .. 1 

ktir Talıp o an arın ,..,uuusyona muracaat arı. 
lece · ----------·-----

- Istanbul Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

ndarma ihtiyacı için mevcut nümune kıapalı zarfla 20361 
. !a ün çorap satın alınacaktır. Münakasa 13-9-931 pazar günü 

çıf ~ evvel saat 11 de Gedikpaşada J anda.rma imalathane
öğl e:ı ra edilecektir. Taliplerin !komisyona müracaatla t-emi-
inde ıc . . . " - Şartn . s teklleflennı ayn ayrı verır...,r. ame mıalathancıden 

nat ve 

verilir·~·------:--:--------:--:-----

Jstan buJ Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

_ SOOO takım kışlık elbise serpuş ve tozlukların fiatinde 
75~§.t yapılmıştır. Bu sebeple pazarlığa talip olanlarm 25-8-

t enzil "hinde sah günü saat 11 de Geıdikpaşa Jandamı.e. İm.alat-
931 tarı ·ı .. t1 . teıninatlan e muracaa ııın. 
hanesıne 

-- Emniyet Sandığı müdürlüğü 
. Beyin 7333 ikraz numaralı: deyin ıtenedi mucibince ve 

Behı~hanekapısı Hacıevliya mahallesinde Mmıar caddesinde 
Me~le;~2 yeni 22, 24 numaralı iki haneyi temin suretile sanıdı
eskı 3 

d' istikraz eylcıdiği 110 Oimnm vad~I hitanuıııda öden
ğırnı.z_ .a~en dolayı satılığa çıkanlarak 5 Eylftl 931 tarihind~ 
ınedıg~ daresinde birinci föalesinin çekilec-eğine dair olan illin 
sandııc \e beraber ihbarnaımeıııin tebliği içinı icıra kılınan tahki-
varakası ·1 h" ef 1-"~ . A H 

tı. esinde mumaı ey m v at ey """'s~ ve ııevcesı yşe a 
kat ne c 

d başka mirasçısı olup olmadığının meçhul buluaduğu 
ıııın 3:1-ış olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 
aniaşıu .. 
olunur· 

- lstanbul Yarış ~e lslah Encü~en_I~en:. .. . • . 

8
; 8 1931 beşincı hafta cuma gunü dördutl1:U İngilız Hıand&a-

2 ireoek hayvanlardan Ketje de ıBruxelle 61, Frig 58, Dra-
bına g N 2 S ıkil •- .. ün .. li 

rt 57 s Kezban 55,S, ona 5 , o ve ... e:ıa uç cu yer ve uco • . ... _, • 
handi-kabma gırıeceık hayvanlardan ...... tay 61, Mesut 60, 

=~p 58,5, .ı\l Şahin 56, Ceyl~ 55, Gümüş 54,5 Al Derviş 54 ki

lo taşıyacaklardır. 

Istanbul Gümrükleri Başmü
dürlüğünden: 

80 focmadan ibaret Gümrük aylı<k istatistik mecmuası tabe
dileceğinden taliplerin şartnamesini ve nümunesini görmekle 
t;eraber 12/ 9/ 931 cumartesi günü saat 14 te yapılması ~uk~r
rc;I olan münakasaya yüzde 7,5 t~i~~t akça~ı olan .265 hra 1~-~ 
birlikte iştirak etmek üzere Başmudırıyettekı Komısr.ona mu 

racaatlar• 

KtlBI~ 
" Sabık istanbul palas ,, 

Beyoğlu istiklal caddesi No 257 
Bu akşam: KLARİÇ'in muhteşem salonlarında 

Şehrimizin en kibar ve en ıık mabafili toplanacaktır. 

Salon mükemmel serinlendirilmiştir. 

Orkestrada gayet müntahap proğ· 
ram - Dans. Fiatlar mutedil ·Soğuk 

büfe - Supe 
KLARİÇ lokantaaı, fikemperverlerin mabedidir 
Görülmenıiş ve işidilmemiş fiatlarla nefis şaraplar 

Sofralarınızı temin ediniz. Telefo~ Beyoğ:u 1116 

Samsun Belediye 
Riyasetinden : 

19/8/ 931 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi iora edileceği 
evvelce Cwnhuriyet · ve Milliyete ve Samsun gazetelerinde 
ilan edilen font ç~melere ait verilen ıbedel haddi liiyıkta görül
mediğinden on beş gün müddetle münakasa müddetinin ayni 
şerait dahilinde terndidine karar verilmiş olduğundan taliple
rin teklifnamelerini 3 EylOl 931 perşembe günü saat 15 e kadar 
Belediye Encümenine tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
hastanesi baştabipliğinden: 

.Müessesemiz kıalöriferi için lüzumu olan 180 ton kriple ma
den kömürü aleni münakasa suretile satın alınacaktır. 

Talipler mezkur kömüre ait şartnameyi almak üzere hor gün 
Miiessesemiz idare Memurluğuna ve münakasaya iştirak etmek· 
üzere yevmi münakasa olarak tesbit edilen 31 ağustos 931 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 14 te teminatı muvakkate ve 
Ticaret Odası vesikaları ileıbirlikte Galatada Karamustafapaşa 
sokağında k&ln İstanbul Liman Sahil Srhhiye Merkezinde mü
tf'şekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Zonguldak Maden meslek 
mektebi müdiriyetinden: 

Mektep ihtiyacı için 40 taknn i~i elbisesi ve 40 takım kos
tüm ve 20 adet kaputun iınaliyesi 9_ '8. '931 tarihinden itibaren 
30 gün müddetlo açtk münakasaya konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün mektep ve Be
lediyeye müracaatları ve münakasaya iştirak cıdeceklerin 7 /9/ 
31 pazartesi giinü saat 15 te Havzai Fılbmiye Müdiriyeti Umu
miyesi binasında hazır bulunmalan ila.n olunur. 

Zonguldak Maden meslek 
mektebi müdiriyetinden: 

Mektep için mubayaa olunacak 40 çift fo•iı.ı ve 40 çift ocak 
çizmesi 9 ' 8/ 931 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık mü
nakasa)•a konulmuştur. 

Talipleı in şartnameyi ıörmek üzere her gün mektep ve Be
lediyeye müracaatları ve münakasaya iştirak edeceklerin 7 /9/. 
931 pazartesi günü saat 15 te Havzai Fehmiye Miıdiriyeti Umu
miyeııi binasında hazır bulunmaları ilin olunur. 

Maarif Vekaleti Terzilik Mek
tebi Müdürlüğünden : 

Talebe ka)'lt ve kabulüne ba9lanmıştır. (15 Ağu6tos - 15 Ey
lfil) 

2 _Mektebe kaydolun.abflmek için (Asgari ilk mektep şaha
detnameei, sıhhat, göz raporları, aşı şe.haıdetnalllfti, nüfus tez
keresi ve dört vesika fıotogr&'fı) i:braz etmek lazımdır. 

3 _ Mektep nihari, muh~Ut, meccani vıe her gün devamlıdıc . 
4 _Yaş 13-17 olacaktır. 
5 _ Mezuniyet ve ikmal imtihanları 10 EylQldeo. 25 EylQle 

kadar icra edilecektir. 
6 _ İşbu imtihanlara dahil talebelerin 1 - 10 EylQle kadar 

merl:tebe müracaatları. 
7 _Fazla malOmat meıktıep id&ttsinden verilir. 
Adres: Sultanahmet Dizdariye mahallesi Telefıon No. 22480 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilinlan 1 
Pazarlıkla sahlık emlak 

1 

Göztepe - Çiftehavuzlar 
Erkek • 

AMERİKAN LiSESİ 
ıncı günU derslere başlanacakbr. 
öğleye kadar tsüracaat kabul 

lstanbul elediyesi ilanları 1 
Belediye kanununa tevfikan lokanta, bira.hane, gazino, kıraat 

hane, meyhane, han ote'I, hamam, sinema, bar, tiyatro, dansik 
ve emsali yerlerin eshabı tarafmdan tiç nüsha tarife tanzim edi
lip Belediye İktsat Müdiriyetine tasdik ettirilmesi ve müsad
dak bir nüshanın çok kalın harflerle yazılarak müessesede hal
kın kolaylıkla görebileceği mahalle tal;k olunması evvelce ilan 
olunmuştu. 

Eylı11 1931 nihayetine kadar bu muamelenin ikmal edilmesi 
aksi halde eshabımn şiddetle tecziye cıdilecekleri tekrar ilan o
lunur. 

* * * 
Bedeli keşfi 1689 lira 31 kuruş olan Istanbul 11 inci mektebin 

tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartna
me almak, keşif evrakm1 görmek için her gün levazrm müdür
lüğüne müracaatları, münakasaya girmek için bankadan alacak 
ları 127 liralık teminat makbuzu ve kefalet mektubu ile şartna
me, teklif mektubunu ve Ticaret Odasında ıkayrtlr olduğuna da
ir vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale giinü olan 14-9-1931 
pazartesi günü saat 15 e kadar Encümeni Daimiye müracaathırı. 

* * * 
Unkapanı köprüsünden çdı:arılmış tahminen 30 ton döşeme 

meşe enkazı satılmak üzere 30 ağııstos pazar günü saat 15 te 
mahallen müzayedeye konmuştur. Talip olanların enıkazı ma
hallinde görmeleri ve gününde müzayedeye iştirak eylemeleri. 

* * • 
Divan~•olunda 17 odadan ibaret Sinanpaşa medresesi birse

neden iiç seneye kadar kiraya verilmek için k.apalr zarfla mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin ~artname almak için her gün 
levazıın müdürlüğüne müracaatları. müzayedeye glnne1t icin 
bankadan alacakları 45 liralık teminat mektubunu mühürlü zar
fa koyarak ihale günü olan 14-9-931 pazartesi günü saat 15 e ka 
dar Encümeni Daimlye müracaatları. 

* * * 
Arnavutköyünde Lut''ye mahallesinde Küçük Ayazma mev-

kiinde 18-29 ve 11-35 numaralı iki hane bir sencıden Uç seneye 
kadar kiraya verilmek üzere açık müzaycıdeye konmuştur. Ta
liplerin şartnameyi görmek için her gün levaznn müdürlüğüne 
müzavedeye ginnek için bankadan alacakları 10 lirabk teminat 
makbuzu veya kel.ialet mektubu ile ihale g!lnü olan 14-9-931 pa
zartesi e.ünü saat 15 e kadar Enclimeni Daimiye müracaatları. 

• • * 
Semti Tttminatı Lira 

Arnavutköyünde Lutfiye mahallcııindc 2 odalı 

ı-3 No. dükkan ıs 

Nuruosmaniye civarında Melunetpaşa sokağın-
da 3, 5, 7, No. lı hane ve altında dükkan l3 
Çiçekpazarında üç oda<lan ibaret Haseki Mustaı-
fa Ağa mektebi 12 
Koskada 4 odadan ibaret Çobançavuş medroseei S 
Nuruosmaniye civarında Hüseyinağa mahalle-
sinde 34 No. lı Mimar Hasanağa meclresCBi 13 
Unkapanın<la Atlamataşmda iki odadan ibaret 
Süleyman Subaşı mektebi 13 
Yukarıda yazılı mahaller bir seneden üç ııeneye liadar ktiya 

verilmek için ayn ayn açık müzaycıdeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün levazım mildUrlUğ!ine müra
caatları, mUzayedeye ginnek için bankadan alacakları hizala-' 
rında muharrer teminat makbuzu v-eya kefalet mektubu ile be
raber ihale g-ilnü olan 17-9-931 perşembe i\inü saat 15 e kadar 
Encül\leni Daimiye müracaatları. 

* • ~ 

lstanbul Belediyesinden: 
(Otomobil, kamyon ve otobüslere 1'.onulan numara pl8ke.l-an

nın seyrüsefer merkezince kurşun mühürle ınlihilıtea«ek ma
hall_erine tesbiti lazımdır. Bu ıkurşun mühiirlet" her hangi bir 
kaza neticesinde koptuğu takdirde doriıal seyrisefer merlce:dno 
müracaatla yeniden mühürlettiriUr. Kuruıun mühüreüz plAka.. 
istimal eden ve yahut ku11un mühürü fekkeyleyen ıoför ve o
tcmıobil, kamyon ve otobüs sahipleri ıhakknida umuru betcıdlyo
ye müteallik ahkamı ~ye kanunu tatıbik olunacafı gibi mü
hür fekkinden dolayı Türk oeza kanununa tevfiGı:an dahi takibat 
icra olunur.) 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden: - . 

Ka.-adeniz boğazmm 14 mil haricinde demirli bulunan feenrt 
işaret gemisinin zincir ve demirinin denizden çıkarılarak İstan
bula nakledilmesi pazarldc surctile ihale edilecektir. Talip o
lanların 27 Ağustos 931 perşembe günü saat 14 te Galata rıhtı
mında Maritim hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü mübayaa 
komisyonuna müracaat etmeleri lüzumunu ilan olunur. 

Esas 
41 

. .. Mevkii ve Nev'i , -------------------------

72 
75 

Beşiktaş Al:ıbasağa mahallesi Hasanpaşa deresi bostan 
Üsküdar Altunizade Valdebağı ahır, a.nanlık ve arazi 
Kandilli Vaniköy caddesi beş dönüm anı.riyi müıtemil 
1 No. lı hane 
Heybali.ada Yalı cıaddesi 2 numaralı gazino. 

Emniyet Sandığı müdürlüğü 
İbrahim Zihrri Beyin 1998 ilı:raz numaralı deyin senedi muci

bince ve Çaroryıkebit'de atik Beyam cedit Tiyatııo sokağındal 

nki lll milkerrer 111 mük>errer yeni 1, 1-1 numaralı bir haneyi 
\, 

ıoı '-. terhin suretile Sandığımızdan istikraz eylediği 1150 liranın va-
107 Büyükada Kamino bağ, bahçe ve tuğ-la fabrikaSL desi hitamında ödenmcıdiğinden dolayı satılığa çıkarılarak 19. 
114 ~931 tarihinde Sandrk idaresinde birinci ihalenin çekileceğiııe 
Balada muharrer emlak bedelleri peşinen veya mukassaten dair olan ilin varakasile beraber ihbarnamenin tebliği için icra 

tesviye edılmek üzere ve pazarlıkla satılacağmdan taliplerin kılınan tahkikat neticesinde mumaileyhin ikametgahı meçhuf 

24, '9/931 perşembe günü saat 16 ya kadar şubemize müracaat- bulunduğıı anlaşılmış oldu.ılundan teıbliğ makamına kaim olmak 
ları.. N. · üzere ilan olunur. 
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13aş alfrısına karşı en müessrr devanın· 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet
'klkat yaptım. Neticede ASPİRİN de 
'karar kıldım. 
Size temin ederim ki, nerem ağrırsa 
alfrısın, başka tedbire hacet kalma
dan "ASPiRİN .. o ağrının derhal 
önüne geçer. 
'w ASPİRiN,, in sizdeki ağrıları da aym, 
suretle şifayap edeceği muhakkaktır. 

~dirne .4: No: Ju Jandarma mektebi 
Müdürlüğünden 

Mıktarı muhammen! 
-As geri • C.• • Azami Lira Kru~ 

Un 80000 130000 
Sad~ ya~ 3000 4000 
Zeytin yağı 700 1200 
Sığır eti ?5000 35000 
Koyun eti 500 1000 
Bulgur 3000 4000 
Yerli pirinç 3500 4500\ 
Tuz "3000 4000 
Kuru fasulyo 2000 3000 
Nohut 1000 2000 
Kuru bakla 500 1000 
Kuru bezely& 500 1000 
Kuru börüko 500 1000 
Mercimek 1000 2000 
Patates 5000 7000 
!rmik 300 500 
Makamı 2000 3000 
Soğan 5000 7000 
Salça 500 800 
Toz şeker 1000 1500 

Kunt üzüm 1000 1500 
Kırmızı biber 100 150 
Zeytin tanesi 1000 1500 
Süt 1000 1500 
Yoğıırt 1000 1500 
Çay 100 150 
Sirke 100 150 
Beyaz peyniı 1000 1500 
Sabun 1200 1700 
Kuru meşe odunu 50000 0000 
Yaş meşe odunu .00000 30000 
Maden kömürü 20000 30000 
Arpa 6000 9000 
Sama11 3000 5000 
Ot 4000 6000 
Gaz 1500 2500 
Benziı 1500 2500 
.Pırasa 300( 4000 
Lahana JO()(, 4000 
Kabak 200(. 30(10 
Taze fasuliye 2000 3000 
Patlıcan !000 3000 
Ye il domatef 1000 2000 
Kırmızı domates 2000 3000 

Şişli - Son Tramvay istasyonun a 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Enver Paşa Orta Mektebi 
;ı;ı., - Hk 

orta -
lise 

Ana - İlk - Orta 
Müessisi: Madam Ortans Enver 

Kayıt için: Cumartesi, pa:ı:artesi ve çarıamba günleri 
saat 9 dan 17 ye kadar mektep müdlirlliğüne müra
caat edilebilir. isteyenlere mektebin tarifnameıi mec

Tekmil ıınıfları mevcuttur. Kayda başlanmı~h ·. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve İngilizc ? dir. 
Talebe nbah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak,am aynı vasıta ile evl· r·n~ 

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

Hayriye Liseleri Müdürlüğünden: 
canen gönderilir. 

Baytar Tabibi 

Maarif vekaletinin emri mucibince llıe ve orta kısım bakalorya ikmal im tibanları mektı 
blmlzde icra edileceğinden ikmali olan talebemizin 1 eylül sabahı saat 8 de mektepte 
bulunmalan ilin olunur. 

Olmak isteyen Lise mezunların~ 
Yüksek Baytar mektebine bu aene 40 liae meZUDu 

alınacakbr. Mektebin tahsil müddeti ıekiz 9'Jme1tire 
olup leyli ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaıır ve 
muhtaçlara cep harçlığı verilir. HOkiimetin hayvan 
ııılah ve çoğaltdmuına fevkalade ehemmiyet vermesin
den dolayı baytari tababet meıleğlnde ıençlerin istik
bali temin edilmiştir. VilAyetlerden talip olanların yol 
masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar he
men ıimdiden mektepte kalabilirler. 

Kabul şartları 
A - Lise veya Maarifçe lise dereces·nden musaddak 

m~ktep mezunu olmak. 
B - Türkiye cumhuriyeti tab'asından bulunmak, 

'ı ARNAVUTKÖY'0NDE 

Amerikan Kız Koleji 
muamelitı her Salı ve Cuma günleri nat 9 1/2 dan 
11 1/2 a kadar Kolejde icra olunmaktadır. 

ı ~~~~~~~~~~~~~--~~~-

i Jandarma imalathanesi Müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için (16361) çift kundura kapalı zarfla ba
tın alınacaktır. Münakasa 8-9-931 salı günü saat (15) te Ge
dikpaşada Jandarma imalathanesinde icra edilecektir. Talip 

ı olanların komisyona müracaatla teminat ve tekliflerini komi
syona ayrı ayrı vereceklerdir. Şartname imalathaneden verilir. 

c - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak, Deniz Levazım sahnalma Komis-
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeie mü'1lit olmak, 
Bu şartları ha'z olanlar istidalarına: yonundan 
A - Lise şahadelnamelerini veya bir suretini, 
B _ Nüfus tezkerelerini, 5670 ton Levamarin Meden Kömürü: Pazarlıkla ihalesi 27 
C - Polisten musaddak hüsnühal vesikaları, Ağustos 931 Perşembe günü saat 11 de icra edilecektir. 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını Deniz kuvvetleri ihtiyacı için ikapalr .zarfla 8 Ağustos 931 
Bağlıyarak İstanbul' da Selimiye'de Yükıek oaytar mek- tarihinde ihale edileceği ilan edilen Levamarin kömürünün be-

tebi Rektörlüğüne, vilayetlerde baytar müdürlüklerine mü- her tonuna teklif edilen fiat gali görüldüğünden yukarıda ya-
racaat etmelidirler. Mektebe kabul olunanlar, hizmeti zılr gün ve saatte pazarlıkla münakasaya vazolunmuştur. 
mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden musaddak Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve vermek isti-
nümune veçhile bir tuahhütn~me venc~kle!dir. ı yenlerin yevmi münakasada muharrer saatte Kasrmpaşada 

iııı••••••••••-••-••••••••••ııi Deniz Levazım Satın Alma komisyonuna müracaatları. 
Nitantaıı'nda Karakol kartJ&ında 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
"Türkiyenin en eski hususi mektebi" 

Te&i• tarihi: 1885 
Yuva, İlk, orta ve Lise ku;ımlarını havidir. 

gün 9 - 16 ya ka2ar müracaa t 
Telefon: B. O. 4039 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 
15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük

sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
cıvarında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sa
bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak iJ ,.ere 24 Eyliıl 931 
akşamına lrndar devam edilecekt ir. Arzu edenler bu husustaki 
şeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiye
bilirler. 

Istanbul Nafıa Fen Mektebi 

Kayıt ilanı 
1 - Orta mektep mezunları hesap, cebir ve musattah hen

deseden müsabaka ile alınır. 
2 - (16) hafta nehari olan mektebin tahsil müddeti üçse

nedir. 
3 - Gireceklerin yaşı 17-25 olup vtsa)kle müracaat olunur. 

4 - Kayıt zamanı 1-17 Eyliıl 1931 dir. 

[)evlet Demiryolları ida•esi ı.anları 

Romörkörün tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştv ... •. 

1 

Münaka,sa 7 Eyliıl 931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet DemiryoUan Müdürlüğünde yapılacaktır. 

1 Münakasaya iştirak edeceklerin tek.lif mektuplarını ve mu-
1 vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar Münakasa 

Komisyonu Katipliğine vermeleri lazandır. 
Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An

ı karada ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

*** 30 ton benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 9-9-931 Çarşamba günü saat 15 te Ankarada ~v

let Demiryolları işletme umum müdürlüğünde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14.30 a kadar müna
kasa komisyonu katipliğine vermeleri liizrındır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir
ler. 

Tahta münakasası 
Pendik Serom DarüJistihzarı Müdürlüğünden : 
Aclet Cinsi 
1000 13 X 28 400 Göknar tabtas\ 
600 13X 22 400 " 
700 2)<' 22 " 400 

2300 Yekun 

VİZE 
Hayvan ve 
Emtia panayırı 

Vize Belediyesinden: 
Her sene olduğu g:bi 2 

Ağustosta açılacak ve bir 
hafta devam edecektir. Ge· 
lecek tüccar ve esnafa het 
türlü t ı shilatın gösterile· 
ceiTi i'ih clu ff'. 

Pertevniyal Vaklmdan : 
Şişlide İzzetpaşa sokağınd 

Valde apartmanının 3, 10 n 
maralı daireleri yirmi gün m 
det ve birer sene için aleni 
zayedeye konulmuştur. Müz 
yede günü şehri halin 29 cu cı 
martesi günüdür. Kiralamak 
tiyenlerin yevmi mezkilr 
saat on altıya kadar Istan 
Evkaf Müdiriyetine Perte 
yal idaresine veya İdare En 
menine müracaat eylemeleri. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

31-8-931 tarihinde 
zarf usulile münakasası i 
edilecek olan 2500 ton Gen 
tör kömürü ile 106,900 ki 
civata demiri ilanında Va 
gazetesi müsavi fasılalara r· 
yet etmediğinden yevmi iha 
2&-9-931 tarihine saat 15 e 
hir edilmiştir. Taliplerin şa 
namesini almak için her 
münakasaya g~rmek için de 
gün teminat ve teklifat ile 
racaatları. (3696). 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mutahassı111 

Cumadan maada hergün · 
leden sonra saat (2,30 dan 5 
kadar İstanbulda Divanyol 
da 118 numaralı hususi rla ' 
sinde dahili hastalrkları m 
yene ve tedavi eder. Telef 
İstanbul 8923 

SEYRISEFAJ 
Merkez &CCDta: <:alata l:öprü h. 

B. 236!. ~abc A, Sirkeci ~1Uh iird 

7.ade han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
MAHMUT ŞEVKET PŞ 

25 Ağustos Salı 17 de 
Sirkeci Rıhtımından ha 
ıreketle Zonguldak, İne-

l - Edirne Jandarma mektebi talebe efradiyle muallım efra- ı - Q 
dmm b;, ~~Hk ;.,,ı,ri için ih<iyoç göriii•n yukn•d• ı i r, 

Müteahhidi evvel Hulfisi Bey tarafından verilmeyen yukarı· 
da cins ve miktarı gösterilen 2300 adet tahta pazarlrk usulile 1 

Hulusi Bey nam ve hesabına 29 Ağustos 931 tarihine müsadif 1 

cumartesi günü saat 14 te mübayaa edileceğinden şartnamesini I 
görme:C isteyenler her gün Fındıklıda Güzel Sana'tler akade
mis;nde Yüksek Mektepler muhasebcciliğine ve Pendikte mü
essese müdiriyctine ve vermeğ talip olanların yevmi ve saati 
m.ezkfirda mezkur muhasebede müteşekkil mübayaat komisyo-

1 nuna müracaat eylemeleri. 

bolu, Ayancık, Samsu 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gi• 
reson, Trabzon, Rize, 
Mapavri'ye gidecektir 
Dönüşte Zonguldak yok' 

cins ve miktarı yazılı (Kırk dört) kalem erzak ve saire- 1 

nin her biri ayrı ayrı veya tamamen talipleri uhtesine iha
le cdilebilmeık suretiyle yimıi gün müddetle mevkii mü-

Y 1 L D 
ÇOCUK 

iZ 
UNU 

nakasaya vazedilmiştir. 1 lubııhaun Fo<Forlu maddelerini \C \' İt•mini havidir Kulıv haz 

lstanbul Belediyesi Karaağaç 
Müessesatından: 

Z - Bunlardan un ile et kapalı zarf diğerleri aleni münakasa-
lardır, dakik; on bir glüteni havi olacaktır. 

1 
3 - Verilen fiatlar haddi itidalde ğörüldüğü takdirde ihalei ' 

katiyeleıri 931 Eylülün altıncı pazar günü Edimede Mal 
müdiirlüğü dairesinde icra edilecektir. 

..._... Erzak ve sairewn evsaf ve şeraiti münakasasını görmek ve 
l.laha ziyade izahat almak isteyenlerin Mektep Müdüri
yetine ve Mal müdürlüğünde müteşekkil Komisyonu 
mahsusuna müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bahriye Sevki yat müdiriyetinden: 
Tamire muhtaç Benz ve Mersedes markalı iki adet binek 

otomobili. 
Tamire muhtaç Dayimler marka bir adet kamyon. 
Yukarda cins ve uev'i gösterilen otomobiller 1 Eyliıl 931 

salı günü saat 10 da müzayedei aleniye ile satılıcağından talip 
olanların dipozito akçesini müstashiben Kasrmpaşada Bahriye 
Sevkiyat ınüdiriyetinde müteşekkil komisyonu mahsusuna mü
racaat etme! eri ilan olunur • 

medilecek şekle konulmuştur. 

Buoun için hilhs.sa zavif ve abdesıi bowk ve kemik ha<ralıAı 

olan çocuklara mükemmel bi ı:. dadır. 

Bu '"' ,•e bc>lcnen çocuğun kilosu şayanı hayret dcreccıle n·t· r. 
Umumi depo u: Hasan Ecza deposu · = ---

Hilaliahmer hasta bakıcı mektebi müdüriyetinden 
Genç kızlarımıza parlak ' 'e emniyetli bir istikbal hazırlıyan mekte

bimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki buçuk senedir. 
Mektep leyli ve meccanidir. Talebeni,. iıkan, iatesi giyimleri Hili.liah-

Sütlücede Karaağaç miiessesatmda yapılan et satı~ salonu de 
1 mir bölmelerile hattı havalsi kapalı zarf usulile müna'kasaya 
konmuştur. Keşif bedeli 22823 liradır. Vuku bulan teklifler had
di kifayede görüldüğü takdirde 20 eylfü 931 pazar günü saat 
15te meclisi idarede ihalesine 'karar verilecektirMünakasaya işti 
rak etmek arzusunda ·bulunanlar münakasa şartnamesile plan
larını beş lira mukabilinde müesseseden alabilirler. 

mer ıc":.:i(:!~t~:;::ınclan temin edilir.Ve aynca kafi miktarharrl·~ verilir. Ga 1 ata ith a lal g Ü m ru··. 
1 - Türkiye cümhuriyeti tabasında bulunmak. ; = ~~ır:r:::=k~ıağı 30 yeşmdan yukarı olmamak. .~ğÜ müdürlüğunden: 

4 - Sihhati iyi olmak (sıhhi muayene mektepte yapılır, 
5 - ilk tahsili ikmal edenler imtihanla orta tahsili ikmal edenler 

imtihan112 kabul edilir. 
6 - Tahıil eınaıında hastalıktan gayri bir ıebeple mektebi !erkeden 

ler ve §ahadetname aldıktan sonra beş senelik mecburi hizmeti ila etmi
yenler tahsil masrafını ödiycceklerine dair noterden musaddak bir taah
hütname vereceklerdir. 

7 - Mccbuı: i hizmet esnasında evlenemezler. 
Bu şartJaı-ı bniz olan banrmle.r hüviyet cüzdanı, aşı \ıe mekt~p şaha .. 

detnamelerini ve ır.ahalle•indcn hü<nÜ hal ilmühaberini berabeı-ine ala_ 
rak 15 Eylüle kadar Alcsaray HuM ki caddesinde mektebimize müracaat,,..... -. 

- --·-- -·· .. . . -- -

Adet 
50 

2 

Nevi 
Balya 

" 

Marka 
adres 
1258 

ASF 

No. 
muhtelif 

56-51 

Kilo 
3817 

236 

Keten muşamba 

Yünlü pa '»· 

mensucat 
Evsafı balada yazılı e~ya 25-8-931 tarihinden itibaren 20 gün 

müddetle bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin satış komisyonu 
~ n-ai;raraat]arı. 

ı Ltur. Of, Sü.rmene, Polat 
: hane, Göreleye de uğra 

vacaktrr. ı !===== ALEMDAR ZADE MEi+ 

MET· V APURLARl 
Lüks ve ıeri Karadeniz 

postası 

B ··ı t VAPURU u en 24 ağustos 

Pazartesi i 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci nhbmından hareke! 
le (Zonguldak, lnebolu, A· 
yancık, Samsun, Ünye, O 
du, Girrson, Trabzon, Ri• 
:ı:e Mapavri ve Hopaya 
azimet ve avdette Sürme' 
ne Vakfıkebir ve GlSreleyl 
uğrayarak avdet edecekti~ 

Yük ve yolcu için Sil" 
kecide Ve:ı:ir iskelesi soko~ 
karşısında No. 61 acenta' 
s~n~ l"l.,.,,.. , '. Tel. 2103~ 

MiLLiYET MATBı\ 


