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NUSHASI S KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

1 

Suya 
Düşen 
Proje 

!Muhtelit mü ade e 
kararlar verildi 

komisyonunda yeni 
ve tedb·irler alındı 

Almanya ile Avuıturya ara
·~daki gümrük ittihadı proje
~•. Lahi mııhkemeııinin kararile 
suya dü9müştür. Evveli Avu•
luryada başlayıp ta Almanya· 
Ya intikal eden ve sonrada ln
Riltereye geçen mali buhranın 
laşlangıcı mahiyetinde olan 'lfu 
.ıroje geçen martta ileri sürül
ınüşt\i. Almanya ile Avusturya 
nın, bu kararı, Avrupada bir 
honıba patlayıtı tesiri yapmq
tı. Batta Fransa olmak üzere 
alakadar Avrupa devletleri bu
na itiraz ettiler ve nihayet ln
cilterenin teklifile meııele Ce
llliyeti Akvama havale edilmit 
li. Cemiyeti Akvam da Lihi 
lliahkemesinio reyine müracaat 
etti. Mahkemenin tetkik edece· 
ği nokta şu idi: 

İttihat teşebbü;ü St. Ger
ll'.ıain muahedesile 19:.ı.2 Cenev-
re protokoluna mügayir mi, de
iil ıni idi? Filhakika St. Ger· 
nıain muahedesi, Avusturya
nın ıiyasi istiklalini terketme
•İne mii.nidi. Fakat ittihat pro· 
je.inde Avusturya'mn siyasf i~- ' 
tild&lile telif edilemiyecek bır 
llokta olmadığı teslim edilmiş· 
ti. Binaenaleyh bütün mesele 
Cenevre protokolunun ~~~ami-
le de tearuz edip etmedıgı nok

tasında idi. 

Emlak iadesi için 
badema yeni talep 
kabul edilmiyecek 

•• •• •• 
Mübadele komisyonu uçuncu 

bürosu dün de 
bazı mühim kararlar verdi 

kararların tatbiki görüşülmüştiir. 

r Etabli veıika&1 için verilen ıon 

mühlet 15 eylulde hitam bulacaiı 
nazarı itibara alınark, yeniden müh
let verilmeme&İ kat'i surette karar· 
laıtınlmııtır. :.>undan betka komia
yon, dünden itibaren emlak iadesi 
için vaki olacak yeni taleplerin ka
bul edilmemeaini de karar altına aJ. 
mıtbr. Komisyonun dördüncü lıti
rosu salı günü mühim bir içtima ak
tedeccktir. 

!:enevre pı;otokolu, 1922 se
nesi son baharında Avustur
Ya'nın mali müzayaka k-r!ısın 
~a yaptığı bir istilmı.>; • üzenne 
ıınzaladığı muk•."ele ıdı. Avus
tur 't'l"f devletleri tarafın-

Türk heyeti reisi Şivki Be~ 

Bu içtimada, Atina mukavelesi 
mucibince, Yunan tabiiyetinde olma 
dıklan halde emlak iadesi için vaki 
müracaatlar müzakere mevzuu ola
caktır. Bu emlakin •ahipleri 913 ta
rihinden sonra Türkiyeden aynl
dıkfon için ahden Yunan teba.ıw 
addedilemiyeceğinden müracaatla -
ı·ının nazarı itibara almmaması bek
lenmektedir. 

ya, ı ı a k b.l 
dan yapılan yardıma mu a' ı ' 

Dün muhtelit mübadele komis
yonunda ü~üncü büro M. Hol~tad'
ın riyasetinde Türk ve Yunan baş
murahhaslannın iştirakile toplan
• ımttır. 

Bu içtimad.1 etabli vesikaları ve 

para tevziahnm tesrii için alınan 

Vaki olan müracaatlann ekseri
sine taal!Uk eden bu meselenin inta• 
cından aonra iadei emlak iti ehem
miyetini kaybedecektir. 

İngiltere Fransa ve 1 tal ya Y.a 
kaq1, il<;isadf isı:kl&lile telif 
kabul edeml)O!lCek bir hareket
te bulunn:amağı taahhüt <ıdi
Yordu. İktisadi istiklal hakkın· 
daki bu kayıt, Avusturya'nm 
tiyasi istiklali hakkında St. 
Germain muahedesine konulan 
tnaddeyi itmam eder mahiyette 

bir kayıtten ibaretti 

Divan dün de toplandı; 
henüz netice yok ..• 

ı,te Lahi mahkemesi, .Y~i 
reye karşı sekiz rey ile proJenın 
bu Cenevre protokolile telif ka· 
bul edemiyeceğine karar ver
nılttir. Ancak ~veli tunu ha
tırlamak lazımdır ki, ittihat te
~büsü evveli Avusturya, son 
ra Alm:nya ve nihayet lngilte
tedeki mali buhran üzerine es
ki §Ümul ve ehemmiyetini kay
betnıit bulunuyordu. O kadar 
ki, Almanya ve Avusturya La- , 
bi mahkemesi karar vennezden 
~İr kaç gün evvel, tetebb~st~n 
"•z geçtiklerini resmen bıldır
ltıişludi. 

Cenevre pı·otokolunun aktine a
llıil olan ıebep, A vusturya'nın 1922 
••ne.indeki mali izmihlili idi. Na
•ıl ki, karbiumumideki mağlubiyeti 
Üzerine Avusturya St. Gerınaİn mu-
11hedesini imzalamıştı; 1922 sene
•indeki mali izmihliil karJııında da 
Cenevre pr..:Ookolunu imza etmek 
lheclıu~yetinde kalmıfb· Geçen 
llıarttan sonra hidis olan vaziyet 
IC>'ek 4vuıturya ve gerek Alınan· 
:Va İçin atağı yukarı, 1922 senesin• 
de Avusturya'yı Cenevre protoko-
111111 imza etmeğe sevkeden vaziye
te henzemekte idi. Yani ortada bir 
Cenevre protokolu olmasa dahi 
l"re.nsa bu buhranda lıöyle bir ta• 
llhhüdü Almanya ve Avusturya'ya 
lı.lıuı ettirebilecek vaziyette idi. 
lllclıahardan beri Avrupada vaziyet 
Çok değişmittir. Mali buhranın aldı
'1. cereyan Franaa'nın kuvvetinı te· 

ı..,ıiiz ettirmiştir. Almanya'yı aciz 
"aziyetten kurtarmak için Ameri
Jı.•nın müdahalesi bir netice ver• 
lııediği gibi, lnııiltere dahi bu te
l•bbüı uğrunda zaif dü9müıtü!, 
"•ansa lıugün Avrupa'run mali dik
'etörü olduğu gibi,, siyaseten de 
ı..,lki birinci Napclyon'd:ın beri en 
Çok kuvvetli olduğu bir zamandır· 
<\ttebi ihtimal hu müvakkat bir va
l!İyeuir. Fakat Fransa bu mali ve 
'İYasi kuvvetinden izami derecede . . . 
11tifade etmeğe çalışıyor. Fransa nın 
hu kahir kuvveti karş111nda Alman 
<\\'\ııturya gümrük muahedesi mev
~uu baboolamazdL Ve belki de La 
lıi -ı.kemeai proje aleyhinde ka· 
..... _;;. kiil bir 

Divan, Edebiyat fakültesi bütçesini 
.gayrivazıh gördü 

D 
··ıı· n Divanının içtima halinde çekilmiş bir resmi 

aru unu 
. d.. t 16 da 1 mesai de bazı derecelere aynlmak 

D · ıfünun dıvanı un saa 
. aru b' t f külteıi büt tadır. Oğleye kadar, alqama kada 

içtıma ederek ede ıya I 8
• b' •• olmak üzere darülmesaide de vakfe 

. · ti bma ır --
çesini tetkık etmıt r ... ç .. derrİ•- dilen zaman meselesi nazarı dikka· 

k dar sürmüt, fakülte mu .. .. . 
at a .. az) 1 nların vaziyeti te alınmaktadır. Fakult~ muderns 
1 "d ıtır ano• erın en . . . . F kat fakülte leri dere<:elere taksim ederken bU 

·· den geçırılmıştır. a 
goeclz . . . bareme göre bütçeyi tan noktaya ait izahat vermemiıtir. Bu 
m ııımn • 

d.,.. karar gayn va- _,Letten divan fakülte karanru gay• 
. ederken, ver ıaı . . ""' 
zım .. .. .. · f-ı.::ıte meclm d b"" · bu zıh gorulmuıtür. ..,.utefrik eder- ri va:ıııh gördiiiün en utçenın 

·· derrisleri dereclere darülmesai meselesi taldonda izahat 
mu . . Halb ki darül-

ler yükaelmıttır. u vermesi için, fakülteye iacleıine ka-
rece . ti" Bu suretle de-

-_.:ı: östermıt r. .. · · 
mesau< g.. 1 • tir. Halbuki darul rar vermııtır. 
receler yukse tınıf 

--Londrada işsizlerle zabıta 
rasında bir arbede oldu 

a - lısizler namına gelen bi~ murabba~ 
LONDRA, 9 (A:A.I) ko~gresine kabul edilmek 11terunemesı 

. . T ad-Unıon ar . 1 . ah t heyetının r aslar ile l<ongre komıser erı ve z ı a arasın· 
ÜZerine bu ınurahh b" döğüşme olmuştur. Bu esnada mu

. k v a çıkmı' ve ır 
da bır a g . . . d .. müş ve yarala.ıımıştır. 
rahhas heyetın reısı uş -

ber cenubi Amerika'run Latin dev
letleri ve Lehistan proje aleyhinde 
rey venniılerılir. Diğer taraftan Al
man, lngiliz, Japon ve timali Ame
rika hakimlerinin reyleri lehtedir. 
Bu, cihan siyasetinin bugün ayrıl
mıı bulunduğu iki zümreye çok 
uygun bir ayrılıttır ki, bizce kara
rın belki en tayanı dikkat noktaaı 

- ç··nkü Alman· 
. yetten kurtardı. u eril 

vs.zı Avusturya lehine karar v • 
ya ye yapacak 

dahi Fransa ne yapıp 
Se • • • 1 _.1A• 

. ttihada manı o a.,....~ 
bu ı .. .. .. den kaçmaması 

Kararın gozumuz ,,. . . 
b

. ihetİ, hakimlenn 
)•-- gelen ır c 1 
~- 1 ·mil oan 

bu neticeye varnıa erına a 
be tir Sarih surette anlaıılıyor 

s~ ~ler, hukuk kaidelerind~n 
ki, . • "iiJıazalardan mul-
ziyade •ıya•ı mu . b 

dır Fransa ıle era-
henı olmuşlar · 

da budur. 
Almıet ŞUKRO 

Gazi Hz. 
Gazı Hz., dün akşam Sll

karya motörüyle Fener 
bahçeye kadar bir teneff.
zıilh yaptıktan sonra, sara
ya avdet buyurmuşlardır. 

Balkan 
Konferansı 

Kadın biriiği de 4 aza 
bulundurmak istiyor 

Kadın birliği reisesi 
Latife Bekir Hanım 

11 teırin.ievvelde ıehrimizde top. 
!anacak Balkan konfnansı ihzari ko 
misyonlarından münakalat ve ıeyrÜ 
sefer komisyonu dün Halk fırkası 
binasında ictima ederek, ihzari me
saisine devam ett itsir. Ankara IIl8I' 

kez bürosu pazartcsigünü şehrimize 
nakledilecek ve bütün komisyonlar 
o zaman muntazam mesailerine Da
riilfünunda devam edeceklerdir .. 

Balkan konferanslanncla dört ka
dın murahhaıuı da İttirakini temin 
için Kadınlar birliği terafmdan bir 
tef"bhüs vaki olmuflur. Kadınlar 
birliii pazar günü toplanarak bu 4 

a.zayı intihap edecektir. 

Balkan türiım kongresi 
Turing kulüp idare heyeti dün 

toplanmııtrr. Bu içtIDıada, tCfrinİev
velde ıebrimizde in'ikat edecek olan 
Balkan Turizm birliii kongresine 

verilecek raporun eaaılan ve kongre 

hazırlıkları görüşülmüttür. 

lçtimaa belediye Turizm şubesi 
müdurü de ittirak etmiş ve kongre 
programını teıbit cdilmittir. 

Yarın gene 
Çıkarılmak 
istendi! 

Bu gazetenin imtiyazı 
iptal edilecektir 

Verdikleri beyannameye vaziyet
leri muvafık olmadığından dolayı 

Mücadele ismindeki gazetenin Vila
yetçe reddolunduğunu yazımı ve bu 
huıuıtaki noktai nazaronızı izah ve 

ifade etmi~tik. 

Dün de şıı haberi aldık. Mücade
le gazetesinin kapanmasr Üzerine Ya 
rın a:azetesinin de tekrar ne-şrine 
tevessül edilmiıtir. Mütemmim ola
rak istihbaratımıza nazaran bunda 
dahi muvazaa görÜlm~kte olduğun 
dan Yarın'ın ~ mtiyazının İptal edile 

ce!!İ ..:annolurımaktadır. 

Fa1aday ihtifall 
Dünyanın en büyuk ketiflerindea 

biri olan dinamonun kPtfinin yÜ:r.Ün• 
cü 1ıt dönümüdür. Runu k«"ıııfeden 
Faraday namına ln1i1teredC" büyü~ 
bir ihtifal yapılacaktır. Bu muna•C!'· 

betle müJC!'rria Salih Murat Beyin 

1az.dığı Üç mı;.kaleyi ııetrWeceğiz. Bi· 
rinci makale yarınl i nuflhan-,::tdadır. 

lzmirde 
Kurtuluş 
Bayramı 

Feci bir yangın gene 

1 
etrafı kastı kavurdu! 

Dün İzmirde emsalsiz 
tezahürat yapıldı 

IZMIR, 9 (A.A.) - Bugün, 9 
ey!UI kurtulut bayramının dokuzun
cu ]Uldönümü şimdiye kadar emsa
li görülmemiı büyük tezahürlerle 
teo'lt edilmiştir. Dünden itibaren bü 
tün çarşı, pazar, mües&esat, evler, 
dükkan ve mağazalar fevkalade bir 
&urette süslenmiş ve donatılmqtr. 

Birkaç günden beri lzmirin bu 
büyük bayramını görmek üzere Ay
din, Söke, Odemiş, Tire, Bayındır, 

Torbalı, Kaıaba, Kemalpafa, Mani
sa, Urla, Çetmc, Menemen, Salihli 
ve Alaşehirden binlerce halk gelmit 
tir. lzmirdeki bütün otellerde odalar 
kiralanmış ve hiç bot bir yer kalma
ınııtır. Aydın, Bandırma trenleri bin 
lerce halkı lzmire tafımıştır. 

Tes'it merasimi aabahleyin, öğle
den sonra "e gece olmak Üzere llç 
safhada pek mutantan bir surette 
icra edilmiştir. 

Sabahleyin saat sekizde, dokuz 
sene evvel ordu lznüre girerken 

Halkapınar civarında verdiği ıehit

ler naıılına rek•edilıniş bulunan, abi 
deye gidilerek şehitlerin kabirleri 
ziyaret edilmit ve bir çelenk vaze

dilmittir. 
Lise talebesinden Sami Bey ta

rafından bir nutuk İrat edilmiı ve 
bu nutka suvari kıt'a11 kumandanı 

tarafından mükabelede bulunulmut
tur. Bunu müteakıp Semiha Sürey
ya Hannn tarafından okunan mer
siye göz yatlarile dinlenmiıtir. 

Saat onda Kadifekaleden bir top 
atılmıt ve evvelce gelenlı: mevki al 
rruf bulunan ıüvari krt'aları tarafm 
da• lııtla, hükumet ve Kadifekalede 
merasimi mahsusa ile sancak 9"kil
mittir. Muzika bi tanftan sancak 
m.,..ı ı;a!arken, halk büyük bir coı· 
kunlukla sancaiı se!İlmllllllll ve al
kıtlamıthr. Sancak çekme merasimi 
yapılırken tayyareler tehir üzerinde 
uçmaja beılamıt, lokomotifler, fab
rikalar, limanda bulunan vaparlar 
düdüklerile ve bilumum otomoblDer 
de kome çalmak suretile bu teVinç
li merasime ittirak ebnitlerdir. 

Sancak merasiminden aonra aüva 
ri kıtaatı yaylalara doğru hareket 
etmit ve Karantina ve Reşadiyede 
askerlerimize siııara •e ıerbet ikram 
edilnı.İttlr. 

Kıtla ve hükumete sancak çekme 
merasiminden evvel hükUmet daire.
tinin kartısrndaki saathane meyda
nında Asım Bey gayet veciz bir nu
tuk irat etmİf ve talebeden Salıiba 
Harum da 9 Eylule dair bir şiir oku

muttur. 
Saat 10 buçukta Beyler sokağın

da C. H. Fırkası merkezinde mera
simi tebrikiye İcra edilmit ve bu me 

rasimden sonra tebrik için belediye
ye ıriılilmittir. 

Miiteakıben lzmirde mevcut cani 
yet ve müeaaeaeler milmeaailleri ve 
belediye heyeti tarafından ordu ve 
biikümete arzı tebrikat etmittlr. Bu 
suretle tes'it merasiminin ilk saflıaoı 

lıitirilmiıtir. 

ikinci 11afha 
Merasimin ikinci safha11 olan za

fer alayı öğleden sonra saat on bet· 
te Kadifekaleden atılan bir topla baı 
lamııtır. 

Bu alaya kıtaatı askeriye, Jzmir. 
de mevcut biJUmum cemiyetler ve 

müesseseler, binlerce halk ittirak et 
mittir. Günün ıerefine layık bir te
kilde tertip edilen alay Basmahane 
kar111ındaki Gazi bulvarı mebdein
den hareket ederek Tilkilik, Arasta, 
Kemeraltı ve hükôımet caddesini ta
kiben kııla önime gelmittir. Askeri 
kıtaattan maada 75 teıekkülün vrl 
binlerce halkın iıtirak ettiği muaz· 
zam zafer alayının geçit resmi iki 

buçuk saattten fazla sürmüştür. 
Bu alayın 9C yaşında iken siliıhi

( Devanıı 4 üncü sahifede) 

Beyoğlunda 4 ev, 2 apartıman, 1 
han yandı; yangın 4,5 saat sürdü 

Yangının büyümesine gene susuzluk ve 
itfaiye hortumlarının eskiliği sebep oldu 

/tfaige son alevleri söndürmige çalışıyor 
Dün sabah Beyoilunchı bir yan- -

gm olmuı 4 ev tamamen, iki apar
tımanla, iki ev k11men yandıtr halde 
söndürülmüttür. 

Yangın nereden çıktı? 
Yangın saat 2,45 te eski !bel, 

yeni ipek sokağında Madam Mari 
Norikin oturduğu evin llçüncü ka
tından çıkmıttD'• Bu eenada eT hal
kı kimilen uykuda oldukları ıçın 
yııngm kimse tarafından görüleme
mit ve bittabi itfaiyeye haber verile 
memlttir. 

Bir rivayete göre yangını evvell 

tesadüfen o aokaktan geçen lıir •· 
bit ııörerek polise haber vermittir. 
Fakat bu lhber teeyyiit etme1Dİ9tir. 
Y ııncmı saat tam 3, 18 ele Aliettin 
Haydar Bey isminde bir zat itfaiy• 
ye haber vennittir. 

itfaiye geliyor 
Bu haberi alır ıılınııa evvela Be, 

yoğlu itfaiye grupu hareket ederek 
yangın yerine yetişmiı, gelir gel
mez yıuıı;m çıkan evle iki tarafında

Yanan apartımanlardan 

bir kısmının görünilşü 
ki 12 ve 16 numaralı evlerin tama- , derhal lstanbul grupu da yang .... 
men atet içinde olduklarıru görmüt. (Devamı 4 üncü sahifede) 

Mektep ihtiyacı karşısında 

11.ı•[[ı·yef • Ç<?.cu~ .~e!.ilerinin. bu 
lV.l ı • muşkülunu halledıyor 

Pertevniyal Lisesi 
Bu sene tehacüm olursa, talebeyi 

bazı şartlarla alacak .. 

Pertevnigal Lisesi muallimleri bir ararla 
Pertevniya-1 lisesi geçen sene Mektep Aksarayda bu!un-

te,rinievvelde açılmış ve tedri- maktadır. Evvt lcc burada 1288 
sata başlayalı henüz bir sene ol senesinde tesis edilmiş oluf 
muştur. Mektep Pertevniyal sübyan mektebi vardı. 1325 la 

vakfı tarafından yapılarak Ma- rihinde Rüştiye olmuştu. Aks • 
arif Vekaleti emı·ine \erilmiş- ray yangınında bina yanmı~tır. 
tir. ( Devar11 4 üncü .>alıifed<') 

• 
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, Siyasi te rika: 18 • •• 

1 l. RA BiR GUN 
lslanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hiidagi 

Beyhude bir ceza 

lngiliz nazırları Avam kamara
sında vaziyeti tasvir ettiler 

• 
içtima sonunda işsizler bir nümayiş yapmışlardır 

Bana yemek verseler de sanki Tasarruf ve 
Yeni vergi 

• 

yiyecek mi.idim? 
- Ben timdi Kuruçeşmeden ı kat bilmem, sen yapabilir mi-

l :eneralin yanından geliyorum. sin? Kabine lngiliz lirası 
:eneral hazretleri halinizi an- - Söyleyiniz • kendini 

' amak istediler. - Evimden biç kimse beni 
görmeğe gelmedi. Ya nerede kurtarınca istifa edecek 
olduğumu bilmiyorlar ve yahut LONDRA, 8. (A. A.) - A • 
beni görmelerine müsaade edil vam kamarası, saat 15.45 te top-1 - Merak etmeyiniz, itinizin 

;abJk neticelenmesi için çah
~1 !ıyoruz. Yalnız bir şey soraca-
t ~ • • • 

ıı n; ona cevap vermenızı rıca 
!derim. 
-? 
- Üç gün zarfında size yal-

11z iki defa yemek vermişler, 
ıabi mi? 

- Rica ederim, yüzbaşı efen 
ii, bunu bilhassa Ceneral öğ
renmek istiyor. 
-Doğrudur. 
- Çok yazık! Bizde idam 

nahkümlarının bile son dakika 
ya kadar bütün ihtiyaçları te
min olunur. Ceneralin emri var, 
laplshaneye memur zabit ve ne 
ferler on beter gün hapis CeGıa• 
11 görecekler • 

- Beyhude bir ceza.. Bana 
remek verseler de yiyecek d&
ğildim. Yemek yaşamak için 
di... Beni kapattıkları odayı 
gördünuz. Orada Y•tamak im-
kanı var mıdır? 

- Hakkınız var, odanızı de
ğiştirelim. 

- Yemek vermiyenler hak
kında hiç bir şikayetim yok. 

' . Fakat benı sorgusuz ve haka-
I retle bu odaya kapatanları hiç 

bir vakit affetmiyeceğim. O o
d.ı. ki, siz domuzlarınızı bile ka 
pamazsınız. 

Zabit, Lorevera'nın yüzüne 
baktı: O, ne yapahm makamıo 
da omuzlarını kaldırdı: 

- Hepsi aynıdır, dedi. 

Ayaklarımın altına bir tahta 
parçası bile vermek istemeyen 
kasketli çavuş bahriye zabitine 
yardım etti: 

- Başka odaya koysaydık 
kaçacaktı; daima kaçmağa ça
lışıyor. 

Güldüm. Erkini harp yüzba 
şıs ı hakikati anlamntı. 

- Her halde sizi İıatka oda
ya kaldıracağız, dedi. 

- Hepsi ayni, hepsi yatak
sız olduktan sonra zahmete 
değmez, dedim. 

- Size bir yatak ta versin
·-·. (ve kasketliye dönerek) 
Yatacak bir şey veriniz, çavuı. 
Bonsuvar, yüzbaşı efendi 

Ve çıktılar. Çavu~ kerevetin 
üstünde serili bir örtüyü büke
rek koltuğumun altına sıkıştır
dı. Süngülüler beni yine odama 
getirdiler. Bu gece rahatım: Al 
tmıda ve üstümde örtü var, is
tersem oturabilirim de .. 

Şimdi gelen zabitin sözlerini 
tahlil ediyorrum: Ceneral ne
den dolayı böyle gece yarısı be
ni sorduruyor? Bana yemek ve 
rilmediğini kim söylemiş? "Biz 
idam mahkumlarına bile yiye
ceklerini veririz,, sözü neye de 
lalet ediyor? "işinizin çabuk 
bitmesine çalışacağız,. ne de
mekti? .. Ne olursa olsun bu ge 
ce içim biraz rahattı. Uyudum. 

Vaziyetiniz; korkulu 
yüzbaşım! 

14 Şubat 
Bu aabah iki kupa kahYe ge

tirdiler. Ben artık sık sık dışarı 
çıkmak mecburiyetinde idim. 
Taşlann soğuğu beni hasta et
mişti. Muhafızlara halimi anlat 
tım; doktora söyliyelim, diyip 
gittiler. Biraz soıtra pençere
den bir zatın sesini duydum: 

- Bonjur, yüzba,ım! Naaıl
unz? 

- Sen misin, Bertran? T e
tckkür ederim, aziz dost; biraz 
uhat11zım. 

- Bir fey lazımsa ben teda
rik edebilirim. 

mıyor. lanmıftır. Bütün meb'uılar ha -
- Belki...... zır idi. Trifbünleri kesif bir 
- Evime benim burada oldu samiin tabakası itııal eyle -

ğumu 'haber verebilir misin? mişti. ilk olarak kamaraya ıre-
- Batüstüne, yüzbaşım, ya- len M. Snovden, M. Baldvin 

:ııınız, götürüp vereyim n M. Mac Donald, büyük bir 
- Fakat, dostum, !>ende ya teveccühle karplanmıılardır. Bl • 

zacak hiç bir tey yok; hatta al- dayette, kamara reisi yollar ve ça-
dıracak param da.. reler komitesi reisi sir Roı...t 

- Öyle ise biraz.. ohnuttur. 

V k ak . . B d kik 1 M. Mac oDnaldın teklifi 
e O§ar gıttı. et a a .. . M y · M. 

l• de k" • t k 1 uzenne , oungun yenne sonra e ın agı , a em ve . . . . . 
rfl ld. Yi d rf k Denmıs Herbertı tayın edılmıt za a ge ı ıaz rm; za ı a- . 

payarak uzattım; adresin Bü- tir.M 
yükderede olduğunu görünce . Mac Donald, kralın im-
durakladı, zasıru havi bir beyanname almı§ 

- Ah, yüzbatı efendi, dedi, 
ben oraya gidemem. Postahane 
!erde de bizim kontrol zabi~"!l'l 
var, beni görürler, pullu olrjy
dı belki bir kutuya atardım, fa 
kat bende de para yok 

- O halde kalsın .. Dedim ve 
zarfı alarak yırttım. Bertran 
kağıt parçalarını kann içine 
gömdü. 

- Ey, peki Bertran, dedim. 
Ne havadis var? Niçin beni ça
ğınp bir şey sormıyorlar? 

- Aziz yüzbaıım, benim 
duyduğuma ıı:öre vaziyetiniz 
korkulu! 

-Yani? 

- Fazla bir 9ey bilmiyorum. 
Bertran kolunu kaldırarak 

bir şeyler daha söylemeğe ha
zırlanırken birdenbire kaçtı. 
Bir kaç saniye sonra taflanlı 
yolun karlan üzerinde bir ayak 
sesi duydum. Bir zabit odama 
girdi. Selim Yerdi ve nasıl ol
duğumu sordu. Hastalığımı an 
lattım. 

- Size bir örtü daha vere-
lim, dedi. • 

Pencereyi ve dö~eme taşlan 
üzerindeki karları göstererek, 

- Burada örtü ile barınmak 
mümkün müdür, Mösyö? De
dim. 

- Odanızı da değiştirelim. 

- Bunu dün de vaadetmit· 
!erdi. 

- Memurların muamelesin
den memnun musunuz? 

- Gittikçe iyileşiyor. 

Kapır:m dışarısında duran 
bir neferi çağırdı. 

- Bugün yüzbatı efendiye 
§arap ta veriniz, eledi, gittiler. 
Biraz sonra etli lihna ve bir 
bardak şarap getirdiler. Dişle
rim o kadar bozulmuştu ki, an
cak ekmeğin içini lahananın su 
yuna batırarak yiyebiliyordum. 
Bu sırada iki nefer, ellerinde sü 
pürge, telitla içeriye girdiler. 
Birisi dedi ki: 

- Odanızı temizleyeceğiz 
Mösyö, 

Filhakika dıvar dipleri dökü 
len sıvalar ve tozlarla dolu idi. 

- Peki, dedim, o halde ben 
kapının dışında durayım, 

- Olmaz. 
- Öyle iıe siz odayı süpür-

mekten vaz geçiniz. 
- Olmaz 
- Ey, ne yapacağız? 
- T emizleyec:eğiz. Temiz-

lik iyi ıeydir, Mösyö. 
- iman ikametgahları için 

evet. 
Bu sözün bir toz tufanı için 

de boğuldu. Süpürgelerin köte
lerden odaya doğru savurduğu 
tozlar havada kasırga bulutla
rı oluyordu. Nefes alamıyacak 
bir hale ıeldim. 

olduğunu, bu beyannamede milli 
ahvali maliyenin yeni Vet"gller tar 
hını ve umumi maaarifatta ta ... 
llll'ruflar icrasını zaruri kılmak . 
ta olduğunun ifade edilmekte bu
lunduğunu söylemiştir. 

Kıral, meseleyi avam kama -
rasırun dikkat ve tetkikine ha • 
vale etmekte ve kamaranın icap • 
den tedbirleri ittihaz edecefüı • 
den emin bulunduğunu 
!emektedir. 

beyan ey 

M. Mac Donald, bir "takrir 

nrmittir. Bu takrirde bir yol -
lar ve çareler komiteıl ihda11 
teklif olunmaktadır. Başvekil, bu 
mesele baklada hükümet namına 

beyanatta bulunmu,tur. 

Mumaileyh, mali buhranın bir 
tarihçesini yapmıı ve hükümetin 

lıtifasıru intaç etmiı olan buhraa ve 
müıkiili.bn ittihazını zaruri kd

mıt olduğu tetbirler hak.landa nrii

teadclit miizalı:ereler İcra edilmit ol

duiunu hatırlatmıttır. 

Tamirat meseleıine telmih edeıı 
M. Mac Donald, yakında mühim 
neticeler verecek müzalıerata ,vi
tileceiini beyan etmlttir. 

Mumaileyh, müteakıben her 
kese fedakarlık tahmili zaruri oldu
ğunda israr etıniı ve sosyalist meb' 
uslardan birinin talebi ilerine ken
di ma&§ından senede 1000 lngillz 
liraaı indireceğini söylemiıtir. 

Yeni bükümetin ne kadar müd

det devam edeceği husuıuna sözü 
nakleden baıvekil, buhran iktiham 
edilinciye, I ngiliz liraaııun seli beti
ne bütün dünya kani oluncuya ve 
Ingiliz milletinin geliri ve ücreti 
bunlan tehlikeye ilka etmiı olan 
meı'um teairlerden katiyyen azade 
kalıncıya kadar iktidar mevkiinde 
kalacağını beyan etmi1tir. 

Avam kamarası, bu vazifenin ifa 
edilmiı olduğuna kail olduğu ııün 

hükümet, istifa etmeğe amade ola
caktır. 

Bu nutuk, bir saat devam etınit-
tir. 

M. Henderson söz alıyor 
M. Mac Oonald'dan sonra, M. 

Henderıon söz alarak, yirmi sene
lik parlamento hayatında Avam ka
marası huzurunda söz söylemekte 
bugünkü kadar hiç bir zaman mÜf
kül mevkiide kalmamıı olduiunu 
beyan etmiştir. Mumaileyh, amele 
fırkasına eski arkada,tarııu kaybet
mek tesirini daima duyac~klarmı ~ 
ve eylemiştir. M. Henderson bütçe
nin muvazenesini temin için amele 
sınıfından deill, zenginlerden im
dat ve muavenet iıtenilmeıi lizmı 

ııeldlğini söylemiıtir. Mumaileyh, 
iııizlere ait tahsisatı tenkisi suret.i
le taaarrufar icrasına fırkasının ta• 

raflar olmadığını ifade etmittir. 

Yangın 
Söndü 

__._,.___ 

Son yangın Yunanis
tanda 

ne kadar orman yaktı? 
ATINA, 8 A.A. - Haber vet"ilen 

orman yangını devam etmekte ve 

Tatoi ormanını ile Dicelie şatosu i
çin endişeler hissedilmektedir. Şim
diki halde yanmakta olan onnanlık 
havalinin eni 6 kilometre boyu 20 
kilometredir. Yangın muhtelif isti
kametlerde ilerlemekte, birçok köşk 
terin bulunduğu Kirosıia ormanına 

şİrayet etmesinden korkulmaktadır. 
Y angm tehlikesine maruz bulunan 
mıntakalar tahliye edRmiştir. 

ATINA, 8 A.A. - Tatoi orman 
yangınının önüne aeçilmittir. oeci
lie şatosu tehlikeden kurtulmuıtur. 
Yangın, arneı dağı onnanında mev 

ziİlt?.imİftir. 

ATINA, 8 A.A. - Orman yan
gıruna bitmit nazarile bakılmakta

dır. 

yaptlmaksIZJn ve yeni vergiler konul 
makıızın temini mümkün olmadığı
nı söylemittir. Mumaileyhin fırkası 
ticaret bilançosu için bir tarife vil
cude getirmek lüzumuna kail bulun 
maktadır. Fakat muhafazakarlar va· 
ziyetin vehametini anlamıı oldukta· 
rını iabat eylediklerinden, bu esaslı 
noktanın tehiri icap eder. 

Hatip, M. Mac Oonald'ın ıecaa· 
tini methü sena etn:ait ve giritilen 
muazzam İf batarıhncıya kadar ge
rek kendisinin ve ırerek fırka11nm 

mumaileyhe zahir olacağını söyle
miıtir. 

M. Baldwin, muhalefetin battı 

hareketinden mütevellit bütün mea' 
uliyetin muhaliflere raci olduiunu 
tasrih hususunda isnır etmit ve çiln 
kü lngiliz kredisinin iflllından da
ha büyük bir felaket olamıyacağını 
ve lngiltere cihan iatikrarınm un
surlarından biri telakki edilmekte 
oldup cihetle cubanıümul bir fecıa
at olacağını beyan eylemiıtir. 

lısiı:ler niimagiı gaptılar 
LONDRA, 8 A.A. - Avam ka

marasında müzakerat icra edildlği 
ıırada, 1000 kadar iısiz. itıizlere ait 
tahsisatın tenkisine kartı protesto
da bulunacak bir heyeti intihap ede.. 
rek M. Mac Oonad'a ıröndermek ii
zere Britiıh Museum önünde top
lanmıtlardır. Murahhaılar tayin edil 
dikten sonra kafile, harekete gelnllt 
tir. Nümayifçilerin ellerinde uKah. 
rolsun milli hükümetl", "Kahrol
~n faıist diktatörlük!", "İtsizlerin 
tahsisatına dokunmayınız!,, "Polis
lerin maaşlanndan bir metelik bile 
indirmemeli!" gibi yazılar yazılı 
bayraklar bulunmakta idi. 

Polis memurları, nümayi!çilere 

dağılmalarını teklif etmittir. Fakat 
nürnayİfçiler Avam kamaraıı önün
de toplanarak ihtilil martları teren
nüm etmmiılerdil·. Polis, nümayitçi 
len ve halkı dağıtmak mecburiyetin 
de kalmıştır. 9 kişi tevkif edilmiştir. 

ilk rtıg 
LONDRA, 8 A.A. - Hükümet 

tarafından verilen ve yollar ve çare 
!er komiteıi ihdasını natık bulunan 
takrir reye konulmut ve 250 reye 
karşı 309 rey ile kabul edilmiıtir. 

intihabat meselesi 
LONDRA, 8 A.A. - Avam ka

marasında M. Churchill umumi inti 
habatın pek yakın.la yapılmaaıru tav 
siye ..;e iltizam etmiştir. M. Chur
chill memleketin güm~klerde hima 
ye u5ulünün tatbikine müsait görü
lecek derecede olgunlaımıt olduğu-

Yeni bir 
Teklif 
Amerika 4 ·sene deniz 

inşaatının 
tatilini mi istiyecek? 

LONDRA, 8 A.A. - New Chro
nicle gazetesinin New York'tan İs

tihbarına göre, Amerika hükUmeti, 
tahdidi teslihat konferansına kendi 
teslihatıntn tenkisine müteallik pro
gramı tevdi edecektir. Bu projenin 

beher sene yüzde beşerden ceman 

yüzde yiı-mi beş nisbetinde tedrici 
surette tenkisat icrasını natık bu .. 
lunduğu söylenmektedir. ·M. Hoo· 
\•er, ayni zamanda dört sene müd .. 

1 
detle deniz inşaatının tatili projesi
ni de tetkik edecektir. 

Bu gazete, hükUmetin teı1ihatın 
tahdidi ile mütenasip olarak harp 
borçlannın tenkisi suretindeki hü
kümet teklifinin kongre tarafından 
ne derece müzaheret göreceği huıu 
sunu iskandil etmek Üzere siyasi 
reislerle müzakerat icra edileceğini 

ili.ve eylemektedir. 

Biitün teslihat için bir 
mütareke! 

ROMA, 9 A A. - Matbuat, yal
nız: Cemiyeti Akvamm nlesaisi ile 
iştigal etmektedir. ltalyan gazetele
rinden hemen hemen hepsinin ilk 
şahifeleri M. Grandi'nin harfiyen ik 
tibaı edilmiş olan nutkuna ve bu nu 
tuk hakkındaki mütalealara tahaiı 

edilmiıtir. Gazeteler, M. Grandi'nin 
tahdidi teslihat hakkındaki beyana
tının e&«lılı ve cihanşUmul bir ehem

miyeti olduiu mütaleasındadır. 
Giornale d'Italia diyor ki: Bu 

nutukta bütün dünyaya hakiki bir 
askeri moratorium teklif ediliyor. 

Lavoro Facista diyor ki: Bu, bü 
tün teslihat için talep olunan bir 
mütarekedir. 

Tribuna gazeteoi de bu 
İsrar etmektedir. 

hususta 

M. Litvinoff, Cenev
reden hareket etti 
CENEVRE, 8 A.A. - M. Litvi

noff, Moıkova'ya dönmek üzere bu
gün Cenevre'den hareket etmiıtir. 

Berlindeki Amerikan 
sefareti 

BERLIN, 9 A.A. - Pariswplatz 
daki Blücher sarayı yedi buçuk mil 
yon mark mukabilinde Amerikan 
hükümetine satılmııtır. Bina, Ame
rika sefareti ittihaz olunacaktır. 

Almanyanın teslihah 
CENEVRE, 9 A.A - Cemiyeti 

Akvam katibi umumiliği, Almanya 
hükümetinin teslihatı hakkında yap 
mıı olduğu teblicatı neşretmiıtir. 

Bu malumat, tahdidi teslihat konfe
ran11 İltihzaratı için bütün hükü
metlerden iıtenilmit idi. 

Bertin belediyeıi 
sıkınh içinde 

BERLIN, 8 A.A. - Belediye 
daresi, müıtahclimine maaşlarınu. 

ancak bir kısmını tediye edebileçek
tir. 

600 lspanyol, Arjan
tinde dileniyor 

MADRlT, 8 A.A. - Meb'usan 
mecliıinde soıya1iıt meb'uslardan 
M. Alverez Anaulo, hariciye nazır
lığı vekaletini deruhte etmiş olan 
M. Alcala Zamora'ya hitap ederek 
Arjantin'de bulunan ve işsi~lik yü .. 
zünden sokaklarda dilenmek mecbu'. 
riyetinde kalmıı olan 600 İspanyol' 
un memleketlerine iadeleri meselesi 

nu beyan etmittir. ·ı 1 1 l · 
1 h 

ı e meıgu o masını ta cp etmı.şler-
Amele fırkaıırun ao cena aza. d' 

smdan M. Maxton şimdiki iktıaadi ır. . . . , . . 
kk f 

... Hatıp, ArJantın e gıden muhacır 
sistemin anzi bir teve u • ugraya. , . . 

_ . bi k haft ka terden ıt bulamadıkll\l'ı takdırde av-
cagmı, bu halin r -~ç ayda h • detlerini temin edecek bir avdet bi-
dar tahakkuk edecegı zannın a U· 

leti istenilmesin talep eylemiştir4 
lı.:nduğunu söylemiı, ve Mac Do-
nald'ın umumi bir gerileme h•reke· 
tine yol açbğını ili.ve etmiştir. 

Ruslar tayyare alıyor 
ROMA, 8 A.A. - Gazeteler, 

Muhtelif yerlerde orman 
yangınları devam ediyor 

MUGLA, 9 .A.A.- Bir haftadan beri Milas kazasının muh· 
telif yerleri~d~ ormanla;da müthiş yangınlar çıkmıştı. Şimdiye 
kadar altı bın nektar mıkdarında orman yandğı tahmin ediliyor. 
Yangrn.n itfası için alınan tedbirler henüz bir semere vermemit· 
tir. Yaı.~ın .:levanı ediyor. 

Diğer taraftım Ilbıradağı da yanmaktadır. Üç günden beri 
Köyciğezin Ballıdere ormanlarında da yangın çıkmıştı~. Milas 
yangının söndi.ırülmesi için ayrıca asker sevkedilmistir. 

Bu yangml;ı.rdan maada Muğlanın Yılanlı dağının oluklu 
mevkii ormanlaı·ında yangın çıkmıştır.Yangının söndi;rülmeıi 
için merkezden askeri müfreze sevkedilmiştir. 

Dahiliye vekili bugün geliyor 
ANKARA, 9 .A.A.- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey bu 

akşam sekiz trenilc lstanbula hareket etmiıtir. 

Tayyareci Vecihi Bey T rabzonda 
hararetle karşılandı 

TRABZON, 9 .A.A.- Tayyareci Vecihi Bey dün saat 8 30 
da büyüklimandan kalkarak çeyrek saat sonra Trabzona geıı:ıit· 
Değirrncndere sırtlarında maharetle yere inmiştir. Vecihi Bey 
burada Trabzonu temsil eden resmi ve hususi heyetler tarafın
dan istikbal edilmiştir. Vecihi Bey terefine tayyare cemiyeti öğ
le, belediye de bir akşam ziyafeti vemıiştir • 

Vecihi Bey bugün şehir üstünde uçuşlar yapacak ,müteakı
ben Güzelhisarda tertip edilen müsamerede tayyareciliğe dair 
bir konferans vel'ecetkir. 

Trabzonlular tehre yarım saat mesafede bulunan 
ziyaret etmetkedir. Halkın btt vesile ile tayyarreciliğe 
terdiği alaka şayanı kayıttır • 

tayyareyi 
karşı gös-

Türk-Sovyet ticaret muahedesi 
ANKARA, 9. A A.- 16 mart 931 de imza edilmiş olan 

Türlciye-Sovyet tiCllret muahedesi bugün nota teatisi suretiyle 
mevkii meriyete girmiştir . 

Yuvarlak masa 
Konferansı 
Bir komite mesaigi ihzar 

ediyor 
LONDRA, 8 A. A. - Yuvarlak 

masa konferansı meıaiıini ihzara 
memuı· federasyonlar münasebatı 

komitesi, bugün Saint Jameı sara
yında toplanmıştır. 

Lord Sankey, kendilerine hofime 
di beyan etmittir. Bikaner mihrace
si, meclis namına tefekkür etmittir. 
Hindistanı temsile memur edilmit 
olan 31 azadan ancak 15 i gelmiı

tir. Gandhi, cumaı·teıi aıünü gele· 
cektir. 

M. Ramaey Mac Donald, Lord 
Sankey'in hitabesinden sonra, ıon 

zamanlarda tee11üs etmit olan iyi 
münasebetlerin güzel bir neticeye 
iktiran etmek üzere te1nadiıi temeo· 
nisinde bulunmak için birkaç söz 
söylemittir. 

Komitenin öniin1üzdeki içtimaı 

tarihi, 14 eylül pazartesi olarak tes
bit edilmiıtir. 

Bristol kongresinin 
kararlan 

BRISTOL, 8 A.A. - Trad-Uni 
onlar konırresi, hafta meıaiıi müd
detinin 48 saat olarak teabit edilme
ıini istemİftİr. Kongre, iısizlere ait 
tahıisatın tenkisini ve amele tarafın 
dan verilmekte olan· rüsumun tez
yidini takbih Ye reddetınittir. 

Barcelone'de 227 kişi 
tevkif edildi 

BARCELONE, 9 A. A. - Po
lis, bilhassa ahiren vuku bulan vak' 
ayün men,einde amil olmuı olan da 

hili sebepleri tenvir edecek vesaik 

taharrisi malı:sadile son günlerde 

, :O:. !anımı ve hapise ilka eılilmit 

olan mevkufların ikametgihlarmda 
birçok taharriyat icra etmiştir. Po
lisler, ayni zamanda esliha da ara. 
maktadır. Zira müfritlerin mühim 
mikdarda eslihaya malik olduklan 
bilinjyordu. 

Mevküflarıo miktarı 227 kişiye 

baliğ olmaktadır. Bunlardan 92 kiıi 
serbest bırakılmıştır. 

Bir papas tevkif edildi 
STRASSOURG, 8 A.A. - Muh 

tariyet taraftarlarının 1928 senesin
de yapılan muhakemesi neticesinde 
gıyaben yirmi sene ikaınet hakkın

dan mahrumiyete ve onsene kaleben 
tliğe mahküm edilmiı olan Munster 
ilahiyat fakültesi Profesörlerinden 
Papas Schmidlin aşağı Rhin de Ha
centhal de te,·kif edilmiştir. 

Büyük Okyanosu da 
geçecekler 

M. Brüning'e 
Bir mektup 

Alman r1atanperr1erliri 
Fransız 

nazırlarını istemiyorlar 
BERLIN, 8 (A. A.) - Alman 

vatanperverleri cemiyeti idare 
komiteıi, M. Brüninııe bir mek· 
tup ııöndererek M. Laval ile M. 
Briand'ın Berline ırelmelerin• 

diplomaıi tarikile mini ol· 
masıru rica etmİ!tİr· 

Nautilus kutuptan 
döndü 

OSLO. 8 A.A. - Nautilus, saat 
13 de Long - Jear • City'e vasıl ol
muştur. 

Bir İtalyan tethişçiai 
bombaların 

kurbanı oldu 
CENEVRE, 7. A.A. - Sanayi 

menıuplarından Domenico Bovoo• 

nun evinde vukııa gelen ve kendioi
nio iki kolunu ıötüren ve anneıinia 

ölümüne oebebilf,ft veren infilak hıık 
kında bir tahkikat açılllllftır. Netice 
de Bovone'nun ikametgihmclan u• 

zak bir yerde infiik edici maddeler 
imaline mahsuo mühim miktarda 
gizli malzeme bulunduiu ııib.i mu• 
maileyhin evvelce tevkif edilmit o

lan bir takım kimselerin teriki cür· 
mü olarak mükerreren Fransa'y• 
gitmit olduiunu iıbat bir takım mıı· 
habere evrakı meydana çıkanlmı• 

tır. Kendisi Fatiat aleyhtarı tetki
latı azaaı ile daimi surette mü
bette bulunmakta ve I tal yada cinai 
bir faaliyet söıtennekte idi. Son za· 

nuuılarda -1eketin muhtelif y•· 
!erinde yapılmq olduğu tahakkuk 
etıniı olan tetbit harelratınm, Fa
şist aleyhtarı tetkilit ile itilif et· 
mi, bulunan oBvone ile ıeriki cii
rümleri tarafından yapılmıı olduğu 

ıabit olmuıtur. Bu kara ~ahıa, ita· 
lyanın diğer ıehirlerinde ika edil· 
mek Üzere batka bir tarkım tethİJ 
hareketleri hazırlamak üzere idi. 

Tredüyonlar konııreai 
LONDRA, 7 (A.A.) - Tre 

dünyonlar kongresinin içtima
ında Katibi umumi M. Citriııe 
mali buhrandan bahsettiği aır• 
da Almanya, Avusturya ve M• 
caristanın uğratmakta oldukla· 
rr mali mütkülitın lngilterede 
de bir takım tesirler yaptığı 
sük\ın ve itidali elden bırakın• 
mak lazım geldiğini söyledik· 
ten sonra demiıtir ki: 

.- Doktor çağıl'acaklardı am 
ma .. 

- Hey! Ne yapıyorsunuz? 
Diye bağırdım Deminki ses ce 
vap verdi: 

M. Henderson, itimadın avdeti 
Te itıizlerin tekrar başlaması içia 
yeııine çare olarak yakında umumi 
intihabat icraunı iltizam etmekte
dir. Sabık hariciye nazırı hükume
tin Hindiıtan'a karşı siyasetini teb.. 
dil etıniyeceği ümidini izhar eyle
mittir. 

M. Mac Donaldın 
maaşı ke~ildi 

Rusya ticaret komiserliği mümessil TOKIO, 8 A. A. - Tayyareci 
(erinin 60 milyon kıymetinde kara Ailem ile Moyle, Japonya • Ameri-

"Ecnebi sermaye sahipleri· 
ni lngilterenin mali itibarın(ll 
istikrarı hususunda telit• •• 
endiıeye dütürecek bir şey var 
sa o da lngilterede yapılmakt• 
olan ve memleketi işsizlik talı· 
kikatının ağırlığı altında ezile
rek borçlarını ödeyemey~ 
bir hale ıelmeye yaklaımıt bır 
surette ııö-teren telkinlerdir. 

-- O ancak öğleden ıonra ıe 
lebilir; ba,1<a bir fey? •• 

- Miihim bir ricam var, fa-

- Temizlik, yüzbatı efendi 
temizlik J'apıyoruz. 

(Devamı var) 

M. Baldr1inin nutku 
Müteakiben M. Baidwin, söz a

larak bitçe mavaa:euesinin tasarruf 

LONDRA, 9 A. A. - Baıvekil ve deniz tayyaresi almak üzere 11 
M. Mac Donald'ın maa~ından yılda 1 eylüfd,. ltalya'ya ııeleceklerini yaz-
1000 Inıriliz liraaı indirilmiıtir. 1 maktadır 

ka seferini icra ebnek üzere havalan 
mışlardu. Ahvali havaiye, müsait 
idi. 



Ekonomi 

Ticaret borsası 5000 
lira avans istiyor 

Oda meclisinin dünkü içtimaında 
konuşulan hoş şeylerden •.. 

. Ticaret odası meclisi dlin Şe 
~f zade Süreyya Beyin rlyue
lınde toplanmıttır. Bu içtima· 
ın ruznamesindeki en mühim 
lllesele Ticaret borsasının a· 
Yans olarak istediği 5000 lira 
~~selesi id,. Borsa heyeti idare 
•ı ıktisadi buhran dolayıaile al
dığı tetbirler kafi gelmediğin· 
d~n, Odadan avans 6larak ~ 
bın lira istemekte idi. Halbukı 
borsanın şimdiye kadar aldığı 
avansları Eylulden sonra öde
ınesi lazım geliyordu. 

Borsa reisi Hamdi Bey iza· 
hat vererek dedi ki: 

- O zaman vaziyet öyle idi. 
Fakat fiatleı- 0 zamandan beri 
sukut ettiği için, bugün ne ev· 
Velki borçlarımızı, ne de bugün 
~hc:ığımızı ve"ecek vaziyette 
!leJiliz. Memur maaşlarından 
Yuzde 15 tensik ettiğimiz hal· 
ele ene bu ay memur maatlan 
nı tamamen veremedik. 

Gani Bey, bu meselenin esas 
1 surette halli için acilen ve

kalete arzını teklif etti. Hamdi 
Bey de dedi ki: 
.... - Oda bu parayı bize veri.r. 
'"akat ~ene sonunda para yetış 
ınezse her iki taraf ta mahru· 
nıiyete katlanır. 

Neticede 5000 liranın veril· 
ınesile neticenin de vekalete 
bildirilmesine kuar verildi. 

Kutuluk kerestelerin in§aat· 
ta kullanılan keresteler gibi, 
gümrük muamele ve resmine 
tabi olup olmadığı Sovyet tica 
tet mümessilliğinden sorulmak 
ta. idi. Bu suale verilecek cevap 
üzerinde bazı münakaşalar ol· 
du ve tekrar tetkikine karar ve 
tildi. 
Buğday beyannamelerindeki 

hükümlerin odaca tasdiki için 
teşkil edilen komisyon borsada 
buğday alım satımının piyasa· 
~a uygun bir şekil alması için 
lıbre yerine hektolitre kullanıl 
ınaaını istiyordu. Raporda ge· 
<;en Fransızca bir ıstılahı anla· 
llıayan Gani Bey sordu: Ne de
ıtıek o? 

İzah. edildi. 
I - Ha ... dedi, Monteı· lisani-
e ... 

di~amdi Bey derhal cevap ver 

- Biz onun bıraktık, Mon 
aın· ı ... 
ltı Takrir okundu. Aza anlaya· 
Sea?1ıştı. K~~isyonda b~lunan 

t
•. rıf zade Sureyya Bey ızah et 
ı~ 

k - Nasıl olur bu? Burada baş 
a, aslı başka mı? 

"' Neticede npor komisyona ia 
';edildi. 

11 .~İcareti bahriye raportörlüğü 
t lln hazırladığı men'i rekabet 
~~Porunun, denizci aza gelmedi 
~l'den müzakeresi gelecek içti 
t aa bırakıldı ve bazı cezaların 
:,-•sdikından sonra ictima niha· 
et buldu. -

Palamut bol 
""'lialık mevsimi geldiği için 

w •• • •• 'W'4l 
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balıkhaoede ve denizde büyük 
bir faaliyet gı>ze çarpmaktadır. 
Bilhaua palamut balığı bu se 
ne çok mebzuldür. 

Bu balıklar küçük olduğu i· 
çin tuzlanmağa elverişli değil· 
dlr. YalntZ buz ile Yunanistan 
ve Bulııaristana ıevkolunmak· 
tadır. Evvelki sene balıkhane· 
de günde beş yilz bin balık sa· 
tılmıtlı. Bu sene de avlanma 
mevsimi.ne yakın böyle mebzul 
palamut görUhnesi üzerine ay· 
nı halin tekerrür edeceğine bük 
medilmektedir. 

Diln balıkhane önünde yüz· 
!erce kayık ve taka dolusu ba· 
lık vardı. Bir taka balık koktu· 
~undan satılmasına müsaade e 
dilmemit ve dökülmüttilr. 

Bulgaristana yaş mey· 
va nakliyatı 

-Bulgaristan yaş meyve ihra· 
catını arttırmak için bil' takım 
tetbirler almaktadır. Bu meyan 
da demir yollar idaresi 1930 se 
nesi zarfında ihraç edilecek yaş 
meyvelere yüzde 45 tenzilatlı 
hususi bir tarife tatbik ede· 
cektil'. 

Yunan incirleri 
Yunan incirlerinin revacını 

temin ve himayesi için Yunan 
Ziraat nezareti tarafından yapı 
lan tetkikat ikmal edilmi,tir. 
Yunanistanın en mühim incir 
istihsal merkezi olan Kalamata 
da biı· numune imalathanesi 
açılacaktır.. Burada yapılacak 
ilk tecrübe için Yunan Ziraat 
bankası 60,000 drahmi avans 
vermittir. ~ 

Hamburga gönderilen 
üzümler 

Hamburg fahri konsolosu
muzdan ihracat ofisine bildiril
diğine göre, bu sene Ham~urg 
a sevkedilen üzümlerden bır ço 
ğu bozulmuş ve bu yüzden ala
kadular zanı· etmi,tir. 

Konsolosluk Avrupaya sev· 
kedilecek üzümlerin yumuşak 
olmamasını, ambalaja dikkat e 
dilmesini, demir yol idarelerile 
anlaşarak nakliyat için ucuz ve 
seri vasıtalar teminini istemiş· 
tir . 

Almanyaya Türkiye üzümle
ri bu şerait altında ihraç edildi 
ği takdirde çok rağbet bulaca· 
ğı da ilave edilmektedir. Al· 
manyanın yaş üzüm ithalatı 
seneden seneye artmaktadır. 

Amerika pamukları 
Dünya pamuk piyasasında is 

tihsal fazlalığıodan dolayı meş 
hut olan buhrana karşı Ameri
ka hükumetinin ittihazını dü: 
tündüğü tetbi rler hak~ı~da ofı 
se bazı malumat gelmıştır · 

Amerikadaki F orn Boord is· 
tihsal edilen pamuk mikdarı 
ile sarfedilebilecek mikdar ara· 
sındaki kısmın çiftçiler ta~afm 
dan imha edilmetini teklıf el· 

. t' Bu teklif tayanı kabul 
mıt ı. h"'-" ııörülmediğinden . bazı u1<u· 
metler pamuk zerıyatınm tah· 
didi hakkında kanun netret· 

mişlerdir. 
Diğer taraftan Va~ingtonda 

. t" _ .J...n F orn Boord delege 
ıç ıma IOV" d 
lerile yeniden p~mu~ ~e~.e ~ 
hükumet mümeuıllerı onumuz 
deki sene için zeriyat yapmay~ 
cak çiftçilere bir mi~dar t~~ı 
nat verilmesini teklıf etmıttır. 

Opera cemiyetinin 
konseri 

yeni tetekkül eden Oper.a 
cemiyeti ilk konserini 15 tetrı· 
nievvelde Tepebatı tiyat~osun· 
da verecektir. Bu konserın p~o 
valarına Güzel San'atlar bır 
•" • -·· ·ı..; besinde başlan· 

• 
liralıl< bono evz 

~arif!• 

Asabiyet 
Var! 

Darillfünun müderriı· 
lerini 

asabileştiren yazılar 
Giresun mebuıu Hakkı Tarık 

ŞeyLn "Darülfünunda barem" 
tbıvaııile yazdığı makaleler Da
rülfilnun muhitinde heyecan ve 
asabiyet uyandırmıştır. Bir çok 
müderrisler bu yazıya bir çok 
m&na ermekle beraber alenen 
cevap vermek iı temekte_dirler • 

Bir müderris bu hususta kı· 
saca şunları söylemittirı 

- Biz hocalar Hakkı Tank 
Beye cevap vermemeğe mütte
fikan karar verdik. Darülfünun 
Hakkı Tank Bey gibi binlerce 
kıymetli genç yetiştirmiştir. 

Bunlar müheykel ve miltah
haı birer cevap değil midir? 
Biz bunlarla iftihar ederiz. Da
rülfilnun bu noktadan vazifesi
ni yaptığı kanaatindedir. 

Müfettişler içtimaı 
ilk tedrisat müfettişleri ma

arif müdürü Haydar Beyinriya 
setinde diln de lçtimalarına de 
vam etmişledir. 

Kadrolar bugün teb
lig edilecek 

Maarif vekaletinin bugün bi· 
Hl.mum lise ve orta mekteplere 
kadroları tebliğ etmesi beklen
mektedir. 

Beynelmilel coğrafya 
kongresi 

Darülfünun coğrafya müder· 
risi Macit Bey Pariste toplana
cak beynelmilel coğl'afya kon· 
gresine iştirak için cumartesi 
günü Parise hareket edecektir. 

Zirai ve iktısadi tedrisat 
Maarif Vekaletinden dün Vi 

layete şu tamım tebliğ edilmiş
tir: 

1 - Memleketimizin bir zi
raat memleketi olduğu ve mek 
teplerimizde ve bilhassa köy 
mekteplerimizde zirai ve iktısa 
di bahislere büyük bir ehemmi 
yet verilmesi bizim için hayati 
birz aruret bulunduğu malumu 
alileridir. Bunu takdir eden Ve 
kaletimiz ilk mekteplerle köy . 
mektepleri için tertip ettiği ye
ni programlarda zirai ve iktısa
di bahisler üzerinde bilhassa ıs 
rar etmiştir. Tedrisat esnasın
da muallimlerimizin bu hadise 
!ere layık olduğu ehemmiyeti 
vermeleri ve bu mevzuları en 
ameli bir yolda telkin etmeleri 
için sureti m!lhsusada nazan 
dikkatlerinin celbedilmesini 
rica ederim. 

2 - Memleketimiz için at 
yetiştirmenin ve biniciliğe kar
şı millet efradında alaka uyan· 
dırmanın hem memleketin mü 
dafaasını hem milli iktısat nok 
tai nazar:ndaıı ne kadar hayati 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu 
da izaha hacet yoktur. Köy 
mektepleri ile ilk mektepleri· 
mizde hayat bilgisi ve yurt bil 
gisi dersleri arasında bütün eh· 
li hayvanlara ve bilhassa ata 
tahsis olunan bahislerin izahı 
sırasında ve tedrisatta münase· 
bet dütürdükçe at yetiıtirme· 
nin binicilikte maharet kazan-

' manın iktisadi ve milli noktai 
nazardan faide ve ehemmiyeti 
hakkında talebenin sureti mah 
susada dikkat ve alakalarının 
celbedilmesi ve bu mevzu etra
fında muallimler tarafından 
köylerde halkın müsahabeler 
ve konferanslarla tenvir olun
ması hususunun icabedenlere 
tebliğini rica ederim, Efendinı . 

Veremle mücadele ce
miyetinin rozetleri 
Veremle mücadele cemiyeti 

Cümhuriyet bayramına müsa
dif 29 tetrini evvel perıembe 
günü rozet tevzi edecektİt' • 

Naki Bey yarın 
gidiyor 

Bir müddetten beri şehri
mizde bulunan Ticaret umum 
müdürü Naki Bey yarın Anka-

• 
- ---- ·--
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Şoförün bir hatası 
olmadığı anlaşıldı l 

j 

1 ••••••• 

Tahkikattan sonra serbes bırakıldı 
Evvelki sabah Davutpaşada 

tramvaydan atlıyan 9 yaşında 
bir çocuk, toför Hasan'ın idare 
sindeki kireç kamyonunun önü 
ne dütmüt ve ezilerek öhnüş
til. Vak' ayı muteakıp polisçe 
nezaret altına alınan Hasan ef. 
Adliyeye teslim edilmiş, fakat 
kattan şoförün sun'u taksiri 
kattan şoförün sun'u tahsiri 
görülmediğinden serbest bıra
kılmıştır. 

Tahkikat gayri mevktif ola
rak devam edecektir . 

Güvercin nüshaları 
toplattırılacak 

Güvercin gazetesinin dör
düncü nüshasındaki biı· yazı do 
layısile müddei umumilikçe g•· 
zete aleyhine dava ikame edil
mişti. 

Mahkeme kararile de, gaze
tenin bu nüshasının toplatılma 
sı takarrilr etmiş ve keyfiyet 
zabıtaya yazılmıştır . 

Bir tahkir davası 
Vazifesini sui istimal ve bir 

zatı da tahkir etmekle maznun 
bulunan Çatalca müddei umu· 
misi Ferit Demir B. yin muha
kemesine dün ağır ceza mahke
mesinde devam edildi. 

Bazı şahitler dinlendi. Bun
la tahkir cürmüne ait şahadet
te bulundular. 

Diğer bir iki phit ve müş
tekiler gelmemişti . 

Mahkeme, müştekilere teb
liğat yapılmasın ıihmal edenler 
hakkında kanuni takibat yapıl
masına, müştekilerle, son şahit 
lerin celbine karar vererek mu' 
hakemeyi talik etti. 

"Y . d arın,,ın yenı avası 

tevhit edildi 
Bir fabrika direktörü hakkın 

da kaharet amiz neşriyatta bu
lunmakla maznunen üçüncü ce 
za mahkemesinde muhakeme 
edilen Yarın gazetesi batmu
harriri Rrif Oruç Beyin muha
kemesine dün devam edildi. 

Arif Oruç B. yin Ağırceda 
derdesti rüyet bir davası oldu
ğu anlatıldığından bu davanın 
da tevhit edilmek üzere a ğırce 
za mahkemesine sevkine ka .. ar 
verildi • 

Bıldırcın davası 
Bıldırcın gazetesi aleyhiı1e 

son açılmış olan davada mes'. 
ul müdür Kemal Ahmet Bey 
birinci ceza mahkemesinde mu 
hakeme edilmiş ve son celseıin 
de Kemal Ahmet Beyin mah
kumiyeti sabıkası olup olmadı
ğının sorulmasına karar veril
mişti. Dün bu davaya devam 
edilecekti. Fakat mahkumiyet 
meselesine dair sorulan suale 
cevap gelmediğinden muhake
me başka güne talik edilmiştir. 

............................................................................ 111111111 ..................... ... 

Poliste 
Bir kaza 

Şoför Hüseyin Efendi idare
sindeki otobüs şoför muavini 
Hüseyinin mecruhiyetine sebe 
biyel verdiğinden şoför Hüse
yin Efendi derdest edilmiş ve 
mecruh ta hastahaneye kaldı-
rılmıştır. 

Polise hakaret 
Kaumpapda Hacı Hüsrev 

yokuşunda 18 numaralı hane
de oturan manav Hüseyin biri
sile kavga ederke~, bunl~rı a
yırmağa giden p0lı5 lbrahım ve 
Kemal Efendilere hakarette bu 
lunduğundan derdest edilerek 
hakkında tahkikata başlanmış· 

tır. 

Sarhoş sarhoş 
Beşiktaşta kahvecilik eden 

Nusrat ile hamına! Mustafa sar 
hoş olarak nara attıklrmdan ka 
rakola celbedilmişler, bunlar
dan Mustafa polis memuruna 
hakaret ettiğinden hakkında ta 
kibat yapılacaktır. 

Bir mavna battı 

Haliçte Karaağaç önünde Ar 
zühal taşı denilen kayalık üze 
rine bir tuğla mavul'.ası çarpa
rak batmıttır. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Bir memur çalıştığı 
daireyi yakıyordu 

ADANA, 9 (Huıuıi) - Kozan· 
da bi• memur kendiıine İtlen el çek 

ti.rileceğini anlayınc.a, çalıttıiı daire 
yi yakmağa tetebbüı etmit ve bu 
hareketi eınaıında cürrnü meıhut 
halinde yakal•nmı~tır. 

İzmir mektepleri 
IZMIR, 9 A. A. - Şehrimi7de 

mevcut liıelerle Muallim mekteple
ri ve orta. mektepler bir tetriniev .. 

velde açılacaktır. 

Bir Amerikalı mebus 
geldi 

Amerika meb'usl l"!'I" n Mr. 
Andre Cakson Montegue tdki 
katta bulunmıı.k üzere şehrimi-

·~ 

Vila11ette -
Şikayet 

fstinyelilerin istedikleri 
Uluköy (eski lstinye) eha

lisinden bir heyet Vilayete mü 
racaatle Şirketi Hayriyeden şi
kayet etmişlerdir . 

Buna nazaran Şirketi Hay
riye otöbüsler ile rekabet için 
büyük ve güzel vapurlarını la
tinyeden yukarı iskelelere tah
sis etmiştir. 
Bundan dolayı aşağı iskeleler 

de küçük vapurlar işlediği için 
halk rahatsız olmaktadır. 

Vilayet halkın istirahatının 
temin edilmesini Şirketi Hayri 
yeye bildirmiştir. 

Becayiş kanunidir 
Belediyeden, vilayete veya 

Vilayetten belediyeye yapılan 
bazı tayinlerin muvafık olup 0 • 

lamıyacağı hakkmda bazı riva
yetler deveran etmiş ise de vila 
yetle belediye tevhit edilmis ol 
doğur.dan bu gibi tayinlerd~ ka 
nunsuzluk olmadığı görülmüş
tür. 

Hilmi Bey 
Dahiliye Vekaleti tabiiyet 

müdürü Hilmi Bey şehrimize 

gelmiştir . 

Fidanlık mütehassısı 
Vilayetin balyadan celbet

mekte olduğu fidanlık mutehas 
sısı yarın hareket ederek çar
t~mba günü tehrimize gelecek 
tı . 

Otomobil seyahati 
Otomobil ile seyahata çıkan 

Kütahya meb'usu Hacı Meh. 
met Bey ile Cemal Beyin Viya. 
naya vasıl oldukları haber alın 
mıştır. 

Y unanistandan sey
yah geliyor 

Büyük bir Yunan seyyah kafi· 
lesi 14 eylulde Patriı vapuru ile 
Atin.."lda.n hareketle şehriıniw:e gele
cektiı·. Kafilenin salı ırünü ıebrimi

ze muvaıalatı bekleniyor. Seyyah· 
far per,embe ırünü avdet edecekler
.lir 

Belediyede --
Belediye 
Memurlarl 

Devlet memuru adde
dilmeleri için 

bir layiha hazırlanıyor 
Şimdiye kadar belediye me

murları devlet memuru adde
dilmemekte, bu hal Ankara ve 
İstanbul belediye memurlarını 
müteessir etmekte idi. Haber 
aldığımıza göre, Dahiliye ve
k~leti Ankara ve İstanbul bele 
dıye memurlarının devlet me
muru addedilmesi için bir layi
ha hazırlamaktadır. Bu layiha 
bu içtima devresinde Meclise 
verilecektir. 

Darülbedayi temsilleri 
Darülbedayi teşrinievvel ip

tidasında temsillerine başlaya
caktır. 

Bu ay zarfında ilk temsillerin 
istihzaratı ikmal edilecektir. 

Yeni muavin 
Yeni belediye reis muavini 

Nuri Bey dün yeni vazifesine 
başlamış ve istifasına dair olan 
şayi.al~rı bu sul'etle filen tekzip 
etmıştır. 

Dün Emanet erkan ve memu 
rini Nııri Beyi makamında ziya 
ret ederek tebrik ve muvaffakı 
yet temenni etmişlerdir. 

Son şehir emini, ilk 
belediye reisi 

Şehir meclisi diş salonunda 
şimdiye kadar şehreminliklerİ· 
ni ifa etmiş olan zevatın resim 
leri asılıdır. Şimdi şehreminlik 
ilga edildiği için belediye reis
lerinin resimleri asılacaktır. Fa 
kat şehreminlerinin resimleri 
de oldukları vaziyette muhafa. 
za edilecektir. 

Elyevm belediye reiıi olan 

Muhiddin Bey aynı zamanda 
en son şehremini olduğu için 
bir resmi şehreminlerinin reami 
sırasına konulacak, bir resmi 
de ilk belediye reisi olmak iti 
barile belediye reisleri sırasının 
başına konulacaktır. 

Üç aylıklar 
Eytam, eramil ve mütekaidi

nin üç aylık maaşlarının tevzi. 
atı nihayet bulmuttur. Şimdi 
de tekaütlere ilmiye ve a
vans tertibinden maaş alanla· 
rın maaşları verilmektedir. Ma 
aş tevziatı bu ayın on betine ka 
dar devam edecektir. Fakat 
gü?leri geçmiş olan maaş sahip 
len de şubelerine müracaat ede 
rek maaşlarını almatkadırlar. 
Bugünlerde yoklamasını yaptır 
mamış olanların yoklamasına 
başlanacak ve maaşları tediye 
edilecetkir . 

Eyipte verem dispanseri 
. Eyüpte belediye dispanseri

nın bulunduğu binanın bir kıs 
mına yerleştirilen verem dis
panserinin şimdiki yeri müsait 
olm~dığı için, batka bir yere 
nakh, yahut Eyüpte bir arsa 
mübayaa edilerek dispanserin 
yeniden inşası düşünülmüştü. 
V:eremle mücadele cemiyeti a
hıren ~l'.üpte bir arsa mübaya. 
a etmı,tır.. Yakında inşaata 
ba,lanacaktır . 

Bono 
Tevziatı 
Şimdiye kadar üç 

milyonluk 
bono tevzi edildi 

Arazi sahibi gayri milbıtdiJ. 
lere yapılmakta olan bono tev• 
ziatı bir aya kadar bitirilecek
t~r. Şimdiye kadar üç milyon 
!ıra kıymetinde bono tevzi o
lunmuttur. Müracaatlar 450 
yi mütecavizdir. Daha 600 is
tihkak sahibi vardır. 

Ara:ıi sahiplerinin tevziatı 
bitirildikten sonra, takdiri kıy· 
met muamelesi ikmal edilen 
musakkafat eshabına tevziata 
başlanacaktır. Bütün bonoların 
kıymeti 7 milyon liradır. Dün 
Gayri mübadilleı· cemiyeti ida. 
re he?'eti toplanacaktı. Fakat 
ekserıyet olmadığı için içtima 
gelecek haftaya kalmıttır. 

İdare heyeti azasından bir 
zat demiştir ki: 

"- Cemiyetin altı aylık kon 
gresi bu ay nihayetinde topla
nacaktır. 
. Kongrede gayri mübadille

rın bütün şikayetleri görüsüle
cek ve icap eden tesebbü;atta 
bulunulacaktır. • 

Bonoların kıymeti hakkın· 
daki itirazlar hiç varit değildir 
ve telaş beyhudedir. Çünkü bir 
b~çuk ay son~a bunların kartı· 
lrgı olan emlak müzayedesi 
b~şlı.yacak ve bonolar kıymeti
m yuzde yüz olarak muhafaza 
edecektir. 

. Binaenaleyh gayri mübadille 
rın acele edip bor olarını elden 
çıkarmamalarına ve mutazarrir 
olmamalarına çalıfıyoruz. Bo
n~ların fiati istikrar kespetme
sı ve muhtekirlerin elinde kal
maması için borsaya ithalini 
temi~ etmek üzere Maliye ve
k~letıne müracaat etn>iştik. He 
~uz cevap gelmemiştir. Maama 
fıh bugünlerde cevabın gelme
sini bekliyoruz • 

Müzayedeye çıkarılacak em 
l~k listesi müzayedeye yakın 
bır zamanda gönderilecektir . 

Dün ~esabatın tetkiki içi~ 
b.ono tevzıatına fasıla verilmiş
tı. Bugün tevziata devam olu
nacaktır. 

Gayri mübadillerin istifada 
edecekleri emlak tamamen Ana 
doludadır. 

Faka• lstanbulda firari em. 
laki bulunduğu tesbit edilirse 
kendilerine tahıiı edilecektir. ' 

Musakkafat takdrl kıymeti 
üç ay zarfında bitirilecektir. 

Cemiyet, alakadarların istih 
kaklann tamamile verilmesi ı. 
çin teşebbüsatta bulunacaktır. 

lzmirde ehli hayvanlar 
•• 

sergısı 

1 z MIR, 9 A.A. - 29 tqrinieY· 
velde Burnuvada Ziraat mektebinde 
ehli hayvanlar ı.,,.giıi açtlac:al<tır, 

Şira bulaşık liman 
Yunanistan'ın Şira adasın· 

da Dang olması muhtemel sa· 
~i bir hastalık zuhur ettiğin· 
ilen, buradan gelecek gemilere 
bazı kuyudat vazolunınuıtur, 

Cezayirde veba 
Cezayirin Philippeville lima 

nında ahiren bir veba vak'aar 
daha zuhur ettiği anlaşıldığın· 
dan mezkiir liman muvaridatr· 
na muayenei Tıbbiye tedbiri ko 
nulmuıtur. 

Himayei hayvanat cemivetine ithaf! 
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ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye İçin Hariç için 
aylıiı 400 kurut 800 kurut .. 750 

" 
1400 .. .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruı 

1 ar. Gazete ve matbaaya ait işler 

1i jn müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz il6n:arın meı'uliyetini 

· abul ehner. 

Bugünkü Hava 
Dün auımi hararet 25 , 

asgari 16 derece idi. Bu· 
gün ruzglr poyraz hava 
açıkbr. 

ı ':.~: i~b" 1 · o u asma gı ı . 
ı 1 

1 - Nedir bu kurum, bu eda?. 
eden aleme kafa tutup durur. 

)aha dün neydi, hep biliriz. 
Jen bir türlü anlayamıyorum ... 
jJazıları var ki, kendilerine ta-

'ı iih yüz gösterdi mi, hemen hal
ı 1eri değişiyor, renkleri değişi
! fOr, kimseyi tanımaz ve kim
ı İıece tanınmaz oluyorlar, ne der 
1 ıin? 
ı 1 Bunu bana hırpani ve filo

mf bir arkadaşım söylüyordu ... 
~en cev1;p vermedim.. Bir iki 

' p:ıefes daha sigara çekip benim 
1 ,cevabımı bekledikten sonra de
ıvam etti: 
1 - ... Ben bunları kötü bas-
Falara bezetirim... Günq gö
rünce nasıl solarlaraa bu benim 
rnlattığmı da öyle..... Günet 
gördü mü rengi atıyor. 

1 

Ba11k hastanesi 
Şu Am.,rikanın hiç bir yeı-e 

ıbenzemediği muhakkak... Şu 
ll:ıale bakın: Amerikada balıklar 
için hastahane varmıf .... Eğer 
bizde böyle bir müessese olsa 
içerisi kimbilir ne toriklerle do 
lar .. 

Amerikada balıklar için haa
tabane açılırken bizde alıklar 
için dispanser bile yok! .. (Alık
tan maksat aklı az hastalardır) 

ismet molla! 
Allah rahmet eyleye! İsmet 

Molla ölmüş. Bu adam 1.tan
bulun en eski ve orijinal tiple
rinden biri idi. Dama oyunun
da pek mahir olduğu için bü
tün eski vükela vüzera evlerin
de dolatır ve nedimlik ederdi. 

Bundan on ~ekiz, on dokuz 
sene evvel Mahmut Şevket Pa
§ayı öldürdükleri zaman latan
buldan bir takım adamları top
layıp karpuz sevkeder gibi Si
ncba gönderdikleri zaman Sir
keci rıhtımından 590 kiti bin
mit, fakat Sinoba 606 kişi çık
mıştık... Aradaki farkın yolda 
peyda olmadığı muhakkak ol
duğuna göre gönüllü olarak 
binmiş olanlardan neş' et ettiği 

Aksilik 

[ F ranauvadan Jan' a) 
Bir aydır seni gördüğüm 

yok. Son defa bulvard. kartı· 
laıtığımız zaman, beni kolum
dan tutup bir birahaneye sok
muftun ve daha teı;ni silmeden 
anlatmıştın. 

- Eh, Fransuva insan bü
yük söylememeli imiş. Hani bi 
zim sokakta Adriyen İsminde 
bir kız vardır. 

- Eee!. 
- İşte onunla nişanlandım. 

Yüzüğümü görmiyor musun 
yahu! 

- Haydi yahu! Hani ıen bu 
zamanlarda evlenenlere kızar
dın. Ne oldu böyle? 

- Dedik ya insan büyük söy 
lememeli imiş. Nasıl oldu, ol
du. Bir arkadaşın evinde poker 
çeviriyorduk. Adriyan' de orada 
idi. Çocuklar alay derken, bizi 
sahiden nişanlamazlar mı? iş
te bugün resmen nişanlıyım. 
Bak sana fotoğrafını da göste
reyim. Ne şirin şey! 

Ondan sonra cebinden kızın 
fotografını çıkardın ve bana 
ı-österdin. 

Bir aydır seni gördüğüm yok 
Bana da hiç ·uğramıyorsun? 
Nasılsın? Ne alemdesin? Dü
ğün ne zaman? Yahu, bir gün 
nişanlrnı al da bize gel! Eski 
dost bu kadar unutulur mu?,, 

Fransuva 
il 

[Jan' dan F ransuva'ya) 
Mektubunu aldığım zaman 

dütündüm. Artık o eski insan 
değilim. Teselliye mühtacım. 
Çok gülen çok ağlarmış. Yüre
ğimden kan geliyor.· Dünyanın 
en bedbaht adamıyım vesse
lam. Hülasa senin anlıyacağın 
bizim nitan bozuldu. Allah in
sanları muztarip etmek için yal 
nız hastalıkla parasızlık ihsan 
etmemiş. Aksilik denilen bir u
ğursuzluk vardır ki, onun ka
dar, belki onlardan berbat bir 
illettir. Bir defa bir işe karıştı 

mı, artık o itten hayır umma! 
Bizim nişan meselesi de böyle 
oldu ... 

Anlatayım: Bizim nişanlıya 
bir çift eldiven almak istiyor
dum. Hem şöyle ucuzca bir he
diye olacaktı. Hem de nişanlı
mın ellerine yakışacaktı. Bir 
gün hemt.ire çarşıya çıktığı za
man, nişanlını için bir çift eldi
ven almasını söyledim. Ne de 
olsa kadın kadının zevkinden 
iyi anlar. Hemıirem de mutla
ka niıanlımın hoşuna gidecek 
bir şey bulur diyordum. Ne ise 
,-itti. O da kendi çocuğuna ma
ğazadan iki lastik don almış ve 

bedihi idi.Bunlardan biri de rah 
metli İsmet Molla idi. Oğlu
nun Sinoba nefyedildiğini işi
dince: 

- Y ooo! O nereye ben de 
oraya! diyerek kendi kendini 
nefyetmitti. Gitgide adedi eksi 
len İstanbulun bu tiplerini ih
ya etmek ne iyi olurdu. Ne fay
da ki, ben onun fıkralarından, 
hikayelerinden pek azım bili-
rim. 

FELEK 

eldivenleri bir paket, donları 
bir paket yaptırmış. İki paket 
öyle biribirine benziyordu. O
lan oldu. Ben yanlışlıkla eldi
ven diye donları nişanlıma gön 
dermişim. Haydi yalnız donlan 
gönderseydim bir dereceye ka
dar .. Halbuki donlarla. bir su
retini leffetti ğinı bir de mektup 
ta gönderdim. O mektubu oku 
da vaziyeti anla! 

ııı 
[Mektubun sureti) 

"Sevgili nişanlım; 
Küçük te olsa gönderdiğim 

paketteki hediye daima sem 
düşündüğümü isbat eder. Bu 
pazar sana geleceğim hediyemi 
riymiş görürsem çok mes'ut o 
lacağım. 

Hafif ve zariflerinden inti
hap ettim. Mağazanın kızı bil
hassa bunları almaklığım için 
israr etti. Bir yere gidildiği za
man giyip çıkarması kolay o
lurmuş. Senin için de ne pratik 
değil mi? Çünkü sen bunlan 
günde belki yirmi defa giyip 
çıkarıyorsun . ., 

Buna ne cevap aldım biliyor 
musun F ransuva: 

- Teessüf ederim Jan. Böy
le kaba ve çocukca şakalara ta
hammülüm olmayacağını tak
dir etmen lazım gelirdi. Bakın 
ben size daha yerinde bir hedi
ye gönderiyorum: Yüzük. Gü
le güle ... 

Kari Sütunu 

Kadıköylüler yeni ta
rifeden müşteki! 

Seyrisefain idaresi 15 eylul
den itibaren Kadıköy - Haydar 
pafa tarifesini tebdil ediyor. 
Yeni tarifede sabah, akşam bi
rer seferden maada bütün va
purlar Haydarpaşa iskelesine 
uğratılmaktadır. Bazı karileri
mizden aldığımız müteaddit 
mektuplarda deniliyor ki: 

Elyevm sabah, akşam sefer
lerinde vapurlar her iki iskele 
yolcularını aldıkları için, fevka 
iade izdiham hasıl oluyor. Önü 
müzdeki yağmurlu ve soğuk 
mevsimlerde bu izdiham büsbü 
tün artacaktır. Keza vapurlar 
Haydarpaşa iskelesine uğradık 
lan için sabah ve akşamları la
akal onbeşer dakikalık bir za
man kaybetmektedirler. Eski
den olduğu gibi Haydarpaşa ve 
Kadıköyüne ayrı ayrı vapur 
tahriki suretile halkın istirahat 
ve selametinin temini Seyrise
fain umum müdürlüğünden ri
ca edilmektedir . 

Filhakika son zamanlarda 
bilhassa köprüden altıdan son
ra kalkan vapurlardaki kalaba 
lık şayanı dikkat bir hal almak 
ta, yolcuların hemen dörtte bi
ri ayakta kalmaktadırlar. Bun
ların vaziyeti de diğer yolcula
rın İstirahatini selbetmektedir. 
Seyrisefain idaresinin Kadıköy 
lülerin temennilerini nazarı dik 
kate alarak sabah ve akşamları 
Kadıköyüne ve Haydarpaşaya 
ayrı ayrı vaput kaldıracağını 
ümit ederiz. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 18 di. Mektep işine gelince, bende 
niz .burada henüz çok adam ta
nımıyorum amma Reşit Beyin 
del~letile bir çare buluruz zan
nederim. Her halde elimden 
geleni yapacağımdan emin olu
nuz, Hanımefendi . 

•• 

ŞIDO 
- Bacaklarıma mı bakıyor 

su~ uz? Bacaklarım !ahiden gü 
zeldir. 

A!ımet Nebil birden bire 
tekrar gözlerini kaldırdı. Tat
lı bir davetle açılır gibi görü
nen mütebessim dudaklara, bir 
az daha süzülen gözlere bak
b. 

- Yalnız bacaklarınız ol-
:.a .••• 

Ve iki genç vücut birden bi
re, sanki başka bir kuvvet ta
rafından sevkediliyormuş gibi 
birbirlerine yaklattılar .. 

İki saat sonra, Nimet Ha
oım kapıyı hafifçe vurdu. 

- Neriman, size limonata 
,aptım .. 

Neriman Cemıit Hanım kü 
tüphane tarafındaki alaturka 
,...dirı:len birden bire fırladı Sa-

•• 

UKL 
lbrahim Necmi 

lon tarafına geçerek, kapıya 
yaklaştı. Aynanın önünde bir 
dakika saçını düzelterek: 

- Dur, alayım, anne! 
Dedi. Nimet Hanım pek ted

birli bir tavurla kapıdan ııirmi
yordu. Limonata tepsisi kapı a
rasından Neriman Cemııit Ha
nımın eline geçti. 

Şimdi Ahmet Nebil, anneal
le kızı arasında oturmuı, konu
fUyorlardı. Nimet Hanım Ah
met Nebilden bazı küçük hiz
metler rica ediyordu: Akraba
sından bir çocufun bir mekt&
be yerlettirilme.i, yine alaaba
amdan Cevat Beyin yanmda 
bir küçük hizmetle kayınlmaaı. 
Delikanlı, derin bir çekingen
likle cevap veriyordu: 

- Cevat Bey ıözümü kır
maz. ümit ederhn, Hanımefen-

Biraz evvel tuvaletini taze
lemekten dönen Neriman Cem 
ti t Hanon, annesinin talepleri 
ni kısa kesmek istiyormuş gibi 
yerinden kalktı. 

- Durun, Nebil Bey, size 
şiirlerimi okuyayım . 

Diyerek içeriye yazihaneaine 
girdi. Bir dakika sonra elinde 
kabı çiçekli şık bir defterle 
döndü. 

- Siz serbe.t mısralar taraf 
tarısınız, öyle mi? Öyle iıe ben 
de size ilk o tarzdaki bir tiiri
mi okuyacatım. Amma bütün 
talrlerimi öyle zannetmeyin. 
Uruz veznile de, parmak hesa
bile de ti iri erim var. Aruzda 
Faruk Nafizi çok beğeniyorum. 
Sade tllrlcçeyi ne rüzel vezne 
uydurqyor. Bazan Yııhya. Ke
mal ıılbi eekilerin ruhunu oktı· 
yac•k ıeyler yazmap da Le-

Birinci sahifeden geçen yazılar 
' ... j • • .. • ··~ ·- • . .. • ı - . . -

Mektep ihtiyacı 
karşısında 

(Başı 1 inci sahifede) 
Pertevniyal vakfı arsaya geçen 
sene asri, rüz._.I bir bina inşa 
ettirmiştir. 
Şimdi mektebin bilcümle mas 

rafına vakıf çok büyük yardım
da bulunmaktadır. 

Pertevniyal lisesi geçen se
ne açıldığı vakit ancak onuncu 
sınıfa kadar tefkil edilmişti. Bu 
sene bütün sınıflar mevcut ola
rak tedrisata b:ıtlayacaktır. Li
se ilk mezunlarını bu sene niha 
yetinde mevcuttur. Vekalet bu 
yeni lisemizin müdürlülüne çok 
terrübeli ve kıymetli maarifçi
lerimizden Mahmut Beyi tayin 
etmiştir. 

Talim heyeti 

Mektepte 23 kıymetli mual
lim ders vermektedir. Bu zeva
tın içinde memleketimizin vü
cutlarile iftihar edebileceği ha
kiki ilim adamlarımız vardır. 
Riylliye muallimi Talha Bey 
bu meyandadır. 

Talebe adedi 
Mektepte 335 talebe vardır. 

Bu sene 100 l:adar daha yeni 
talebe alınacak, icap ederse fU· 
beler açılacaktır. Halen mek
tep altı smıf üzerinden subele
rile birlikte 10 sınıflıdır .. 

Pertevniyal lisesi nihari tam 
devreli bir erkek lisesidir. 

Talebe teşekkülleri 
Mektepte bir kooperatif te

sisedilmiş ve bundan çok istifa
deli neticeler alınarak fakir ta
lebeye her hususta büyük yar
dım yapılmıştır. Diğer taraftan 
apor hareketlerine de çok ehem 
miyet verilmekte, her sahada 
mümtaz gençler yetietirilmek
tedir. . 

imtihanlar 

Mektepte ikmal imtihanları 
nihayet bulmuı, talebenin yüz
de altmışı muvaffak olmuştur. 
Birinci devre son sınıf mezuni
yet imtihanları da 14 eylulde 
nihayet bulacaktır. 

Kayıt ve kabul 
Mektepte e3ki talebenin tec

didi kaydına devam edilmekte
dir. Yeni talebenin kaydına 10 
ey!fılde başlanacaktır. Kayıt 

ve kabul şartları diğer lisele
rin aynıdır. Fazla tehacüm ol
duğu takdirc!e ilk mektep me
zunlarından iyi ve çok iyi dere 
cede olanlar tercih edilecektir. 

Tedrisata 19 eylfılde başlana 
caktır. Ve kayıtlar o zaman bi
tecektir. 

Laboratuvar{ ar 
Mektep tesis edileli bir sene 

olmakla beraber müdür Mah
mut Beyin gayreti ile fizik, kim 
ya, tabii ilimler, li.boratuvarla
n tesis edilmiştir. Laboratuvar 
!arda bütün ali.tı tedrisiye mev 
cuttur. Fizik laboratuvarında 
radyonun alıcı ve verici kısım
ları vardır. Talebenin her ci
hetçe istifadesi düşünülüyor. 

ves ettim . 
Parmak hesabında da yine 

Faruk çok iyi .. Öyle değil mi, 
Nebil Bey? Serbest mısralar 
sisteminin üstadı da Nazım 
Hikmettir. 

Bu basiyt malumatı büyük 
bir keşif gibi ehemmiyetli e
hemmiyetli anlatan Neriman 
Cernşit Hanım, gittikçe tavrun 
daki ciddiyeti arttırarak, çiçek 
li kaplı defterini açtı, bir şiir 
okumağa batladı. Sesinde mü
balağalı bir titreyiş vardı. Mıs 
ra sonlarını birer hıçkırık gibi 
titreterek, uzatarak okuyordu. 

Şiir, fakir aileden bir kız ço
cuğunun fabrikada çalıtmaamı 
acıklı bir levha gibi, taavir eden 
bir manzumeydi. Bu çocuğun 
makinelerin ııürültüsü araaın
da §aşkın şa,kın işini görmeğe 
çalıttığı, içinin oyun, hava, ser 
bestlik, koşmak, gülmek zıpla
mak için sızladığı tsvir ediliyor 
du. 

Neriman Cemşit Hanım ken 
dini şiirine vermİf okurken, bü 
tün gece uykusuz kaimi§, ısrar 
lar üzerine fazlaca yemek ye-

Feci bir yangın gene etrafı 
kastı kavurdu! 

(Başı 1 inci sahifede) 
celbedilmittir. 

Mutat şey : Srı gok ... 
itfaiye yangın yerine gelir gel

mez ilk işi terkos musluklarına koı
mak olmu~, fakat mutat veçhile bir 
damla ıu bulmak kabil olamamış,te
lefonla ve saat 3,20 de şi<ketten su 
İstenilmıştir . .Şirket talebe müsbet 
cevap \•ermi~, fakat aradan uzun 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen 
terkos mu.luklarına bir dirhem su 
isale edilmemiştir. 

Terkos musluklarına su tam saat 

6,10 da gelmiştir. 

Su! Su! Su! .. 
1 tlaiye terkos musluklarında su 

bulamayınca hemen etraftan su ara
mıya batlamış, Fransız hastanesi, 
Taksim su hazinesi, Ayatiryada ki
lit'esi, Galatasaray lisesi, Ermeni 
kilisesi, Ai!ı,hamamı:, postahane, G. 
Saray hamamı su depolarından isti
fade edilıniştir. Fakat bu arada fU 

noktayı lcaydetmek ldzımdır ki bn 
su k3milen ve tamaıncn yangına sev 
kedilmemiş, itfaiye hortumları hur
da ve patlak olduğu için suyun kıs
mı a.ı.amı ateşe slkılamadan yolda 
~aybolmuttur. 

Yangın büyüyor 
itfaiye hu patlak hoı·tumlarla ite 

başlam1ş olmasma rağmen yangının 
önüne geçememiş, ateş tcvessüde 
devam etmi~ biribirine bitişik olan 
Madam Ankeliki, Madam Norik, 
Madam Olimpiya, Madam Uranya
nın ahşap evlui kimilen yanmış, 

Afrika hanırun çatısı üç defa tutuş
muş, söndürülmüş ve y;,.ngın E vkRf 

hanına geçmiştir. 

Evkaf hanı yanıyor 
Evkaf hanı tutuşunca yangın ye

ri daha dehşetli bir manzara arzet
meğe batlamış, için için yanan Ev
kaf hanının da 2inci, 3üncü, 4üncü, 

heşinci, altıncı katllrı yanmıf, sonra 
ateı Galetya hanına geçmiştir. 

Bu hanın da üst katı ile çat111 
yanmıf, bu esnada da yani tam saat 
6,10 da terkos musluklarına su gel -
miştir. Bundan sonra yangına daha 
kuvvetle ıu sıkmak kabil olmuı, a
teşin tesirile bazı apartımanlann ar .. 
ka kısımları tutuşmuş, fakat deı·hal 

söndürülmüş tur. 

Yangın sönüyor 
Y ancın saat 8 de tamamen aön

dürülmüşıe de enkazın ve münferıt 
ateşlerin iyice söndürülmesi saat 9 
a kadar devam etmiş, bu müddet 
zarfında da yollarda itfaiye hortum
ları olduğu için tramvaylar i,Jeyeme 

miştir. 

Yangın nasıl çıktı? 

Yangının nasıl çıktığını Taksim 
poU. merkezi tahk;k etmektedir. 

Yangın 14 numaralı ahşap evin 
üçüncü katında bir sütçünün otur
duğu odadan çıkmıştır. Ateşin pen· 
çere kenarına söndürülmeden atılan 
bi.- sigaradan çıktığı tahmin edil
mektedir. Yanan 4 ev sigortasızdır. 
Evkaf ve Galetya apartımanlannın 
sigortalı oldukları anlaşılmaktadır. 

Polis raporu 
Yangın hakkında poli• şu rapo

ru vermİ§lİr: 
"Bugün ııaat 3,20 de Taksimde 

Eyil sokağında zuhur eden yanıı:ın 
neticesinde 12, 14, 16, 18 numaralı 
ahşap haneler tamamen ve 6 numa
ralı evkaf apartımanı ve 1 numara
lı Plft.ti hanı, 19 numaralı hanelerin 
ahşap olitn kı:umları, ekserisinin q
yaları yannıış olduğu anlaşılmıttır. 

Yangının yukarıda 14 numaralı ha
nenin 3 üncü katından çıktığı anla
şılmış sebebi ve mahalli zuhurn an
Ja~ılamamı!, tahkikata devam edil

mektedir. 

lzmirin kurtuluş bayramı 
(Başı J inci sahifede) 1 sekizden itibaren ba\l~y~rak ••-

le bilfiil mücadelei ınilliycye iştıı·ak bahlara kadar devam etmı,tır. Gayet 
edip 105 vaşında vefat etmiş bulu . muazzam bir feneı· .alıtyı yapılmııtır. 
nan Kavaklıdere Mehmet Efendi· Halkın sabahlara kadar eğlenınesini 
nin büytitülmüt resmini tafıyan 16 
ıncı timsa1i kı~la önünden geçerken 
alay tevakkuf etmiş ve sabık Mh&rif 
Emini Mithat Bey gayet beliğ bir 
nutuk irat etmiştir. 

Cümhuriyet Halk fırkasının bin
lerce efradı ve fırkl'l ismini taııyan 
bayraktan altında ve önlerinde heye 
ti idare reisi Hacim Bey olduğu hal 
de, lzmirde ilk defa ve yaya olarak 
bu alayın mühim bir k11mını teşkil 
etmişlerdi. Alay kordondan geçer
ken limanda bulunan vapurlar dü-
dük çalmışlardır. 

Üçüne~ safha 
Alayın üçüncü safhası gece saat 

temin için yer yer müıam(::rclcr ter 
tip edilmiştir. 

MANiSA 9 (A.A.) - Kurtuluş 

tarihinin dokuzuncu yıldönümü dün 

parlak tezahürat içinde tes'it edil
miştir. Sabahleyin hükümet konağı 
önünde toplanan binlerce halk mek
tep talebeleri, askeri kıtaat, milli te
şekküllerin tertip ettiği heyetler şe
hitler Abidesine gİbnİşlerdir. Bura
da Cümhuriyet Halk ftrkası Mani· 
sa belediyesi • arnına nutuklar irat e 
dilmiştir. Bilabara merkez kuman· 
lığına gidilerek tebrikatta bulunul
muş, frrka binası önünde büyük bir 
geçit resmi yapılmı~tır. 

Hayat Nakliye -- -
.A .AI:>C>L"lJ 

SİGORT ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. ' 

Adres: 
4üncü 

miş, yorgun dütmüş olan Ah
met Nebilin gözleri kendi ken
dine kapanıyordu .Delikanlı az 
daha bir ninni dinliyen masum 
bir çocuk gibi uyuyakalacaktı. 

Bereket versin ki, ~iirin ya
nsnıda iken kapının kilidi oy. 
nadı. Nimet Hanım paytak ba
cakları üzerinde salman şişman 
vücudünden umulmaz bir sürat 
le davrandı: 

- Mutlaka Atıf olacak! 
Neriman Cemşit Hanım, bir 

dakika durdu. Kanepenin üze
rincien kalktı. Ahmet Nebilin 
karşısına, maaanrn öbür tarafı
na geçti Sono-. ~ine ıiirine de
vam etti: 

Motör 
Kör 
Bir dilencinin çalgısı 
Gibi 
Aıabi 

Titriyor, inliyor .. 

Kapı açıldı. Atıt ı...:emşıt IJ., 
kuru yüzü solgun, içeriye çekik 
gözlerinin bakıtları sert ve de
lici, bir az tereddütle içeriye 
girdi. Nimet Hanım paytak yii 
rüyüşile ardıntl~n ızeliyordu. 

1 
Telefon: 
Is'. S'.H 

Ahmet Nebil hafif bir çekiklik
le ayağa kalktı. Neriman Cem
şit Hanım, defterinden nazlı 
nazlı gözlerini kaldırarak: 

- A! Sen misin, Atıf? Er
ken geldin? Sana Ahmet Nebil 
Beyi takdim edeyim. Geçen ak
şam Muhteşem Nihat Hanıme
fendilerde tanımıştım. 

Dedi. Sonra gözlerini Ahmet 
Nebile çevirerek kirpikleri al
tından ok~ıyan bil' bakışla ona 
da kısaca takdim etti: 

- Kocam, Atıf Cemtit! 
İki erkek biribirlerine el ver 

diler. Atıf Cemşit Bey, nazik 
görünmeğe çalışarak, masanın 
bir tarafına oturdu. 

- Ahmet Nebil Beye tiirimi 
okuyordum. 

- Ya! Devam et öyle ise .. 
Neriman c,.rnşit Hanım yi

ne başladı. 
Makinelerin sinire batan 

Gıcırtısı 
Hatırlatiyor 
Ölüm döşeğinde yatan 
Bir hastaııın 
Verem bir anan• 
İniltisir' 

MİZAH 

Fal 
Bir kadın fal baktırıyordu. 

Falcı dedi ki; 
- Kocanızın yanında esmer 

bir kadın görüyorum. Kocanıza 
öyle yapışmış ki, hiç bıı-akmı
yor. Nereye giderse, o da arka
sından gidiyor. 

- Zavallı kadın kim bılir 
ne kadar yorulmu~tur. Benim 
kocam posta müvezziidir. 

Amele - Elendim, kavin 
valide gelmiş. istsnbııla kadar 
gitmeğe mü.~aade eder mısi
niz? 

Patron - Olamaz. 
Amele - Teşekkür ederim 

efendim. 

-···················-···-···-··-··· .. ······-

Davet 
Atletizm feclerasyonundan:-
Atlet Semih, Mehmet Ali, Tevfik, 

Sedat, Hakkı, Enver, Rasim, Meh
met, Veysi, Haydar, Şckip, Salahad 
din, Fazıl, Sami ve tenisci Sedat, 
Şirin ve Suat Beylerin iki glill zar. 

fında altıtar adet veıika fotografı \'C 

nüfus tezkerelerini ıaal birden 50n .. 

ra açık olan Cağaloğlunda Halk fır 
ka~ı merkezindeki federaıyon büro

suna brrakmalan ehemn1iyetle teb· 
liğ olunur. 

Atletizm federaıyonundan: 

Türk Atletizm takınır için en iyi 
1500 metreci aynlmak Üzere hu pa• 
zar •Ünü aaat altıda bir müaabaka 

yapılacaktır. Girmek iıteyen Tiirk 
amatörlerinin o ıı:ün Taksim .ıadyo· 
munda muallim Her Abrahma müra 
caat etmeleri.. 

Yiiziici Ka11ım 
Anadolukavağından Kınalıadaya 

lıadar yüzerek geçen Kasım Bey 4e
refine bu aktam bir müsamel'c ter

tip edilmittir. Kaıımpaşa 1 dman ku· 
lühünde bu münaaebetle tertip edİ· 
len bu müsamerede aynı zamanda 
kulüp reisi tarafından Kasım BPyc 
bir madalya talik olunacak ve mu•~ 
mere sabaha kadar devam edecektir. 

Dans rekoru kınldı 
ROMA, 9 A.A. - Milano'lu At· 

tilio Lisaone, Roma'da Lido Aıtio'• 
da mütemadi danı rekorunu kınnıf• 

tır. 

Mumaileyh, 27 ağustos saat 21 

den 8 eylül sabahı 1 e kadar yani 
11 ıı:ünden farla dansetmit ve bu 
eonada saat batında heı dakika İs• 

tirahat etmlt ve maamafih bu istira· 
hat müddetlerinden tamamen istifa· 
de eylememiıtir. Dansör, Amerikalı 
Hendey'in Ditroit' da teeııüı etmit 
olduğu rekoru üc saat fazlasile kır· 

1 mı,tır. 

Doktörlcr, Lissone danı salonu .. 
nu terkettiği zaman kendiıini mua· 
yene etmiıler ve bedenen danaa de
vam edecek birlıalde hulundutunu 
müşahede eylemiılerdir. Doktor· 
ler, hunun bir mukavemet ve irad• 
vak'a11 olduğunu beyan etmi,lerdir. 
Filvaki, bu tarzda maharetler ıı:ös• 

l 
lermeğe utratan birçok danaörter, 

vereme tutulmutlardır. 

Motörün sesini 
Duydukça 
Kız istiyor kaçmaya. 

Neriman Cemşit Hanım, se· 
sine türlü kıvnmlar vererek şi· 
irini daha acıklı gösterme· e ça 
!ışıyordu Ahmet Nebil, bütüP 
utangaçlığına rağmen, şiiriı1 
gerek fikir ve gerek şekilce o· 
lan İptidailiğini farkediyordıı· 
Fakat her mısram sonunda Ne 
ı·iman Cemşil Hanımın sesi i11· 
!erken, Nimet Hanımın 

-Ah! 

Etmesini, Atıf Cemşit Be-
' yin başının da şiirin ahenııile 

gidip gelmesini gördükçe deli· 
kanlının icinde bile kendi 1<rıı· 
dinden bi; şüphe uyandın) 0r• 

du: 
- Yoksa ben mi anlıy-n Y0 

rum? 
. • • . . • • . .. t 

Şiir bitince AhnwtNehil he 
j kesin kendinden h;r alkıt b );· 

• edil(ini hiuetti. Y iizü kız rı> 

(Dı·v.ımı \·ar) 



~ ·--

! enı n1Jşri1111t 
Müşteri bulmak sanati 

Muallim Mübahat Beyin ( Gas· 
'<ıQ) dan tercüme etmekte olduğu 
••erle . "k" • . 1 rın on ı ıncısı o an: 

(Yeni müşteri bulmak 
. . sanati) 
'''ınli kitap Milliyet matbaası tara· 
lınıfe.n neıredilmittir. 
I _Ca.oonun takdirki\rlarına müjde
erız. Milliyet matbaaoında oatdır. 

irtihal 
l'.!uharrirJ.,..den Vali Nurettin 

Q,,Yin vo.ldeıl Zahire Hanını cliln 
Öğleden sonra vefat etmiıtlr • Cena-

1' ••ııin aile kabrine defnine müsaade 
•dilnıediğinden namazı bugün öğle
nn Gattepe camisinde kılınacak ve 
81lhrayı Cedit kabri•tanına defnedİ
l..,ekti" r. 

ViiJa Nurettin Beye ve kederdi-
de a·ı . . -, _ _, 

l et.ıoe beyanı tazıyet ~·•· 

,, SEYRISEF AIN 
1 ------------

Merkez acenta: Galata l.öprtl ba.şl 
R, ~36'1. Şube A .. ~ırkeci Mühürdar 
i'·ıue hnn 2. 274lı 

TRABZON POSTASI 
CüMHURlYET 10 Eylftl 
perşembe 17 de. 

ME:tı81N POST ASI 
iNEBOLU 11 Eylftl Cu

ma 10 da Galata Rıhtı
mmdan kalkarlar. 

lstanbul J üncü lcra .Memurlu-
s<ındaaı. 

Bir bot<lun ~emini istifası için 
ıı1 ' .,.....,_..,i ınükar a )<?uz ve paraya çevrtıaın;.g 
<er <>lan vo birinci artırmada kıyme 
tini bulanuyan gayet kıynıetta-rPiya, 
no, oda <takımı Büfe, Halı, Soba, 
!\vize ve saire' Eylülün onüçün<:Ü 
:Pazar ""''-U saat 10 dan 11 re kadar 
"k "- erik"" Kır 1 inci arttınna sured~ F oy 
•oka' _ _, F d' A.partımamnda g .. oua ar ı . . 
ıiçiincü katta .satılacaktır. Taliplerı
llin ·· •caatları iJ&ı e>lu tnemurLtSU- mur .. 
fi.ur. 
~ 

Üsküti3rda Jstanbul altrni:ı icra 

lıı•murluğundan: 
Rir deynin terninl zınumnda malı 

cuz ve paraya çevriJmesine karar ve 
!ilen iki adet kıymettar bul marka 
büfe ve bir yemek masası ve avize 
17.9.931 tarihine müsadif perşembe 
günü öğled<ın sonra lstanbul Sandal 
:a.,dastanında ikinci arttırması icr.ı 
•di!ecektir; San&! Bede<ıtenında 
le~ir edilecektir: talip olanların 
llliira.caat eylemeleri ilan olunur; 
-
lle~ci icra memurluğundan: 
t.lahcuz Jca.palı 52 Model Kresler 

fnarkaıı otomobil 17-9-931 tarihinde 
llaat 12 den itibaren Taksim meyda 
nınc1a satılacağı ilan okınur. -
1 

Üsküdar lkinci Sulh Hukıık Mah k.,,,. . 
sınden: 

h Üsküdar Rümi Mehmet Paşa _ma· 
aııesinde Doğancılar caddeaınde 

<o l>luınaralı hanede sakin ve yek 
q·· 11<erlerini takıben vefat eden ffa-
ila.ıı bey ve karısı Saadet Hanımın 

' ~hkeıncce tahrir ve tesbit edilen 
e$y b . · a u l"lleyanda kuş kafeslerı ve 
!tar~ · 1. >L '"t 

.... i:l una ın-c mahsus tczgcu1. ve aua 
•<ievat 13-9-931 pazar günü saat 9 
~ _>nezknr hane<le "i'tıla.cağından 
~lıp olanların satış günü mahalin· 
d hazn- bulunmaları ve her iki ölü 
cıı alacak ve borç iddasında bulu-

"an1arın<1a üç mah ve veraset idda
''"da d bulunanlarında üç mah zarfın 
a ~~·-·k ·ı h· .._, ve senedatı kanuniyelerı e 

~tlikte Üsküdar iklnc\ Sulh hukuk 
•hke---· ,. k · tillt • ~~~ıne muracaatları ve a Sl 

tıoac kanunu medeninin mevadr 
~1lalı ahkamı tatbik olunacağı 
~l\ olunur. 

Konferans 3 üncü Kolordu ilanlar; 

L----------------------· Darülfünun Emane· Edremit ve civarındaki kı-
taat hayvanatı için arpa kapa-

tinden: .. lf' lı .zarfla münakasaya konmuş· 
Tatil münasebetile Dam U· tur. İhalesi 5-10-931 pazartesi 

ıl~ıı.iyat FakUltesi müder . 
nıın ""' · ü giinu·· saat on beşte Edremıtte 
·-• . tarafından v·erilmesı m 

rı,..tll'ı ardan ikin- Askeri satın alma komi.ııyonun 
karrer konferansı · da yapılacaktır. Taliplerin 
clsi Miidıeıriıs Orhan Sadettın şartname almak ve münaka-

B ,ey tarafından Eylil. lü~.2~ un- · , eınlb guuu ve· .saya ginnek üzere teırunat ve 
ou ya'l'.lllki p,erş e tekl!fnamelerile E<lremitte 

lr Konleransm rnev-
riiecekt • k' Ahlil.li mezkur komisyona 

",Arl6todan sonıra 1 
müracaat

(2385) .zuu . .,, ·"r Bu konferans ları. (290) 
Nazanyesı '-" • İ 

a mahsus olup ll· 
lar mnum . d 
hiyat Faıküttesi dershanesın e 

saat 17 dedir. (2183). 

Bursadaki kıtaat hayvanatı 

i:htiyacı için 238000 kilo arpa 
ıkapalı zari usulil münakaısaya 

A.R:NAVUTKÖY konırlmuştur. İhalesi 3-10-931 
AMERİKAN KIZ KOLEJ! cll!Ilartesi günü saat 15 te ya
Kayrt ı:nwunele.ıi: 16 .:::a 17 :y~~: pılaca!ktrr. Taliplerin şartna-
saat 9-12 ve 14-16 arası . u me suretini Bursadaki fırka 
ve teo<Udi kayrt imtihanları: satm alma ıkıoınisyonıundan al-

ı"! 9 30 Tilr kçe 
16 Ey u • İ T malan ve. ihaleye vaıkti muay-
16 Eylill 14.- ngı_ızçe 

9 30 Riyazıyat y.eninde (teminat ve teklifna-
17 ,, , 

-
_.:17:__·::.·_:_14:,:. ____ F'.:"ram~-"-ça-ı mclerile ıbirli:kte) iştirak et-

mek üzere mezkftr komisyona 
Y .. ıı ve Pamuk ipliği ve 
A1fmıişe vesai,re ima~iııe müracaatları. (2386). 
mahsus Türk Aııonım * * ~ 

Şirketiııden: k 
Aüclcki hususatı müzakere etme . 

. . h"ssedaran heyeti 
üzre şiırketımız 1 •• •. 

• 1• 1931 senesi Eylo.tunun 
umu.mıye• .. .. da 
28 ind Pazartesi gunu saat lO . 
şirketin merkezi idaresi olan Yen1 
PostahaM arkaeında İ,otanbul Ha· 
nmdaki dairei mahsusada fevkalade 
surette içtimaa davet olıunu~. 

1 - Şirketin 45500 f,ngilız ve~a
h t 50050 Türk altın lirasından .'~a 
r:ı olan sermayesinin 27300 l~ngılız 

hu 30030 Türk Altın ırasma veya t • . 

K. O. ve kıtaatı için sade ya 
ğı .kapalı zarfla münaıkasaya 
kıonulınuştur. İhalesi 26-9-931 
cumartesi günü saat 16 da Fın 
dıklıda K.O.SA. AL. KOM. da 
yapılacaktrr. Taliplerin şaırtna 
mesini komisyonda görmeleri
ni ve ihale saatinden evvel te
minat ve teklifuamelerile bir-
likte komisyonumuza 
caatlarr. (250). 

müra-

Çatalca Müstahkem Mv. ih
tiyacı için alınacak sığır etine 
ıkapalı zarfla teklif edilen fiat
lar haddi itidalde görülmedi
ğinden 14-9-931 pazartesi gü
nü saat 14 te Fındıklıda 3 K. 
O. SA. AL. KOM. da pazarlık 
la alınacaktır. Taliplerin şart
namesi KOM. da görmeleri ve 
ihale saatinden evvel teminat· 
larile KOM. da hazır bulun
maları. (288). (2333) 

. • * il 

Izmir Müstahkem Mevki 
efradı ihtiyacı için 115,407 ki
lo kuru fasulya kapalr zarf usu 
lile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 24 Ey!Ul 931 perşembe 
günü saat on beştedir. Şart-· 

namesi komisyonumuzda mev
cuttur. İşürak e<.leceklerin te
minat ve teklifnamelerile vak
ti muayyeninde mezkur Izmir 
Müstahkem Mevki satın alma 
komisy.onuna 
(276) (2246) 

müracaatları. 

Kastamonideki kıtaat ih-
tiyacı için iıkinci nevi un kapa
lı zarfla münakasaya konul
muşt;ur. İhalesi 28 EiylU.l 931 
pazartesi günü Kastamonide 
askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve münaka
saya girmek üzere temin<' ve 
teklifnamelerile Kastamonide 
mezkur komisyona müracaat· 
lan. (274) (2207). 

.1. dair İktisat Vekaletı ce
tenzı ıne 
lilesinden verilen beyannameye kes 
bü ittila. . 1:--------., Defterdarhk ilanları 

~--------------------------_.: 2 _ Şirket semayesinin beherı 3 

İ iliz lirası yani 3 Türk altını ve 
ng h" fil 30 kuruş itibarile 3000 ıose sene 

ihraç etmek ,.uretite 9000 İngiliz ya 
ni 9900 a\ıtrn Türk Lirasi tezyidi ve 
Meclisi İdareye münasip göreceği . 
.aınıanlarda ve şerait tahtında me•
kilr hisa<ı senetlerini bir veyahut 
müteaddit defalarda ihra<:ı znnmn· 
da mulı:.tezi muamelenin ifa~ıı için 
selilı.iyeti kamile itbı hus\Warının 
tahtı karar alınması. 

3 - Hissedarların yeni hitie H· 

nedatmdan semıayd şirketteki hls
selerlle mütenasip mıkdannı ahı: 
hususundaki haklarından fe-ragati 

hu'!lusunun tezekkürü. 
4 - En aşağı on hisse senedine 

müte<ıarrıf olan bütün hissedarlar 
heyeti umu.mire içtimaında hazu
bulun.ı!tak hakkını haizdirler. 

Kiralık dükikan; N o. 494 Bağıdat cad<lesi, Bostancı; şeraiti 
dahilinde bir sene müddetle kiraya verilecektir. Aylık kirası 4 
liradır. Klı-alama'k açtk arttıııma 30-9·931 çarşamba günü saat 
15 te Defterdaırlıkta. (M.5) (2318) 

* •• 
Satıl~k bahçeli ev hi9Selri, No 15/l Mumhane caddesi, Arna-

vutköy, Boğaziçi, sağ tarafı ıkalfa Yorgi veresesi arsası, ve Ade 
la Y a.koviç evi bahçesi, sol taraft 2 harita numaralı ahara ferağ 
olunan bahçeli ev, aTkası Cemal Bey ar5ası, önü Mumhane cad
desile çevrilmiş (Amavutıköy iskelesine ç»kılınca Kuruçeşmeye 
giderken sağ kıolda üçüncü sokaıktır) 1 harita numaralı 3 katta 
9 oda, mutfak, kömürlük, odunluk, 2 hela, Terkos suyu tertiba
tını havi 1116 buçuk arşın yer üzerinde •baıhçeli evin 8 hissede 
3 hissesi sattlııktır. Me2Jkılr h~senin bedeli 8 sene ve 8 taıksitte 
verilmek şartile taıhmin edilen ikıymet 2700 liıradır. Satış pazar
lıkla 29-9-931 salr günü saat 15 te Defterdarlikta. (M.335) 

(2375) 

Heyeti umumi yede asaleten veya T h • ı s t 
~~~!~::~a:a~;za::.:ak ~:;r~: a vı a ışı 

~ayrimübadi ler takdiri 
kıymet komisvonu riya
setinden~ 

Ellerindeki karar numaraları 441 
ile 470 arasında bulunan gayrimü
badillerin yüzde yirmi hesabile bo
nolarını almak üzere 10 EylG.I per
şembe günü saat 9 buçuktan 16 ya 
kadar komisyona müracaat etmeleri. 

(2377) 

!!l[lllm--· Istanbul Vilayeti 

KIZ ve ERKEK 
Ameli Hayat Mektepleri 

Yeni ders senesinde aşağıdaki şekilde ve müdavimlerini hayata 
daha kuvveth bir ihtisasla atmak iizeoe LİSAN ve TİCARET pro
ğramlarmı tevsian tedrisata başlıyacaktır. Mektepler iki devre olup 
birinci devreleri üçer senedir. Bu devreye ilk:mc~p mezunlarile o 
derecede tahsil görenler kabul edilir. İkinci devre iki senedir.Orta 
mektep mezunları veya birinci ihtisas Ticaret mektepleri mezunları 

kabul edilir. İkinci devre muhtelittlr. 
Kayıt için cumartesi, pazarte<ıi, ıperşembe günleri saat ondan 

onaltJya kadar müracaat edilir. E.ılci talebenin kayıtlarını 28 eylül 
tarihine kadar yenileme11i J.izımd.ır. 

KIZ - Cağaloğlu Dü}"unu umwniye karşısında T. L. 22731 ._ __ _ 
ERKEK - Cağaloğhı T. L. 23630 

ı Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Şebekemiz üzerinde işliyen yo1ou ve mühtelit trenlerin vali: 
ti hareketleri 15 EylQl 931 tarihinden itibaren değiştirilecektir. 
Mezkur tarihten itibaren yolcu ve muhtelit trenlerin hareket 
ve muvasa!iit saatları aşağıda gösterilmiştir. 

Fazla malumat alma'1ı: iıStiyenlerin istasyonlara müracaatla
rı ilan olunur: 

Hay-Oarpaşa 
Ankara 
Ankara 
Haydarpaşa 

Ankara 
Kayseri 
Kayseri 

Sivas 
Sivaı' 

Kayserl 
Kayseri 
Ankara 

UMUMi lDARBJ 

H. (Her gün) 
M. 
H. 
M. 
H. (Her gün)' 
M. 
H. ( Cıunartesl,3&' 

Perşembe) 

.M. 

~adolu sür'at 

ıreni 

1 18,05 
10,04 

18,30 
10,05 

H. (Ouma, Pazar Çar~r 
M. 
H. (Her günl 
M. 

Toros sfir'l>t 

treni 

Muhtelit tren 

21,45 
17,52 
11,08 
07,00 
11,14 
23,18 

23,46 
08,04 
20,10 
04,29 
04,58 
17,22 

Muhtelit tren 
27 inci ma<lde•i mücibince hiS9C •C- Emnı'yet sandıgıw mu··du··rlügw ünden: 

ti . · ·çııma· gu·· nünden bir hafta ne erını ı 

tine kadar R;rketin yeni Postaha- Hesap Merhunatm ciııa ve nevi Borçlunun Haydarpaşa fi. eve .- k' . 
M arkasında İstanbul Hanında 1 No. ismı 

(Cıımartesı, pazar 
teısi, Çarşamba) 

merkezi idaresine tevdi etmeleri la- 1344 Altı adet Rumeli tahvili MiisYÜ Salon 

zımdır. 2298 Yüz otuz adet Rumeli Taıhvilatc Ali Ef. 
Jstanbrıl 5 inci lcrascndan : 2307 Altı adet Rumeli Tahvilatı Bedriye H. 
Fiat markalı (520) Model bir adet 2344 İki adet Rwneli Tahvilatı ()sınan B. 

otomobil 20-9-31 tarihine milsad.if 2351 Dôrt adet ., ., • Bedriye H. 
Pazar günü saat 12 den itibaren 353 Kırk dört adet " " Keı:naıl Halit P 
Tak.,_ meydanında açık arttırma 2 B 

~.. 2354 On altı aıdet ,, ı ,, Sabit · ile satılacaktır. Müşterileri_n yevm B , 
h I" d me 2364 On ür adet ,, ,. Feridun . 1 ve vaktı mezkürde ma a nn e ~ ~ ı 

na mu .. racaatları ilan olunur. 2366 Kırk sekiz adet ,, , ,, Karabet Ef. 
:'~u:r~u::,;:::,:.:::~-:':"".':::"'.'::-;'::;::ii "'~· ıı 2379 Beş adet ,. ., Mehmet c.ıııım Bey 
t~tanbul Asliye Mahkemesi 3 üne ~ H 
• 2401 Yedi adet ,, ,, Musta•a amdi B. 

hukuk dairesinden' Pak" H 

Adana 
Adana 

Haydarpaşa 

Fevzipaşa 

Malatya 
Malatya 

:Fevzipaş;ı. 

M. 
H. (Cumartesi, Pazar

tesi, perşembe) 
M. 
H. (Cuma, pazartesi, 

Çarşamba) 

M. 
H. (Ctınıa, pazaı 

Çarşamba) 
M. 

15,30 Her glitt 09,00 
20,45 20,11 

06,00 Her gün 07,20 
12,52 19,25 

02,50 
14,20 

11,30 
23,00 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Dumlu Pinar 

PAZAR vapuru 
13 Eylül 

günü akşamı 17 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ordu, Gire
sua, Trabzon, Sürmene 
ve Rize ) ye azimet ve 
aynı iskelelerle Göre
le ve Ünyeye uğrayarak 
avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 
müracaat. Tel. 22134 

ALEMDAR VAPURLARI 
KARADENlZ POSTASI 

Millet vapuru 
12 Eylül 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rlhtımdan hareketle (Zongul-
dak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireson, 
TrabzonJ Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet aynı iskele
leri<: Gö.rele ve Ünyeye de 
uğrıyarak avdet e<lecektir. Mü
racaat mahalli: İstanbul Mey
menet hanı Alemdar zadblcr. 
Telefon: İs. 1154. 

Y elkencivapurları 
idaresinden: 

Her b glln 
hafta çarşam a !eri 
Karadenis hıı:tıu hareket ettirilen 

vapurlanmızdan maada 

Fazla olarak 
ayrıca her 1S gllnde bir 

cumartesi gllnleri 

lstanbuldan H ' 
hareketle ope ye 
kadar bir sefer daha ya

pılacaktır. 
İşbu seferleri 

VAT AN vapuru 
yapacak ve ilk sefer 

19 eylül cumartesi 
ırünündeıı bqlayacakbr. 

Fazla ıafai!At için Sirkeci'de Yel· 
kenci Hanında Acentahğını mü· 
racut. Telefon 21515 

ı• . 
Laster Silbermann ve Şü 

DOYÇE LEV ANT 
Linye 

Hamburg, Brem, Anvcrs, İetanbul 
ve Bahrisiyah arasında uimct vo 

avdet muntazam ıpostala.rı 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam'dan llmannnıza mııvaea· 

latr beklenen vapurlar 
ANGORA va. 17 cylQle doğru 
AMANTEAE va. 18 eylQle doğru 
GALİLEA va. 24. eylQle doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, Kalas vo 
İbrail için limanımızdan hareket 

edeoek vapurlar 
AMANTEA va. 18-20 eylo.t<lc tah· 

milde 
TESALİA va. 30 EylQldc tahmilde 

t f di tarafından Madam 2423 Üç adet .. " ıze . Edirne 4 No. lu Jandarma mek-
Ati:.n a~e~~ine açılan boşanma da· Yuıkarda isimleri yazılı z.evat Tahvilit müıkabilinde Sandı-

.. . "kametgahınm meçhul g··---.,an iat~kraz eylemiş oldukları mebaliği vadcs.inde tediye, b" • • d ·· l •• w •• d Yakında Tekirdağ ve Bandınna 
vası uıerıne ı ·- · u,.ızu te ı mu Ur ugun en: limanlarından Roterdam, Anvers v• Jması hasebile ilanen teblıgatıc~~· ı:memelerine mebni kendilerine alelUsıul ihbarname t>eıbliğ edil 
0 tahkikat glinil e · · ldukl A • Hambucg limanları için hareket karargir olmuş ve dı"g'i halde genıe tosviyei deyn eylememış o_ arıııdan eena- sgan Azami 
1 k l-l0-931 Perşembe saat 14 te _,,_ b kiıf t ed _...,_ . U K"L ede,cek vapurlar. 

o ara .. eı: 1 yukarda gösterilen m.,. .. unattan , arca aye . e._..,..,. mık- n · ı o Kilo M1LOS va. 12_13 Eyllllde tahmildıt 
tay'·n kılınmış olmakl_a yevmua m, __ • 5 E··,"l 931 h' ....,. dan Sandık satış ıheyeti huruııile 22- y .. u - ttrı' ıne müsa- 80,000 130,000 APOLONİA va. 15-16 cylôide tah-kurda ,,eJmedlği takdırde gıy P 
rarı ittihaz olunacağı ilin olunur. dif salı günü saat .oııı. dörtte esham ve tahviLit boraası:ııda,- pi- Edime 4 No. ıı Jamıanna metk.ebi ihtiyıacı için yukarıda mik milde 

yasaya göre satılacağından tediy_ei deyn ve tecdidi muamele tan yazılı dakikin icra lk.tlman münakasasmda verilen bedelle- OLİMPOS va. 17-18 cylillde tahmil 

· tiren l<AN ADA'nın en meşhur hayvan yetış 
~elen 

mahallerrlen ,.tmek isteyen med}'Unlann müzayededen evvel Sancirk idare- ri haddi layikta göriilmemesinden 30 EylUI 931 Çarşamba gü- de J"lde tahmil 
,.. MtNDEN v~. 20-22 ey u -

' 

..sine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. nü saat 15 te kapalı zarfla tekrar münakasası icra kılınmak de 

... · Gümüşü 
tlft· 1 400 Rentenmark. 

Tilkiler 

Çiftlik denizin 850 metro irtifaında bulunuyor. 

Faal mümessil aranıyor . . 
Albert Stangle Taılfm· 

A.dres: Ferme de Renards atgentes, 
ı ~t'l/Würtemberg. 

\As.Fb. U.müdirliğinden: 
• (Alakadaranın nazarı dikk~_tin~) 

_ . 0000 lirayı mutecavız kıy-
"' llskeri fabrikalar ihtiyacı ıçın 1 k d Resmi ceride 
··•et . d a An ara a 
ı. tekı malzeme ilil.nlarmı ba em d . d"lı"k Milliyet ga-
'·lt\' · t tanbul a şım 1 

< • rde Anadolu gazetesıle ve 5 r lınalk üzere ilan 
etesi1 · d -- Ala"kadarana .ına tını 0 

~l e neşır e ecegız. 

,_ lı.tttır 

-------------------·-------· üzere 10 EyliU 931 den itibaren yirmi gün müddetle münaka- GALİLEA va. 29-30 eylıllde tahmil 
,----------------------...., ııaya vazedilmiştir. Taliplerin ~eraiti anlamak üzere mektep de , 

Emlak ve Eytam Bankaseı ilanları 1 müdüriyetine ve Edime malmüdürlüğütftleı 1 müteşekkil ko- Yakın:;.~::~;;:. ~re ket 
misyona müracaatları ilan olunur. (2372). 

ANGORA va. 17-21 eylillde tahmil-

P azarlıkla satılık emlak 
Esas 

20 

23 

Mev.kii ve Nevi Nafıa vekaletinden: 
Nişantaşınıda Kağıt•hane cadd'eSi Şişli Taratcki Li.sesi- 2000 Ton katran yağı kapalı zarfla münakasaya ~ıulmuş-

nrn bulımduğu 100 numaralı ılronaık. tur. Münaıkasa 9-11-931 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te An-
Şişli Büyükderc caddesi Zincirlikuyuda 79 dönüm ara-· karada Nafia Vekiletıi binasında yapılacaktır. 

zi ve mebani. Münakasaya iştirak edeoeklerin teklif mektuplarını ve mü-
28 Bebek Nisbetiyc !kasrı. vakkat teminatlarmı ayni günde 11aat 14 buçuğa kadar münaka-
31 Kil.tane kıoşıi köıılcii. sa komisyonu Riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin Ticaret 
33 Maslak ikasrı. Odalarında mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin nıiinaka•a 
Balada müharrer emlAk bedellerı peşinen veya mlifımı•aten şartnamelerini bir lira miilı:abilindo Ankarada Nafia Vekaleti in 

tcşviye edilmek üzere ve pazarlı!kla satılacağından taliplerin' §<tat dairesinde, İstanbulda Haydarpap liman i~leri Müdürlü
iz-9-931 Salı g;tinü saat onaltıva kadar Şubeıni:ııe müracaatleri, . ğ:iinden de tedarik odobilirler. 

de 
Hamburg, Brem, Anvers, Roterdarn 
için yakında Tekirdağ ve Ban

dırmadan hareket edecek vapurları 
OLİMPOS va. 18-20 ey!(lldc talı-

milde 
Fazla tafsilat için Galatada Ova. 

kimyan hanında Laster Silbermann 
ve Şürekası vapur acentalığına mü
racaat. Telefon: Beyoğlu 641-674. 

ZAT! - !!M 12wııcı ela WtalMet 1"I 

merosunu zayi ettim. Y cnisini ÇJ• 

kartacağımdan hükmü voktur. Gar
bis Cczıirciyao 

1 

1 

' 

' 

1 
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Bursa Ziraat mektebi 
Kayıt ve kabul ıeraiti 

ı - Mektebe ona e:ıektep naauııtcın alrmr. TaHpler mektcı· 
be ahnacak mlıktan ıeçavüz etdtf takdirde mUıaba'kaya tabl 
tutulur. 

2 - Mektep leylt ~ meceanidfr. Birinci. maddedeki evsır> 
tan ba~ mektebe aıinnek istlyen efendilerin aşağtdaki prtJa.. 
n hw olmaıı l&mndır. 
A: Türkiye tatı.ınden ohnaJr. 
B: Vüctldı1 ıduat iflıerlne mötahammil oimel' 
C : Y qı ııı dan yukarı olmamııK. 
1> • Sari hastalıklardan 1allm olduAunu tabip NpOftle tevsii< et

mek. 
l!!: Aşı ıahadetnııımeaini ve hüım.übal mutıataamı haiz olmall. 

3 - Bizzat .draatle iştigal eden çifiçi. ve arazi aabtbl evtlıdı 
olduğunu tevstk: ed$l1ec tercıffl edlldrlıer. 

4 - Kayıt ve kabul zamanı: Tetrinitvvel bidayetine kada!l
dır. Taliplerin ya. dofruca veya mahallt ziraat müdür ve m&

murlukları V1Cya Mffikiye memurluklan vaııtaııil~ mektep mö
diri:vetlne üç kıt'a fotoğraf w veseirl.oe de istida ile müracaat et 

:neleri lazımdır. 
.5 - Talipler taruıil esna.ında rnekıtıebi terketmiyeceklerine 

dair Noterlikçe musaddak bir kefalletname vereceklerdir. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi kayıt ve kabul şeraiti 

1 - Talibin yaşı on seklsdeıı aşağı ve otuz be§ten yukarı 
.. ımamalıdır. 

2 - İdadi ve Orta mektep veya bunlara madil mektep me
LUrıları ile Lise sekimci sınıfı ikmal edenler imtiıhansız, iki 
sene mahkeme başkitabetinde ve be§ sene zabıt kitabetinde bu 
lunanlar, malfunatı hukukiyıe, kitabet, hesaptan, iş.bu şeraitj. 

haiz olmryanlar. kitabet, edebiyat, hesap, malfunatı medeniye 
e ik tisadiye, umumi tarih ve ooğrafyadan imtihana tabidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylfil tarihine kadar .drde gösterilen ve
satk ile mektep idaresine veya bulundukları yer müddeiumu-
miliklerine müracaat etmeleri lazımdır. J 

A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memuriyette 
ise btraeti zimmet mazbatası, 

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

4 - Tedrisata başlandıktan sor.ra kayıt ve kabul muamelesi 
yapılmıyacağmdan taliplerin müracaatlarını tacil etmeleri 

' icabeder. 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 
15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük- ' 

eek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
cıvarında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sa
bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylfil 931 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustalki 1 

teraiti bizzat mektepten alabllecekleri gibi posta ile de istiye
bilirler. 
~~~~~~~~~ı 

Isparta Orta mektep 1 

müdürlüğünden: ı 
İsparta orta mektebi bahçesine yapılan pavyonun (13852) 

lira (75) kuruş bedeli keşifli mütebaki inşaatı keşifnamede 
muharrer vahidi kıyasi fiyatlar üzerinden 1-9-931 tarihinden 
itibaren (20) gıin müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. İhale mektepte müteşekkil ihale komisyonu tara- 1 
fmdan tespit edilen şerait dahilinde yapılacaktır. Evrakı keş
fiye ve şeraiti ihale hakkında malfunat almak için m~tep ida
resine müracaat edilir. Taliplerin ilan edilen bedeli keşif üze
rinden % 7.5 teminatları ve ehliyeti fenniye vesrkalarını muh- ı 
tevi teklifnamelerile birlikte yevmi ihale olan 21-9-931 Pazar- 1 

tesi günü saat on altıya kadar mektepte müteşekkil ihale ko
misyonuna miiracaatları ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyon undan: 

60 Ton makine yağı: Kapalı zarf usulile ihalei kat'iyesi 12 
Eylfıl 931 cumartesi günü saat 11 de icra edile
cektir. 

50 Ton Benzin: Kapalı zarf usulile ihalei kat'iyesi 12 EyliU 
1931 cumartesi günü saat 14 tc icra edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı maden yağı 

ve benzin hi zalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri icra 
edileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve 
vermek istiyenlerin ihale gün ve saatinde Kasımpaşada Deniz 
ı.,vazrm Satın Alma komisyonuna teminatlarile birlikte mü
racaatları. 

Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklannda 

Kız ve Erkek H • L• J • 
ve \:!:!arı ayrıye ıse erı 

ana· ilk 
orta

liae 
Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda baılanm1Jtır. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve ingiliz:cedir. 
Talebe Abah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akfllm aynı vasıta ile evlerine 

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

............................. . . 
HEIMI ıtlNtlR T~RK tlMTED ~İRKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
2azeteler için bilumum resmi d~reler 

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

Telgraf adresi: Reamilin - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 
..... 111111 ........ 11&'1.lı=-ı! ... 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 

Müessisi: NEBiZADE HAMDİ 

Ana, ilk, Orta 
Lise kısımları 

Resaıl ders programlarını tamamen tatbllı: eder. Ecnebi lisan te d ri s atı, ecnebi mekteplerine kat'lyyen lüzum 
bırakmıyacak bir mukemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin on güzide muallim v~ mü
rebbilcrinden mürekkeptir. Ana vo baba yanulanaı l'.\TKILA P USE~ERINE her hususta tam bir emniyet 
ve huzuru kalple teslim edcbUlıler ~Mufassal bahname vcrecejtl nız adrese gönderi li r) 111 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 20019 ~ 

Niıantaıı'nda Karakol kartı•ında 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
"Türkiyenin en eski hususi mektebi,, 

Teai• tarlhiı 1885 
Yuva, İlk, orta ve Lise kısımlarını havidir. 
Kayıt için her gün 9 • 16 ya kadar mü~acaat edilebilir 

Telefon: B. O. 4039 

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 
10 kifiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (elliter liradan) 500 

Türkiye iş Bankası 

" 
" 
" 

iktisat Vekaletinden; 

Askeri mektep
ler ilinatı 

Askeri Trbbiye Mektebi Mü 
dürlüğünden: 

Melktebimize bu seııe tam 
devreli lise mezunlarından tale 
be kaydü kaıbul edilecektir. He 1 

kim, Eczacı ve kimyağer ol
mak istiyenlerin şeraiti anla
mak üzere mektep Müdiriyeti
ne müracaat eylemeleri ve li
selerin 9,10, 11 inci sınıfların
dan askeri Tıbbiye mektebinin I 
yukarda yazılı şubelerinden bi
rine geçmek şartile talip olan
ların asken liseleri ikmal et
mek üzere şimdiden liseler 
müfettişliğine müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

Saat: 14 - 18. ' Paris Darülfünunundan mezun 

Dit Tabibi 1 

Mehmet Rifat Bey 
Cağalo~lunda Kapalı fırın karşı· 

sındaki muayenehanesinde hastafa 
rını kabul ve tedavi etmektedir 

Parl• Tıp FakUltesl mezunu 1 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

mutahassısı 

Dr. Bahattin Şevki 1 
Babıfö Meserret oteli karşısı 135 
hirin ri k•t blltfa11lı saat Sden 7ve 

kadar 

.--.-. Beşiktq ~--
DiKiŞ YURDU 

El işleri aergisi 12 Eylülde 
açıhyor. Dühuliye aerbesttir. 
Talebe kaydmada batlandı. 

Akaretler 62 

· ~---------------------1_ ARAN 1 YOR 4111 

1 
Evlerde elektl'ik cihazları 

satmak için, komisyonla çalı

fl!Uk muktedir telllll.ara ihti
yaç val'd.ır. 

BoyolJu Tünel meydanında 

Mcıtro Harun.da 1 inci lıatta te
siaatı elektrikiye Türk Ano
nim Şirk.etiıuo (SA TİE) saat 
8 1/2 dan 9 1/ 2 a kadar mlira
<:aat edilm..l. 

İktisat Vekaleti müessesatı ihtiyacı için 15 adet ağır yağ Ferah sinemada bu akşam 
taraktörii ıkapalı zarf usulile münaıka:saya konulmuştur. (100) büyük iıkramiyeli gece, 

Bedeli muhammeni 55000 liradır. İhalesi 5-11-931 tarihine Recob Safe, Eytib Sabri Lütfi 
müsadif perşembe günü saat 15 te icra olunacaktl'l'. Beylerin iştiraıkile Tiyatro; 

Taliplerin şartname almak üzere her gün, ve ihale gıiinü de Mükemmel varyete numarala
bedeli muhammenin % 7,5 ğu olan 4125 lira teminatı muvaıkka- rı. 
teleri ile usLllü dairesinde İktisat Vekaleti Mıübayaa Komisyo- -Ü.,.,...s-k-üd_a_r __ H_a_l_e __ S_in_e_m_a_s_ın_d_a_ 

nuna müracaatları ilan olunur. Dişi Kaplan, mümessili Mar-
sel A1bani. 

Fransızca tercüman aranıyor 
.--Tohumluk Bugv day ..... YeşilköyHavaMakinistMektebiMüdürlüğünden Resmi ilanlar Türk Limitet 

Şirketinden: 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~ 

iSTiKLAL LİSESi 
ilk, orta " Lise kısımlarını muhtevidir 

Bftınıı unıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına baılanmışbr. 
Kayıt için her gün mllracaat olunabilir. 

İsteyenlere tarifname gönderilir. 
Şehz:adebaşı • Telefon 22534 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 2. nci Ketlde 

11 EYL'OLDEDIR 

Büyük ikramiye 

35,000 Liradır 
Ayrıca: (15.000, 12.000, 10.000, 8.000) Llrablı 

İkramiye ve: (25.000) Llrabk bir MilkAfat. 

TARSUS AMERİKAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tam devreli 

Lisan, Fen, San'at, Ticaret. Leyli 250 lira; Nehari 
50 lira. Kayıt muamelesi yapılmaktadir . 

Tedrisat 28 Eylülde başlar 

Enver Paşa Mektepleri 
Şişli son tramvay istasyonunda: 

Leyli - Nehari - Kız ve Erkek 
ANA- İLK - ORTA 

Şubesi: Ere nköyünde: Nehari kız v.e Erkek yalnız ilk kısım. 

Her iki mektebin müessisi: Madam Ortan.s &ıver. ' 
Tedrisat: Türkçe ve Fransızcadır. Ecnebi mttkıteple.riıuo kat'i 

ihtiyaç hi•setıirmez. Kayıt için her gün 9 dan 17 Y" kadar her 
mektebe müracaat edilebi lir. İstiyenlert meccanen tarifname gö~ 
rilir. 

Maden Meslek mekte 
müdiriyetinden 

Leyli ve meccani ve tahsil müddeti iki seneden ibaret 
mektebimize bila imtihan bir kaç Orta mektep mezunu 
alınacağından taliplerin 1 Teş.rinievvele kadar vesikalarını 1 
gııldakta Mektep Müdiriyetine göndermeleri ilen olunur. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastı 
İstanbulda Ça kmakç1ilar Sandalyacllar sokağında Kuıtüyü fabrl 

yiisile tilte 12, yüzile yorgan 15, yağlıboya yaııtık 5 lltayır. Kuştil 

kilosu 100 l..<ıru,tan hatlar. X:uıtUyli lrumatle.rı vardır. Ucuz tfl· 

TeL 23027. • 

IZMIR lnternaşonal KOLECI 
1931-32 ders seM<Oi için kayıt muameleai 1 Eylrude başlıyacak ve 
EylUle, kadar devam edeuktir. 

İkmal imtihanları •ııelıda gösteriWı gün.lorde icra edilecelf;ll 
19 Eylıllde Türkçe tedrie edilen mevzuluduı, 21 Eylfilde Fr'
eızçadan, 22 Eyliilde İngilizce tedris e<lilen mev:ıu.lardlırı. 
fazla mal(lmat almak isteyenlerin aııağıdaki ad.-eele Kolec mlidUrl 
ne mürcaatları rica olunur. Telefon: No. 3606. 

İntıemaşonal Kelce, Posta kutusu No. 258, İzmir 

Edirne 4 numaralı Jandarma me~ 
tehi müdürlüğünden: 

ı4sgari '.Azam1 
Kilo Kilo 

Sade yağı 3000 4000 
Patate5 sooo 7000 
Kuru soğan 5000 70000 
Zeytin tanesi 1000 1500 
Beyaz peynir 1000 

I 
1500 

,6rpa 6000 gooo 
Saman 3000 5000 
Ot 4000 6000 
Ekmclc pişim1.. 80000 130000 

l!:dime Jandarma mektebi ihtiyacı için münakasaları f 
lan yukarda miktarları yazılı mevadm bedelleri haddi laY 
da görülmediğinden 16 Eylfil 931 çarşamba gün.ti saat 
dörtte aleni surette icra kılınmak ürıere milnakasa&ı bir ~ı 
müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin şeraiti anlamak 
mektep müdiriyetine ve Edime Malmüdürlüğünde müte§~ 
komisyona müracaatları ilan olunur. (2373). _/ 
--, --ls_t_a_n_b_u_I _B_e_l_e_d-iy_e_s_i-il_i_n_la-rı-J 

Anadolu Hisarında Göksü deresi keııarında eski ilk l'fl~~· 
binası bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için ~ı< 
müzayedeye ıkonmu~tur. Taliplerin ıartnameyi görmek içfll dl~ 
gün Levazım Müdürlüğüne mii2ayedeye girmek için barılı~ ıl 
alac:akları 33 liralxk teminat makıbuzu veya kefalet mektııb ıl' 
beraber ihale günü olan :-10-931 Perşembe günü saat oll Yeşılköy Hava Makinist Mektebi için Fransrzça lisanına 

Çiftliklerimizde fenni bir surette yetiştirilen en iyi evsafta to- l tamamile vakıf ve müsabaka ile bir tercüman alınacaktır. humluk buğday va rdır. Talip olanların Lüleburgaz'da Tazaş Şirketi 
Çiftlikl c ı müdiriye: ınc mü racaatları. J Taliplerin her gün mektep müdiriyetinP m;;racaatla şeraiti 

Şirıketimiz milvezzilerinden 
Talat Efendinin bu ilan tari· 
hinden itibaren Şirketimizle 

bir alakası kalmamışh_r, 

kadar Encümeni Dalmiye müracaatları. (2382). 

!!!!!!l!lmı!!!!~!!!!l!!!!!-!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~sı 
MİLLİYET MAT8,A> anlam al arı !ii?ımdır. (2348} 
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