
PAZAR1ESI --28 EYLOL 1931 
6 ncı ;;;-;,- No. 2023 

~USHASIS-K{iRUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri 

Siir'· Meb'usu MAHMUT 
' Umumi Neşriyat ve Yazı 

ETEM İZZET 

Çin 
Japon 
ihtilafı 

fngiliz lirası • • 
ıçın vaziyet teshil e 

Cemiyeti Akvam hey'eti u
ınllıııiyesi Cenevre' de sulh ve 
~uaa.lemetin idamesi için ted
ırler dütünürken, Aksayı ıark 

l,b. h t" F· ır muharebe zu ur et ı. 

Bankalarda lngiliz 1 

lirasının alım ve satı
mına müsaade edildi 
Hükumetin 30,000 lira zarar 

ettiği doğru değildir 
ve hakiki fialinin Ana<!olu ajansı ta 

, .ı 1 Ihtilafı 
Sof ya dakı Bitaraf far 

maç Halledecek --
Bulgarlar 5 - 1 
galip geldiler 

1913 ten sonra giden
ler Yunanlı 

addedi!ebilirler mi? 
SOFY A, 27. (Telefonla). Muhtelit mübadele komisyo 

Takımım12/a Bulgarlar aıa· nunda, iade edilecek Yunan 
sında bugün yapılan maç emlaki meselesi yüzündeııı 
heyecanlı olmustur. Bulgar Türk ve Yunan hey'eti murah 

ılhakika Mançuryadaki Çin • 
Jtııon müsademeleri hukuki 
kanada. bir harp değildir. Hu
b ~ki harp vaziyetini ihdas ede 
~lıııek için iki taı-af lazımdır. 
·~albuki Cin hükUmeti ara
~l&İııin istilasına rağmen, ~~rp 
~•zjyetini kabul etıniş degıl· 
dir. Fakat bugün Aksayı şa~~
ta h - . . cut degıl-

rafnıdan verilmemiı olmasıdır. Çün /ar 5 gol bizimkiler J gol hasalan arasında çıkan noktai 
kü ıimdiye kadar ajana Avruparun yapmışlardır. Maçta binler- nazar ihtilafı bitaraf delkelerin 
para merkezi sıkleti olan Londra ce seyirci hazır bulunmuş- hakemliğine tevdi edilmittir. 

arp vazıyetı mev 
'•, bu ne Japonyanın bu teca· 
~~ı:ü harp telakki eylemiy~e
~ınden, ne de sulhün bekç~:ej 
tı Vc.ziyetinde olan beynel~ı ~ 
llli.iesseselerin, harbe mindı ho -
llık . "aa-1 a için müessir hır mu .

1 
• 

borsaaının fiat temevvüçlerini ban- tur. Havanın yağmurlu ve Hey'eti murahhasamız, Ati-
kalar ve borsaya muntazaman bildi sahanın ·çamurlu olması na mukavelenameıi mucibince 
riyordu. lngiliz lirasının sukutu ve mağlObiyetimize baslıca a- 15 eylul 1931 tarihinden sonra 
borsada Fransız fırangımn vahidi kı mil olmuştur. , ı memleketimizden Yunaniıtana 
yui olarak kabulü üzerine bu mer- Takımımızın biricik go- giden eşhasın ahten Yunanlı 
kezi siklet ıimdilik Parise intikal et lü Hakkı tarafından ya- 1 addedilemiyeceği kanaatinde-

ede bulunduklarından 1 ~rı 
Relınektedir. Sulh, Çinin aczın
derı ve meskenetinden dolayı 
de\l'aın ediyor. 

mittir. Bu itibarla Lonclradaki fiatle ı pılmıştır. dir. Ve bu itibarla iade talebile 
rin yerine Paria borsası fiatlerinin 250 parça emlak için komisyo-

1 
Kaleci ve muhacim hattı "ki J • 1 d ikamesi lazım &'elmetkedir. Ajana na va o an müracaat ar an 

bu buauau temin ve huauaile Pariste 1 fena oynamıştır. ancak 7 tanesi §ayanı kabul-

Bir hafta on gün kadar ev
\>el, Ajanaın bir haberi, Ma::
~Uryadaki Jupon kıtaa~ını~. an 
•ı:ı:ın Mukden ve Harbın uze· 
ri.ııe doğru ilerlediklerini .bil
dırirken, bu haberden en ~y~
de Japon Hariciye Nezare~ı~ın 
lnütehayyir olduğunu .• bıldı.r
ınişti. Japonyanın dahdı po~ı
tikasını takip edenler• buna ıh
t.iınal verirler. Çünkü öteden 
beri Japonyanın ordu v~. d?" 
nanması, mı.:aılekette hu~
ı:ııetten müstakil bir teşekkül 
halinde kalmı§ ve münasebet
li münasebetsiz zamanlarda, 
ınünasebetli münasebetsiz şe
killerle devletin harici siyaseti 
U:ıcrine müessir olmuştur. Çin 
liler ile Japonlar arasında ih
tilaflar eksik olmaz. Ve bu ih
tilaflara sahne olan başlıca 
lnıntaka da Japonya'nın iktısa
di \>e siyasi nüfuz iddiasında 
bulunduğu Mançurya'dır. Ge
Çenlerde mevcut ihtilaflara Ja
ı>on hı:.ssasiyetini rencide eden 
bir mesele daha inzimam et
ınişti. Bir Japon zabiti Çinli
ler tarafından esrarengiz bir 
!ekilde katledildi. Japon hü-
1:-UXOeti bunun üzerine, tahki
k.t yapılmasını ve katillerin 
~eydana çıkarılarak tecziye e
dılınesini ve sair suretlerle Ja
S>onya'ya bir takım teminat 
"erilmesini Çin hükumetinden. 
t11lep etmişti. Çin hükfunetı 
Japonları tatmin hususunda 
ııec:iktiğinden, Japon ordusu 
kanunu kendi eline atmış ve 
~illlçurya'nın istilasına başla
~ıttır. l~te Japon ileri hareke
••ııirı manası budur. 

1..i fiaı temevvüçlerini Londradakin ['."faça ait tafsilat son haberle- dür. Hükumetimiz bu noktai 
den daha sür'atle> lıtanbula vererek ' rimizdedir.] _j nazannı teyit eden vesaiki ko- . 
banka ve borsalara tebliğ için yeni j 1'tl•;;;;;;iiiii!iii!!!!!!!!l!!i5!!Y!i>SS;;;i!J ! misyona tevdi etmittir. ' 
bir te§kilat vücude getinniıtir. Bu ! "" Yunan hey' eti murahhaaaıı 

(D 5 · · 1 B k •ı • ise buna mukabil mezkur em-
Borsa komseri Adil Beg 

Borsada vahidi kıyasi olarak la
terling yerine Franaız hrangının ka 
bulünden beri lııgiliz lirasına fiat 
ıeıbiı edilememektedir. 

evamı ıncı sahifede) 1 aşve l ın lakle alakadar eşhasın ibraz et-
A v r upa tikleri vesaiki ileri sürerek Yu 

Halbuki muamelelerini· lngiliz 
lirası ile neticelendirmek mecburiye 
tinde bulunan alakadarlar bankalara 
müracaatlarında hayli mütkilata uii
ramakta idiler. Hatta bazı bıuıkala
rm kendilerine arzedilen lnııiliz lira 
larile talep olunan lngiliz liralarına 
ait muameleleri yaparlarken alış ve 
satıt araaında büyükçe farklar yap. 
makta olduldan da alakadar bazı ze 
vat tarafındau Boraa komiıerliğine 
tikiyet edilmekte idi. 

Aldıjmuz malümaıa ıröre borsa -
da bir kaç &'Ünden beri lnırilz liro. 
na fiat teabit edilememekte olmaaı 

iıterling:İn Pariı borıa,ındaki resmi 
Ticareti hariciye 
müdürü umumisi 

ofisi mü
Cemal B. 

1 
Son hareketin ani sebebi 

~i' olursa olsun, eğer Japonya 
~~ed~nberi Çine karşı k~ytsız 
ır aıyaset takip etmemıf ol

~~Ydı, Japon ordusu da böyl~ 
'f:.lt harekete tevessül etmezdı. 

Belediye bir de üçüncü~ 
taksi yapacak! 

.•asen Japon hükfimetinin re-

~~:e~:~=et e:=~~;: 0!:~~~ Ucuzcu coföriere 30 kişi daha 
~:~~~3.:a~!1;~d~:f0~~~;::: iştirak etti. Son vaziyet nedir? 
ııu takviye etmek ve mümkün- Ucuz otomobil servisleri ib- diği ikinci, yani ucuz taksi hiç 
oe hu memleketi Çinden ayıra- 1 t kil ettı"k hır hesaba müstenit deg"ildir ve 
~ k dası taraftar arının eş . b'I ın Japon memalikine ilha et- I . komiteye dün 30 otomo ı şoförlerin zararınadır bu, doğ-
d ek için fırsat kolladığı aşikar erı · t' ru değildir. Ucuz servislerin ne 
il' V rb" mi daha iltihak etmış ır. 

• e bu fırsat ha ı umu Kouıite reisi Mehmet .Namık otobüs, ne de otomobil tarzuı.-
b~nasında ve harbi takip eden Bey noktayi n. azarında ıarar e- da olduğu iddiaaı da yanlıttır. 

1~kaç sene zarfında zuhur et- Çünkü servisler timdiki oto-
llııı b An k b'I derek diyor kı: . . . ·ı b e enziyordu. ca ı - _Belediyenin yapmak 11te- (Devamı 5 ıncı sahı ede) 
J "•sa Amerika'nın tazyikile 
/Ponya 1922 senesinde Va- "" .•. imtiyazlı vaziye-1 dir. Ancak bu gayenin tahak
~~!Uorı'da imzalanan bir iti- ~a elde ett~t1 istememiştir. Ja- kukuna çok engeller vardır. 
t kkmııaıne ile Çin ve Mançurya tı terketmM ya üzerinde- Sovyet Rusya da Mançurya' -
Qa, a'nın ançur k dd 'I J k t daki emellerinden vaz ponY d. f' çok büyük- nın mu a eratı e aponya a 
lıeç,!!1ek mecburiyetinde kalını§ ki iktısa 1 men~ 11 

mühim Ja- dar alakadardır. Çünkü Ja
lif 1 arihi İngiliz - Japon it- tür. Manç':'.rya h azı madde ye- poııya'ntn burada yerleşmesi, 
'· akrıaınesini istihlaf eden bu pon sanay.ııne aml kettir. Bu- Rusya'nrn Vladivostok'taki va 
vil · · t'ren hır meme · · · b'I' Am "k ç· tırıgton itilafile Japonya, tı§ 1 

1 b r ğ olan Ja- zıyetını sarsa ı ır. en a ve 
~~n1 de .açık kapı siyaaet~ni ka- rada milyon a.ra lda ~u gibi Ce İngiltere de bu noktada birle
llı edıyor, harbi umumıde Al- pon sermayesı 0 ~g ndife~le- şiyorlar. Velhasıl Mançurya 
~i ~Ya' dan istirdat edilen ara- n.ubi Mançur~~ın{::inin mü- Aksayı şark meselesinin mih
.,,_l'ı Çine veriyor ve istatoko-- rınde ~apo? d Ve bu şi- veridir ve burada o kadar_ çok 
i'"' ._ b f d h h'ı:oı. hıssesı v .. ar ~r.d ki ala'ka•ı devletlen"n o derece mühim ala <ıij .. ,u a aza e eceğini tae - ~ 
Slt t e~iyordu. Japonya Man- mendif~rler uze~;n ~ançurya'- kaları vardır ki, Japonya'nın 
'lt.1)-a dan maada Çinin diğer dolayısıle C:enu . tt d'r bı.ı memlekette yapacağı her 
tı .. 1&ını hakkındaki taahhüda- da hakim ~ı~ d~zı~~ Je 

1 
n~a'- hangi bir emri vakiin daimi 

.J:.._,..;:··.:..!l~ım.a......eıcn1teıı...ll'a.....eltmİLL.....!B!:u~n::;u:n~ı3~:1 ır . 1 ~po ury a bir şekil a imasına ihtimal veri-

Seyahati 
ismet Pş. ilk fırsatta 
Romayı ziyaret edecek 

Atinaya gidecek lıegetimiz 
50 kişiden mürekkeptir 
ANKARA, 27 (Telefonla) 

- Başvekil İsmet Paşa Harici 
ye Vekili ile birlikte Ankara
dan salı günü harel<et edecek
lerdir. lamel Paşa iıtaayonda 
merasimi mahsusa ib tetyi edi 
lecektir. 

Atina seyyahatine İstanbul 
gazetecilerinden maada Ordu 
meb'usu Servetifünun sah:bi 
Ahmet İhsan, İzmir gazetecile 
rinden Haydar Rü§tü, Adana
da Türk Sözü sahibi Ferit Ce
lal Beyler iştirak ed~kleri ~i 
bi esbak iktisat vekılı İzm~r 
meb'usu Rahmi Bey de heyetı-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Amerika ya 
Gidecek 
Heyet ---

Heyette Ce/81 Bey de 
bulunacak mı? 

Amerikaya mühim mali temaslar 
için gidecek olan aab:k Maliye veki 

li Saraç oğlu Şük
rü B. bugün Anka 
raya &'iderek bükii 
metten talimat ala-
caktır. • 

Şükrü B. ile bir, 
Jikle Aınerikaya 

gönderilecek heyet 
izalan bugünlerde 
tesbit olunacaktır. 

Hey'eıe it banka
sı uınwn müdürü 

CELAL BEY Celil Beyin de iı
tiraki muhtemeldir. 

Hey'et ailebi ibtİma) bir hafta 
ya kadar Amerikaya hareket edecek 
tir. Bu aeyahatte halledilecek meae
leler meyanında tütün iıi de vardır. 

Tütiinlerimizin, mutavaa11tlar e
linden kurtarılarak doirudan doi
dofruya Amerikaya satılması için 
Amerika'da tqebbüsatta bulunula. 
caktır. 

Yarın 

Sarsılan lngiliz 
haşmeti .. 

Niz.tmettln Ali Bey 
yazıyor. 

İngiliz lirasının sukutu 
sebepleri - Alınan tedbir
ler ve varılacak neticeler .. 

Yarınki Milliyet'te 

M. A ıtlerson 

nanlı olduklannı iddia etmekte 
dirler. 

Mesele· bitaraflann kararile 
hal ve intaç edilecektir. İki ta
raf ta noktai nazarlanna müte 
allik raporlanm komisyon ri
yasetine tevdi etmitlerdir. 

Mezunen memleketine gi
den ve bir haftaya kadar gele
cek olan bitaraf delke M. Anı
dersonda keyfiyetten haberdar 
edilerek mütaleaaı alınacak •e 
ıonra bitarafların kararı iki t~ 
rafa tebliğ olunacaktır. 

Tayyare 
Postaları 
Almanya'ııın tayyare ıanayi 

ini temsil eden LufthaDAa tir
keti mümeuilleri, hükfunetimi 
zin daveti üzerine bir haftaya 
kadar memleketimize ııelecek
lerdir. Şirket, hükfunetle müt
tereken Kayaerideki tayyare 
fabrikaımı memleketimizin tay 
yare inıaatı ihtiyacını temin e
decek bir hale ifrağ etmeği tek 
lif etmiıtir. Hükfunet eau iti
barile bunu muvafık görerek 
tirketin müme1sillerini davet 
etmittir. 

On güne kadar ıirket mü
mesaillerile Ankarada müzake 
rata batlanacaktır. 

Şirket bu ite bir milyon lira 
aarfedileceğini tahmin etmek
tedir. 

Alman grupu bundan baıka 
Avrupa ile Anadolu tehirleri 
arasında tayyare ile yolcu ve 
posta nakliyatı yapmağı da hü
kUınetimize te.!<lif etmittir. He 
nüz tetkik safhasında olan bu 
teklifin, tayyare fabrikası me
aeleai intaç edildikten sonra 
müzakere edileceği anlatılmak 

1 
tadır:. Bu yolcu n~kliyatı itinin 

• 

Bügük Rttisimiz Gazi Mustafa K•mal Hazretlerinin 
Ankaraya dönüşü intibalarından: Gazi Hazretleri 
istasyonda, otomobilde.. istasyonda Reisicumhur Haz
retlerine intizar eden vekiller ve meb'uslardan bazıfart 

Istanbul kara kış 
içinde gibi oldu ! 

Balkanlarda kar yağıyor .. Dün 
Sofyaya sabahtan 

akşama kadar kar düştü ! 

Fatin Bey: Soğuklar geçecek, daha önü
müzde epeyce yaz var .. diyor 

Bir kaç günden beri tebrimizde 
ıiddetli aoiuk dalgaları hüküm ıür 
mektedir. Soğuklann Balkanlarda 
yağan !iddetli karların teıirile husu
le geldiği anl&§ılmaktadır. Dün ak
ıam Kandilli rasathanesinden aldığı 
nuzmahimata göre:Bugün havadüne 
nazaran daha İyi olacaktırı Hava ha 
fif bulutlu &'eçecek soğuklar düne 
nazaran azalacaktır. Alqam üatüne 
dofru da hafif yağmur yağma11 ih
timali vardır. iki günden beri kıaa 
fasılalarla devam eden yağmur ve 
havanın aoğuk olması latanbula ade 
ta bir kıı manzaraaı veriyordu. So
kaklarclıı gelip &'eçenlerin ekseriyet• 
li kıılık paltolanm hiç değilse par
deaülerini giydikleri nazarı dikkate 
çarpıyordu. Fakat rasathaneye naza günler &'Örecektir. Dün akfUXI &"'len 
ran önümüzde daha uzun değilse bi malumata nazaran Sofyada dün sa· 
le oldukça devamlı bir yaz vardır ve bahtan beri devamlı kar yağmakta. 
latanbul halkı daha bir çok 11cak dır. 

Bulgaristanda yağan · kar 
SOFY A, 27 (Milliyet) - Bul&'ariatarun ber tarafında hnalar aofumu! 

ve Fu~ Balkan, Vitoı, Pirin, Oru&'uva ve Rida dağlarına kar yaimııtır. 

Kann kalınlıiı 3-4 santimetredir. Buralarda hararet tabtenıhr 4 derece 
ye kadar düımü1tilr. 

Harbigı lıalat takımı ile Ordu binbeşgiiz birincisi 
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2 MiLLiYET PAZARTESi 28 EYLÜL 1931 

Siyasi tefrika: 35 • •• 

KA A BiR GUN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hildagl 

Tut, vur, gebert! 
Fransız Başvekili 

Berline gitti 
Japon-Çin 
ihtilafı ----Japonya, tahkik ko-

Celal Beyin köşesinde kurulan M. Laval ve M. Briand dün 
Berlinde karşılandılar 

misyonu gönderilme
sini istemeyor 

LONDRA, 25. A.A.- Tolöodaa s ... 
day Diıpatcb ıu:etesine bUdirlliror: yuvarlak masa •• 

PARlS, 26 (A.A.) - M. Lanl 
Kartımızdaki koğuı ta hm 

ca hınç dolu. Valiler, meb'ua
lar, İttihat ve Terakki erkim. 
Daha nihayette yüzbatı Nev
zat (eski inzıbat zabiti), Hüıe 
yin Cahit, kaymakam Seyfi, 
(timdi mirliva ve kara müıt&o 
ıan muavini), Boğazlıyan kay 
makamı Kemal Bey (1) ve 
daha birçok kıymetli kimse
ler. 

Günün bazı saatlerinde ko
ğuıtan çıkıp taılıkta gezebili
yorduk. Bir aralık çok sevdi
ğim ımıf arkada91m Seyfi B. 
(Pqa) ile ve yüzbaıı {galiba 
timdi yaver ve kaymakam) 
Nevzat Bey ile haıbuhallerde 
bulunduk. Hiç kimse ne olaca 
ğını, niçin ve ne kadar mah
pus kalacağını bilmiyordu. Be 
nim hikayem dinliyenler üze
rinde derin bir hayret uyandı
nyordu. Bizi dinliyen ve Da
rülfünun müderrislerinden di
ye bana takdim edilmit olan 
bir zat fazla alakadar oldu, bü 
tün tafsilitile kendisine anlat 
mamı rica etti. Fakat akıam 
olmuıtu, arkada9lanmın ye
meğe beklediklerini haber ver 
diler; yarın anlatacağımı va
dederek müderris beyden mü
saade istedim. 

Celal Beyin kö9esinde yuvar 
lak masayı kurduk. Manastır

dan tanııtığımız mülizım Sab
ri Beyin evinden yemek gelmiı 
ti, Celal Beyin yemeğile birleş 
tirdi, üçümüz sofraya oturduk. 
Kovu9ta ant bir velvele koptu: 

- Geldi! Gene geldi! Tut! 
Vur! Gebert ! 

- Eyvah, dedim içimden, 
galiba mahut katibi linç ed&o 
ceklerl 

Fakat ortada kimseler yok
tu. Herkes yemekle, yemek ha 
zırlığile meıguldü. Aynı za
manda başlar karyolaların altı 
na eğilip doğruluyordu. 

- Katip mi geldi? Ne var? 
Diye arkadaılanma sordum, 
güldüler. 

Sabri dedi ki ı 
- Bir hırsız kedi var, açma 

dığı tencere, girmediği dolap 
kalmadı. Daha geçen gün piş
mi§ bir tavuğu olduğu gibi a§ır 
mış ! Hiç haberimiz olmadı. Ki 
firi bir ele geçirsek! .. 

Fakat ele geçmedi. Kovuı
ta gürültü zaılar baılamaz kaç 
mıt olacak ki karyolaların al
tı, tencerelerin içi, dolaplar ve 
yataklar arandı, yok! 

Bekirağa bölüğün ikinci g&o 
cesi baılayalı iki saat olmuıtu. 
Katip efendi koğuıa geldi, 
meYkuflan aayar ıribi etrafta 
dolaıtı. Biaim köteden ıreçer
ken nerede yatacağmıı sordum 
gündüzkü paparanın verdiği 
denle nazik bir tavur alarak; 

- Ben timdi •İze bir karyo
la ve temiz bir yatak yollarım 
dedi, kuıura bakmayın, telql~ 
unutınuıum.. 

Ve çıktı; iki saat daha ıreç
ti. Ev sahibim uyuyacaktı; ben 
de her halde bir tarafa sinme
liydim. Ne katip, ne de vadet
tiği 9eyler gelmemitti • 

Gece hemen her karyola bir 
mahalle kahvesi, bir kumar sa 
lonu olnıuıtu. Altı kol iskam
bil oyunları çok gürültülü mü
nakaıalarla oynanıyordu. 
Harp hikayeleri, kahramanlık 
masallan, ıikayet, ıiyasi bahis 
ler, her ıeyden bahsolunuyor
du. Kovuşta biraz dolaşmak iı 
tedim. Her karyolanın .hizası
na geldikçe kümeler doğrulu
yor, oyunlan bırakıyor ve "bu 
yurun., diye yer açıyorlardı. 
Ben iıe yatacağım yeri düıü
nüyor, sirkesiz ve soğansız bir 
yer bulabilir miyim diye bakı
yordum. 

ymca hemmı gitti Ye kttibin ile M. Briand, saat 16,25 te Berlin'e 
ıröndermediği ıeyleri getirt&- hareket ettiler. 
rek Celil Beyin yanında bana PARlS, 26 (A.A.) _ M. Lısval 
bir yatak yaptırttı. ile M. Briand aaat 16,25 te hareket 

Yattım, fakat iskambil oyun ettiler, Mumaileyhima, kendilerine 
lan ve ağız kavgaları bitıni- tahıiı edilmit olan vagonlara bin
yor, ben de uyuyamıyorum. meden evvel ıimat istaıyonu rıhtı
Benden iki karyola aıağıda a- mında toplarunıı olan halk tarafm
yağı sakat, sivil kıyafette biri dan tiddetle alkıtlanmıılar. Nazır. 
vardı. Uykuautlun ilk kıımmı tar, Seinc valisi ve bir çok zevat M. 
alınca doğruldu. Tepeden tır- Lava! ile M. Briand'ı teıyi ettiler. 
nağa kadar soyunarak temizli- Aubervitliera belediye reiıi olan M. 
ğe batladı. Trrnaklarmm ara- Laval'a mezkür tehir belediyesinden 
ımdan çıkan çıtırtılar sinirleri bir hey'et bir çiçek demeti takdim 
mi sanıyor! Y arumdaki etti. M. Laval'in refakatinde baıve
karyolada çopur, yuzu ka- kalet kalemi mahsuıundan M. Me
buklanmıı yaralarla dolu nier, ticaret mahkemesi reisi M. Bu
biri var, yün çoraplarını iuon vardır, M. Briand'a da harici
çıkarmadan yatını§. Yorga- ye nezareti katibi umumiıi M. Ber
nın altından taşan iki ayak thelet ve kalemi mahsus müdürü M. 
renkçe iki pastırmadan farksız. Uger refakat etmektedir. 
Fakat koku .. Ah, bunu ıize ta Trenin hareketi eına .. ncla civar 
rif edemem. İşte aradan on se nhbmlarda toplanan halk, bir alktt 
ne geçtiği halde şu aatırlan ya 

1 
tufanı kopamııfbr. 

zarken burnumda bu ayakların 1 . 
buharım duyar gibiyim. Kok- Berlmde na31ı[ karşılandılar? 
muı pastrrmalann, çürümüt BERL1N, 27 (A.A.) - M. La· 
ıebzelerin denize döküldüğünü val ile Briand saat 8,43 te müvasa
duyardım, bunlara neden kim- tat etmiılerdir. Mumaileyhim, iı
ae ilitmemit? Hatta fU hırsız tasyonda M. Brüning ile Curtiuı ta· 
kedi bile? raflarından karıılanmı,tardır. Mü

Her ıeye alışılıyor; burnum 
artık ayak kokusunu duymu
yor. Fakat kulaklarım?.. Bun
lar bir türlü alışamıyor .. Uyku 
ya dalacağım aırada döşemeler 
üzerinde bir kaç bekçinin sopa 
ıı birden takırdıyor: Bekçi de
ğil, ayağı sakat adam koltuk 
değneklerile dıtan çıkıyor. 

Sonra bir horultu.. Sağdan 
ikinci karyolada sanki büyük 
bir posta gemisi demir atıyor! 
O nasıl gırtlak ki •tınmıyor ve 
o nasıl uyku ki hiç duymuyor! 
O nefes aldıkça kemiklerimde 
kaç testere gidip geliyor. 

Alışamadığım bir şey daha 
var: Şiltem bir battaniye ka
dar ince. Çam tahtalan bir 
somya kadar yaylı, fakat tahta 
aralıklan etlerimi çimdikleye
cek kadar açık • 

(Devamı var) 

Avrupa birliği 
Türkiyenin dahil bu
lunduğu komiteler 

CENEVRE, 27. A.A.- Anadolu Ajan 
••nm huıuıi muhabirinden: Avrupa biı-Iİ· 

ii tetkik komiteıi burün içtima etmi,tir. 
Sov,.et bükG.m•tinin ademi tecariiz miıa· 
1d teklifini tetkik edecek komite ile 
Yun.a.ni•tamn tercihi tarafeynin buiday· 
dan baıka mahıu11ere tetmiil haldundaki 
teklifini miizakere edecek komiteye Tür
lı:iyada dahildir. 

Birinci komil4ı 2 T-.ri.niıanide ilclnci 
komite de 30 l•trine ...... elde içtima ede
ceklerdir. Reia iltind komitede müu..lı:a. 

re edilecek mnadın t6tü:n •e kuru ü:cüm 
oldai11na bund.. ba,ka malııuJlerln 

tetkikini isteyen de•letler vara.. bu h.uıuı 

ta.iri talepleTlne alt m.uhbralannı 15 t .. -

rial n•ele kad.r umumi ki.tipliie •Öo· 
dermele IU:ım. ıreldiiini bildlrmlıtir. 

Tütün k.Ul'u ii&üm ithal •• ihraç eclea 
dnletlerin de yene 1!5 teırinieY•el kadar 
bu me.adın ticaretine ait •uiyetlerini 
bıa aıuhti.ra ile umumi kitiplije bildir· 

mel...l lırararletbnlmııbr. Mubtira.lar 
muayyen müddette sonra ıelirıe komite 

içtim&ınden n.e1 yaıı1 olmak ıutile ye· 
ne na.zarı di.ld.::ata aluı.a.caiı da le•ıik edil 
mittir. Komitelerin içtima müddetleri 

ıa:ret deiltirse de.Jetler •aktinde haber 
dar edite:celderdir. 

Reisler 

him ve ıiddetli bir inzibat halkı, na 
zırlardan biraz açıkta tutmakta idi. 
latasyondan çıkarken tiddetli alkıı 

ıeıleri Fransız nazırlarını karıılamıı 

br. Otele kadar olan yol bo:l'Unca: 
Y aıuın ıullı, y&fllSm Briand sada
ları ortalığı çınlatmııtır. Yüzlerce 
meraklılar otelin pencereleri altına 

toplanmıtlar ve o derece 11rar ile 
M. Lava! ve Briand'ı görmek iste
mitlerdir ki, nihayet mumaileyhim 
görünmek mecburiyetinde kalmıı

lardır. Halk kütlesi Fransız nazırla
rını "Hoch,, nidalarile ve yaıaıın 

ıulh, yaıasm Briand, yaıasın Lava! 
seslerile kar~ılamıılardır. Öğleye ka 
dar bu sesler devam etmiı ve Fran
sız nazırlarını bir çok defa balkona 
çıkmağa mecbur eylemiıtir. 

!t1. Lavalin Alm n 
milletine selamı 

BERLIN, 27 (A.A.) - M. La
va! Alman radyo telgraf şebekesi 

için IÖz söylerken demiıtir ki: 
Alman milletine samimi ıelamla

nmı ithaf ederim. M. Briand ve ben, 
her iki memleket mukarcnctine hiz
met etmek emelile Berlin' e geldik. 
M. Brüning ve Curtius ile olaC>lk 
müzakerelerimizin e~ mca'ut neti
celerle dolu olmaaını bütün samimi- . 
yetimle temenni eylerim. 

Alman matbu a tı ne diyor? 
BERLIN, 27. A.A.- Alınan 

matbuatı, M. Lava! ve Briand'm 
Berlin'i ziyaretlerinin sabırsızLkla 

beklenmekte olduğunu ve bu ziya
retin yeni bir devrin baılangıcı ola
bileceğini yazmaktadır. 

Fransız-Alman mukareneti 
bir iştir 

PARIS, 27. A.A.- Pazar gaze
teleri M.Briand ve Lavalin Bertin se 
yahatine hilha11a mühim iktisadi e
hemmiyetler atfetmektedirler. Ez
cümle Jurnal gazetesi, yukariki 
mütaleaları teyit ediyor. 

Le Petit Jurnal gazetesi de, 
Franıız naZD"larınm Berlin'i ziyaret 
ten maksatları, elde edilmesi gay
rimümkün görülen salah çarelerini 
biraz sonra temin eylemeği hali ha
zırda mütevaziane bir ıurette ara
maktır. Her türlü hiuiyattan an 

olarak ve Cenevrede M. Curtiuı ta-
rafından irat olunan nutka karıı 

CENEVRE, 27. A.A.- Anadolu Ajan 
sının ltu•uai muhal>iri bildiriyor: Gelecek gösterilen siyasi tezlerden çıkan 
••nek.i A.-rupa komiteıi reiıliiine Lord. muhalefete rağmen, her iki hükU
C.Cilin teklifi ile M . Briand ilıtiaci reis· met itlerine ait mevzular üzerine ve 
liiine de M. Crandini.n teklifi ile M. ticari bir zihniyetle müıterek bir me 
Motta •• Polonya murakasımn teklif 
n. ikinci bir reisiaa.n.ililıc ihdas •dilerek ıai ıöıterebilecekleri.ni görmüıler-
huna da M. Politi• intihap ediJmitlerdir. dir. Bunu söylemek Iazımdrr. Çünkü 

A.-ropa kom.iteaioi11. celecek içtimai ! hakikat ta budur, Fransız Alman 
kinunuaanide olacak •• muayyen tarihini mükareneti bir ittir. Hatta bugünle,. 
bil&here reis teapit edec.k.tir. rin belki en büyük ve en mühim ye

Kürcistan bir 
Nota verdi 

ğane itidir. Zira bu it diğerlerini de 
ihtiva etmekte ve şartlarmı da ihzar 
eylemektedir. 

M. Brıand ve M. Laval 
nin mühim bir gününü kaydettiğini 
beyan eylemştir. Emniyeti iade ve 
krediyi yeniden teaiı için dürüst bir 
mesai iştiraki kendini bi11ettirmek· 
tedir. 

Bizi tefrikaya götüren bütün ihti
taflan ortadan kaldırmak hır11nı, 
çok nazik bazı meselelere bugün te
maı etmek arzusunu göıteremiyor
sak, hiç olmazsa müşterek münase
betlerimize mes'ut bir istikbal ha
zırlamak üzere mümkün olan çare-
leri bulmak hüsnü niyetine malik 
bulunuyoruz. 

iktisadi sahada, mühletsiz olarak, 
hareket edebiliriz. Biz menfaatlan· 
mmn müdafaaoına ait haklı bir en· 
diıe ile hareket edeceğiz. Ben ıah
sen, vazife ile hakiki bir ebynelmilel 
tesanüt hiaoinin ittifakı için gayret 
edeceğim. Paris ve Londra müzake
releri şimdi tesbit edilecek mülakat
ların meı'ut iptidalarını teşkil et· 
mit olacaklardn·. 

Alman bükUınetine bir uıul telkin 
ettiın. Bu u•ulün aletlerini birlikte 
imal edeceğiz ki bu da her iki mem· 
leketi alakadar eden iktisadi mesele
lerin tetkikini istihdaf eden bir Fran 
sız Alman komiıyonunun teıisi ola-

caktır. 1 

Almanyaya Fransa hiilcUmetinin 
reisi ııfatile ve aulhün en iyi ame-
lesi olan M. Briand'la birlikte ge
liyorum. Berlinde Alman hükfuneti
nin reisi ve hariciye nazırı ile -ve bil· 
bassa Alman milletile olan tesadüfü. 
mü• heyecanlı bir bal almaktadır. 
Cilınn, tarihte misli besbc•k olmıyan 
iktisadi bir buhranla ça'kanmakta· 
dır. Nazaılar bize doi':rıu çcvrilmiı

tir. ltilaf:mı::ın n::ıayet t'1hakkuk et 
mcsi li2ımdır. Çünkü herkea için se 
lamet iptida bu itilaftan ç kacaktll'. 

Foıop •a. 1ç1 tehr ciimü 
PARlS, 26. A.A.- Fran11z baı

vckili ile hariciye nazınrun birinci 
seyabatlernin çek hususi mahiyette 
ehemmiyeti be.iz bulunan şekli a2i
metJeri anından itibaren §İmal mev
kiinde görülen mutadın fevkindeki 
tebacümle tabakkak ebniştir. Mev
kifin civarları ve kald..-ımla halk ta
rafından kaplanmıı ve simsiyah bir 
haldeydi. Muvasalat meydanı n ia
taıiyon rıbtımlan polis tarafından 
tabliye edilmiş olmaıına rağmen 

yüzlerce kiıiyi muhtevi bulunmakta 
ydı. Bugüne kadar bu derece foto
grafçı tehacümü görülmemiıti 

Kabine Yanl'-Tu nehri ile Çin. sahil· 
lerin.in muhtelif nokt.a.lanna lıı.arp a....ı

leri ıandermelıı: huıuıuı:tu tetkik e1l~ 
mittir. 

Şanab.ay, Nanki1t •• Hankeou'nun ••· 
ziretleri büyilk enditeler te•lit erlemek
tedir. HaU hazl1"da Hankeouda bulun· 
makta olan file kumandanının talebi üse

rine Hirato kru•aı.ÖrÜ mezkür )im.a

ıönderilmittir. 

Tahkik komİsflon•ı 
TOKIO, 26. A.A.- Si,.asi malıafil, 

Japonya'rua askerlerini Mançuri demir· 
J'Ola ha.tbnın uınubuna çekilmek için 
emir •ermekle Japon-Çin ibtili.fnun nİ· 

hayete verdiiini ıöaterdiii 1canaatind• 
dir. 

A1ni mahafil, doıtane bir teı•iyenin 

hilimü,kü1i.t yepılabileceii ümidini İz· 

"'ar etmekle •e Cemiyeti akvama Man• 
Çuriye buıuıt bir tahkik komiayonu ıön· 
derilmesi hakkındaki telkinabn Japon 
reami mabafüi tarafından ademi mem- 1 

auniyetle kartılandıiı kaydedilmektedir. 
Böyle bir komiıyonu_n 8'Önderilmeıi har 

iki memleketin reami taahhütleri kartı· 
aında Japonya ta.rafından bir itimat nolıı:: 

aanlıiı telikki edilebileceii aöyleamek• 
t@dir. 

Japon ordusu kumandanına 
talirnnt 

TOKIO, 26. A.A.- Harbiye nezareti 
Mançuridekt Japon orduıu kumandanına 
8'Önclerd iğ i talimatta ecnebi memleketler· 
de auitefehhüm huaulüne mahal •erme
mek için Monıoliatanın •eya Mançurini.n 
Utikl&li lehindeki her hanıri bir harekete 
müzaheret etmemeıi •e bu huıuıta biç 
bir müzakereye siritmemeıi lüzuma. bil

dirilmittir. 
Monıolistan •e Mançur!oin iatiklilini 

temine matuf hareketlerin mümessilleri 

olan Çin •• Moaco1 murahlıaılann.m bu 
,...kınlarda Japon kumandanmı •• Ko•· 
aolosunu bu huıusta İ•tİmzaç ettiklerin• 

dair bir tayia çıkması üzerine hu tali~ 
mabn ıönderiJm•İ.n• lüıum ıörillmüı
tür. 

Rusqa jnponya 
MOSKOVA, 25. A.A.- Japon,.a .. fi. 

ri. barİeİ.J• komiaerliiine siderek M. 
Litrinoff ile ıörüımüıtür. 

Teslihat 
Müzakeresi 

CENEVRE, 26 (A.A.) 
T eslihata fasıla verilmesine da
ir ol n teklif hakkında tahdidi 
teılihat komisyonunda bazı fi
kir ihtilafları çıkını§ olmasınr 
elan dolayı Cemiyeti Akvam 
büyiik meclisinin mesaisini sa
lı akşammdan evvel bitirmiye
ceği söylermektedir • 

CENEVRE, 26 (A.A.) 

Cemiyeti Akvam büyük mecli
sinde bulunan kadın murahhas 
far kadınların tabiyeti hakkın
daki La haye mukavelenam&o 
sinde -kadınlar- la erkekler 
arasında müsavat mevcut ol
duğu esası nazari itibare alına
rak tadilat yapılmaaı lehinde 
bir müdahalede bulunmuılar
dır. 

Mcelis, kadın murahhasların 
bu talebini dinledikten sonra 
mali komitenin ve mali teşkili 
tın mesaisi hakkındaki raporla
" tasvip etmiştir • 

••H•ıt••e•HIHHH••H•tı•UUH ....... 1 ... llllHllllllllHllllHlllNlll ... 11111111 ... ft•Hı•ııı..-

l n gi l terede yiyecek 
fiatları yükseldi 

LONDRA. 26. A.A.- 1nailiz liruınm ı bsın.nı bir mümeııill olduiv. pasapor

lo1metten dütmeıi henü.a dalıili et1a tundan anlatılan bir zat Akitania vapu· 
fiyabnda buiz bir fiyat yüluekliii ıöa .. rile buraya .. lmiıtir. Mü.m.aileyb, •eml .. 
termemittir. Melcülit ve fevkalide Iti-
z•mlu tel&Jıı:lı:i edilen eıya fiyatlannda 

mahaua bir fazla.isim u:tua bir 11amaa 
bBdia olmamaıı .için mGmkü. olan tet .. 
birler ahnacaktır. Mamafih, yün ruaum· 

ları Üzerinde bir tezayütten bahıedil· 

mektedir. Et:cümle ıebze fiyatlarında 

yüzde 20 kadar bir fazlalık mütahede 
olunmaktadır. 

Altın vıı gümüş 
LONDRA, 26.. A.A.- Piyasa bu.ıin 

bir Ona İnce altın fiyabnı 114,9 tilin olll· 
rak teabit etmittir ki 11.4 tilin bir teref· 

fü demektir. Gümüt fiyatı da Ona batı· 
na 19 1/ 2 tilindir. Bunda da 3 
5 18 tilin teı;ayüt •ardır. -

:Bir banka tedigatını ke.sU 
LONDRA, 26. A.A.- Reuter ajanıı-

de Petera lımini ta1unnnı id.L Mümal· 
leyb, lıakiki bG•iyetirıi •e Amerikayı 11i-
:raretten malı:ıadı ne olduiunu ıö7le. 
mekten imtina etmiıtir. 

Baiajluının •••kini bizzat ıümriik: icla 
reıi. deruhte etmiıtir. 

Nevgork hors•sı 
NEVYORK, 26. A.A..- BorNUU• c:9:• 

ma celıesi, bir ıenedenberi cörü.lmemlt 
derecede karıtık olmuıtur. -

Amerika' tla altın 

NEVYORK, 26. A. A- Federal Re· 
se.-.e Bankm albn hareketine ait bült• 
ni, Arjantindea. 10 milyon, Meksika.daa 
2,276,000 altın ithal edilmit •e Feleıo.eni• 
122.000 dolar altın ibraç lnhnmıt oldu· 
iunu bildirmektedir 

CENEVRE 26 (A A ) M. Lavalin beyanatı aın Kalkütadan istibbar.aa söre Tbac· 

Bulgar takımına nası 
maglôp olduk .. 

Takımımız çok şahsi oynamışt 
SOFY A, 1:1, (A.A.) - Muhabiri ldkada FL'l.·etia ku ... etli bir ıü ,ü 

mahıuıumuzdan - Sabahleyin kar oldu, bu·ıı miiteakip bir alan e;naıı 
yağdL Oğleden sonra çok soğuk Hakloya f .. I oldu •• ba ı .. ıu Muza 
fakat güneıli bir havada saat 14 te •••••. ~ , . 21 inci daldkada biza kor 
merasim, marılar 10,000 seyirci. abhrlc:eııı Bürban, Hü.anü,.e çarptı: 
Hakem Macar 1 vancit, Yan hakem Hüınü bayılarak iki dakika oyundan hı 

Aptullah Bey, M. Batanciyef. Pa- riç lcaldı, ilci dakilca kadar 10 kiti 
rayı biz kazandık. Rü:zgir lehimize 1 oynadık. Hüsnü tekru oy•uıa girdi 27 
oyuncu değiıtirmek yok, ilk bücu- c.i dakikada kalec:imiz süzel bir kurtı 

mu Bulgarlar yaptı, kestik, Nihabn Y•Ph 

hatası, firikik, Bulgar so) içi şüt at- 31 inci dakikada 25 metreden ab~ 
b kurtardık. bir tütü kalecimiz ellerinin. arearnC 

4 üncü da.k:kada Avninin kaleyi kaçırarak dördüncü ıolun olrnaırna ıel 
bırakmasından istifade eden Bulgar oldu. Artık kazanmak imki.ru kalmamı 
ıantraforu Lozanof birinci golü yap Buna raimen 1ene 4ahıi oynuyoruz. 
tL Oyun tekrar batladı ve lehimize inci dakikada Niyaziyi h~talı te•kif et 

korner oldu. Niyazi bu korneri avu~ finden balı:em penalb ceza.ı verdi,Burhı 
ta attı ve bunu müteakip bir korner buna da atamadı. 35 inei da.kik.;da Bal 
daha oldu. Bunu da Muzaffer heder ı•r soliçinin bir tütü betinci ıollerini dı 
etti. lı:eıandırdı. 40 inci dakikada Bulcarlar 

kelec.imix.le kartı kartıfa kaldılar A•n.I 
yedinci dakikada kalemiz bir teh süz.el bir 'Pulonionla bunu kurtardı. 43 

like geçirdi.. 9 uncu dakikada Fikre 1 üncü dalcikada Hakkının a•t oldu •• bcı 
tin kuvvet1i bir fÜtunu kaleci tuttu. beynelmilel meç ta ı.s Bulsarlan-n ••· 
10 uncu dakikada Avni güzel bir libiyatile •• bizim mailUbiyetimi:ıı:le hi· 
kurtarış yaptı. Çok fena oynuyoruz. tam buldu. 
16 ancı dak'kada bir komer attık, Oyundan sonra maçı idare eden h.akenı 
bu da bota gitti. 20 İnci dakikada M. l•ançit bana çok t•hsi oynadınık 
Hakkının şütunu kaleci kurtardL bu kadar diriblinı dünyada ıörmedinı 

//k ve son go 7ümüz ıiz.in ikinci maçmı:tı idare ediyorum . Üf 
ıene e••el Zairepte Yugoılavya ya kartı 

Bunu takip eden bir akında Mu- talibıi:ılikten aaybettini:ıdi. Ben o bati· 

zafferin fÜtu avut oldu. Çok fahıi raya iıtinaden Bulzarlera muhakkak ka~ 
oyniyo"!z. _Orta~a hiç pas -~~ilmi .. 

1 
zanacaiını'D tahı:nin ediyordum. Şüt atan 

yor. 31. ın.cı dalukada Rebun-:n pa .. I JaTa pas verilmedi fa:ıı:la Jüxümıu& kombi• 
ıından ıstifade eden Hakkı ilk ve nezon 1aptnız dedi. 

son golümüzü yaptı. Bir bire berabe Bu.lıarlar 4 milli maçımı-zdan ilk def• 
reyiz. 34 Üncü dakikada Bulgarlar olarak beıinciıinde muvaffak olduklarm .. 
boı kalemize topu atamadılar. 38 in dan çok memnundurlar. 

cİ dakikada Hakkının şütunu kaleci 1 Cumaya Yuıo 1a•ya ile oynayacajd 
kornere attı, bu kornerden de iıtifa pertembe binicilerinıiı: ile eakrımcilerimi• 
de edemedik. 39uncu dakikadan Bul maç yapacaklardır. Futbolumuzun bıı 
garlar büyük bir fırsat kaçırddar, 1n.ailubiyeti burada lıa1retler bırak.ti . 
44 uncü dakikada Bulgarlar bir fi. 
rikik attık avut oldu. Birinci hafta
ynn bir bire berabere ile neticelendi. 

ikinci devre 
llı:incl de't'renin birinci da1ıı:ikaaıada 

Haklu:arn sıla bir ıütü dlreie çarpb b .. 
tinci dakikada 20 metreden Bull'a..r ıolL. 

~ni11. atbiı tüt kalecimizin elleri albnda• 
.. çerek ikinei ıollerini 7apblar. 7 inci. 
daldkada ,.ene kalecimizin bataaı rüziin
d@tl bir ıol daha olurordu. 19 uncu da .. 

Bir Yunan takımı 
lzmire Reliyor 

IZMlR, 27 (A.A.) - iki maç 
yapmak üzere Atinanın kuvetli 
futbol taknnlannda Etinikoı tehri
miz Kartıyaka klübünün daveti ü
rine çarf&lllba günü lzmire gelecek· 
ferdir. Maçlar teırinievvelin 2 inci 
cuma ve 4 üncü pazar günleri ""'" 
lacakt.ır. 

Gazi Hz. Ankara' da yeni inşa 
olunan mezbahayı gezdiler 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Gazi Hazretleri yeni inta olunan mezbı 
hayı gezdiler ve tesisat hakkında malıimat aldılar. 

Sovyet sıhhati unıumiye komise
rinin tıp kongresine telgrafı 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Doıtumuz Rusyanın sıhh11ti umumiye 
komiseri milli Türk tıp konrreti riyasetine bir telgraf çekmiştir. Bu tel· 
grafta selim ve muvaffakıyetler temennisinden sonra ezcümle deniyor ki: 

"- Halk ve Sıhhati umumiye komiserliği memleketlerimizin etibba· 
ımm bahuıuı büyük haik kütle•inin sıhhatinin himayesi mesailinde büyük 
mevkii olan teıınddiye taallük eden mesaili fenniye ve itmiy .?de kuvvetli · 
temaılar ve tecrübelerinin mübadeleıi ıuretile biribirlerile birletmeleri ar· 
zusunu izhar eder.,, 

Rus sefiri Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyle uzun müddet görüştC.. 

ANK..\.RA, 27 (Telefonla) - Ruı ııefui M. Suriç Hariciye Vekııuır 
ziyaret ederek uzuo müddet eöriifmüıtür. 

Tayyareci Vecihi Bey Ankara'da 
ANARA, 27 (Telefonla) - Tayyareci Vecihi Bay bqün 

.ı- avdet etti. 

M. Malinof seyahatini tehir etti 
SOFY A, rt (Milliyet) • Bulpristan BatYf!kili n Hariciye Nazırr M. 

Malinof Pariı, Londra ve Roma seyahatini tehir etmİftİr. Son zamanlarda 
hülıümette b•ılunan pl'tçı fırkumm köylerde yaptıiı içtimalarda aldıiı 
müfrit kararlar milli blok ara•mda bir sofuklıık tevlit etmiıtir. Bu sofuk 
luğu ancak M. Malinofun otoritesi izale edebileceii için kendiıi acele Ce
nevreden telgrafla S.,fya'ya çağmlmııtır. Kendiıini Sofya istasyonunda 
çiftçi nazırlardan baıka bütün nazırlar karıılaml§lardır. Çiftçi nazırlaruı 
istasyonda bufonmama11 burada muhtelif surette tefsir olunınaktadll'. 

Cenevrede Cemiyeti akvam içtimaına Bulgar Baıvekili ve Hariciye 
Nazm M. Malinof'la birlikte Bulgar Maliye Nazırı M. Kirkinof ta gitmit• 
ti. Cemiyeti akvamın maliye komiıyonunda BuJıraristanın mali vaziyeti 
tetkik olunnıut ve g~ sene bütçesinde biT milyar üçyüz milyon leva'lılı 
mühim bir açık ol<ı.ıgu ci;rülmüııtür. Maliye komisyonu bütçesini tenİll 
etmek üzere Bulgaristanır, maatat ve sair maoarifatta tasarruf yapma11 İ· 

çin bazı vesayatta da bulunmuıtur. Bulgar hük\ımeti de bu tasarrufları 
yapmağı kabul etmiıtir. 

lki-soyğuncu daha yakalandı 
UŞŞAK, 26 (A.A.) - Çivrildin Yuvalar köyünden laa ve lımail i .. 

ıninde iki şerir Çivrildinden pazarft gelen yolcuları soyarak Karahali bağ• 
lannR kaçmışla• ve bağlarda bulunan halkı da soyduktan ıonra yine lir"' 
ebnişler. Fakat bu eınada yetiıen müfrezelerimiz tarafından alatı ciiru>İ
yelerile de beraber yakalanmıtlardır. Geceyansına doğru müdür 

muavini olduğu söylenen Erzu 
rumlu Yusuf Efendi isminde 
bir zat geldi. Vaziyetimi anla-

' • • kerıandı~Pink ban.kaır hüJdimet bonola· Mezkür bülten, ecnebt memleketler he· 

Kürciıtan milli hükUmetinin BERLIN, 27. A.A.- M. Lava) n iıtiraıı için sermaye çekilmeıi yüzün~ aabına kaydedilen altın ihtiyatı meyeudu- nin dört b&nkaıı sitelerini kapanmtf- filhalcilıı:a bir milyondan az .. ham •"-'" 

cemiyeti ekvam nezdindeki ınü muvasalS.tından pek az sonra bey- den tediyabnı tatil etmiıtir. nun 500.000 dolar artmıı olduiunu da br. Bunlarla bu lıafta zuftnda ba hü· melesi 7apılrcu1br, Halbuki yalnız .-.c.ıa 
'l' K" • t d ne( 'J 1 tb t " 'il • • •-- J b ld k'-et dab•'linde faaliyoti"ni tatil etmit cumarlN•' sab-L ı'kı' bu.ak m•'lyooluk mess1 ı urcıı an a cereyan e- mı e ma ua mumessı erını ..,.. ngiltere bankasının mü- i irmektedir. = ~ 

jl) Nemrut 'jzt:ı{D1f-A1ik / ccJ~:ı."1aa~' , ___ ..__._'---~ ı. .. ı • .._: ......... v.._1: t· Tİllrt~ 'ti,- \:J,..,Al, ..... ... ...... n . . .. - ~ı · .. m n i/"9..L... _ bankaların adedi ona balii olmuttar. mü.mele yapılm.ıfb. 
de mi ist~İ1y~o~r~-~~~~~;:,,~~~.:.~:::.::_:'_::,~:_.ı.;~,;;;ı~ı;,i;::&:~;bıu!l~n~~·e•~l~an~tail!!ıh:kii lJ~;;;.~lııİlllllİİliııı~;;;;mıiiiiiiıiiiı .. ;;,ı,;:ı:iİııİliiiiİiiiıııiiiiiiiiıillllllll111İlııılıııılıı .. ıiıılilıııll-' ...... .ı. ...... .,....,. .. ._ ... ._,;_...,...;.~._.....Jl,._..ı.....w'-'L:...:~...:.~ ........ ~ .... ~..,....;~ 
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Talebe yurduna tehacüm pek fazladır ... 
__ E_k_o_n_o_m __ i-------------=--------M-a_a_r~ift~e-------~-~:-:a-h~k-=--e-m-e~l~e-r-:-dıe----~---..::_------,-il_i_y-ett_e ____ _ 

. • ff k Talebeyurduna H k d Muhacir 
Bari sergısı muva a ı- Tehacüm! a aret avası Bonoları 

yetli neticeler Verdi Yeui bi~ada yapılan karara kaldı 
- r·· k h . d.. tesısat ve . Bariye giden ur eyetı un yurdun vaziyeti Maznun Arif Oruç Beyin vekili 

şehrimize avdet etti .. :;::;~~:;.:..::~:::.. ;;~~ ;:: müdafaasında neler söyledi? 
- - - pılmak ÜZeTe tamir ve tadile batla- Yunus Nadi Beyin Yarın sa ı teşrii mesuniyeti refedilmediği 

.. nan binanın nevak111 ikmal edile- hibi Arif Oruç B. aleyhine aç- için rüyet olunamıyor. Cumhu 
mediğinden talelıe yurdunun hu tığı hakaret ve sövme davasına riyet gazetesinin hazirandan 
ıene açılamıyacağı anlaıılmaktadır. dün de ikinci cezada devam e- evvelki üç aylık nushalarırun 
Döıemeler eski olduğundan hunla- dildi. mahkemeye celbini talep ediyo 
nn değiıtirilmesi icap etmektedir. Geçen celsede bulunmayan rum. 
Bunlardan lıatka 500 talelıeyi it- Arif Oruç ve Yarın mes'ul mü Bunlar tetkik edilsin: T eca
kin ve iaıe için lazım gelen karyola dürü Bürhanettin Beyler mah- vüz eden kim, edilen kim anla
dolap ve sairenin temini için asgari kemeye gelmişlerdi. Maznun- şılır. Demin de arzettiğim gibi 
30 hin liraya ihtiyaç vardır. ların vekili Etem Ruhi Bey dün karşılıklı söğüşmüş ve neticede 

------
İstihkak mazbataları-

nın gönderme 
müddeti bitmiştir. 

Muhacirlerin fazla istihkak
ları için bono verileceğini ve 
müracaat müddetinin bitmit ol 
duğunu da evvelce yazmıştık. 

Bonoların gelmesi için istih
kak varakalarının da merkeze 
gönderilmesi muamelesi bugün 
bitecektir . 

Dahiliye H. kalem 
müdürü 

Belediyede 

Seyyar 
Köfteciler 
Belediye bunları fa 

liyetten menetti ı 
htanlıulun muhtelif ıemtler 

köfte piıirip ıatan lıir takını ıe. 

el Yurtta istirahat, mütalaa, konf- uzun uzadıya müdafaasını yap ödeşmişizdir . 

Dahiliye Vekaleti Hususi 
kalem müdürü Ekrem Bey dün 
Ankara'ya gitmiştir. Ekrem 
Bey, dün Vali Muavini Fazlı 
Beyi ziyaret etmiştir. 

köfteciler vardır. Yapılan teftit • 
ticeıinde bu adamlann .attıktan 

leler kokmut ve fena etten yapıl 
anlatılmıştır. Bilhaıaa avam kı 
bu köftelerden yiyip· içmektedi~ 
Bu ıeyyar lokantalar çok ucuz < ~ 

ğundan halk peynir ekmek y~ 
ten iıe köfte yemeği tercih eln\ 
tedir. Fakat lıelediye bu pis e. 
yapılan köftelerin hastalığa se 
olduğunu gönnüştür. Halka ıon! 
rece muzır olan bu seyyar köfll 
lik menedilmit ve kaymakamlar·l 
mim yapdmıştır. • ıu 
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D 
"n Jstanbula avdet eden heyet 
u • 

Bari beynelmilel t•rk .. sakn~~ kurt ~ş arasında satılmaktadır. 
J Tur tuc ncı f l · · · .. sergisine i•tir k eueıı .h r ıat arı ıse cınsıne gore 

. • a ft Iyan ı ra- 11 5 35 ku carı le sergiye "e a b 1 • - ruştur · 
cat _ofis!nd~ tetki"i~~catuo~i~i Kavun ihracatımız 
maga ~ıt1 ın~şdolan ).kil Emrul- Son gelen haberlere nazaran 
raportor erın eıı · avd t Paris piyasasında iyi cins ka-
lah Bey dün şehrİııııze e et vunlar çok azalmış ve fiatlar te 
tnişlerdir. d·· et.f.. b l 

H 
r ;le saat ortte r u etmeğe aş amış. 

e ıran vapıır elen he • Ofisin teşvikile 15 gün evvel 
Galata rıhtımın• 1 g t yf et Parise sevkolunan kavunların 
rıhtımda arkacl•Ş ~rı ~ra ın-

1 l •lerd İyi bir fiat bulacakları ümit edil 
d . .kb 1 Jj ın • ır. an ıstı a eu k d" B . . jııde pavyonuınu- ıne le ır. 

arı skergı.:ı bir şekilde Fındık ihracatımız 
zu ço ı, T·· k 
tertip eden ve ur . . ına-
ın " L .s11uatını en ıy1 bir 
uıa ve JJlP • l .1 . 

tarzda sergi z;ıyarhe cı erıne ta-

t h 
, t ıi,z;ası emen bütu·· n 

nı an eye I 
eşyaların• şe~ma c suretile bu 
muvaffakİJ'etın semeresini elde 
etmislerclir. 

Biİha••a memleketimiz hak
kında J.l<il Bey tarafından muh 

hı telif veSilel~~le verilen izahat 
Bari pıaahafılınde büyük bir ali 

Mühim fmdık iııtihsal mınta 
katarından Trabzon'un 930 -
931 ziraat senesi ihracatına ait 
bir istatistik tanzim olunmuş
tur bu istatistiğe nazaran Trab 
zonun ihracat yekunu kabuklu 
olarak 95.479.320 kilodur. Bu 
mikdarın 78.814 çuvalı iç ve 
40.081 çuvalı kabuklu sevke
dilmittir. 

İhracat en fazla Almanya 
som-a 1 talya ve Amerikaya ya
pılmıtlır. - ka urandımııttır. 

J-Iey'et ltalyadan ayrılırken 
gele_cek .seneki sergiye de iştira 
kiınız bılhassa rica edilmi9tir. 

·ye Haftalık ihracatımız 
tel· ihracat ofisinin istihbaratı-
ki: na nazaran son hafta zarfında 
ha- lzmir limanından 3.308.636 ki 
·ük lo üzüm ve 2.376. 730 kilo in
tli · cir ihraç olunıtıu§tur. 

ar· Her iki mahıulün de bu sene 
ki fiatları geçen seneye naza
l'an yüksektir. 

Üzümler cinsine göre 38--60 

Hayvan ihracatı 
İST AN BUL, 27 (A.A. 

ihracat ofisinden tebliğ edilmit 
tir: Türkiyeden ihraç edilecek 
hayvanat ile hayvanat ham 
maddelerinin hini ihraçta tabi 
olacakları ahkam 17 EylUI 931 
tarihinden itibaren değittiğin
den bu malumat almak ve ihraç 
vesikasının şeklini görmek isti 
yenlerin ihracat ofisine müraca 
at eylemeleri. 

ı:. Yalova süt tasfiyeha
nesi ve yağhanesi 

Dün, ç"ftlikte v~.cude get~rilen bu 
müessesenin kuşat resmı yapıldı 

mit olan makinal~rla. pastö~i~e 
edilen sütler temız şışeler ıçın 
d 1 tanbula getirilecektir. Ya 

M. Yalova civarını:la Baltacı çif
liğindeki yeni tesis edilen süt 
tasfiyehaneııi ve yağ fabrikası
nın resmi küşadı dün yapılmış
tır. 

Asrın son tekemmülitını ha 
i~ bulunan ve İstanbul'un bü
Yük bir ihtiyacını temin ede· 
tek olan bu tasfiyehanenin kü 
lat resminde vali Muhiddin 
Seyrisefain umum müdürü Sa: 
dullah, Yalova kaymakamı ve 

ill ~lediye reisi ile lstanbul mat
~ Uatı mümessilleri v. s. zevat 
lzır bulunmuştur. 

;. 

Yal ova iskelesinden 1 O daki 
.ıı. mesafede olan Baltacı çift-

e 5 
• rındaki köyler ve çift-

lo\la cıva d.l k .. . d tedarik e ı !'Ce sut-
lıkler en f. edilerek •im 

b d tas ıye • 
l~r. ur~ d 200 litresi lstanbu 
dılık gun e . Sütler yarım 
la sevkedile~ek~ır" ıer içinde şeh 
ve bir litrelık şışe 
re getirilecektir· l da açılacak 

llk defa Pan~~ tı. de ihtiyaç 
satış merkezlerı ılen 
nisbetinde çoğaltıla.caktır· "ha

Süt tasfiyehanesı ve yag 
nesinde şimdilik tecrübeler r· 
pılmaktadır. 20 güne kadar ı
tanbula ilk sevkiyat yapılacak-

rans ve sinema salonları da vücude tı. İddia makamının bu davaya 
getirilecektir. Etem Ruhi B. müdafaasına iştirak etmemesi çok manidar

Yurt gelecek sene başında açı- başlarken dava istidasır.ı:la ha- dır. Muhterem iddia makamı 
lacal<tır. karetjn şekli tayin eclilmedi- iki rakibin boğuşmasile kendini Eminönü kaymakamı 

Marif cemiyetinin idaresi altında ğinden bahsederfk davanın red alakadar görmemiştir. 
bulunan timdiki yurt 150 yataklıdır. di icap ettiğini söyledi ve: Biz esasen burada sudu mev 

Yeni Eminönü kaymakamı 
Raif Bey, işe başlamış ve dün 
Vali Muavini Fazlı Beyi ziya
ret etmittir . 

Bu ıene mekteplere leyli mecca- - Rica ederim, bu talebim kide değiliz. -
ni talebe alınmadığından yurda gir zapta geçsin .. dedi. Maznun vekili bu arada mat
mek üzere pek çok tehacüm vardır. Müteakıben sözüne devam buat kanununa temas ..derek 

Gelecek sene lıüyük yurt açılınca ederek: demiştir ki: 
ıimdiki yurtta yuva kısmı ve kız ta. - Yunus Nadi ve Arif Oruç - Allah razı olsun o kanunu 

Vergi işleri 
Malmüdürleri dün Defterdar 

Şefik Beyin riyasetinde topla
narak vergi işlerini görüşmüş
lerdir. 

lehe kısımı açılacaktır. Şimdi ayrı Beyler arasında çirkin bir mü- yapanlardan ki, bana burada 
tesisat olmadığından yurda kız tale- nakaşa teati edilmiştir. Fakat kanuni haklarımı serbestçe isti
lıe alınamamaktadır. Açdacak yuva bu münakaşaya sebebiyet ve- male müsaade tliyor. O kanun 
ve kız kısımlan kadrosuna 50 ter ren biz değiliz. olmasa Yunu~ Nadi Bey, be
mevcutlu olacağı tahmin edilmekt... Müvekkilim, bu günaha ceb nim hakkımda da kimbilir ne

ren tahrik edilmiştir. Biz bir !er yazacaktı? 
Bono 
Tevıiatı Bu takdirde Darülfunun arkasın- çok defalar Yunus Nadi Beye Etem Ruhi Bey sözü Nadi 

daki büyük yurt yalnız erkek talelıe- cevap vermekle iktifa ediyor- Beyin Eskişehir hemşeriliğine 
dir. 

ye tahsis edilecek darülfünun müda- duk." naklederek şunları söylemiştir. . İzmirde müzayedeye 
vimlerile heralıer lise talebesi de alı- Etem Ruhi Bey, bundan son - Arif Oruç hakkında yapı nacaktır. Burasının kadrosu 500 ki- ra Yarının neşriyatından b-ı.ı lan bunca az:rn tezahürata te- çıkarılan emlak 
şiliktir. geçenlerde, evkaf nazırı 

Hayri Ef. zamanında Veznecilerde 
inıasına lıa§lanan ve fakat ikmal 

edilmiyen talebe yurdu bina11 gezil
miş, burasının lıütün navakısı ile ik 
mali için 25 hin liraya ihtiyaç oldu-
ğu anlaıılmııtır. 

İlk mekteplerde 
tedrisat 

ilk mekteplerde perıemlıe günü 
derslere haılanacaktır. Talelıe kay
dü kabulüne devam edilmektedir. 
Hiç bir müracaat geri çevrilmemek 
için bütün tedabir İttihaz edilmit 
lıir çok mekteplerde ııruflara şube
ler ili.ve edilmitıir. 

ilk tedrisat muallim kadrosu da 
son kat'i şeklini aldığı için ıeiırimiz 
de bulunan bir çok taıra muallimleri 
de vazifeleri lıatına gitmiılerdir. 

Leyli yüksek mektep
lere tehacüm 

Bu sene darülfünun fakültelerine 
ve yüksek mekteplere fevkalade rağ 
bet vardır. Liseler bu ıene, geçen ıe 

nekinden iki miali fazla mezun ver-

cümleleri tetkik ederek bunla- es.>üf ederim. Nihayet bir Arif Gayrimübadillerin bono tev-
nn hiçbirinde hakaret kasdı bu Oruç'un ne hükmü olabilirdi?,, ziatına dün de devam edilmiş 
lunn:adığını iddia etti ve zözü- Nihayet ~özünü bitirirken: ve sırasında müracaat etmemit 
ne devam et erek: - Ceza verilecekse her iki olan 60 kadar istihkak sahibi-

- Arif Oruç aleyh.nde yazıl tar,Ja da verasin! dedi. nin bonoları verilmiştir. 
madık şey bırakılmamıştır. Yunus Nadi Bey'in vekili Bıı gün (555) inci numara-

Yunus Na.Ji Bey müekkili- Vasfi Ra,it Bey, davanın usul- dan itibaren 575 inci numara
mi komünislikle itham temiş süz ikame edildiğine dair olan ya kadar sırası gelenlere bo
ve kendisine rr:ükabefode bulun iddialnra cevap vererek dava is noları tevzi olunacaktır. 
muştur. Kıst\':ası iki taraf ta tidasında usulsüz bir r.okta . Maliye Vekili Bey tarafın
karşılıklı söğüşmüşlerdir. Yu- bulunmadığın. izah etti. / dan imzalanan 30 cilt yüz lira 
nus Naı:li Beyin aleyhine ikame M&hl:eme kararını yarın teb lık bono takdiri kıymet komiı
edilen yüzlerce d:ıva kendisinin liğ edecektir. yonuna gönderilmiı olduğun

dan bütün tevziata yetitecek 
mik?arda bononun komiıyon 
emrınde bulunduğu anlaşılmıt 
tır. 

• lstan ulun kurtu uş 
günii:_6 teşrinievvel 

A~cak evvelce sırasında gel 
mem1ş olan gayrimübadille
rin şimdi hep birden müracaat
!~~ dolayısile ~alruz pazar gü-

0 gu .. n Istınbulda muazzanil teza- nu ·~~~· .. ~ı geçırenıere kafi gel medı gı ıçın bu gibilere hafta 

hürat ve büyük içinde bir gün daha tahsis edil-
mesi takarrür etmittir. 

bir resmi geçit yapılacak Teşrinievvel nihayetlerinde 
başlayacak olan lzmirdeki Yu-

İstanbul'un kurtuluş günü o 1 tam bulacaktır. nan emlaki müzayedelerine it-
lan 6 teşrinievv~lde bu büyük Nutuk sôyliyecek zevata mah tiraki vaziyetleri müsait olma
bayram fevkalade merasimle sus olmak üzere abidenın ya- ya~ küçük kıymette bono sahip 
tes'it edilecektir. Merasime ait moda bir tribün yaptırılacak- lerı aralarında birleşerek müza 

Yıldız sarayı 'ı 
Yıldız sarayının Ortaköy yol 

daki Mecidiye kapısı tamire lıaşlt 
mıttır. Balkan konferansında mu L 

haı hey'etler bu kapıdan iıliyecl 
lerdir. l1 

Yeni seferler 1
• 

Tramvay tirkcti Harbiye • Be;1 
zıt, Beşiktat - Beyazıt olmak üz; 
yeni seferler teıiı etmiıtir. Bu ıe.ı 

ler ak•amları ve sabahlan yaptlauİ 
trr. 

Tercümanlara kurs c • 
Belediye tercümanlara bir kurı :· 

l 
mağa karar vermittir. Şehrimiz\i 

90 ıeyyah tercümanı vardır. Bun! 
r~~ bir kıımı evvelce kUrı 1ıörmü\ 
tur. Fakat bu sefer yeniden heı{ 
kursa tabi tutulacak maliimatlaıl 
tevıi edilecektir. Kura yakında at;· 
lacak ve baharda ıeyyah mevıimiı 
den evvel ikmal edilecektir. 

Seyyah acentalan .-
Belediye ıeyyahin acentalanna lıi 

tezkere ıröndererek ıehrimizde m••
cut seyyah kalmaaına müaait otelle 

rin adresleri ve aaireleri bakkmd 
malumatı havi lıir lırotür vücuda ır• 
tinneleriıü lıildirmittir . . 

1 

Necip Ali Bey gidiyor t 
l 

Şehrimizde bulunan Fransır. 
n_ıeb'ualarmdan mürekkep heyt 
tı murahhasa Bükret'te topla. · 
nacak beynelmilel parlementG 

1 

lar kongresine ittirak etmek Ü· • 
zere dün sabah onda Romer ı 
bandıralı Prenaea Marya Yapu. 
rile köstenceye hareket etmit· 
ferdir. 

Kongrede Belçikayı temıil & 

decek olan Belçika ayi.mndar 
M. Volkaret V enaan da dür 
Bükreıe gitmiıtir. 

Murahhasımız Necip Ali B 
bugün haraket edecektir. 

rniılerdir. Ayni zamanda leyli olan 
mülkiye, tılıhiye ve yüksek muallim 
mektebine girmek istiyenlcr dah.ı 
çoktur. Talip fazla olduğundan bu 
le ·· mekteplerde müıabaka intiha-

proğramm· tabı bugün ikmal B · B ·ı k 1 yed k ı· b. , lır. u ışe. eyog u aymakamı _e_ye uvvet ı ır surette gir ···--·--··-----··--· 
edilerek alaka::.arlara tevzi cdi memur edılmi,tir. 1 megı muvafık görmektedı.rler. b k 
1 kt

. y ı k · • an ası tarafından avanı ..,.1}. 

~ 
nı yapılacaktır. 

Tedrisata darülfünun ve yükıek 
mekteplerde 15 teşrinievvelde başla 
nacağı cihetle o vakte kadar imli~ 
hanlar ikmal edilmiş olacaktır. 

ece ır. apı aca g€ çıt resmi Ancak bunlar bir şirket bilinde hakkı ....,.. 
· · h 1 klara ba 1 6 teşriııievvel günü şehir ba' b' 1 maaı nda beklenen teb ıçın azır ı Ş ;ltmıştır. 1_ • •r c;mekten ziyade aralarında ı··ı h · l 

S 10 d 
· · tan bnş:ı L'ayraklarla dcnatıla- k ıg er em.iz ge memi9tir. Bi 

aat a resmı geçıte işti- .üçük gruplar halinde toplan- kı bo 

k ed k 1 
'- cak, gece mebani elet trı.kle ve llm no sahipleri zaruretll 

ra ec'! o an mc~tcpler ve mak teşebbüsündedir. ' · ti 5 it Ah fenerlerle tenvir ve tezyin edi- 8 1 ri dolayısile hali bonoların 
cemıve er u an mü mey ono arın borsaya kabullen· k b ' ı ki lecektır. yo ahaıma kırdırmag" a de 
darunc~ top ana a ar ve geçit veya bunlara mukabil Zı'raat 

b 1 k G 
. . vam etmektedir. 

10 30 'a a• ıyıca , Sı.rkecı· ec.ıt resmıne Daru"lfu"nun ....... .. I C T ' 

1 
t 1111111•111111111111ıunuııııı 

G
alat'l köprüsiı, stiklil cadde büyü!< bir kütle halinde ie.tı·rak H ......................................... _...... •• 

Şehrimizde bulunmakta olan ma- s b • d b • 
arif müsteıarı Salih Zeki B. lıugün si tar:k:te Taksime gidilecektir. edecektir. ava 1r en 1re SOğUdU, hararet (9) 

Maarif müsteşarı 

Bursaya gidecektir. Müıteıar B. Taksimde Cümhuriyet abidesi O gün akşam saat 16 da şe- d k d 
Bursada bir hafta kadar kalarak önüne ahzi mevki edilecek ve hir namına bir hey' et Kolordu ereceye a ar düştü! 
mektepleri teftiı edecetkir. 

Vekaletten soruldu 
Resmi liıe proğramlarının aynı 

okutulacak olan tarih çoğrafya ders 
)eri için ecnebi ve ekalliyet liıelerı 

maarif idareaine müracaat ederek 
bu kararın bir sene daha tehir edil
mesini iıteınitlerdir. Vaziyet veki

letten sorulmuştur. 

Darülfünun. namına bir müder k~mandaru Şükrü Naili Paıayı 1 
risle bir genç, şehir namına zıyaret ederek şehrin orduya o- ~--
şehir meclisi azasından bir zat lan şükran ve minnet hislerini " ı 
birer nutuk söyliyeceklerdir. aı·zedecektir. Bu sene geçit reı ~ ,. (\' 

mine iştirak edecek esnaf cemi ~.1-"' 
Beleı:liye şehir nP.mına Cümhu yetlcri otomobile binemiyecek- l 

riyet abidesine bir çelenk :,c ya ler, yaya olarak iştirak ede
caktır. Merasim saat 13 te hi- ceklerdir. 

Müsait şartlarla kitap 
DariılfUnun er.ıancti bütün fakül 

telerin ve talebenin ihtiy\ı:ı olan ki

tapları mü,ait bir konbinez.onla ba!

tırmck üzer ... E' kaf ma!baaıı ile te
masa lıJlşlamıştır. 

Dil heyeti 
teşkil edilecek Ekalliyet mekteplerinde 

lisan dersleri 
Ekalliyet mekteplerinin ilk kısım 

ıaıınd• ecnebi lisanı tedrisatı yapıl-
aroasına karar verilmi,tir. Bu mek Mezar başınd ... 

Ar k ... ra'dan gelen mallimata naza 
nn B. M. M. ne Maarif Vekaleti 
taraf.nda.n dil İ§l rine daiı· bir proje 
taktim edilecektir. 

• 
~'"'7 

~ğİne otomobillerle gidilmit 
~~ çiftliğin en güzel bir. yeri~
"' olan süthanenin gezılme11-

br. ı 
ili I ıııaarife müracaat ederek bu •• 
t•P er . -• he!' sene b1T 11nıf olmak ü- Yüksek mühendis m, tkebi döı·-

Kaçakçı motörü ı.ararınd . en tatlıik edilmeıini iıte- düncü sınıf talebcsind~ Kemal Be-

Di1 işlerini tanzime devam ede
cek bir heye•tin teşkiline nıuhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

başlanmıştır. Ankarada Or
~a.n çiftliğini tasfiye ve yağha 
\ leri gibi yapılan bu imalatha 
,,:~er sayesinde latanbul'un ö
~enberi mahrum kalı:lığı te-
•ıı • 

G 1 1 
zere te tlC • t vekaletten ıor ı yin irtihali metkep muhitinde bii-

e en ma umata nazaran ,. vazıy• u · B" • j d k k ıni§leroır. yük bir tee•·ür uyandırmıştır. ır tavzih ıç n e aça etya bulunan bir Zevc - Da··n soka"' k 
motör Yunan adalarından Çef- ıııuttur. hocaları Kesif lıiı· tal.he kitlesi tararmdan Geçen glinkü Son Posta ga- 50 çı mıştı, akıama eve 111linc11 
meye doğru gelı.rk- bı"r Yu- 'fu"rkçe mektebin dal.iliye müdürü Beyin zetesinde Doktor Takfuryan ( bugün dondum ) d d• bil ~~ ekall · e ı, asa eşti v• lıasttılandıJını 

an ru 
.. s t · ecnebi ve i.. ııtir.ıkil~ ölen gencin mezarı ba!ll.Jn.. Ef d ·· ı · k n uma motörü tarafın- _ı,:Jetı ' · en inin terzi Gu" zide Hanı- soy ıyert: yattı .. 
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ı umdesi "Milliyet" tir. 

~EYLÜL 1931 
REHANE - Ankara cadde. 
100 T elcnf adreai ı Milliyet, 
ıl. 

Kız mı, Erkek mi? 
- lransızcadan -

Telefon naımnılan: 
Marqius de Langalleri'e kra derhal karısını giyindirdi. ku

hn alayında mülizımdı. Fakat ~ndırdı. 
,311 - 24312 - 24313 ~ 

r:JONE ÜCRETLERi 

1biı 
ca 
laı° 
Dı'' 
za 

Türkiye için Haris için 
400 kunıt 800 kurut 
750 " 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

yilen evrak geri verilmez 
( !ddeti seçen naıhalar 10 lwrat 
§&Gazete ve matbaaya ait itler 
ın..üdiriyete müracaat edilir. 
dEtetemiz ilinlann m""'uliyetini 
le etma. 

ğı Bugünkü Hava 
yı --
ği Dün azami hararet 19, 
( lgart 12 derece idi. Bu· 
tiWı ruzglr mütalıavvil 
Ntva bulutlu. 

b'1===::::;;;=. 

bir gün bu alay Verdiun'e uğ 
ramı§tı. Bütün zabitler tehir. 
de derhal kendilerine birer kız 
buludular. Bittabi Langalleri'e 
de.. ı 

Lakin kızın arkasından bir 
de rakip çıkb. Derken düello .. 
Ve Marki rakibini tam göğsü 
ne sapladığı kılıçla öldürdü. 

itte bu Markinin amcasının 
kızlarından birisi, bir gün ka
rı.ıı ile evlenmek ist edi. Nasıl 
mı? İşte bunu anlatacağız . 

Düellonun neticesi şehirde 
büyük bir gürültü hasıl edin
ce, alay kumandanı mesele 
unutuluncuya kadar Markiye 
mezuniyet verdi. Ve Marki bu 
mezuniyetten evvela matmazel 
D' A this ile evlenmekle istifa
deye başladı. 

Sonra iyi bir evlat sıfatile 
kansını, ailesile tanıştırmak 
istedi. Yalnız babası Angu
lemdeki şatoda oturuyordu. O 
raya giderken içini bir endişe 

· kapladı. Zevcesine dedi ki: 
~ilenci seyyahlar - Kumrum, şimdi biz şato 
· ya gidiyoruz ama, asaletmeap 
~aktile tarih kitaplarında o- babam acaba beni karşılayacak 
~ duk: Bir kqkül,. bir post mı diye düşünüyorum. Çünkübi 

de teber denilen baltalı asa lirsin ki, biz asılzade delikan
tiyola çıkan seyyahlar var· lılar, ancak ~ılzade kız!arile 
n. ki; metelik sarfetmeden evlenebilir iz. 
0ıyayı dolaşırlarmıı. Bu nesil Karısı, bu endişeye çapkın 
J dünya buhranından sonra bir tebessümle mukabele etti: 
ffI•r türedi.. Şimdi her adını - Olabilir, dedi, fakat bu
ıında, sarışın, bqı ve bacak nu evvelce düşünmeli idik. Ba 
~ çıplak, sırtında kirli koyu na kalırsa, şatoda fena karşı
tki bir caket ve ayağında de- lanmıyacağım gibi geliyor, 
erli potinlerle yüzü güneşten - Evet ama, bir şartla .. 
rDJDlf bir sürü gence tesadüf Benim şovalye elbiselerimi gi
tiyoruz ki; elinde demetle du l yeceksin. Ayağında çizmeler, 
aı kartları kahve, birahane ve belinde kılıç, alayda bir arka
Jzino maaalanna dağıbp para daşım sıfatile şatoya gireceğiz. 

plamaktadır. Bu kartlara ina Hepsi de kollarını aç~p.seni k_ar 
lırsa bu gençler dünyayı do- , §ı.lıyacaklar ve k~ndı?ı sevdır
şınışlardır. Acaba bu iddiala / ~ıkten sonra hakıkatı aça~•: 
doğru mudur diye merak et- gız ve artık o zaman seslennı 

ıeye mahal yok! .. Çünkü bun- çıkaramıyacaklar. 
,r lstanbulu ıöyle görüp ge- Gülüştüler. Genç Marki 

k d'li k • 1 • d -1111111uıuııııınuu11"'"'"""uı1111111111u111111111111111111m !ICe zanne ı r en ıç enn e • ~ 

ylarca kalıp semt semt dolaıa . tallı seyyahlar kaı:m oldu .. La-

ık k t d • t I .. ül' •• kin ikisi de para avcısı! .. ar agı an arı gor uyor. 
lnun için bunlar birer seyyah Ay tutuldu 
an ziyade frenklerin lntercon- Sade ay tutulmadı, ben de 
in.antal dedikleri "memleket· tutuldum .. Neye diyeceksiniz.. 
er arasında,, dilencilikle geçi- Canım efendim hala mı ayın 
ıen bir ıüruh olduğu muhak- şeytan tarafından tutulduğuna 
ıaktır. kail olanlara tesadüf edeceğiz. 

Şatoda babası, ayağında 
damla olduğu ıçın, münzevi 
bir hayata çekilmiı ve ceneral
lıktan istifasını vermişti. Çok 
okuyor, arasıra ava çıkıyordu. 
Oğlunun beraber getirdiği ar
kadaşını daha ilk günden sev
mişti. Birkaç tavla partisi, bir 
iki tilki avından sonra onu da 
ha ziyade beğendi. Kendisine 
karşı samimi bir dostluk gÖs· 
termeğe başladı. Bunu gören 
şatonun diğer adamları da, bit 
tabi oranın hakimi mutlakma 
uydular . 

Genç Mraki, tatbik ettiği 
manevranın, düşündüğünden 
iyi netice verdiğini görünce, 
bittabi son derece memnun olu 
yordu . 

Bir sabah amcasının kızla-
nndan birisi ile karşılaştı. 
Genç kız kızararak dedi ki: 

- Canım çok sıkılıyor. Ne 
olur, bana biraz yardım et .. 

- Hay hay! Elimden gele 
ni yaparım. Yalnız nelerden 
canın sıkılıyor? Onu söyle: 

- Ah, söyliyemiyeceğim, 
cesaret edemiyorum. 

- Şövalye d' Athia'i ıeviyo 
rum. Size biç benden bahsetti 
mi? 

Genç Marki gülmemek için 
kendini zor zaptetti. Dedi ki: 

- D' Athis sırrını öyle her 
kese söyliyenlerden değildir. 
Bana senden hiç bahsetmedi. 
Lakin sen işi bana bırak.. 

Akşam, bu meseleyi odada 
karısına açtı ve gülüştüler. Ta 
bii iki arkadaş oldukları için 
bir odada yatıyorlardı. ,,. ,,. ,,. 

Genç Marki bu hadiseye ar
tık kapanmıf ·nazarile bakıyor 
du. Fakat öyle zannetmek ka 
dınları tanımamak demektir. 
Aşk ödü bir defa kalbi sardı 
mı, artık kadın için göze alm 
mıyacak bir şey yoktur. Erte 
si sabah D' Athis §&tonun kü
tüphanesinde yalnız bulundu
ğu bir sırada, genç kız karşısı 
na çıktı. Mahcup, fakat metin 
yalvardı : 

- Mösyö D' Athis, dedi, 
beni kaçırınız. Beni manastra 
kapatmak istiyorlar. Beni kur 
tarınız. 

Eski dilenci ıeyyahlarda yi Dün aktam yine bir takını ce- G k 
hele bir sürü cephane yaktı.. ayet müş ül vaziyette ka 

ıe "hakikat aramak,, diye bir 1 D'Atb' k k li k b' 'ki Verdi kur~unu havaya! .. Ve gu an ıs e e yere ' ır ı 
oahane varmış. Bunların ıey- " şey söyled!. Bu işi yapamıya-
Jahatten maksatları sadece pa- ya şeytan korktu da ayı bırak· 1 - 1 k . d' F k 

tı cagım an atma ıste ı . a at 
ra toplamaktan ibaret olduğu- •0.. bakb O b' il genç kız, daha cesurane bir a-
na göre insaniyete hizmetleri I bunhgecek aya mh.. 1

1
· dım attı: 

ve insanlardan muavenet İs.le- e u are etten ma cup 0 • ç b k b · k ki 
'b' kıp kı la 1 -- a u enı uca a ve 

mekteki haklan pek füpbeli- mut gı 1 rmızı zarmıt· kaçalım! 

dir. Huıusile bunların hepsi e- b. Bu sırada kapı açıldı ve kı-
li ayağı tutan ve günde 15 ııaat Kehle nesli eksiliyormuş zın amcası olan şato sahibi gö 
yaya yürümeğe tahammülü o- Bir doktorun tetkikabna na ründü. Kütüphanede konuşu
lan adamlardır .. Lakin gel ge- zaran kehle nesli tükeniyor- lan muhavereyi işitmişti. 
lelim bwılara bir de istedikleri muş .. Aman yarabbi! Şimdi ne D' Athis iae vaziyeti kurtar
parayı vermeyiniz.. Size föyle yapacağız? .. Ufaklık azaldı mı mak lazım geldini tamamile 
yan bir nazar akıtır ki, alimal- itimiz haraptır... anlamıştı.. Derhal sırtındaki 
lah kızgın kul'fun onun yanın• Efendim! Latife bertaraf şövalye elbisesini çıkarıp atb 
da dondurma gibi kalır. • hangi "eksantrik,, adam bu mu ve kapıya doğru koştu. 

Tarih tekerrürden ibarettir zir böceğin neslinin tükendiği- Şato sahibi, kendisine yal 
dedikleri ne kadar doğru .. Es- ni tetkik etmeği aklına getir- varan bir kızdan, bir şövalye. 
kiden kqki.lllü seyyahlar yeri- miş acaba!.. nin nasıl böyle kaçabileceğini 
ne şimdi dağarcıklt ve kart pos FELEK anlıyamamıştı. Hayretle açı-

Milliyet'in Edebi Romanı : 35 

AŞIDÖNÜKLE 
• lbrahim Necmi 

Şeyda Kamil takmıından 
olanların en büyük meziyeti 
böyle buhranları yatıştıımak 
için hakarete, tokata aldınt et 
memeleridir. 

- Demek.. Şeyda Kamil 
Bey, Muhteşem Nihat Hanı
mın aşıklarındandır. Oyle m.i? 

- Aşıklarından .• Bu kelime 
ye ne mana verdiğini biliyo
rum. Yürekten sevdalı mana
sına ise hayır.. Ama monden 
manasına göre evet, öyledir. 

- Monden manası mı? 

- Evet. Monden hayatta 
aşık, icap ettikçe bir kadına 
salonda, gezmede, tiyatroda, 
baloda arkadaşlık eden, ara sı
·- ı. .. ~-L-uhalrit, vatak odası-

lar. Mesela Ferit Necdet Bey 
Semiha Nazmi Hanımın 
böyle herkesçe bilirinir bir aşı
kıdır. Kocan bile işin farkın
dadır. Fakat sesini çıkarmaz. 

Ahmet Nebil adeta sarsıl
dı : 

- Bu nasıl olur? 

- Nasıl olur? Bunu ben 
de bilmem. Fakat her halde 
bu yafayışın tarzında öyle bir 
marifet olacak ki alışan koca. 
lar çıorçabuk buna uyuyorlar. 
Mesela Nihat İlhami .. Evlen· 
mezden evvel o kadar kıskanç 
tı ki yanında bulunan yaban
cı bir kadına biri yan gözle 
baksa kavga çıkarırdı. Ama o 
kadın bütün dünyanın bildiği 

messııı r..urcıatanda ecre an : 

kikada benimdir. Benim iken 
kimse ona iğri bakamaz.,, Der 
dururdu. Evlendi, az zaman· 
da bam başka bir adam oldu. 

Şimdi Şeyda Kamili, Ke
mal Rehayi, seni, beni, daha 
bir çoklannı pek ala bi ldiği an 
ladığı halde ses bile çıkarını· 
yor. 

Ahmet Nebilin aklına Muk 
bil Nedim Bey geldi. Sesi tit 
riyerek sordu : 

- Mukbil Nedim Bey için 
kansının parasına ihtiyacı ol
dtjunu söylediler. Nihat İl
hami Beyde, yahut Nazmi 
Beyde de böyle bir ihtiyaç mı 
var? 

Reşit Bey güldü: 
- Asla! Bilakis Muhteşem 

Nihat Hanımefendi bugün Ni
hat Uhamiden ayrılır beş para 
sızdır. Semiha Nazmi Hanımın 
babadan kalma bir iki iradı 
vardır ama o da bir şey değil
dir. 

terennüm edecektir. ~ 
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Soldan sağa 
1 - Talih oyunu (7) Yiğit (2) 
2 - Büyük (3) Etajer (3). 
3 - Erkek dadı (4) ikinci d.,..... 

ce (4). 

4 - Atılgan (4) Yazan §"Y (5) 

5 - Kokulu ot (4). 
6 - Köpek (2) Bolluk (5). 
7 - Renk (2) Beı kıtadan biri 

(4) 
8 - Nida (2) Yapmak (3). 
9 - Uzağa itaret (2) Terı (4). 
10 - Remil (3) Emreden (4). 
11 - Bal veren (3) Hail (3). 

Yukardan aşaj!ı 

1 - Zeytin yağlı faıulya (6) No-

ta (2). 
2 - Gelir (4) Ağaç (5). 
3 - Zehirli mahluk (5) iyi (3). 
4 - Emlak (4. 
5 - Süal (2) Süal (2) Hakim 

(4). 
6 - Semavat (5). 

7 - Ot biçen ( 4) Sandalın aiıa· 

bahası (3). 
8 - iyi (3) Yumuşak huylu (5) 
9 - iri hııyvan (3) Damanın bı

raktığı (2h 
10 - Eklet (2) Nota (2). 
11 - Nota (2) Zemaneye göre 

giyinmek ( 'l). 

Davet 
Türk Tıp Cemiyetinden: 
Mühim bir meselenin müzakeresi 

için muhterem azanın 29 Eylul salı 
günü oaat 18,30 da te§rif buyurmala 
n rica olunur. 

lstnbul İkinci icra memurluğun
dan: 

Bir borçdan dolayı otuz altı me
tre yetmiş santim renkli fantazi 
Krepdöşin 1-10-931 tarihi~ musa
dif iJ>erşembe günü saat 14 te Çarşi 
Bedesteninde bi1müzayede agik art 
tırma sııretile satıla.cağmdan talip 
olaniarın gün ve saati mezkUr ma 
ha!Ale hazır bulun.malan ilan olunur. 

.. uuıonutırnııııı11t1111111111111111111111tıııııt1nı11unıııııtıttttH• 

lan gözlerini karşısına gelen 
D'Athis'e dikti ve o zaman 
hayreti dübala oldu. Şimdi 
elbisenin kapatbğı göğüs açıl
mıştı. Ve şato sahibi hakika
ti anladı. O zaman D'Athis 
başını sabık ceneralin omuzu
na dayadı: 

- Beni kucaklayınız, ben 
sizin gelininizim, dedi. 

işi. Bu yaşayişin tarzı, karı 

kocalık, sevgi kıskançlık hak
kındaki anlayiş ve duyuşları 
değiştiriyor. Herkes birbirine 
bakarak, bu hayatın icabı böy 
le olduğuna inanıyor. Hatta 
sırası gelirse dikkat et te bak, 
gerçekten sevişenleri , yürek
ten kıskananları bunlar ayıp
larlar. Kadınlar kendilerini 
kıskanç gibi gösterirler. Bu 
bir naz, bir işve vesilesidir. 
Erkekler kıskanç gorunmiye 
bile utanırlar. Çünkü erkeğin 
kadını kıskanması vahşettir. 
Yalnız yine kadınlar erkekleri 
ni kıskançmış gibi göstermek
ten kendilerine bir tefahür çı
karırlar. 

Ahmet Nebil, ta yüreğinin 
içinden gelen bir sesle sordu: 

- Nasıl insanlar bunlar? 
Reşit Bey, acı acı güldü: 
- Bunlar işte böyle başla-

n dönmüş insanlardır. Eski 
ruhun terbiyesinden yen.iye ge 

BlÇKl ve DlK1Ş 
Mektebi: Altıncı sene 

Maa-rif Vekileti celiJesinin mü
ııaadeııini haiz Biçki ve Dikiş mual
limesi KLİO MAVROMATİ en 
son Fransız ve basit bir -mıule tevfi. 
kan tedris etmektedir. Ameli dikiş 
bilenkr bir mah zarfında ve bilme· 
yenler üç mah zarfında hendetıe ile 
tayyör ve tuvalet imalini öğrene

bilirler. Mektepçe verilen diploma
lar Maarif VekS.letinden kabul ve 
tasdik olunur. Dersler Teş.riruıvvel 

iptidasında başlayacaktır. Taliplerin 
Beyoğlunda Faikpaşa caddesinde 
Bolu a.partnnanmm ikinci katında 

3 numaralı daireye her gün 9-12 
ve 1-5 e kadar müracaat etmeleri. 1 

Sekinzinci icra dairesinden: 
Bir borcun temini is\ifaı için 

mahcuz olup paraya <;evrilmesi mü
karrer bir adet Makkap tezg§hı ile 
bir adet baskül 3 Teşrinievvel 931 
Cumartesi günü saat dokuzdan ona 
kadar açık arttırma s=etile Gala· 
tada Mahmudiye caddesi 75 numa
ralı hırdevatcı mağazası önünde 
satıla<:ağmdan taliplerin yevm ve 
saati mezkO.rda hazır bulunaeak m: 
muruna müracaatlrı iJ:in o1unur. 

Mürettip Aranıyor: 
Yıldızda Harp Akademisi Mat

Laasına imtihanla askerliğini bitir
miş .bir mürettip almacağmdan ta
liplerin 30-9-931 Çarşamba günü 
sat 10 da müracaatları. 

Urolog ·Operatör 

D~. Fuat Hamit 
İDRAR YOLLARI 

Hastalıkları mütehassısı 

Türbe Babıali caddesi. No. 10 

Telefon: 22622. 

Fotoğrafçılara ilin 
Meşhur BROMOBYK FOTO· 

GRAF kağıtları tekrar Türk piya
saıoma ithal ettiğimizi arz etmekk 
kesbi şere f eyleriz. 

Yeni malları, piyasada bulunan 
e<ıki maldan tefrik edebilmesi için, 
yeni malların umum kutuları 1931 
tarihi havi etiketler ile yapıştırıl
mıştır. 

Bundan maada bütün kutuların 
üzerinde kırmızı renkle YENİ 
BYK yazılmıştır ve içinde BYK 
1931 yazılı bir bandrol ile eanlmış
trr 
YENİ BYK alaminüt k8.ğıtları 

ehven fiatla satılıyor. Yeni malların 
nümuneleri Türkiye umum deposu: 
HENRİ NASSİ efendiden talep 

etmeniz: rica olımur. 
İatanbul Germa.nya han 37 
BYK-GULDENWERKE 

CHEMİSCHE FABRİKA. G. 
BERLİN 

FOTOGRA.F DAiRESi 

Üsküdar Hfile Sinemasında 

Bahar Neşideleri 
Mümessili Lora Laplant. 

almış eski ev kadını olabilmit 
ler, ne de yeni genç kızlar gibi 
evliliği iki gönlün, iki ruhun 
serbest birleşmesi olarak anla
mışlar.. Hem eski kadınlar gi 
bi erkeğin beslemesi olmak, 
hem de yeni kadınların hakkı 
olan serbestlikten istifade et
mek gayretine düşenler, işte 
böyle kendini §aşırmış mahluk 
lar haline döner. Bunların ara 
sında meseli Mebruke Numan, 
hiç olmazsa kendini olduğu gi· 
bi gösteren bir kadındır. Yap
macık yapmaz. Halbuki Muh 
teşem Nihatlar, Semiha Naz. 
miler, Neriman Cemtitler, 
sahtelik içinde yüzerler • 

Ahmet Nebil, Reşit Beyin 
tok, acı sözleri arasında seT• 

semlemişti. Otomobil Yazıcı 
Zade Nazmi Beyin apartımanı 
önünde durduğu zaman, deli
kanlı derin derin bir nefes al • 
dı. Sanki akşam havasını iç
mek, zehirle dolmuş içini bu 

İlahların Sevgilisi 
film.indeki kuvvetli, muazzam ve müessir rolünde alkışlayacaksınız. 

Bu saheser; EMİL J ANNİNGS'in eve iki filmleri fevkinde 
yükoektir. -

. ., . ~ . . ·' , ... ' . ..~ 

Yangın hayat Nak.iye ~aza (Jtomobıı 

.A:N.AI=>C>L'l.J 
SiGORT ŞiRKET} 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil 

Adres: ı Telefon: 
4üncn V:ılrıf Han Is+. :5'H 

edilmiştir. 

1 
Telgraf: 
Tm•1v~z 

f ,4" _! ~,~..._::.. :;_, --·~·M·:,_ .;" • 

1 Devlet Dem ryol ıarı İdares ı anıarı 1 
Teklif edilen fiatlann yüksekliği dolayisile feshedilen roo

morkör tamiri münakasası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinc1 
l 

Teşrin 931 Pazar günü şaat 15 te İdare merkezinde yapılacak· 
trr. 

>:y 
m 
y' 
r. 

Is 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer liraya sa-.ı ·s 
tılmakta olan şa•tnamelerde yazılıdır. (2639). 

* * * a 
İdaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pis gazın ~ 

kapalı zarfla münakasası 14-10-931 çarşamba günü saat 15 te a 
İdare merkezinde yapılacaıktıır. 

TafsiHl.t Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde üçer liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2731). 

• ıe 

720 adet bandajın kapalı zarfla münaıkasası 12, İkinci tcşrın l 
931 Perşembe günü saat 15 tc İdare merkezinde yapılacaktır. 1 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde beşer lira· 
ya satılmakta olan şartn.ımeleı:de yazılıdır. (2772). 

rf ahlisiye Umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

23-9-931 tarihinde kapalı zarf usuli ile münakasaya konulan 
l<nmeli mıntakası Kumköyü ile Da.11boğaz mevkileri arasında· 
ki ınebaninin inşaat ve tamiratı için teklif edilen bedel haddi r 

layıkmda görülmediğinden ayni şerait ve esasat dairesinde ol
mak üzere aleni pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Talip
lerin 5 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif pazartesi gum;ne 
kadar şeraiti anlamak üzere İdarei meırkeziyeye ve pazarlığa 1 

iştirak için de yevmi mezkfirda saat 14 te Galatada Maritim 
hanında Tahlisiye Müdiriyeti Umumiyesi Mübayaa Komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. (2788). 

Istanbul Deniz Levazımı Satın Alma 
Komisyonundan: 

190 metre mikabı muhtelif kereste: Kapalı zarfla müna
kasası: 20 Teşrinievvel 931 salı günü saat 10,30 da . 

3 Cins Solit çekilmiş bakır boru: Açık münakasası: 20 Teş 
rinievvel 931 salı günü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin hizasında gös· 
terilen gün ve saatlerde kapalı zarf ve açrk münakasa usulle
ırile münakasaları icra olunacağından şartnamesini almak ıs· 
tiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada De· 
niz Satın Alma Komisyonuna müracaatlan. (2778). 

ti : 
Bu söylediklerimle bu 

kadınlan ve birçok benzerleri
ni tamamile tanıdım zannet
me, sana açtığım perdenin yal 
nız bir kenarıdır. 

Ahmet Nebil, acı acı titre
di. Boğazından ciğerlerine 
doğru bir boğumun yuvarlan· 
dığını zannetti. Bütün bunlar 
perdenin yalnız bir kenan imiş. 
Ya bütün peıde açılmca ne gö 
rülecekti ? 

içeriye girdikleri zaman ııü 
rültülü bir cemiyet önünde bu 
lundular. Muhtqem Nihat 
Hanımefendi, Nihat llhami 
Bey, Şeyda Kamil Bey, Sübey 
la Hanım, Mukbil Nedim Bey, 
Neriman Cemşit Hanım, anne 
si Nimet Hanım, dotor Lutfi 
Bey, Kemal Reha Bey, Ferit 
Necdet Bey hep oradaydılar. 
Yalnız Mebruke Numan Ha
nım davet edilmemit, Atıf 
Cemşit Bey de rahatsız oldu
- undan elememi ti. 

hep gelirken Reşit Beyin söy• 
lediği sözler zonkluyordu. SatJ 
ki bu sözlerin her biıi kızgın 
birer şiş gibi beyninin içine 
saplanmıştı. Oradaki insanla· 
rm yüzlerine baktıkça bunlar! 
habrlıyor, iğrenerek, tiksine
rek gözünü çeviriyordu. 

Bununla beraber, arada sı• 
rada ta kafasının derinlilderiO 
den gelen bir şüphe de zihniııi 
neşterliyordu: 

Acaba Reşit Bey doıdoğrıl 
mu söylemişti? Acaba bütiiP 
bunlar sabi mi idi? Reşit JJe' 
yin samimi olduğu besbelli>" 
di. Fakat kendisi bu hayatt• 
biraz fazla acı duyduğu, ib•~ 
net gördüğü için acaba bilııt1' 
yerek mübalağaya sapınaıı:t•~ 
miydi? Acaba her duydu~~:e 
gerçek sanmış, her gördüg~ • 
fazla mana vermiş değil ıı:ıı1 
di? j1 

Delikanlı, genç ve te: r 
ruhunun bu çirkefe karşı ka .~ 
dığını duyuyordu. b}c;,:i~ 



MlLLlYET PAZARTES( 

;;-rinci sahifeden g8-Ç8ri yaZlla-r J!QS/~~~ Hıı 
ıaşvekilin 
lVrupa 

--eyahatl 
(Başı 1 inci sahifede) 

e iltihak edecektir. 
ğe vapuru Pireden sonra 
ediğe gidecek ve Peıteye 

hey' eti V enedikte beldi-
. ktir. 
amet Patanın Romaya da
i haberi re9mi mahafilde te 
edilmiştir. Başvekilimiz bu 
ete ilk fırsatta icabet edece 
i cevaben bildirmittir. Ma· 
ıafih Venedikte ltalyan rica· 
, bir temas ihtimali daima v& 
görülmektedir. . . 
ı\tinaya gidecek hey' ~tıınııı 
O) kitiden mürekkeptır. Bu 
;yanda sinema muhabiri Et· 
m ve foto Cemal Beyler de 
y' etimize refakat ..ı--ekler-
r. 

~tinada 
tazırhklar 

!Belediye üçüncül Bankalar ve in-
Taksi yapacak giliz lira~ı 

. d ) (Başı birinci sahıfede) 

Ordu birincilikleri 
bugün bitiyor 

(Başı birinci sabıfe e . • . kaç ün zarfında ikmal 
mobil talimatnime9ine mlita· t~~t bpır . ~sasında <>'•- • . 1500 metre birincisi kim oldu? 
b k 

edilince anı ...,. 
ı tır. · fiatl · nlmn amnıloıa pelı 

Belediye reisi beyefendinin melelenn en maıuuı u~-·- • Memleketimizde ıporculann mü l lıtddığı ~u~akkaktır. Bundan a~n-
enditelerine mahal yoktur. Çün az sonra bura':". .. lıurada hlm bir kıımı askerdir. Bu gençle- ra ıırıkla irtifa atlandı ve 2,8S ile 
kü takıideo ucuz nakliyat yap borsa k~liiı ~na gore rin aldıldan güzel ye pyanı mem- Kuleli liıesinden Ragıp 8. binnci ol 

ki ber be · d fi t teıbit edecektir· biri T.. du. 
mak . a. dea. lr a~ı. z81!'~.ı~ a ~u yazİyet bisıl oluncaya kadar. nuniyet neticeleri Ordu_._ d ~ biı~ı Nihayet günün en heyecanlı mü 
ta sıyı ıt otecegız. ~ , _ _,_1 • terlin""'"'~ teklinde tesbip etmek Ç0& Oa•Y r 1 k 

'

• ba kal ranul 11 •·-· sabakası o an 1500 m. mu avemet 
muayyen mesafeler için meae a n malann · · Borsa komİ.-İ A· harekettir. 

ku 
ma arı ıçın yarı•• yapıldı. Neticede 4,48 ele Har 

taksinin yazacağı 80 rut ye yap ba ka banker idarelerine Malumdur ki Ordumuz ıporun "" 
· 40 ku l kl ·kff dil Bey n ve biye mektebinden Rqat B. kazan-

redme • • ruB '1 ad.ma a f~• lı ~ mühim bir tamim yapmıştır. her §Ubesi ile meıguldür. lıte bvıun dı ikinci Kuleliden Fahri 4,51,1/5 
ecegız. e e ıye, şo or erı • ··t--=- maliimata için bu ıene Selimiye kltlasmda pa-
k · · d • f" • Aldıgunız mu çuu•-·· Üçüncü 4,55,4/5 ile Harbiyeden Ne 

!.a 11nm lyazktıgı ıattan d aşagı ---·- bankalar alikadar mütteri· zartesi gününden itibaren bu birin- dim B 
ucret ama an mene emez. --n -~ ..... birini ka ·ı··· ı ılacaktır · 
K · . il "h k ed JO 1 .. ·ki sureti tesvıy~~n cı ıgın maç an yap • . B 
omıteye, yenı tı a en enru • b kacaklardrr 1 Selimi" k 1 --La11 ıporun Bu yarıftn birincısi Rqat ey 

ob·ı ... ·· ·· ·ı ld uh yyer ıra ~. ye ıt asının .-.u otom ı namına uç mumeaaı bu e m a el . . . b. tarzda diz kapakıarmda yara olmasına rağ-
·ı • d•t • • y . • t ling üzerine muam e yap ber ıubesıne elverıtlı ır ve 
ı ave e ı mıttır. anı ıs er k 1 b" mü•- l 1• . af da ·h men rakiplerini 20-25 m.aprak birin 

B 1 d • ki. k mecburiyetinde a an ır ' ve sa ahıyettar eller tar m n • • e e ıye ucuz na ıyatı me ma y·· k I ci gelmiıtir. Eğer bu müsteit gen-
tm k d • ·ı t ·k 1 k t · bankaya müracaatmda ya ur :zar edilmiştir. 

nl .e e l~gdı. ' eşMvı efyihemb~ erı dipozita olarak bankaya tev Bu sene Ordumuz mensubini ken cin bu arıza11 da olmamıı olsaydı 
azım ge ır ı. aama ız parasını . . .. 1 · . • . • . . . • 1 d her halde rekorunu daha fazla incli-

b k • • ·· d 1 d. k ı"ı hesap tesvıye11nı 1 enye dı bırıncılıklenni k•ndı sa!.a arın a unu yapma ıçm musaa e a • ı ve a d - la d k rebilirdi. 
mağa lüzum görmiyoruz. Çün bırakacak veyahut bankaya epo °"" yapmıılardır. Müsa~ r a ço Bundan ıonra bazı yarıılar ve 
kü teşkilatı esasiye kanunu bi- larak Türk lirasını bırakbktan ~on- tayanı memnuniyet nebceler _al'.nmıı maçlar daha yapılmııbr. 
ze bu iti yapmak hakkını ver· ra banka Paris piyasa11ndan muıte- ve sporcu askerlerimizin ~akik'. ~y-
mittir. riıi için isterling alacakbr. . metleri tam manasile tesbıt edılmıt-

Belki de halkın çekmekte ol- Bankalara istelring oatına~ 11t.""". tir. Müsabakalara a•keri mekteple-
duğu vesaiti nakliye derdi böy yenlerr Pelince: Bu gibikrin ıılc':'nı rirniz ve clyevm orduda mevcut 
lece hafiflemiş olacaktır.,. kolaylaştırmak iı;in arzolunacak 11

• ıporcularımız iştirak etınitıir. 
Eeledigege gelince terling ayın tarzda Pari•te satıla- Bu münasebetle karilerimize bir 

Dün yapılanlar ise funlardır: 
3006 m. mukavemet 12 dakikada 

Kuleli askeri lisesinden Fahri B., i
kinci 12 1/5 ile gene Kuleliden Ah· 
met Bey, üçücü 12,5 ile Harbiyeden 
Nedim B. tarafından kazanıldı. 

.-- Kış Yaklaşıyor_ 
Öksürük, Grip. Romatizma, Bron~it vesaireye sebep veren sogu 

ve rütubetli havalar başlayacaktır. Evinizde bir T E R M O / E J 
(Tlıermogene) bulundurmakla bütün bu arazın önüne gcçilebiliı 
En küçük bir soğuk alğınlıgı hissettiğinizde hemen onu kullanınız. 

Kışın, g~üslerinc kuru bir T E R M O J E N (Thermogcne
koyan bir çok kimseler soğuk alğmlığmı defederler. Çunkı
" ATE$ SAÇAN PlYERO" markalı Termojen harareti tevlit edeı 

Türkiyenin bütün eczanelerinde aablır. 

1 ARNAVUTKÖY'ÜNDE ---

1 Amerikan Kız KoleJı ~
1 

'<avıt muamelatı her Sah ve Cuma günlen saat 9 1;2 ,ı• 
-- t l 1/2 a kadar Kolejde icra olu e maktadır. 

l,__.:_s_~----------------~lia _ ... u. ıı;;ı.eteuıye::.ı .:aa.~d ;, 

Bedeli keşfı 94 lira 39 kuı ı ~ olan Çarşambada Nezafı 
ahırlarının tamiri açık münakasaya konmuştur. Talipler şar 
nameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne mi.iıracaı 
etmelidir. Müzayedeye girmek için 7 liralık teminat lazımdı 
Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut hükfuııetç 
muteber tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat me 
tubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale günü ola 
22-10-931 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümen 1 
müracaat edılmelidir. (2805). 

* * Hayvan hastanesi için lüzumu 01an aıat ve edevat pazar! 

Rum muhacırları da 
Baş11ekilimizi 

istikbale lıazırlanı9orlar 
A TlNA 26 - Başveki İs· 

ro- ' bl··· •t Paıa Hz. nin istik a ı ı_ çıı.'l 
ine' ı b ı 

Şoförlerin bütün bu itirazları caktır. Korni•erl'k banka ve banker parça malumat verebilmek için ev
na belediye nizamı hal çaresi lere bu u•ul haricinde muamele yap velki gün ve dün yapılan müsaba· 
bulamamaktadır. Onun için tak mamalarını bildinniıtir. Diğer taraf kalarm bazılarını yazıyoruz: 

400 m. ıür'at, 57 4/ 5 ile Kuleli· 
den Cemal B., ikinci Bahriye gedik 
li mektebinden Rifat B. 59 3/ 5. 

la alınacaktır. Talipler şartnameyi görmek için her gün L 
vazını müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa iştirak içi 
53 lir~lık temin~t l_azımdır. Bu teminat ya nakJen ve depoziti 
suretıle yahut hukumetce mutetler tanınmış bankaların birir/ 
den getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatlı 
beraber l-J0-931 perşembe günü saa on beşe kadar Levazrdr· 
müdürlüğüne müracaat edilmelidir. (2806). de 

DeD bütün ıtinablar e ır ı· 
cak· ile hazırlanmaktadırlar. Yu· 

il hükUnıeti fevkalade bir iı· 
a sa~, .,ı,al programı hazırlamıştır. 

fiirkiye'den gelen Rum unı· 
ac:irleri Bat vekilimizi hararet 
• ı<artılaınak için hazırlanmak 

azın • dırlar. 
15 te a d" ıu • 

S·ıler haricinde hiç bir şekil ve tan dünden itibaren borsa memurla- Evvelki gün şunlar yapılmııbr: 
ıd k 4 100 ba k Çok bara Bugün bu güzel spor hafta11 füt· 

surette otomobil işletilmesine n bu hususu >:kı bir ıeki e on- . x yra yantı: 
.. d edilmiyecektir. Şimdi trola baılam•şlardır. retlı ve heyecanlı olan bu yanf Ku- bol de finale kalan Harbiye - Kule-

ınusaa e be ·ı ı ı· ı· · ba t -'--d li takımlarının maçı ile bitecektir. . . taksi tipi vardır. Belediye Dün borsa pazar miinase ti e e ı ısesı yrak takımı araun an 
ıkı k • , b" ı 49 5 kazanı) Bu maç çok heyecanlı olacaktır. 
d~ı,,. ucuz götürme ıstiyen , kapalı olduğundan bitta ı muame e • mııtır. . . 

f 
.. tere bir suhulet olabilmek olmamış ve Avrupadan da kur gel· ! Geçen ıene Atina Olımpıyabnda Çünkü bu maç askeri takımlann en 

fO or . d 3 umarah taksi ti- · t" aldığımız 44,4 neticesine göre bu re kuvvetliıi olan yukanda söylediği-
m bır e n memıı ır. 1 • 
~ yapınağa karar vermit ve bu j:J bin lira mesele · i 1 kor hıç fena değildir. Her halde ça miz iki ekip ara11nda olacakbr. 

• • • Metıro murabbaına 12 lira kıymet takdir olunan Cihangi'rj 
yangın yerinde 32 inci adada 681, 603, 1114-1 680, 659, 660, 66;, 
harita numaralı arsalar arasında 60-72 metro murabbaı yüzsfu 
arsa alakadarları arasında pazarlrkla satılacaktır. Talipleıı. 

şa<Ctnameyi görmek için her gün Levazım müdürlüğüne mü,n 
racaat etmelidi.r. Pazarlığa girmek için 65,5 liralrk teminat;; 
Iazı.r.ıdır. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut hU.. 
ıkfimetçe müteber tanınmış bankaların birinden getirilecek tc-' 
minat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber 1-10-931" 
perşembe günü saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğüne mü
racaat edilmelidir. (2808). 

811 ıa nanım ıerefın• 
ııigafet 

raya ,\1'1NA. "Z1 - ismet Paıa Haz. 
~n Atina•:rı zİJV«)eri müna· 
ıetıetil• Yunan ..-tj•tlerile beraber 

şnn ~ .......... İİun. Atina'ya ge
l ft..ı:.. Mu-LL'-

ttr. ;e" .~. ·- H. provalarına 

için tetkikata baflamıttır. Dünkü akıam gazetelerinden bi· f--------=-=-=---------====-~ 
nÖç numaralı taksid.e antre bi lngiliz paraımm sukutu dolayısi Poliste ı Postada 
15 kurUt olacak ve kilometre le hükiımetin 30.000 lira :zarar etti· 

batına 40 para yaza~~~ır:. ~~- iini yazıyordu. Bu huıuıta Borsa Çarpıştılar 
cak bu kırk para az go~d~g~ komiseri Adil Bey bir mubarririmi-
den 60 para yaz~aaı ~u,~ül- ..., demiıtir ki: 

Ankara 
İstanbul 
Sofya lira-~ 

Jı.tilJI. -tbuatı l.endisinden sita-

mektedir. Halbuki taksı!e~n te .. _ Ben Hükiımeti zarardan vi. Şoförün biri yaralı, 
. tı 40 para 2 kurut gıbı tam kayeye memurum n en ufak bir k d 

• -

ulan 
nda
addi 
e ol
alip
ni:ne 
rlığa 

itim 
ısyo-

ma 

üna-

Teş 

gös
ulle

İS· 

gün 
De-

· ,lıir9"9 ~. Yunan 
aricİ1" ~ Bectia H. terefine 
• ..;.,.ıet v....ıi. 

ltaı1an Prensi 
ıstanbulda 
Pr•tıl ıelırinıiııde iiç giln 

kalacak 
lt.ıY• ~ Viktor Elllılnuel Haz-. 
tıerioİD y~genleri Pt"ena Di Bel· 

ıi f erduuuıse ve refikaları k 
mon tah . edilıni· en
diJerine 111 

1 °lan 1 tal yan 
bandrralı Kapovado Yapuri) d" 

pol
.d e un 

L.L Na ı en §ehrinıize 1m· 
a&IJlllU ce ·~ 
terdir. 

p,eııı f{azre~erile refikaJan ltal
ti erki.nı taraf Ya ıefare ından karır-

lanııııılar ve Perapalaı oteJind b • 1 • e a-
zırlanan daire enne giderek bir 
ınüddet istirahat ~ttikten sonra (. 
lalya sefarethanesıni ziyaret eyle
ıniılerdir· 

AJdığtıDU malümata göre, Prens 
l>j Beı-nıi Hazretlerinin •eyabat· 
len buıusi mahiyettedir· Kendileri. 
le refika)an ,erefine huıriin fa • le ret 
le bir ziyafet tertip edilrne.i ve bu 
ınu"na1..ı.etle ltalyan koloni • . . 

• il IÇln 
bir reııni kabul ıcra olllftlnaar muh-
temeldir. 

Prens tfasretleri " l'lfilıaı.,. tehri 
-'-de :ı.. .nin kal•caklar """' ..,, .- ve p.,,.... 
be pal AtinaJa milt'"Yeecilıen ba
r.lıet ederek hususi Mnahatl . 
-..... .,.fec:elılerdir. ·-

1t.ı,... kral ailaine lllenaup oLua 
ıniaafirlerimİS buaün 111İİzeleri ve 
lıiiyük camileri ziyaıııt edec:eldenlir. 

ada asmeJrta 60 para gibi ke- mikdar bile zarar edilmedi(ini söy- öte i yaka 1 an 1 ••• 
a. İ·1 :det yazınamaktadır. lüyorum. Bu zararı iddia edenler Dün öğleden sonra Fmdıkh- Muhaverenin ilk esas· 

ları hazırlandı 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir keçi yaw-usu bulunmuş-~ 

sır ~u hus•ta tetkikat yapıl· bunu ispat etmelidirler. da iki otomobil çarpıtmı9br. 
maktadır. 1 __ • • • d Bir mt:sele dalıa F mdıklı cihetinden gelmekte Evvelki gün tebrimiae ırelen 

tur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. 

(2804). 

Bu iiçilitCÜ ta ... ı tıpı e tat· olan ve toför muavini Mehme Bulgar Posta ve Telgraf umum 
. • 

__ _,.. belediye otomo Türkiye ibracatlanodan evvelce d d 
b·•-- bat -- in idareıin eki otomobil 608 müdür muavini M. Kriatof ile 

uua. erde bu:;,. • ..ı.:ı alt.mda aey- İıter!İn8 hesabile mal sabnıt olanla· l 
b il 

-.- !"'~ numaralı otomobile çarparak teloraf itleri müdürü haan Ce 1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
.ı. feri• '--Lu} edecektır. • nn alacaldanru eaki lıterling olarak • ruıe P" mı? Yani altın besabile mi? Yoksa benzin deposu ile arka tampo- mal Bey arasındaki temaslara 

nu kırılmıştır. 608 numaralı o- dün başlanmıttır. 

k Un yeni lıterling olarak mı? istifa ede- f L d 

Aya Urş tomobilin §O örü igor batın· İstanbul postahanesin e ve 
cekleri tereddüdü mucip olmakta· 1 tih• · ı dan ağır surette yara anm19tır. iki tarafın da tam sa ıyetı e 

1 dır. Bu husuıta ihracat ofiıi müdü 1 1 d 

Atan ar Mehmet yaka anmıştır. yapılmakta olan bu temas ar a 
rü Cemal Beyin fikrini ıorduk. Ce- Cerh ve dayak bilhassa Ankara, İatanbul, Sof 

k ŞahJ!I mal Bey dedi ki: f h k 1 · ·· 
Elliye ya ın ·ıd· "-Bu lıuıuıta henüz müıbet bir 1 - Hürriyeti ebediye tepe- ya tele on attı mu ave esı U· 

-ahkemeye verı ı esaa kabul edilmiı değildir. Bazı sa- sinde Ligor'un tuğla harmanın zerinden meşgul olunmaktadır. 
••• 1 da çalışan Hakkı'yı Taksim la Aldığımız malümata nazaran 

. k am ay tutu ması bcılar iıterling hesabile sattıkları mukavelenin esasları hazırlan-
Evvelki a \ çirkin ve mana malın altın besabile farkını ödeme- limbaneainde Aşud'un yapı ye 

Dl vesile ed~ehya etınek ınakaa dikçe malı mütteriye teılim etmiyor rinde amele başı Ali dövmüş· ınıttır. f b h 
d 

t Diğer tara tan u attın mer 
sız bir i e 1 1 

mahallelerde lar. Bazıları iıe timdiki lıterling' tür. b" A k 1 

K. O. Ve. L. F. kıtaatı ih
tiyacı için şeker, mercimek, 
bulgur, un pazarlık suretile 
30-9-931 Çarşamba günü saat 
15 den 17 ye kadar pazarlık 

suretile ihaleleri icra kılınacak 
tır .. Taliplerin KOM. a mü
racaatları. (353) (2750) 

* * 
Safranboludaki kıtaat ih-

yarıll dr 2 _ Kumkapıda seyyar sucu kezi ve gar ı vrupa mer ez e 
dile gece 1 hakkında A ıye- le tediyeyi kabul ediyorlar. H••an du··n ak•am sokakta otu- rile birleştirilmesi etrafında da tiyacı için isimlerile ihale gün 
ıilih atan .ar l takibat yapıl· - • 1 k ed. 1 ce eheınmıyel e Her iki §eklin de lehinde ve aley rurken yolda geçmekte olan görüşü me t ır. eri aşağıda yazılı iki kalem 

d binde mülazabalar vardır. Ancak bu tanımadıg"ı bir adam üzerine hü lki memleket arasındaki tel erzak kapalı zarfla münaka-
makta ır. k d r elliden fazla me-·'e yalnız Türkiyeye mabıuı de- f ve telefona aı·t aa·ır mea • İ d. a a h "" cum ederek: gra aı saya komnuştur. halesi hiza-Şim ıye ı.ı "le birlikte ıul ğilclir. Bütün ihracatçı memleketler · · · ti de mevzuu bahsolacaktır. 
--'Laa, evraıuarılerı·ne tevdi edil· - Sen ben• nıçın tarassut e- tacındaki gun·· ve saatlerde Sa-
"Y'' k için mesele aynen varittir. Diğer ? d• k T k •• t 
ceza mah eıne memleketlerin bu huıuıta ne yapbk diyorsun. ıye avga etmeye e au franboluda Askeri Satın Al-

ınitlerdir. __ 1 ..... ellerindeki · eli kadar Irat'" başlamıştır. Bebek posta ve telgraf mü. KOM nd I ··'· •L t..-a•- lanna dair ıun ye ı ve Hasan, kendisini tarauut et ma • nı a yapı awm.tır. 
Silau a. tabancalar da e1m eli Yal Sof dürü Şevki Bey tekaüde ıevke- T ı· ı · ı k ··feklflf'I ve sarih maliımat g e · nız • mediğini, su dökmek üzere o- a ıp erın şartname a ma ve 

av .. tu edı·•-:ttir. • ya Ti···ret odasının va lbrail zaldre 1 . de ka dilmit ve yerine Hikmet Bey ta ·· .ı. ....:.-..ı. .. d uu> - turduğunu aöy eınıtae r- mun ..... a.saya 6 - .. ~ uzere te-
muıa B d• tegit •tlıgor honumm altını isterling ile tediye- tıamdaki dinlemcnıit ve biçağı yin olunmuttur. minat ve teklifnamelerile Sa· 
Faslı egvinİ Faslı Bey, ay yi talep ettiklerine dair rinyet ...... nı çekerek Haıanı kamından U franboluda mezidlr KOM. na 

Vali oııua ·ı•L atanların ...... Tücc:arlardıuı bir çoiu lot..ıing k t mum .. ı maaş 
d 

• 1eee ıı au • d·ı yaralayıp açmıf ır. . müracaattan. (359). (2796) 
tutul uP dliyeye tevdı c 1 • ile A""""878 sattıkları mallar için 3 _ Aksarayda Saim ve Ri-
~ :rıeaıiıtir. miiıterilerinden Alt.ım lıt..ıing tedi fat iıimlerinde iki kiti kavga et Tetrinie-nel umı:.-nl mutı Sığır eti 20-10-931 Salı giinU 
dikleriJll • • • • yesini talep etmi,ler •e but miifte- mitler Rifat biçakla Saimi ya- Perteınbe ırünü verilecektir. saat 14 te. 

. pceki ay tutubnuı ri1ere buna kabul ettinnitlerdir, fa- ralamqtır. BAKTERiYOLOG Yerli un 21-10-931 Çarşcmba 
EY"elki tJ)an ıilihlardan bir kat ba talebi reddedenler de vardır. 4 _ Samatya'da Kimil ve saat 14 tıe. 

Çatak:a Müstahkem mevkii 
için pirinç aleni münakasaya 
konmuştur. İhalesi 17-10-931 
cumartesi günü saat 14 buçuk
ta Fındıklıda K. O. SA. AL. 
KOM. nunda yapılacaktır. Ta 
!iplerin şartname ve nümune
sini komisyonda görmeleri ve 
ih2le saatinde!l evvel teminat
larile komi:ıyonda hazır 'bulun 
malan. (33'.l) (2621) 

• • • 
Kayseri<leki kıtaatı askeri· 

yenin senelik ihtiyacı olan sa· 
de yağı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
30-9-931 çarşamba günü saat 
18 de Kayseride Askeri SA. 
AL. KOM. nunda yapılacaktır, 
Şartnameyi görmek i.stiycnlc
rin hcrgün ve mün ".kasaya iş! 
rak cdecelklerin teminat ve 
teklifnamelerile vakti mua1" 
yeninde Kayseride mezkl1r 
Kom. müracaatları. (279) 

(2272) 
• • • esnasıııda a tur Tiirlôyeye mal •tan bom A'l"l"ll· Mehmet isimlerinde iki kiıi Dr. IHSAN SAMI 

de kasa olm~a koltukçu Dik· pa .-t.yucdan da Türk abcumm kavga etmitler, Mehmet biçak Bakterlyo.Jojl Llboratuvan il • * • Askeri lise ve hastahane ihti· 
Ka•ıID"i~h atıldığı ıırada altınla tediyesini istemitlerdir. Hü- la Ki.mili muhtelif yerlerinden Umum kan tahlilitı Frengi Polatlıdaki kıtaat ihtiyaa yacı için koyun ve kuzu eti ka-

ran ~ta :ddesinden geçerken l&sa ıu dakibya kadar kabul edil- yaralamıttır • noktai nazarından (Waa- için sığır eti kapalı zarfla mü- palı zarfla münaılı:asaya kon-
Rusya lttlrak Bahrı~e. kurtuP isabet ederek mit bir tekil yoktur.,, yangın başlan1rıcı aerman teamülü) lıan ııu. oakasaya konmuştur. İhalesi mtıctur. İhalesi 30 EyllU 931 

Et •"yor 1erserı bir •--·ndan yara· k • d reyvatı sayı.lma11, tifo ve ---. m dan .., .... - ah d y Taksim ao agm a 41 nınna- 18-10-931 pazar gun·· ü saat 10 ~n-m......,a gw .. nü saat 16 da Bur 
kolUll DikraD haat aneye Adana a unan b . ısıtma bastalıklan tethiai, 'S"L"Y-"~ 

Rusga A11rapa birllf l lco- ıanınıttır· rah Dr. Hdor oronı Beyin ika- idrar, balgam, oer.bat, a.. da Polatlıda askeri SA. AL. aada Askeri satm ahna komis-
misgonunun nıeaaisine 1atrntınıftır • • ·r ld' emlaki metgihm an muayene odası- zurat ve au tahli!itı, Utwa KOM. n.unda yapılacaktır. Ta- yomında yapılacaktır. Taliple-
iştirak etnıigo• mu? A cÜiye vekl l ge !..._ Yoaanlılarla yap<lmıt olan ••• itilif naumıadıtıvmaarınğaa myaabpıburma hı'avoaldguazğuı· mikroskopi, lı.usual qrlar i. liıplerin prtneme almak ve rin şartname almak ve ınünaka 

r J"6t. ecl • ettirmek mucfhlnce bis• terlıedilmit bulUD&n Yu· • 
MOSKOVA, zı (A.A.) - T Jaa RefikalarDll t avı - - -L -w.iain Aclan..t.ıı dam .. - ol- tertibatındaki sıcaklığın dıvv tihza.rı. Kaııuı üre miktannın münakasaya gimıek üzere tdE saya girmek ü..-ere tcmınat ve 

''• ••hlôj ediyor. "" a --terde Viyana'ya l'İ· - "I .ı. . tayini ve kanm eHlimaitatiOG lü --'~- -...ı.ıifn leril B-·---'- mez g.,,..-- uf dai• aalaı•lmai<tadır. Teni.""' m . ta 0 bağdadilerine ıırayetinden yan ve teminatlarile m.......... _. ame e u.ı.- -
,'"f ••İnya komiaeri M. Li ... inoff, Cami esereAdliye vekili y us K~ lan honolara ınukahil hu emlik sayn •Ü· uh . . d . f sürat!. Divan yolunda Sultan (360) kQr ıkomiayona müracaatları. 

~ ... akYamdan hir t 1 f 1 B deo dünkü ekspre9le telı- ı..uıııı ...... u .. .ı.tir. gm z ur etmıı ııe e ıt aiye Mahmut türbeıl No. 189. Te~- komisyona müracaatları. 
lolırrafta c • ..,. . • ırr• a nutbr. • -al BeY . . tarafından tevesaüüne meydan fon İıt. 20981_ (2797). (278) (2273) 
ııaıı· • •:r•tı •'"•• ... ,...ti -·- ... elmittir O ngını d ı 
... ·Y•tı e .. elce der.,;, edilmlı ola• ta/İl' riınise g • rman ya verilmiyerek sön ürülmüıtür. ·-----------.. ---------------------------
.... "'-;.; .. i ikm.ı ettiii takdirde A.... lzmirde et narhı Maal•anm o....ı.ıı ..,.. ... cı. ya•· lstanbul Adlı'ye Levazım Mu·· -
" lcomia,.onun.un 26 .,.J&lde toplaaıacait pa pkmtf •• bet ... t ...... ettikteo 1 • • f d 1 " d 
• Ve hu t pi da 1 '- L-'odiyetinift hir lld lfÜDO kadar _L_L •• ___ .... laraı • ...ı... zmır maarı mu·· u· O r u·· gu·· n en·. 

... o •ub ilrtı•adi ademi eeca· s1111r v- -'-- aoara ---..- d 
ll:t Qıİ•alu • .akik ...,.lunl tama.men kaldırarak lı&.ua.-.• akdüriilmüıi1tr. Yan1111dan hu•ul• selen d'• ı··"' •• en• 
~" ~"."u,ı"'ı.0";,,:; 7:,;_~;1~: ~ıı..ı ~ .. ı..•• hırekacai• hal.er abıımtıbr. ..... henib t..ı.ıt .. ilemoıniıtir. Karaburun merkezinde yaptırılacak olan tam tcşkilitlı tik UT ugun • 

""••• bildirilmektedir. Sıhhiye vekilinin mektep binasının (13392) lira (42) kuruşluk inşaatı ke~ifna· İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üsküdar 
s M. Li"'i•off, ... mı1 oldui• ... apıa Endülüste fena havalar h • mesi mucibince 28-9-931 tarihinden itibaren yinni gün müd- hapishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastaneleri et, 
.:•,., h.,·eıı..;. ;ı.; • .; .ı.ıa olarak c.. LINARES, 26 (A.A.) - seya ati 1 f rı .d .. k k lrn t .. ğurd .. akas 
~il~~···· ıriın.eainin tüpboU oldui••• lılıhiY• .. kili Rofôk Beyin lsmir• p. detle ve kapa ı zar usu ı e yem en muna asaya onu uş ur. sut ve yo u mun aya vıucdihniş olduğundan şartna-
.,. .. ";iıtir. Mumaileyh, komlıy•••• iç~ Şehir ve bavaliainde son dere- .ı ... ;; ,-azılmııb. Vekil boy iki p.. lanıh- Talip olanlardan izahat almak istiyenlerin her gün İzmir, An- meyi görmek istiyenleırin her gün Levazmı idaresine ve mü--

ısı,.. ~ ••eti için •••hit edilmiı .ı .. tarı· ce •iddetli bir fırtma ve aağnak • ı..1.ı.ı.ta• ••••a ç .. moy• sidorek ora kara ve İstanbul Maarif Müdürlüklerine ve münakasaya İctti- d · t• k ed eki · d T · · ı tarih. ... ... ••rta "'UaJla'- olan mah"ıweıJnden VO y • 1 d 1 O • .... -L " zaye eye ış ıra CC cnn e 18 ........ nı-evve !131 me .. ..:;;~.ı.........:~..ı..~....:.::::::~~~.::::;:·::;""-'..ı.,~Ll~li·D.!J!.;~~!,!~Y~a~g~~~:a~r~o;:a:.ı:~· .. :~;~·~·:kb:!;:nda~ıa~tld~ka;:.ı~••~r•~::·-~~-L!~..:~:!::::.~~~~~~~~~~=~~~~-~-~~~~~~~~~ ...,,... a n e yaısan ...- Hll&ll ahmar um- .... ı rak etmek istiyenlerin de 18-10-931 azar giınü saat 11 de müsadif pazar günü Defterdar1*ta 
· • · • ~JJııfı'li'fG~ımızda.. 

........... ...... "==;;;;;;;=::==:::;::c;j;;;;;;jji;iiil 
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MİLLİYET PAZARTESl 28 EYLÜL 1931 

D•ıKKAT· Tütün İnhisarının halka 
• gösterdiği kolaylıklar 

Perakende sigara satışına başlandı 
Birer adet sahlacak sigaraların Beşer adet satılacak sigaraların 

envaı 

Nev'i Adedi Fiatı 
Kuruş Para 

Salon 1 2 10 
Gazi ince " 

2 
Boğaziçi 

" 
1 20 

Hanım " 
1 

Yenice ince " 
1 

En ala " 
o 30 

ikinci ince 
" 

o 20 
Uçüncü kahrı • o 20 

Edirne 4 numaralı jandarma mek-\ 
tehi müdürlüğünden: 

Asgari Azami 

Sade yağı 3000 4000 

&yaz peynir 1000 1500 

Patates 5000 7000 

Kuru soğan 5000 7000 

Zeytin tanesı 1000 1500 

Arpa 6000 9000 

Samı- 3000 5000 

Ot 4000 6000 

Ekmek pişirme ilcretl 80000 130000 

Edirne 4 No. lu jandarma Mektebinin bir senelik ihti)a·d 

için yukarıda miktarları yazılı dolruz kalem erzak ve saireye 

verilen fiatlar gali olduğundan bir hafta müddetle temdit edil

miş ve tekrar 6-9-931 tarihinde yapılan müna:kasasında da fiat

lar pahalı görülmüş olmakla 26 Eylfil 931 den itibaren tekrar 

bir hafta müddetle 4 Teşrinievvel 931 'Pazar günü saat on beşte 
ihalei katiyeleri icra kılınmak üzere münakasay vazedilmiştir. 

Taliplerin Edirnede müteşekkil komisyon mahsusuna müra

caatlan ilan olunur. (2784). 

Erzak münakasası . 
Orman Ameliyat Mektebinden 

Cinsi · Nevi münakasa: Tarihi Saati 

Koyun eti ) Kapalı zarf uısulile 7-10-931 13,5 
Sade yağı ~ ) Aleni usulile 7-10-931 14 
Beyaz peynir, kaşar pey- ) 

nir, zeytin sabun,pirinç) Kanalı zarf usulile 7-10-931 14,5 
zeytin yağı, ~ker ) 

·1n, Makama, Şehriye, ) 
Fasulya, Mercimek, \ 
patates, sovan, Kuru ) Kapalı zarf usulile 7-10-931 15 
bamya, bezelye, limon, ) 
nohut,soda.tuz,yumurta,) ,. ,. ., ., 15 
salça ) 1 

Yaş sebze )Alenf usulile 7-10-931 16 
1 

envaı 

Nev'i Adedi Fiatı 
Kuruş Para 

Serkıldoryan 5 4 10 
Bafra maden 1' 4 
ismet 

' 3 10 
Birinci kalın 

" 
3 

Birinci ince IJ 2 30 
lkinci kalın ,, 2 30 
Uçüncü ince 

" 
2 

Hanımeli 
" 

2 
Köylü ince ,, 1 20 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasın dan: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
nizamnamei esasisi Eylülün birinci 11ünü 
Hükumetçe tasdika iktiran etmiş olmakla 
olbaptaki 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun 23 Üncü maddesine teb'
an, hisse kaydını taahhüt etmiş zevabn ilk 
yüzde kırk taksitlerini bir Eylülden itiba
ren nihayet bir ay zarfında, iaahhütname
Ierini vermiş oldukları müess sata tamak
buz tesviye ve ikmal etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Türkive Cümhurivet MeTkPz Bankası 

Gayrimübadiller tak
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaralan 555 ile 590 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin eyh1lün 28 inci pazartesi günü 
saat ondan on altıya kadar komis-
yona müracaatları (2795) 

lstan bul Deniz 
yonun dan: 

Satın alnıa komis 
Orman Ameliyat mektebine 932 mayıs gayesine kadar ihti i 

yacı olan balada cinsleri ve nevi ihaleleri muharrer erzak ve Kilo 
aaiı"e yukarda gösterilen euretlerde münakasaya konulmuştur. 6000 Kuru üzüm Ac;ık Müna:kasası 13 Birinci Tegrin 931 S.llde 
Şartnamelerini görmdk istiyenlerin her gün ve taliplerin de 6000 Kalem Boya malzemesi Açık Münakasası 13 Birinci 
yevmi ihııle olan 7 Teşrinievvel 931 tarihinde Fındıklıda Yük- Teşrin 931 saat 14 te 
sek mektepler muhasebeciliği dairesinde Yüksek Mektepler 
Mübayaat komisyonuna müracaatlan. (2411) 

Tahlisiye umum müdür
lüğünden: 

Can kurtarmak hususunda fedakarlığı görülenlere verilmek 
ü:l~re "Tahlisiye Madalyesi" yaptınlacaktır. \ 

Bu madalye için bir resim lazımdır. Yapılacak resim muva
fık görülerek intihap edildiği takdirde sahibine elli lira ücret 
verilecektir. Tahlisiye madalyesi için resim yapanlar; yaptığı 
resmi ve resim hakkındaki izahnamesini ve muvazzah adresini 
kapalı ve mühürlü bir zarf içine koyarak 5 Teşrinievvel 931 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat on altıya kadar Galata Rıh 
tırnillda Maritim hanında Tahlisiye Umwn . Müdürlüğüne tes-

' ı.:ı::ı.~rn;d'lı_.,;, ,(nJirtnt:.: Hbll"l!lı ..- ·-:"--....• vnu ,_.,_ -·u 
de mı ıstıyor-

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı Malzemenin bizasmda 
.gösterilen gün ve saatte açtlc münakasası icra olunacağından 
şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve venneğe talip ola
cakların yukarıda yazılı münakasa gün ve saatinde teminatla
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Satm Alma Komisyonuna 
müracaatları. (2644). 

Ilı Zatı~eıi umı.m ye, iştehasızlııı: ~e kuvvetsızıık halauoda 1 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri I t~~ · e·:·.ı?ı:;~ 

Milessisiı NEBiZADE HAMDI 
Resml ders programlarını tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kJt'lyyen lüzum 
bırakmıyacak bir mukemmellyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim v~ mU 
rebbikrlnden mtirekkeptir. Ana ve baba yavrularını INKILAP LiSELERiNE her husıma tam bir "llniyc' 

ı Lvc huıunı kalple teslim edebilirler. :Mufassal izahnamc vereceğ;tniz adrese gönd , rilir) 
Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 20019 

.............................................. ~ 
RE~MI ILlNLIR T~HK LİMTED IİHKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kanranıan zade hanı 3 Üncü kat 

Telgraf adresi: ResmiJan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 " 
10 kişiye (yüz9r liradan) 1000 " 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 ,, 

Türkiye lş Bankası 

Yüks·ek Deniz Ticaret 
mektebi müdirliğinden: 

lf-.::~~~::~~'."' ~ 
şı B. 2362. Şube A. $jrkcci ~tUh i.J. ı 

dar zade han 2. 2740. 

29 Eyliil Salı Trabıo 
postası yapılmıyacaktır. 

Tophaned.:! idare rıhtı 
mında seyyahin salommrla 
ki 11 Numaralı vitrin kira 
ya verilecektir. 6 numara! 
vitrin 100 lirada talibi üze 
rindedir . 

Kadıköy isketesi üzeriıı
daki gazino 345 liraua tali· 
bi üzerindedir. Fazlasın. 
talip olanlarn 1-10-931 de 
saat 16,30 da müracaatları. 
(2622). 

ATİNAYI ZİYARET 
EDİNİZ 

İsmet Pasa Hazretlerinin Atina 
tari ziyaretleri münaselıctile ş 

reflcrine tertip edilecek istik 
merasiminde ve bütün Balkan m 
!etlerinin iştirakile Stadiumda ic 

1 edilecek OLİMB1Y AD oyunları 
seyir etmek arzu edenler için 

t Teırinevvel Perıcmbe günü sa 
10 da Galata Rıhtımından harek 
edecek olan Loyd Triestinon 
muhteşem 

H E L U A N vapurile 
yemek ve viı:e ma&arüleri, azim 
avdet dahil olmak ve BİRİN 
mevki 80 lira, 1K1NC1 60, İKİN 
ekonomik 40 ve üçüncü yemeks 
22 lira ücretle bir seyahat tert 
olunmuıtur. 

1 
Fazla malilmat için Galatada R 

tım caddesinde No 27-29 N. 
KONST ANTİNİDİS vapur ace 
talı)jına Pazartesi öğlene kadar 

1 racaatlan rica oJunur. Tel. B. 
1 3126. 

1 Pertevniyal Vaklmdan: 

1 Şişlide lzzat Paşa sokağında V 
de apartmanının, 8, 11, 12 numarl 
daireleri birer sene müddetle 

yirmi gün için aleni müzayedeye 
nulmuıtur. Taliplerin yevmi ııı 

zayede olan Teş. Evvelin onun 
cumartesi günü saat on altya ka 
İBtanbul Evkaf Müdiriyetinık Pe 

tevniyal idaresine veya idare E 
cümenine müracaat eylemeleri. Mektep İktisat Vekaletine merbut leyli ve meccani bir 

müessesedir. Dereoesi yükse!ctir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası hü
ıkfimete aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet olunur. Taşra
dan müracaat eden ve kabul <dilen talebenin yol masrafları 

tesviye edilir. Mezunlanna kaptan ve makinistlik diploması 

verilir. Bir hizmeti mecburiyesi yoktur. Kayt ve kabul mua
melesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve U9111 ve · 
nümunesine muvafık ve Noterlikten musaddak bir taahhiitna
me verdikten sonra kespi katiyet eder. 

(2530 

Paria Darülfünu'lundan mezıı 

Diş Tabibi 

Mehmet Rifat Be~ 
Cağalo~lunda Kapalı fınn karşı· 

sındalti muayenehanesinde hasta!• 

rın1 k:lhnl ,.e t• ci:tvi etmektedir 

Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört senedir. 
Ali birinci sınıfa münhasıran lise mezunları almır. Tili. birin
ci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil gör
düğünü Maarif memurlukların-a tasdik ettirenler kabul olunur. 
TalipleTin atide muharrer vesaiki istidalanna rapten Mektep 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar ıed 

vilıanHi. Karaköy, büyük mahalle 
ci yanında 34. 

Müdiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyede hazır bu- 1-----------
Parl• Tıp FakUltesı meı:11" lunmak üzre bir teşrinievvelde bizzat mektepte hazır bulun-

y De . ID:.:iltrv.e zeübarehvl ahatt;taliıknlarşmueta~~," malan lazımdır. Taşradan gelecek talebenin, üksek nız ... ,. 
Ticaret Mektebine girmek üzre memleketlerinden hareket et- 2 Babıali Avni Bey ıputımanı ).., 
tiklerini natık bir maZ'batayı ve vesaiti nakliye sahiplerinden lıirinri k .. .,,, rı .< , fn·1 ~· 
alınmış ve rayice muvafık olduğu mahalli belediyelerince tas-
dik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmeleri lamndır. 

Şeıraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderenle
re her türlü tafsilat iti edilir. İlk ve orta mektep mezunlarının 
beyhude müracaat etmemeleri rica olunur. 

Istidalara raptı lazım geJen 
vesikalar şunlardır: 

(1) Nufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. (4) Polişçe mtlsad-
dak hüsniihal ilmühaberi. (5) Dört §det vesikalık fotoğraf. 1 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cııd~ 

d · B.. ··k P ak 1<3 
esı uyu arm .. ilt 

, Afrika hanma bı~~I: 
partıman No 21.
eyoğlu 2797. 
Saat: 14 - 18. ~ 

MİLLiYET MATBAASI 


