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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 
--

Umumi Nefriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

olu 
ğır ya TUrk heyetinin muzaheret ettil)I tekllf kabul 1edildi 
arihliı 

Tütün siyasetimiz 
'f ütün işlerimizin bugün.kü vaziye ... 

tinden ntemnun olduğumuzu 
söyJemek kendimizi aldatmaktır 

1 
di ve manevi bazı fedakarlık
ları da göze alıyorlar. Bu me
sıri tarzının isabetli olduğunu , 
alınan neticelerle ölçmek ka-

Cenevrede münakaşa!/ 
Alman, Türk ve ltalyan nok~ai 

nazarları galebe çaldı .• 

Heyeti 
Vekile 
Toplandı 

L .. Memleketi idarede vatanın 
:-Utün kuvvet menbalarından 
ııtifade için N1 iyi sistemleri 
ltayıp bulmalıyız.. Hatanın 
biiYÜğü; vaktile tecrübe edil

ve 111 llıi1 ve munffak olmuf sistem
kOJ1'1l !erden ir.tifade etmemektir. 

bildir. Bizim de ayni derecede 
çalıttrğımızı iddia etmek güç
tür. Meseli Avrupada büyük 
bir alıcı olan Lehistan gibi bir 
mütteriyi kazanmak yolun~a 
hali muvaffakiyet göstermış 
değiliz. Halbuki bu memleket 

ANKARA 6 (Telelon)
Heyeti Vekile öğleden so11 
ra toplandı. I çtima saat al
tıya kadar devam etti. Bi
rikmiş mesai/ üzerinde mü
zakerat cereyan ettiği anla 
şılmaktadır. _Ilı 

Şirketi Hagrigenin Boğaziçine işlettiği otobüslerden biri Yeni T ürkiyenin, kuvai mil 
liye ruhundan mülhem bir ais-

lO leın,.i vr.·dır: Varmak istediği 
Gazi Hz. 
Adada 

15 hedefler üzerinde maddi ve 
at l llıanevi kuvvetlerini toplamak 

l 511tetile mutlaka yenmek siste
! t~i . .. Bu sistem, bizde yalnız 

1 
1 •kerı ve siyasi sahalarda m'!-

- yanılmıyorsak - her sene ha -
riçten yirmi milyo1JJ kilo ~ütün 
satın alıyor. Bizim Lehıstan 
daki satışımız İie birkaç yüz 
bin kiloyu geçmiyor. Eğer tö
tünlerimizin cinsi fena olsay
dı muvaffak olmak çok ııüç o
lurdu. Halbuki memleket mah
sulünün nefaseti, esasen her
kesçe malumdur. Bir taraftan 
İktıaat Vekaletinin, diğer ta
raftan Ticaret Offisinin bu yol 
daki mesai~ini bilmiyor, ve 
takdir etmiyor, değili:a. Ancak 
ellerindeki vesait ve talcip edi
len sistemlerle itin taliini de
ğittirebileceğimizi de aanmıyo
ru:a. Unutmamalı ki biz, nor -
mal ve basit tedbirlerle uğra
tırken, rakip memleketler de 
bot durmuyor, her fırsat ve 
imkandan İstifade ve her va
sıtaya müracaat ederek tütün 
lerim111 aleyhinde cereyan yap
maia çahfıyorlar. 

Tevfik Rüştü B. M. Curtius ltf. Grantli 
CENEVRE 5 (A.A.)-Avrupa birliği hakkında tetkikat ic

rssma memur komisyonun son celsesi dört saatten fazla de
vam etmiştir. Bu celse, Sovyet heyeti tarafından verilmiş olarr 
iktısadi ademi tecavüz projesi hakkmdaki müzakerata tahsis e-

Gazi Hazretleri evve)J.i ırece Er
tufrul yalile BüyüJ.adayı letrif bu
yurarak Yat klüpte bir müddet iı-

Bu da bir mesele! 
Şirketi Hayriye karada otobüs 

işletebilir mi ? 
tirahat ve sonra Yalova'ya 
bu~urmuılardır. 

avdet 

" ı! ~ııffak olmuş değildir. Hangı 
" llıeıedede tatbik ettikse mutla-

kıı müspet peticeler aldık. A
~ba bütçe ve iktısadiyatım~
~ın tevazunu mevzuunda m
çiıı ayni sisteme &itmiyoruz? 

Unutmamalı ki, milli pa
':'iınızın nisbi bir istikrar arzet
llleai, haricf itibanmızm ye
tinde olman tesadüfe veya ba
•i t bir ıebebe verilemez. 

Varidat menbalanmızdan 
~amf randıman alınmamıttır. 

a yı Memleketin maddi, manevf "!e 
ı1' l•bii kuvvetlerini tamamlle lf

letınit değiliz. Yalnız toprak
larnı altında dejil, üstünde 

e~ lıile ölü bir halde yatan ~er-
• J.' \'etlerimiz vardır. Türkiyeyi 
(27 lıilenler ve itlerimizle yakın• 
2691 dan alakadar olanlar memleke

dilmi1tir. 
M. Curtius ile ita/ya ve Türkiye heyetleri hususi bir komite, 

nin tayinini istediklerinden ve diğer taraftan Lord Cecil, bütün 
devletleri alakadar eden Sovyet projesinin, mecli i kebirin tas
vip etmesi şartile, tetkik edilmek üzere Cemiyeti Akvam iktı
sadi komitesine tevdi edilmesi suretinde M. M a, ta tarafından 
serdedilen teklife müzaheret edildiğ;nden tamamile usule ait 
ve uzun bir takım münakaşalar cereyan etmiştir. 
. M . Litvrnoll, projesinin ister iktısadiyatçılardan mürekkep 
olan Avrupa tali komitesince ister hususi bir komitece ve fakat 
herhalde tetkik edilmesini istemiş, arzusu tatmin edilmediği 
takdirde teki/fi geri alacağı tehdidinde bulunmuştur. 

!-o.rd Cecil, ultimatom mahiyetindeki bu tehdidi protesto et
mıştır. 

Faşist 
Çocuklar 
Bu sabah İstanbula 

geliyorlar 

Şirketi Hayriye Boğazın iki 
sahilinde ve diğer bazı hatlar
da otobüs işletmek için tetkikat 
ve teıebbüsatma devam etmek 
tedir. 

Yalnız, Şirketin otobüs itlot
me letebbüıündeo bir mesele 
çıkmaktadır. Şirketi Hayriye-

nin mukavelenamesinde deni!. 
mektedir ki: 

"Şirket Ttirkiye dahilinde 
seyri sefer itlerile uera9mağa 
mezundur. Ancak •as Bojaz 
seferlerinin fer'! ıeferlerden 
müteessir olmaması lizımdır_. , 
(Devamı 4 üncü sahilede) 

Yangından kim mes'ul 
Eğer Rüsumat memuru ta banc.:ı 

atmasaymış 

bekçi farkında bile değilmiş ! 
tin inkişafa olan istidadını gö
rüyorlar teknik ve metodik 

Türkiyenin tütünleri, bil
hassa ticaret sahasında, bu se
ne büyük bir buhrana uğradı. 
Buhranı izale için alman ted
birlerin tesirleri dereceaini ölı;
mek henüz güçtür. İnhisar 
idaresince alınması kararla§
tırılan tütünlerin muamelesi 
bitti mi? Satın alınma şekli 

Bunun üzerine M. Flandin, usul meselesinin esas itibarile e
hemmiyetsiz olduğunu beyan ve mevzuu bahis teklifin iktisadi 
~arbe nilıaye~ veren_ıeye~e~i.1!1ütaleasmı serdey/emiştir. Muma 
1/eyh, bu proıe tetkık edıldıgı zaman Fransanm kendisini ecne
bi devletler tarafmdan ittihaz edilmiş olan müdafaa sistemleri
nin mağduru gibi gösterer.ek bu sistemlere karşı tecavüzlerde 
bulunmak için harici ticaretinin inhisarr arkasına sığrnmaktan 
ibart1t lıumsi bir iktısadi sisteme sahip bir devletin manevrala
rr~a !'arşı koymak için, mukabil tekliflerde bulunacağını söyle
mıştır. 

Bir müddetten beri 4ehrimizde Herelce fabrikasında cuma aece-ı 
si çıkan yan1rın hakkında aon se&.n 
malllmatn nazaran, yanl'rn bu bij. 
yük mensucat fabrikasının mühim 
bir kısmını mahvetmittir. 

, . . . 
<;alışmalarla Türk haınneaının 

a P kudretini - bugünküne naza-

beklenen Fa,iıt izcileri bu sabah 
şehrimize eelecekJerdir. 

7 taıı - iki misli derecesinde art
hrınıık imkanmı buluyorlar. 
lcıınaatimizce harice emniyet 
"eren amil budur. 

Nihayet komisyon, M. Cı;rtius'un teklifini kabul etmi!jtİr. 
B_u. teklif mucibince Avrupa komisyonu tarafından vücude ge
tırrlecek hususi bir komite. meclisi kebirin tasvibini talep ede
cektir. Bunun üzerine komisyonun celsesine hitam verilmiştir . . 

Batisti vapurile seyahat etmekte 
olan srenç fatistler 800 kitidir. Mu
allimlerile birlikte seyahat etmeJ.te
dirler ve söylendiğine &Öre ftalya 
reiıi hUkümetj Sinyor Muıol.ini'nin 
oğulları da bu kafile içinde hulun
maktadır. 1 tal yan İzcileri şehrimiz

de ancak bir ıı:ün kalacaklardır. iz
ciler saat sekizde limanımıza gele
cek olan '\'apurdan çıkınca munta

zam bir tekilde Taksime ıı:iderek a
bideyi ziyaa-et ve merasimle çelenk 
koyacaklardır. Genç faıiıtler bun
dan sonra öğleye kadar ıehrin sa
yanı temaşa mahallerini gezecekler
dir. 

Yangının nereden ve naııl çıktı· 
ğı bütün tahkikata rağmen elan an
laıdıunıunışbr. Maamafih en yakın 
ihtimalle gö.e yanıı:ını · buhar ka
zanlan dairesinden ve ateşlerin iyi 
sönmemesinden çıkmıştır. 

Her halde memleketin bel
li ba,lı mühim meselelerini ay
tı ayn ele alır yukarda ııöy-1 , • 

a ediğimiz Kuvai Milliye sıstc-
227t llıi dahilinde Üzerlerinde çalı

fırsak, gayelerimizi en az ~ir 
Zaınan içinde tahakkuk ettır
lııt;k ınümkün olur. Bu noktai 
11Pr.ardan üzerinde evvel çalış
~llııısı faydalı ve verimli °.!~~ 
•eınleket işleri arasında tutun 

llıeselıtıini en başta görmek
t~Yiz. Bu 'kanaatimizi, her ve
•ıle ile bu sütunlarda izaha 
Çalıştık. Tütün idaresinin bu
fliiııkü vaziyetini; eski salta
llat idaresindeki haline kiyaı; 
~erek müspet bir bük~m ç'.
allnak ve bu hükmün golgesı 

\ltıııda memnun ve müteselli 
~tıırınak, kendimizi aldatmak
laıı başka bir şey değildir. 

1 .. 1-femen İfade edelim ki, tü
lıtı 'Varidatımızın bugünkü va-

zı., t"--' • , 1 . ~.'e ıll'Uen yegane meı u ; ı~-
~·~r idarsi dejildir. ldarenı~ 
Ilı lfteki karar ve sali.hiyetlen 
~ •hduttur. Eğer bu itten a
bııllıi randımanı alamıyorsak, 

1 tıun sebebi takip edilen sis
~'?iıı, çalışma ve idare usul
d lDin noksan olmalarından
ı·''· Memleketin tütün siyase
dı, lıütçe vo varidat noktasın
d~ıı hayati bir ehemmiyette
ı ''· Bunu, müstakil bir mese
ı: halinde fırkaca, hükiiıµct<;e, 

ii "l 1 ~· ec isçe her cephesinden, ya 
if' i~ ticari, zirai, bir kelime ile 
~ d 11•ııdi cephelerden tetkik e
~ ;rkek salim bir hükme varıl

a İcap eder. 

~ 1 Ilı l'ütün eken ve harice satıın 

• bilhassa fiat noktai nazarın
dan _ alakadarları tatmin et
ti mi? Satın alma işinde, t~
tün sahiplerinin ihtiyacı, vazı
yeti, müşkülatının derecesi ?1-
çülerek adilane bir esas takıp 
edildi mi? Tatbıkatm neticele
rini gördükten sonra verece
ğimiz bu husustaki hükmümü
zü ancak şu da var ki, geçen 
ıen'eki buhran, verilen malum 
kararla zail olsa bile gelecek 
sene için tehlikenin önüne g:
çilınit sayılmaz .. Tütünün zı
raat ve ticaret sahalarınd~ e
saslı tedbirler a!ınmadıgına 
ziraatin, bazı mınta~~~arda ?.'
sun tahdit edilmedıgıne, hu
las: ziraati, ticareti, iş~etme
si, satılması ve hele harı"': çı
karılmaması, her ş~!~en zıya-
d 'btisas istiyen tutun mese-

e ı ·ı 1 
lemizin daha şamı ve de~as ı 
bir tetkike tabi tutul~a ıgı'.'a 
bakılırsa, önümüzdekı sene ı
çinde de ayni b.uhrana maruz 
k lmak endişesmde bulunanla 

a hak vermek lazımdır. 
ra . h" 

B. alık tütün ın ısarını 
ır ar , . 

'd de muvaffakıyetın sırrı
ı are · · ·k 
m bu idareye bir nevı ıstı -
• ' htariyet vermekte 
I~~ ~e mdu k Bu görüşteki isa-

be
gor.ul'.onkr a· ~ i.çin elimizde hiç 

tı 1 lb ki 'tf ·bir delil yoktur. Ha u. ı t-

ol Yeni teclbırlerle haz unan 
bu yoldan ayr~l~ıt buluyor.uz._ 

1 h. · daresını Kommenıya n ısar 1 • h r 
(•:ze (Ticaret müesaeaesı a ı-
ı kınak) edecek yerde, ta-

Fransız murahhasının beyanatı 
CENEVRE, 5 (A.A.) - J cak Rus murahhas heyetinin 

Avrupa birliği komiayonunda teklifini verdiği şeklin İyi neti
M. Flamdim, Rus murahhas celer veremiyeceği mütaleasın
heyeti tarafından teklif edilen da bulunduğunu söyledikten 
iktisadi ademi tecavüz misaki sonra demitlir ki: 
meselesi münasebetile vaki be- "İşte Rus teklifinin bu şek
yanatında Fransız hükumeti- !inden dolayıdır ki, Fransa hü-
nin bu teklifi tasvip ettiğini, an (Devamı 4 üncü sahifede) 

işler çabuk bitecek .. 
Rumlar, komisyona müracaat et
mezse haklarını kaybedecekler .. 

Son vaziyet nedir? 
Muhtelit Mübadele komisyo 

nu itlerin bir an evvel ikmali 
için büyük bir mesai sarfetmek 
tedir. 

Tasfiye itleri müsait bir sa
hada ilerlemektedir. Bürolar 
hemen her gün toplanmakta
dır . 

Kat'i olarak söylenmemekle 
beraber komisyonun bütün it
lerini azami yedi, sekiz aya ka
dar tasfiye etmesi ve mesaisi
ni bitirmesi tahmin edilmekte
dir. 
Etabli müracaat miidcleti 
Etabli vesikası almak için 

Rumlara verilen müddet bu a
yın on beşinde bitecektir. ne so 1 b' 

sarrufun yalnış anlatı mış ır 
fbumuna bağlanarak, onu 

me . kayıtlarile snn sıkı 
baremın .. .. .. z 
bir merkeziyete göturu~oru . 

Garbi Trakyada dahi Türk
lerin oradaki komiıyona müra
caat müddetleri ayni zamanda 
bitmektedir . 

Muhtelit mübadele komisyonu Türk 
heyeti murahhaaaıı reisi 

ŞerJki Beg 
.. den tasarruf edılecek Müracaat etmigen/er \] eı:ııleketlerde de bizim için 

ı •tıacak faydalı dersler çok-
1~'· Oralarda resmi vs husu
Ilı teşkilat, harice tütün sat
\) ak İçin el birliğile çalıtıyor, 
~;cı memleketlerdeki müesse· 

Buyuz . . h 
b" kaç bin lira ıle hazıne esa-

bır kaybedeceğimiz menfa-
Aldığımız malO.mata göre Garbi T rakya'da komisyona 

müracaat etmiyen Türk kalma 
mıt ııibidir • 

:ı iı erle temasa geliyor, malla-

ına .. 1 
atler; esaslı bir hesap? ve o -

.. tabi tutuldu mu· 
çuyBunvnla beraber hükum_etin 

·;iii;:-;~mit fırsati-;"rı, kay
bedilmit menfaatleri telifi et
mek kabildir. Yanlıt yolun 
neresinden dönübe kardır. 

Öğleden sonra Boğaziçine gide
rek bir ıı:ezinti yapacaklardır. İzci-

lerin bu aksam hareketleri 
rerdir. 

Türk 
Tarihi 

mu kar-

Cemiyete yeni ve 
kıymetli bir aza 

O ıı:ece fabrikanın ıı:ece bekçileri 
olan Ali ve Vahit nezaret altına alın 
mışlardır. Buna sebep yangın çıktıfı 
esnada bu il< i bekçinin de yangın
dan haberdar olmamış bulunmalan
dır. Bilhassa o esnada nöbette bu

lunan Ali efendinin uyuduğu tabak 
kuk etmiştir. 

Yangını evveli: civardaki Rüsu
mat memuru Emin Bey aıörmüttür. 
Bu zat alevleri ıı:örünce deı-hal ıilib 
atarak etrRfı yangından haberdar 

etmiı ve p~k az sonra 500 amele 
yangını .Ondümıek için faaliyete 
ha~lamışlndır. Fakat bütün ıı:ayret
ler boıu"a çıkını, ve yanıı;ın bütün 
şiddetile ilerliyerek 6 daireyi yalr

D\lfbr. Yalnız hunun bir fayda,. ol
muştur ki bu sayede fabrikanın ye
ni makineler, mevaddı İpddaiye ve 
kim.yeviye kısmı kurtarılmıttır. 

Y arıgın denilebilir ki münhası-

ran amelenin &ayreti aayeıinde sc..ı1> 
müıtür. Muhtelif mahallerden selen 
İtfaiye ıı:nıpları yanıı:ın mahalline 

ıreldilderi zaman ateıln beıılmış ol
duğunu ırömıüılwdir. 

HMeke'de GelıEe müddeiumumi

si Muammer Bey tahkikata deva1D 

etmektedir. Diier taraftan latanbur 

dan siden siırorta ekspresleri yanıı:ın 

mahallinde tahkikata loatlamıılar
dır. En ziyade makinelerin loyıneıle 

rlle ite Y&raJJp, yaranuyacaldarınıft 
t.,.bitinin miiılrilt ola.,q, 
mektedir. 

o6ylen-
Kuleli askeri lisesi tarih mu

allimi Tevfik Bey, Türk tarihi 
tetkik cemiyeti riyaset divanı 
tarafından mezkfir cemiyetin 
azalığına intihap olunmuıtur. 
Tevfik Bey kırk sekiz seneden Otomatik telefon yakında işleyecek .. 
beri askeri mekteplerde tedri-/ r --,..,..---,,.-] 
satta bulunmaktadır. Kendisi 11 ı 
Manastır askeri idadisinde ho- \ 
ca bulunduğu sırada Gazi Haz- : 
retlerine de tedrisatta bulun-
Jnuş, güzide tarih muallimleri
mizdendir. Kaymakamlık rüt- (' 
besinden tekaüde ıevkedilmiş 
bulunmasına rağmen tedriı ha 
yatındaki muvaffakiyetleri do
layısile hayatı talimiyesinden 
ayırt edilmemiştir. 

Türk tarihi tetkik cemiyeti
nin her halde bu mütetebbi ve 
kıymetli tarihşinasımızdan bü
yük istifadeler temin edeceği 
muhakkaktır. 

Mektep ihtiyacı 
Bugün 4 üncü 
sahifemizde 

Bırak canım 

Neden? 
telefonun tla zevki tadı kalmıgacakl 

b~' heğendirmk için müessir 
lircıl>aganda vasıtalarından is

ade ediyor, icap ederse mad-

eclı. sin yaklaşan yem fa-
ve m b · 
aliyet devresinde olsun u ışe Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

Keza burada da vaziyetlerin 
den emin olup ta mürııcaat et
miyen Rum yok gibidir_ Ancak ı 
müracaat etmiyenlerin mikdari ._ ___________ _. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Neden olacak, matm•u llerin cifoeli, şakacı se•· 

/eri gerine artık, kulaklarımızı madeni sesler doldura· 
cak .. , Bunan da tadı kaçtı dedim ga il layik olduğu ehemmiyet ve-
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KARA BİR GÜN 
lstanhul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüda9i 

1 
1 

MİLLİYET PAZARTESi 7 EYLÜL 

Nihayet 
Sükun 

ispanya vekayiinin 
önüne geçilebildi 

BARCELONE, 5 A. A. - Dün 

-
il Fransa 
ita/ya 

----- -
İki millet dostluğunda 

inkişaf 
PARIS, 5 A.A. - ltalya müs-

1931 

Gümrük 
itilafı 

--+---
La Haye divanı nasıl 

karar verdi? 
LA HA YE, S A.A. - Beyne!-

-il 
Köylü-Ziraat bankası 

Derhal idam! sendika tarafından ittihaz edilen temlekit nazırı jeneral de Bono şe- milel ada•et divanın.n yedi reye kar 

Köylü borcuna mukabil bankaya 
buğdayını tevdi etmiyor mu? 

1 
karara rağmen umumi gre" devam 

ebnekt.edir. 

F ranşe Despere, Süleyman Nazif 

refine m:l • '"eınleki.t sergisinde veri
len ziyafette M. Raynaud, jeneral 

Yalnız birkaç madeni sanayi atel- de Bon~ ile r,ı:ıre~at Lyautez arasın 
yesi açılmıttır. 1 da bir -:n::kaye•e yaparak her ikisi-

için de bu emri vermişti ! Bütün gazeteler, inti~ar etmiştir. nin de büyük bil' askeri kumandan 
Vali, ihtilal hareketinin ba.dınl- ve tam maı:asile idare adamları ol-ı 

mış olduğunu ve normal hayabn duğunu zikreylemi~tir. "Senin için yüreğimiz titre
! di. Sen muhak ,ak suretle kur 

11 tuna dizilecektin. İmza ettiğin 
~yazıyı Franşe Deapere okur 

1 ! okumaz altına kırmızı kalemile 
ı ıföyle yazmış: Amenez - les 

1 ?t fusillez - !es immediatement 
',;e •ant I' Ambassade de F rance. 

Onları götürünüz ve Fransız 
sPfarethanesinin önü11de he-
men kurşuna diziniz. ( 1) 

ı, Kamçılı bir mülakat 
Biraz da sevimli muharrir

. lerimizden Ercüment Ekrem 
' Beyi dinliyelim: 

1 
"Yeni matbuat müdürü ta-

1 yin olunmuştum. Er.is (şim 
di Atina sefiri) ve Safa (şim-

1 di Tahran sefaret müsteıarı) 

1 Beyler idaresi altında bir mü 
ı rak:ıbe heyeti teşkil ettik . 

el Ayni günde matbuat arka-
i el ;'daşlarımızdan Hayri Bey (1) 
; y ı kara bir haber verdi: Aziz Hü
: n ı da iyi Fransızlar tevkif etmiş
i y ı ler.. idam edeceklermit ! Mat-
lı ı buat uğrunda felakete uğrıyan 

1 çı i bir arkadaşımız için Matbuat 
, E ı Müdüriyetinin"lakayt kalması 

ı mümkün değildi. Yüzb~ı La
b ··~let vasıtasile Franşe Des

i K ı ,)ereyden mülakat istedim; ce 
,h ··~-:ı geldi; Fransız ordusunda 
;lt 7abitlik eden yüzbaşı Halit va
k; 4Hta5İle müracaatta bulundum, 
ıııı ertesi gün akıam üzeri kabul 
.,, edeceği cevabı geldi. Pek aza 
tr met sahibi olan Ceneralin bir 
İy ı Türk memurunu kabul etmesi 

; 
1 

büyük bir hadise idi . Saat IS 

1 
le Kuruçe9medeki yalıya git
tim. A!ağıda bir salona aldı
lar: az sonra Ceneral içeri gir 

, • di. İki parmağını kasketine 
getirerek dudaklarının ucile 
bonjur! dedi. Odadaki büyük 

u 1 yazıhanenin kötesine iliıti. E
l 1 !inde tuttuğu kırbacile oynıya-

rak sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
Tavrında fethettiti teinin 

anahtarlarım teslime memur 
belediye reiaini kabul eden bir 

r Fatih hali vardı. 

- Pek nazik bir m•eleyi 
Ceneral Hazretlerine anlatma-
ğa ve addet iatemeğe geldim. 

- Ne ıfatile? 

1 1 - Ben Osmanlı hükumeti-
! ııin Matbuat müdüriyim. 

- Ne vakittenberi? 
- Birkaç gündenberi. 
- İttihatçılar zamanında 

bu vazifede değil miydiniz? 
- Hayır; yeni tayin olun

dum ve daha işe ba,lamadan 
çok elemli bir hadiseye mutta
li oldum: Sar sör arkada,larım
dan biri vatan askile kendini 
heyecana kaptır~ıf, telakkiye 
göre fazilet veya cinayet adde
dilecek bir harekette bulundu
ğundan dolayı tevkif edilmiş. 

- Anladım, yüzbaşı Aziz 
Hüdaiden bahsediyorsunuz. 

- Evet, Jeneralim. 
- Çok yazık! .. Ne yapayım 

! ı<ı kabahati büyüktür, cezası 
da büyük olacaktır. Meselenin 
neden ibaret olduğunu biliyor
sunuz, değil mi? 

- Evet, Kara bir gün me
selesi. Bu Kara günü görme
mek için harp meydanlarında 
kanını dökmeğe azmetmiş 
genç bir zabit kendi duygula
rına uyan bu yazıyı çizmek 
kudretini nefsinde görmemiş .. 
Tarafınızdan tevkif edilmit ve 
galiba bu coşkunluğuna muka
bil bayatı mevzuu bahis olu
yormuş. 

- Heyhat! 
- Fakat zatı devletinize 

(!] Bu emir Süleyman Nazif ik 
ben, ikimiz için veriliyordu. 

(1] Türk matbua~run çok caki 

ve çok hürmet cdlimiş bir uzvü idi. 
birkaç ay evvel Ankarada birdcn-

prc vc.f!.t _etti. A. H. 

sormak isterim ki harbin talii 
makus olsaydı da bir Türk Je 
nerali Pariae girseydi bir F ran 
sız gazetesinde çıkacak Kara 
bir eün yazısı için ne düşünür 
dünüz? 

yavaş, yavaş avdet etmekte bulun- Mumaileyh devamla ienerala 

- Burada bu sualin hiç ye 
ri yoktur. Ortada bir vak'a 
vardır. Ben muzaffer kuvvet
lerin nüfuzu haysiyetine kartı 
hiç bir tecavüzü affetmem.! Ce 
neral ayağa kalktı. Kırbacile 
çizmesine vurarak dolaşıyor- 1 
du. Ben devam ettim: 

- Aaırlarm teyit ettiği bir 
Fransız dostluğu bu memle
kette temel tutmuştu. Kara 
bir gün makalesine temiz bir 
heyecanla müsaade etmi9 olan 
genç yüzbaşının idamı bu an' 
aneyi söküp atacaktır. 

Ceneral birden bire durdu, 
- Ne istiyorsunuz, dedi , 

affını mı? 
- Hareketini kabahat te

lakki etmiyorum ki isteyeyim. 
- O halde ne? Vazifesini 

yapmamak kabahat değil mi
dir? Her devletin kanunundıı 
vazifesini yapmıyan bir asker 
için bir ceza konmamış mı
dır? 

Ercümendin mülakatı epey 
ce uzundur. Fakat biz hadise
nin akmtıaına uymak mecburi
yetinde olduğumuz için burada 
kesiyorum. llerde yine bu bab 
se döneceğiz . 

Fransız milletini tahkir 
Aziz okuyucularım , görüyor 

•unuz ki resmi, hususi müra 
caatlar, yalvarma ve merha
met dilenmeler hep reddedil
miş, ve Enver Paşa yalısının 
yeni hükümdan beni - ibreten 
lissairin - idam ettinneğe ka
rar vermiştir. Gösterilen sebep 
buyüktür: Fransız milletini 
tahkir! doğru, bunun en hafif 
cezası idam olabilir • 

Ve görüyorsunı,ız ki beni 
her saat eritip donduran cehen 
nem içime doğan, beni ölüme 
götüren duygu bir vehim değil 
bir korku değil, doğru ıezil
mit bi neticedir. Ve ben bu 
neticeye Türke yakıtır bir şe
kil vermekte haklı idim. 

Fakat acaba bu (ibreten lia 
sairin) vesilesi haklı mı idi? 
Süleyman Nazif Fransız mil
letini tahkir etmit, ben de 
bu hakareti imzalamıt miy
dim? Sebeple netice arasında 
bir münasebet var miydi? Bu
nu ölçmenin ve herkesin vic -
danındaki (!ahi) den geçirme
nin sırası gelmittir . 

(Devamı var) 

Suriye istiklali 
Bu ancak ne şartla 

verilebilir ? 
Filistin'de lbranice iotqar eden 

Wr saz.ete Pariı'ten aldığı maJUmata 
atfev Emir Ali'nin Sürye tahtına 

: ~'i.ıına Fransız'larm muvafakat et-

"'lerini ve Irak - Surye hududu
nun Fransa'nın arzusuna göre ta
karı·ür eylediğini yazıyor. 

Süryeye verilecek istiklal birçok 
şartlarla mukayyettir. 

Manda sahibi olan Fransanın hu

kukiyle kapitüla•yonlar ipka edile

cektir. 

Yeni pro~am 
VAŞiNGTON, S (A.A.) -

duğunu beyan etmjştir. 
Sabahleyin, sokaklardaki pislikler 

nrtadan kaldırılmıştır. Son günlerde 

bir taknn veba vak'aları kaydedil
miıtir. 

Vali, bundan baJka otoritesini 
tecrübe etmiş ve kendisini daima 
Katalony .... 'n~ ve ispanya cümhuri
yetinin mümessili addederek vazife
sinden istifa etmemiş olduğunu söy 
!emiştir. Mumaileyh, Katalonya sol 
cenah cümhuriyetçilerinin, kendisi
nin hattı hareketini gayrimeşru te
lakki etmesine teessüf etmekte ve 
hakkında verilecek hükmü efkarı 

umumiyeye terkeylemektedir. 
M. Macia ile M. Companys ve 

Barcelone belediye reİ•i, öğle vakti 
hükümct SIK'ayında toplanmışlardır. 
Bu içtimada Vanguardia'run M. 
Macia aleyhindeki mütecavizane 

makalesi hakkında müzakere yapıl
mııtw. Bu makalede M. Macia'nm 
sendikalistlere f•zla yÜz venniş ol
duğu ve binaenaleyh tahaddüs et: 
mİi olan vakayiden me•'ul bulundu
ğu beyan edilmektedir. 

Bu makale dolayısilc, Vanguar-
dia b\naıı önüne bir grup toplan-

rmştır. 

Vaziyeti ,üpbcli &'Örünen bu 
grup, polis tarafından dağıtılm<§tır. 

Katalonga hükumetinin 
bir notası 

BARCELONE, 6 A .A. - Hükü

met, matbuata a'8ğıdaki notayı ver
miştir: Gerek Barcelooe'nun ve ee
rek Katalonya'nın normal hııyatını 

bir müddetten beri ihlal etmekte o
lan karga~lıklann temadisi kartısın 
da hükô.met reiıi, mesleki iğtisaıcı-
1~1· "'rubu tarafından kullanılmış o

lan usulleri bir kere daha takbih e

der. Bütün vatandaşların müzahere
tine nail olmağa intizar eden ve ay
ni zamanda son zamanlarda fesatçı 

ekalliyete kartı koymak cc.aretini 
göstennit olan salim amele ekseriye 
tinin yapacağı aksüllmele güvenen 
reis, mülki hükU.mete müracaat ede
rc-J< •• .,...1mi hizmetlerin vatandatla .. 

nu hayat ve sıbbatinitehlikeye koya 
cak surette terkedilmeıine bir gÜn 
daha devam edilmesinin caiz olamı .. 

yacağmı bildirmi9tir. 
Hükümet reisi, bütün vatandat

lıırın medeni temiye ve zihniyetleri
ne müracaat ve kendilerini ihtilafın 

halli huıuıunda gerek manen ve ge

rek maddeten t"!riki mesaide bulun 
mağa davet eder. 

Vatandaıların bu husus için ıe
ferber edilebilmesini teminen reis, 
validen kendisine zaruri olan bütün 
kolaylıkları göstermek suretile te
minat vermesini istemi, tir. 

Sükun avdet etti 
MADRIT, 5 A.A. - M. Zamo

ra, Miraflores' deki malikanesine git 
miştir. Pazartesi günü avdet edecek 
tir. Mumaileyh, maliye nazırının 

kendisine tevdi etmiş olduğu vesai
ki beraberinde götürmüttür. Bu ve
sikalar, Katalonya teşkilatı esasiye 
kanununa ait mali müzakerelere e
sas te§kil edecektir. 

M. Zamora, Barcelone' daki yazi. 
. ,,,,•tP-c ı.. ... ı... ..... ~ .. ""k. hu '.'lahah mez .. 

kür tehirdeoükün hüküm sürmüş ol 
dufrunu ve cumartesi günü birçok 
amelenin işlerine başlamış oldukla. 
nnı söylemiştir, 

Jaca ve Aragon' da kargaşalık 

vuku bulmuş olduğuna dair şayialar 

dan bahseden M. Zamora, hükume
tin hu meseleden haberdar olmuş 

olduğunu, fakat Araıon askeri kuv .. 
vetleri kumandanının bu havalide 
tam bir sükun hüküm sürmekte ol
duğunu telefonla bildirmit olduğu· 
nu beyan etmiştir. 

malıiri müttehide bahriye Ligue'yn 

Londra muahede!\ ahkamı mucihln" 
ce 1935 senesine kadar bahriya k~·· 
yet.ferinin teşk:li.tım tanzim ~tnu~·

niıı ameli olarak &'ayri mümkün .:ıl

duğu kanaacindedir. Mezkür Lingue 
memleket kuV\'etlerinin mühtaç bu-

Taha•ri11at ve te ki/at 
BARCELONE, 5 A.A. - Gemi 

lunduğu ve as&'ari 767 milyon mas- 1 amcle•i sendikasında yeni taharri
rafı İcap ettiren kendi bahri progra- J yat icra edilerek 10 rivolver bulun .. 

mını bükümetin tasvibine arzetmiş· I ınuştur. Mücavir 30 eve de baskın 
tir. Mezkür pro&'ramın biı· milyar I yapılmıştır. Lope de Vega cadde•in- ı 
dolar sarfın;ı lü;:um ::österen şimdi- I de kain bir tcz&'ahta 70 el bombası 
ki progra.m.'.l iti.ve edi.leceR:i zll:.1no- bulunmuştur. Diğe-r bir tak1m bina-
l11nınakt:ıJ ,s 1 lar l& d& ulôılu ve mühimmat bulun , 

Fransa hükümetinin ıe15mlannı ib- 1 
l.:iğa merrı111r olduğunu ve hükUme 
tin ltalyan nazırının ziyaretinden 
şeref duyduğunı.ı iti.ve eylemiştir. 1 

Bundan sonra Italyan bayrağ'ımn 

güzcUiğinden bahsetmi~ ve bir içti- f 
mada bircok milletler temsil edildi- ı 

ği zaman Fransız ve ltalyanlar da ı 

bulunurlarsa bunlar hemen biribirle 
rini tanıyıp yekdiğerin~ ko1makta

dırlar. Cünkü bu iki millet bir tarz- ! 
da dü1ünt.ir ve bir tarzda hissedcı·

ler. 
Jeneral de Bono maresal Ly3u

tey ile M. Raynaııd'a hitaben kendi

sine yapılan kabule müteşekkir oldu 
ğunu söylemiş ve bundan çıltan 

dostluk m5.nasın1 izah etmiıtir. Je

neral beyanatında mare§al Lyautey' 
i kendine tam bir nümune İttihaz et
tiğini ziluederek İtalya ile Fransa'
nın medeniyetini tetmil için sarfet
tikleri yi.'ksek mesaiyi yadeylemiş-

tir. 

1 

Bir Alman vapuru bath 
SEOUL, 5 A. A. - Burgenland 

Alman vapuru (C.,..ee) nin Fuku

san adası civarında batmıştır. Mez
kür vapur Tsing-Tao'dan Nagoya' .. 

ya gİbnekte idi. Gemi büyük hasara 
uğramışbr. 25 yolcu ve 60 kişiden 

ibaret tayfası ~andaUarı denize in

direrek gemiyi terketmeğe mecbur 
kalmışlardır. Bainal Maru Japon ge 
misi kaza mahalline hareket etmiş-

tir. .................................. ,. ..... p· ·-···-····~-· 

muştur. Birkaç ".tazeteci ile biı.· ta .. 1 
kım komüni.stJer: tevkif olurunuıtur. 

Tiyatro!ann •klam kapalı 

kalması muhtemeldir. Posta servisi 
muntazamdır. Telefon fasılih suret 

te iılemektedir. ı'>ün sendikalistler 
tarafından Princesse sokağında ya .. 
pılmış olan barikatlar öğleden son
ra askeri kuvvetler tarafından yıkıl~ 

mıştır. 

7 ölü, 29 yaralı 
BARCELONE, 5 A.A. - Polis 

öğleden sonra &'ıclai mevat ile kim
yevi ve tah sanayii sendika .. 

lar met"kezinde tabarriyat yapmak 
istemişti•". Bunlardan ilk iki•i muka
vemet ederek mukabeleye mecbur 
kalan potiolcr üzerine atq ebniştir. 
Hiç bir yaralı olmadcğı zannedili
yor. Mutııarrrzlar kaçmışlardır. Tev 
kifata devam ediliyor. Tevkif edi

lenler askeri hükumet tarafından 
Barcelone maka.matı emrine verilen 
bir askeri nakliye vapuruna götürül 
mektedir. Ak§&1118 kadar 150 mev
kuf sayılmııtır. Son günler hadi .... t< 

neticesinde 7 ölü ve 29 yaralı var

drr. 

Bunlardan ikisi ağırdır. Bundan 

ba,ka biri ağır olarak 9 polis yara
lanınışttr. M. Macia'nın sivil valiye 
umumi hidematı terk.etmenin i.rnki
nı olmadığını ve halkın medeni zih
niyete müracaat edeceğini söylediği 

ni. iıitince KataJonya sol cenah cüm 
huriyetçileri müdürü kendilerinin 

M. Macia'run yanında mevki alma
ğa hazır olduklarını ve hatta umu

mi hizmetleri müntau.ınan yapdır
mağa kadir ve umumi asayiıi temj. 
ne hadim çarelere malik bulundukla 

rını beyan eylemiıtir. Vali cevaben 
kendinin balen hük:imet kudret ve 
nufuzuna sahip olduğunu ancak lü
zum g'Österilirse kendilerine müra
caat edeceğini söylcmi•tİr. Bu mÜ· 
racaatlar üzerine, M. Macia taraf .. 

1 tarlarının Kata1an kanunu eaaıini i

lan için •İvil hükmet makamatını el ,, 
d~ etmek İ•tedikleri hakkında asıl
f<Z haberler ne~redilmeğe başlanm'§ 

tır. 1 

Katalonya sol ciiınhuriyetçileri 
M. Macia ile birlikte kumandanlık 
c.arayında toplanm<tlar ve kuman- 1 
d."lnlık dairesi umumi hizmetleri te

min ettiği takdirde müzaheret et
mek ıİ7.ere ekmek, süt, terbiye, umu 

mi sıhat ve umumi asayiı hizmetle
rinin temin için komiserler tayin e4 

dilmi~tir. Muhteın<'I ihtiyacatı te
min mak•adlle kamyonlar ela hazır
lann1r\br. 

şı sekiı: reyle gümrük ittihadı pro
Jesinin Cenevre protokolu ile tezat 
tc;~il eyl~d;Mine kar~r verdiği rncz
kür divan kitr~tind~n bildirilmek
tedir. Bund.ın maada sekiz ha,kim
den Y"di!:>ı lfyrıca mı:!7ki!r projenin 

Saint Gairmain muahedesj ile de ta
aı-u? ettiğini sövlenıİ,l·~i"dİr. Bu hi .. 
kiml~r ::' nlaı-d1r: 

l\'I. Gutrr"ro, A1tJ.mara, From:ı.

ge:ıt, Rost, Worowtki, Urrutia ve 
N "'s,;:uleseo mezkUr projenin Sant 
G:ıirmain muahede~inin 88 inci 
nıa l -le · :ıe gelince ~.-e Cenevre proto 
ko! ana mutabık odu !tuna rey veren 
yedi bakim de şunlardır: M. Adat-

c~ Rollin Jacquemuw Kellotf, 
Hur.;t, Schucking, Von Eysi.ng ve 
Wang. 

Cenevre protokolu, Avusturya'ya 

kendi istiklalini tehlikeye koyacak 
her türlü mukavelıit için Akvam ce. 
ıniyetinin müsaade,ini istihsal et

mek mecburiyetini tahmil etmekte
dir. Gümrı.ik ittihadı projesi ise Ak
vam cemiyetinin ınü~adesinin mev· 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Ziraat Bankası merkezine gC:. 
len malumata nazaran köylü borcuna mukabil bankaya buğdayı
nı ve arpasını tevdi etmemektedir. Bu vaziyet karşısında banka 
idare meclisi bazı mükarrerat ittihaz edecektir • 

9 Eyhil, İzmir kurtuluş bayramı 
IZM1R, 6 (A.A.) - Dokuz eylul İzmir kurtuluş bayramının 

geçen senelere nisbeten daha parlak bir surette tes'it edilmesi 
için hazulıklara pek hararetli olarak devam edilmektedir. 

UŞAK, 6 (A.A.) - 9 eyli'ıl İzmir kurtuluş bayramına itti
rak etmek üzere sehrimizden 442 kişi İzmire gitmiştir. Bir çok 
kimseler de bugl.in hareket edeceklerdir • 

Yeni Asır mahkemeye verildi 
İZMİR, 6 ( A.A.) -Vali muavinine diktatör diye neşriyattı 

bulunan Yeni Asır gazetesi hakkındaki tahkikat neticelennıittir. 
ve mahkemeye verilmiftir. 

Mahkeme bugün asliye cezada ba,lıyacaktır . 

lngilterede muallimlerin mücadelesi 
LONDRA, S (A.A.) - 165,000 muallimi temsil eden 2000 

mul'ahhasın iştİl·akile aktolunan muallimler birliğikonferansında 
muallimlerin maaşlarından ve ilk tedrisat tahsisatından tenzilat 
yapılmasına karşı şiddetle mücadeleye karar verilmiştir. 

cudiyetin..i mutazammin bulunmakta ' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,..,;;;;;;.;;;;..,..,;;;;;..,iiiiii;;;;;;;;;;;;;iii;;;;;;;;;;iii;;;;;;;;;;;iii..,;lii;;;;;;..,iiii 

dır. Bu projenin umumiyeti itibarile 

Avusturya'nın iktı~adi i:;tiklalini 
tehdit etmiyen bir şekilde olduğu

nu iddia etmek de müşküldür. Bina
enaleyh ayni proje bu memleketin 
Cenevre protokolilc deruhte edilmi~ 

olduğu taahhüdat ile c!e telifi kabil 
değildir. 

PARIS, 5 A.A. - Daimi adalet ı 

divanı azasının ekseriyetinin Saint • I 
Jiermain muahedesinden bahsetmek 
ten imtina edecek Avusturya - Al~ 

man !{Ümrük birliğinin yalnız 1922 

protokol ile telifi mümkün olamaya
cağına karar vcrmiı olmasının huku 
ki bir neticeyi haiz olarnıyacağı, ! 
çünkü Cenevre Protokoluouıı Saint 
.. Germain muahedenaınesinin 88 ci 

maddesinin çok a~ıki.ı· bir surette 
mütemmlini mahiyette bulunduğu 

beyan edilmektedir. 

L!ı Haq' kararı ve 
Al manga 

BERLIN, fi A.A. - Nasyonalist 
mntbuat, gümrük birliğ i hakkında 

L:\ Haye'da itti.haz edilmiş olan ka
rarı sitldetle tenkit etmektedir. Bu 
ga7eteleı-, cenubi Amerika'yı hikim
lerin hepsinin gümrük birliğinin A
vusturya'nın l!n? senesinde giriş

mit olduğu taabbütler ile gayrikabi
li telif olduğu suretinde ekseriyetin 
vermiş olduğu raporu kabul etmiı 

olduklarını ehemmiyetle kaydetmek 

tedir. 
llugenbcr&''İn taraftaı~ olan ga

zeteler diyor ki: "Cenubi Amerika
lı efendiler Avrupa iılerine kan,ma 

sınlar!,, 

J\yni 1_J'azetelec. bir Avı-upa me
selesi hakkında Avrupai olmıyan lıô. 
kimlet'i ihtiva eden bir ek•erİyetin 

itti!:ıoz etmi§ olduğu bir kıırarın kıy 
meti olamıyacağını İşrap etmekte .. 
dir. Halbuki bu gazeteler, Avustur· 
ya - Almanya projesinin Cenevre 
taahhütleri ile kabili telif olduğunu 
beyan eden §İm:ıli Amerika, Japon .. 
ya ve Çin'li hakimler hakkında bu 
mütalea ve muamelede bulunmakta
dır , Rffmİ Alman mahafili, böyle 

saçma bir harekette bulunmamakta
dır. Mezkur mahafil, La Haye ka
rarının Almanya'ya hak ennekte ol
duğunu ve Cenevre _11rotokolunun 
ahki.mt rner'iyetten düşünce Avu'!

turya.'nın serbestisi iade olunacağını 
beyan etmektedir. 

Diğer taraftan, ayni mahafil ha
kimlerin siyasl bir takım avamili na

zarı itibarc alarak karar vennit ol. 
duklan, halbuki kendilerinden yal

nız hukuki bir mütalea i•tenilmit 
olduğu mütalea11nda bulunmakta
dır, 7 reye kartı 8 reyden ibaret o
lan bu ekseriyetin pek sağlam olma 

dığını ilave eylemektedir. 

Ayn hesap 
NEVYORK, S A.A. - Nevyork 

Evenins Post gazetesi, M. Morgan' 
ın riyaseti altında bulunan banker
ler grubunun vcrmif olduğu 200 
milyon dolarlık krediden bir kısmı· 

nın 1 ngiltere biikümetince sarf edil
diğini haber vererek bunun Banque 
Federal Reserve t&r.ıfından lngiliz 
bankasına veı·ilen 125 milyon dolar

lık kredinin bitmit olduğu manasın 
da olmadığını ve her iki kredinin 
ayrı ayn istimal edilebileceiini söy

lem..,.tcdir. 

Memnun 
Değiller! 
Muhafazakarlar yeni 
intihabı bekliyorlar 
LONDRA, S A.A. - Muhafaza

karlardan hir kısmının milli hükü-
mete girn1~!,Je M. PaJwinin bjr hata 
işlediği fikrinde bulunduldan açık

tan açığa görülmektedir. Bunlar in
tihabatın bir an evvel yapılma1.1 ve 
gümrük himayesi siyasetine iıtinat 

ettirilmeıi için İ srarda bulunacaklar 
dır. 

Diğer taraftan bütün muhafaza
kirların umu.mi İntihabatın pek ya

kında yapılmasını tercih ettil<leri de 
muhakkaktır. Bununla beraber yu

karda zikri geçen muhafazakarlar 
kısmının bugünkü istisnai mahiyet

teki meıeleleri halletmek hu•u•un
daki kat'i tasavvurunu tahakkuk et
tirmeğe vakit bulmadan evvel Mil
li hükümete mÜ§kilat çıkaracaklan

nı aösteren bir emare mevcut d• 

ğildir. 

M. Balvi'nin idare•İnin bugünkü 
p.ıırlimcnto azalan arumda birçok 

itlerde uyandıntllJ olduğu hoınut

su<luk nazarı itibare alındığı takdir 
de muhafazakarlardan bir kısmının 

reislerini - Milli Hükümeti mütkill· 
ta uğratmaksızın - geri ç~ırmalı: 

hususundaki arzuların< milli hüku

metin vazife•İnİ bitireceği tarihe bı
rakacaklan zannolunabillr Bu kı

sım muhafazakarlar parlimentonuo 
çar çabuk dağıtılması için M. Balvi' 
nin alacağı metanetli vaziyete bel 
bağlıyacaklardır. 

M. Mac Donaltl, Chequerste 
LONDRA,S (A. A.) - M. 

Mac Donald hafta tatilini Che<ıucn 
te ııeçirmek Üzere dün öğleden son• 
ra Londra'yı terketmİ§tir. 

İrakta kolera 
BASRA, 5 A.A. - lra!Cda bazı 

mıntakala.rdıı kolera salgını sirayet 
dairesini genİfletmcktedir. 8 ajus
tostan hf.ri 739 dan fazla kim•e bu 
hastalığa tutulmuş ve bunlardan 
389 ;;lrr.üıtiir. Haıtahk Dicle nehri 
boyunca şimale doğru yayılmakta

dır. Amara'da 60 kişi ölmüştür • 

Eski muhariplere 
tediyat yok 

WAŞ1NGTON, SA. A. - Kabi
ne içtimaında M. Hoover, eıki mu
hariplerin İ•tedikleri 400 milyonluk 
nakti tediyata muhalefet etmek li
zrm ııcldiğıni süylemittir. 

Müıa• ünil~yb, bütçenin her fu
lında tasan-uflar yapmak lüzumun· 

da iırar etmittir. 

lstanbuldan Cenovaya 
CENOVA, 5 (A.A.)- Müthi~ 

bir kuvvetle etmekte olan rüzgarla 
mülerafik bir fırtına Cenova üzerin .. 
de patlamııtır. snttas.3a Chiavari ve 
Lavarona üzerinde çok tiddetli ol 
muş, bir çok bar..a.larr devirmiş v~ 

külliyetli mikdarda ağaçları kök!.,. 

rinden söküp :ttm,o;rır. 

NiifusÇOO zaviat yokt11r. 

ltalya 

ltalyan 
Bahriyetı 
39 mil siirati olan geni 

bir kruvazör 
CENOV A, S A.A. - Bartolont 

Colleno kruvazıörii, La Spezzia-G& 
ne& ara•ındaki mesai.,.;, ıür' at tec
rübelerinde saatta 39 mil yapmak Ü• 

zere iiç defa katetmiştir. Dük Be:rw 
gam ile Dük Fi•toia &'emİ denınuD 
da bulunmakta idiler. 

Barcelone'Ja veba 
ROMA S (A.A.) - ltalyaıua 

Barcelonc limamnıla veba hHtalığ .. 
nın tevessii etmesi üzerine mezkUr 
liman müvııredatı itilifc far ameliyı 
tına tibi tutulmaktadır. 

Bir deniz taggareııi düştü 
ROMA, S (A.A.) - Tarantı 

merkezine men•up bir deniz keşİI 
tayyaresi yıınlıt bir manevra netice 
sinde kapaklMUnlftır. iç.inde bulıı 

nan bir makini•t ile bir zabit vekili 
•İperi •ukutlarıru istimal etmedik!,.. 
rindcn dü9erek ölmütlcrdir. 

ltal9an tayyaresi 
ROMA 5 (A.A.) - Tribwıa &'• 

zeteoi Maddalena tecmiya edilen y< 
ni (Do-X) tayylll'Cliaiıı yakında bl 
tüo ltalyan tayyare lıarar&'alıluını 

ziyaret eclecetl ve bu alll'Ctle tek 
mil hal7a ahalioine bu muaz':wı 
tayy.\renİn ııö•terileceğini y~ 
dD'. 

Fransa 

Londra ve Pari• 
Hava yolunda geni 

tayyareler 
LONDRA, S A.A. - Londra .

Pari• arasında 7-i senu 7-calı; 
olan tayyarelerden clördfl Cro7doll 
tayyare kararılhma ııeimiıtlr. Ilı 
•eyabat bugün yapılacaktır. Bu tar 
yareler dort motörlü •e cl6rt ta,fa 
ile 38 yolcu taııyacak ceaamettedir
Sür'atlcri saatte 120 mildir. 

Komünistler soııgalistlerle 
birleşiger 

PARIS, S A. A. - Komı.inistle

rin sosyalistlerle ittifak edeceği söt 
lenmektedir. 

Ev Nouvelle gazetesi bu bapla 

ıunları yazıyor: Komünist partiti 

içinde bir ihtilal çıkmııtrr

Mezkiir parti tabiyesini tadil etmek 
•uretile sosyalist komıu.ile ittifalı: 
•tmeği istiyor. Arbk mütekebbira ... 
tecerrüt bitti, Artık sınıf mücadele

si bitti. Şimdi intihabat ittifak yaP" 
mak için manevralar derpİI! ediliyor• 
Frans1Z komünistlerin ananevi tabi· 

ye•i vahim bir darbe &'eçiriyor. ı<<>
müni•tlerin akidelerinde bazı çatlıJr 
lıklar göriilmeıi hayreti mucip oloJ 

yacaktır4 

Tevkif edilecekler 
SANTlYAGO, S A.A. - ı<orni 

nistlerin bütün liderlerinin tevkif' 

için emir verilmiıtir. 
Su"kiı• Santiyago' da dün ak~am 

büküm sürmekte idi. Fakat tr..,. 
vaylar i~lememiştir. Şehrin ınuhtO 
lif mahallerine asker yeı·lcttirilaıit· 
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maha • • 
anayı e 

Ekonomi 
Maarifi• 

· Divan 
Sanayi mıntakası Toplan~_ Yarın davası .. .. d 1 Talebe ücretleri çoğal

F abrikatörler çarşamba gunu e tıldı, bütçe bitirilemedi 
• • d ki Darülfünun divanı dün ıabah sa-
J Çti ma e ece er at 10 da içtima ıetıni_t ~·vekaleti~ 

Baytar müdürlüğünün mesdut 
gazete hakkında açtığı dava 

lıtanbul fabrikatörleri çar· 
famba günü büyük bir i9tirna 
daha yapacaklar ve t .. iıi dütü· 
nülen sanayi bankaaila ıanaYİ 
ltııntakaaı meselesi üzerinde 
l'lıüzekkereye devam edecekler
dir. 

Bu iotimalan çok yakuıdan 
takip eden İstanbul meb'uıu 
Vaaıf Bey bir muharririmize 
fil beyanatta bulunmu,tur: 

- Bankaam ziraat yapılama 
dıit gibi aanayi de olmaz. Sana 
Yi için bankama liizumu mey
dandadır. Mevout sanayi ban
kası ıenpayasinin noksanından 
dolayı uhde.indeki fabrikalar
dan batka huauıl faitrikalara 
Yardım edememektedir. lıte 
hunllD iginclir ki, •-Yi kredial 
Yaratmak için mevcut bankaya 
lı.uıuıi bir baoka mahiyeti ve· 
rilın.ai dıitüınıülmektedir. Her 
halde aanvi kredisi bulmak 
l&aımdtr. Sanayi mmtakaaı me 
••lesi• i•lirıceı Sabit ve dük· 
kan ııılıtbi olmayan ve etektriıt
le i~eyen ldWök ye miıtavusıt 
fabtllcalanıı fflnnf ve toplu bir 
tekilde çabpnalanm temin için 
kendllerbıl hakiki fabrikalara 
..ıı· kıhnak lazımdır. Bunun 
İçin \,UJ lnf&at 11rupları ve Em 
ilk bankasının yardunlanm te
mine çahıacalııı:. Falih ve Ak
saray ya.nam yerleri böyle bir 
teai .. t i9in milıaittlr. Buralar
da Türk amelesi it bulmuı ola 
caktır, " 'ı' 

Ümit var 
ihracat ofiainİD r"mi mem

balardan aldıiı malümata naza 
r~ Hamburg piyuaauıda U
ııU. vNif'*i içfıı Rusya ve 
ll"lln'\Q bfı acıne ae va.ziyet ala.. 
~ haklctpchı tereddüt hüküm 
f.e\İınadıt. 

Gıaçeu sene bıı iki memle
'-t ınabıulö Hamburg'ta mü
lıiın rol OJ'llamlfÜ• 

Gerwi bu iki memleket mah
•u.lti ply...,a noelden ıonra 
"'iıd olm.lııUı iıeler de mühim· 
leair yapmaktadırlar. Y alnrz 
İran üzümleri Avrupa piyasala 
tına Rus veıaitile nakledildiğin 
d~ nakliyatta Ruslar hikim· 
dır. Bir de lran üzümleri geçen 
'~e piyasaya temizlenmeden 
lıeldiğinden bu sene ne vaziyet 
01•cağı malfun değildir • 

k En çok üziim istihlak eden 
ır llıemleket olan Almanya'ya 

eeçen sene ithal edilen rezaki 
ke Çekirdeksiz miktarı 196 bin 
1 knt~I idi. Bunun 66 bini m~
e etımizden 26 bini Yunanıs· 

20 
b. d 1 reddettiif eczacı ve dıtçı mekteplerı 

tan' dan v~ . ın tonu a ran- bütçeıini tetkik etmiıtir. Bu iki mek 
dan gelını~tı. b H bu '"P ı.ütçeol bazı küçük tadilatla ka
. Her hal ~ .u sen~ am r~ bul edilmittir. Keza Tıp fakültesi 
tıcaret ilemın~ ~aki~ ~e~ı bUtçeai de tekrar tetkik edilmit ve 
hattı hareket uzum tıcaretımız allı" Raıim Ali Beyin vaki itira-

h
• b" • .1 I mu m 

üzerinde mü un ır amı 0 a· :n varit ııörUlmemittir. 
caktır. Divan öileden sonraki celaeıinde 

Niçin azaldı? edebiyat fakültesi bütçesini tetkike 
. . . kik t batlamııtır. Fakat bu fakültenin büt 

ihracat ofısıotn tet a ıoa 1 d b" · ·1 • • . 'lk it yı çesi dlinkü ce se e ıtırı ememııtır. 
nazaran 1931 se....-ı ı a 1 a . da .. 

Al 
' • Bu huıuıta tetkıkatın ba uzun su 

zarfında manya nın umumı . 
. k b receii anlatılmaktadır. Dıvan çar-

ithalitı 3806 mılyon ?1ar a a· ıamba günü tekrar içtima ederek tet 
liğ olmuıtur. Halbukı geç~n se kikata devam edecektir. 
ne ayni aylarda batlayan ıth~- Divanın dünkü içitimaında fakül
lit 5750 milyon mark kıymetm leler tarafmdan teklif edilen imti
de idi. Bu tenakusün başlıca se han harcı ve kaydiyelerin iki misli
bebi Almanya'daki iktisadi ne iblağı da tetkik ve kabul edilmit
buhrandır. ithalat miktar iti- tir. Buna nazaran her talebe ımede 
barile geçen senenin aynidir. yinni lira kadar bir para verecektir. 
Yalnız rakamlardaki fark fiat
lerin çok dütmüş olmasından 
ileri gelmiştir. Bu meyanda me 
vaddı iptidaiye ithali.tında da 
milhim bir düfüklük nazari dik 
kate çarpmaktadır. 

Tedrisat müfettişleri 
21 ilk tedrisat müfettifi dün maa• 

rif mildürü Haydar Beyin riyasetin
de bir içtima akdederek mekteplerin 
açılma zamanı münaıebetile bazı 

mesleki meseleler görüşülmüştür. 

Tatili neşriyat etmiş olan Ya anlaşıldığından beraetine ka
nn gazetesinde çıkan bir yazı rar verilmittir • 
dolayısile baytar müdürlüğü ta 
rafından a.çılan davadan dolayı 
maznun bulunan Süleyman 
Tevfik Beyin muhakemesine 
dün ikinci ceza mahkemesinde 
başlandı ve mevzuu dava olan 
gazet~nin mahkemeye ibrazı 
kararıle muhakeme talik olun
du. 

Tevkif edildiler 
Evvelki gece Beşiktat civa

rnda durup dururken havaya ıi 
lih attıklan esnada kendilerini 
yakalamağa gelen polis memur 
!arma da hakaret etmekle mu 
nun bulunan Cemal ve Bedri 
iain_ılerinde iki kiti haklarında 
kesılen tevkif müzekkereleri ile 
adliyeye teslim edilmitlerdir. 

Beraet etti 
Sultan hamamından geçer· 

ken üzerinde yapılan taharriyat 
?eticeainde esrar çıktığı iddlut 
ıle mahkemeye verilen ve bir 

Mahkum oldu 
Sarhoşluk ve zabıtayı tah

kir cürümlerinden dolayı 1 inıei 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmekte olan mübaşir Fahri 
ve Şeref Efendilerin muhake
meleri bitmiştir. 

Mahkeme, Şeref Efendiyi bir 
ay bir güne, Fahri Efendiyi de 
bir gün hapse mahküm etmit
tlr • 

F uhta tahrik 
Fatih Sulh hi.kimliği fuhşa 

tetvikle maznun Ayte isminde 
bir kadını: tevkif ettinnittir • 

Bir tevkif 
Bursa zabıtasının it'•rı üzeri 

ne orada bir kadına taarruz et
tikten sonra şehrimize kaçan 
Y -.ar Efendi iamint\e biri tev
ktf edillQİf tir • 

Döviz hakkındaki konulan 
ahkam da ithalatı güçle,tirmek 
tedir. Yalnız 1931 den evvel 
mubayaa edilen emval bedeli 
serbestçe ödenebilecektir • 

Tal ebe yurdu müddettenberi ağır ceza mah-
Gelen malümata nazaran lzmirde kemesinde muhakeme edllmek-

50 yataklı bir talebe yurdu tesis edi ; te olan İsmail'in davuı diln ne 

Sen Benuva emlAki 
Sen Benuva valı:ıf emlakine 

ait davaya devam edilm*tedir. 
Mahkeme alakadarlardan tapy 
suretlerini iatemittir. Bunlar 
gönderildikten sonra vu:iyet 
tesbit edilecektir. Bir de bankaların emtia üze

rinde avans muamelatında çok 
ihtiyatkar davranmaları bu hu
susta amil olmuştur. 

ilk palamut 
Bu sene ilk palamut mahsulü 

Menemenden İzmir borsasına 
getirilmit ve 200 kuruştan sa
tılmı§tır • 

Denizlide et fiatları 
DENiZLi, 6 (A.A.) - Şeh 

rimizde kuzu eti 45 kuruta sa
tılmaktadır. Oğlak ve dana 25 
kuruttur. Kavun ve karpuz çok 
bol ve çok ucuzdur. Üzüm bu 
sene az olduğundan 15 kuruşa 
aatılmaktadır. 

Muğla tütünleri 
MUCLA, 6 (A.A.)- Muğla 

ve mülhakatmdan her sene mü
him miktarda tütün mübayaa 
eden kumpanyaların ekisperleri 

tehrimize gelerek !"uğla. ve ci
varındaki tütünler• tetkık ve 
tesbit etmektedirler. Bazı kum 
panya direktörleri de şe'lırimiz 
de bulunmaktadır. Tarlalarda 
tiltün kalmamıştır. 

10 güne kadar tü~ü?ler te.k
mil denk halinde getırılecektır. 
Kumpanyaların tesbit n_ıuame
lesi üç beş güne kadar nıhay~t: 
lenecektir. Bu sene havalar ıy~ 
gittiğinden Muğla tütünlerı 
çok nefistir • 

lecektir. ticelenmittlr. 

150 lik 
Adam! 
Aleyhimizde neşriyat-

tan men ve 
huduttan çıkanlacak 
Bulıgariatanda türkçe çıkan Ye a~ 

leybimizde netri yat yapan iki gaze 
te hakkında Sefirimiz Tevfik Kamil 
Bey tarafından Bulgar bükümetinin 
nazarı dikkati celbedileceği yazılmış 
tı. 

Sofyadan ııelen son haberlere gö 
re 150 liklerden biri tarafından yapı 
lan bu neşriyatın önüne .geçilmesi i
çin yapılan te,ebbüı Sofya hüküme 
lince terviç edilmiştlr. 

Aleyhimizde netriyatla bulunan 
bu vatansıı:ın kaldırılacağı kuvvetle 
zannedilmektedir. 

Tiirkiye 
Bulgaristan 
Adli muavenet muka

velesi aktediliyor 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 

Adli muavenet mukavelesi akt1 için 
bu günlerde tarafeyn murahhaıları 

arasında Sofyada müzakerata başla-
nacaktır. 

Püro tütünü 1 
Adana'da tütün inhisar idareıİ· 

yaptıgı tecriibelerde mükemmel ev
safta püro tütünü ve tenbakü ye
ıi,tirmiıtir. 

Ayni zamanda bu meyanda jüt 
:ziraati "kenevir,, tecrübeJcri de ya· 
pılmıt, bıın Ja da muvaffakiyetli ne
tice elde edilmiıtir. 

Jütlec üç metre yüksekliğine ka
dar oefVÜ nema bulmuttur. 

Piiro tutünü ,.e tenbakü nümunf" 
leri Ankaraya gönderilecektir. 

Eczacılar kongresi 
Türkiye eczacılar cemiyetinin al

tı aylık konsresi salı ııünü yapıla
caktır. Saat 14,5 ta C.H.F. Beyoflu 
kaza merkezinde yapılacak olan bu 
içtimada ba~ı mühim mevat &Örü· 

ıülecektir. 

Eararın İsmail'e ait olmadığı 

Belediye 

Yol ve mektep vergi
leri başka 

yere sarf edilmiyecek 
Daimi encümen bütçeyi tevzine 

çalıımaktadır 
Daimi encümen bütçenin ıe..la rMte ,.ı.ir .ı.wtinde "'- •ı ' ta 

edilmesi için tetklbla devam etmek dlrle,. Bu otomobillerin dl .. b.ı.. 
tedir. Mllvazenede bidematı umumi dl,....• mub1')'9t ............... 
yeyl bozmıyaeak bir surette .._,i ki ubeı> oralarda ........ daha -
tnsarrufat esası kabul edilmittir. olma11dır. 

Tetkikat neticesinde Istanbulun 
birinci saftaki ihtiyaçlarının yot v• 
mektep olduğu anlatılmıthr. Bu iki 
bütçe fulma dokunulmıyacaktır. 
Maarif ver«İ•İ tamamen maarife ve 
yo) vergiıi de tamamen yollara ear
fedilecektir. Kanunda hütUn vergile 
rin birlettirilerek her nevi ihtiyaçla
ra sarfedllebileceği hakkında salô.
hiyet varaa da bu salibiyet dlter 
vergilerde kullanılacak ve maarif, 
)·ol vergileri münhasıran kendi sa
halarına .. rfedilecektlr. 

Tasarruf belediye bütçealnden 
ziyade vilayet bütçesinde yapılacak
tır. Gene tetkikat neticesinde son 
senelerde ıeJıirde ve köylerde ın,a 
ettirilmekte olan ilk mektep binala
rının pahalıya mal olduğu anlaşıl-
mıştır. 

Bunun içjn, bund;ın sonra inşa e .. 

dilecek mektepleı· icin yeni bir tip 
kabul edilmiıtir. Bu tip daha basit 
ve daha masrafsızdır. Bu buauıta 
projeler tanzim edi1mittir. 

Di~ tr İJttaata gelince: 
durdurulmıyacalr, şehir umranına 

rn&ni olmamak İt~n tediye tartlan 
değiıtirilecektir. l'dütcahhitlere borç 
lar daha uzun zaman zarfında veri
lecektir. Bu seraitle belediye sıhhat 
işleri bina .. nda bazı tadilat yapıla
cak Kadıköy hali garaj haline geti
rilecek, lıtinye itfaiye benzin depo. 
su İn!a edilecektir .. 

Adalar elektriği 
Bilyükada elektrik teaioaı. - lçtn 

iter türlü hazırlık ikmal edilmlt ve 
muhavvile .. ert.ezleri de ywlerine 
konmuttur. 

Azami 25 teırinievvelde Adaya 
c-yan verilerek nihayet Adalılar 

da elektriie kavuımut olacaklardır. 

Mezarlıklar 
Viliyete teblii edilen yeni me

zarlıklar talimatnamesine nazaran 
mezarlıklar, aile mezarlıiı, fabli me 
zarlıiı ve milıtakll mezarlıklar ola
rak üç kıama ayrılacaktır. Birinci 
ve ikinci ıtnıf mezarlıklar ücret mu .. 
kabilinde almacaktır. 

Küçük lıaberl•r 

Tayyare cemiyetinde 
tasarruf 

Tayyare cemiyeti taaarruf malıc
sadile cemiyetin Bayojlu ve Üskü
dar bürolarını lii'retmit, merku
den de iki memur 9ıkarılmıtlır. 

F•r• itlifı 
Hudut Ye aahiUer 11bhiye i.ı.re. 

ai milli ve eenebl lıilllmum ı.mlerİll 
itl&fr far ıelıadetnamelari mü~tini 
altı aya iblif ederek fare itW ıurıe
liyeıinin bu müddet zarfında yapd. 
ma11 mecburiyetini koymu9t11r. 

Yunan emlaki 

Orta mektep hocalığı 
imtihanları gapılıgor 

tihanları da bir kaç güne kadar, 
bitecek Fuat B. imtiha~. evrakı 

alarak Ankaraya donecek· 

Farelerin itlafı 
MUCLA, 6 A.A. - Bir hafta

dan Muğla n Fethiye kazalanndaki 
5000 dönümlük fareli araziden Muğ 
lada 72 Fethiyede 65 dönümü fare
den temizlenmiıtir. 

Lüzum yok 
Otellerdeki rnüıtahdeminin, müı 

tahdemin talimatnamesine t8.bi olma 
diklarından cüzdan almalarına lü
zum olmadığı tamim edilmiıtir. 

lzmir'de mevcut iki bin kadar 
Yunan emlillri yakında aatııa çıkarı· 

lacaldır. 

Be~ tayyare daha 

~llt~aarif vekileti orta tedri~~t 
~tı 1.tın müdürü Fuat B. d~ 
li~ ltaradan şehrimize gelmış 
~il'uat Bey şehrimizde bir ay 
li~ 1ktan sonra avdet edecek· 

11()0~ülfünunda yapıl~a~~~. o· 

nı . 
. Dün de riyaziye zümresın· 

tır. 17 "lk 
den imtihan yaplmış ve ı . 
mekl<!p hocası imtihana dahıl 

Izmir mahkemeleri 
IZMIR, 6 A.A. - Adliyenin yaz 

tatili hitam buldui(undan bugün bü
tün m"-hkemelar i.'!:ılrruıtır. 

lıtanbul halkının Tayyare cemi-Menedilen ofomobiller 
ef 

yetine teberrü dereceıinin zittikçe 
Belediye aeyrüs er memurlan 

d
- .. h • 

1 
b'li ·· f artma11na bakılarak bu sene Iatan-

un uç ususı o omo ı seyruse er- • 
den menetmişlerdir. Bu otomobiller ı bulun orduya bet tayyare daha he-
mıntakalarından hariç belediyeleo·c diye edeceği muhakkak addedilmek
kwıtlı bulundukl.ın halde daimi su '. tedir 

Vilayette -
Ziraat 
Odası 
İntihabat çarşambaya 

kaldı 
. Ziraat odasının yeni hey'eti 
ıdareı;i dün ilk içtimaını yapa
rak reis ve katibi umumiyi inti 
hap edecekti ·• 
. F ~k~t ekseriyet olmadığı i

çın ıçtıma çartamba gün.üne 
kalmıştır. 

Hacı Hüsnü Bey 
T eftite çıkmrt olan Mülkiye 

baş müfettiti Hacı Hüsnü Bey 
şehrimize gelmiştir • 

Nebil Bey 
Tokyo maslahatgüzarlığına 

tayin edilen Nebil Bey yakında 
tehrimizden hareket edecektir. 

? 
Mesai 
Saatleri 

• 

3 

Dairelerde 8 saatte 
6-7 ye mi indirilecek 

Devairde mesai saatinin t 
dil edileceğine dair henüz b" 
malümat yoktur. Ancak teşr 
ni evvel bidayetinde kış saat" 
nin başlaması eı;uen mal" 
dur. 

Evvelce mesai saatlerin· 
tebdili sallhiyeti vilayetlere v 
rilmifti. 

Fakat son defa Hey'eti y 
le mesai saatlerini günde seki 
olarak tesbit etmitti. Hilen 
tatbik edilmektedir. 

Maamafih, kışın günlerin 
salmasr münasebeti ile mes 
aaatinin yedi veya altıya indiri 
mesi muhtemel görülmekte 
dir. 

Seferihisar sabık kaymakamı 
ceza mahkemesine sevkolundu 
1ZM1R, 6 (A.A.) - Bir suiistimal meselesinden dolayı deY

let Şuruıodan liizumu muhakeme karan verilen Seferihisar sa
bık kaymakamı Retat Beyle arkadatları, evarklan ile birlikte as
liye ceza mahkemesine sevkolunmuılardır. 

Tayyareci Vecilıi Bey düa 
Samsundan Fatsaya uçtu 

SAMSUN, 6 (A.A.) -Tayyareci Vecihi Bey Slnoptan Sam 
suna ırelmio, 4ehir üzerinde cevel&nlar yaptıktıın aonra kotu mey 
danında yere in mittir. Vecihi~ müvaaalitı günü meydanda 
toplanan Samsun halkına tayyarecıiliğe dair bir konferans vennit 
halk tarafından alkıtlanmıttır. 

Y ap~ı~ müteaddit uçuılaı-da halktan bazılarım ve mektep 
talebelenm tayyareye almlfhr. Uçuılarda tehir tayyare cemiyeti 
nin beyannamelerini atmrıtu. 811 ıabah saat 7 de F atsaya uçmuf 
tur. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
ANKARA, 6 (A.A.) -Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankı 

smın eaaı ni.amnamesi hllldlmetçe taıdik edildi~inden banka t<'>
tel<kiili.lne ait kanunun 23 i1ncıli madd"ine istinaden hisse kaydi
nl teahlıilt etmiı :1natı tealıhütJerinin yüzde larknu bir ay zarfın 
da tediyeye davet etmittir • 

Terlikçi lsmail, metresini vurmak 
isterken kendisini vurdu 

Bir çocuk ve 
olarak 

Çartı.kapı' da Y olıeçen hanında 
terlikçi IımaU evvelce metreoi olup 
etya11nı alarak kaçtığını iddia etti
ii Bahtiyar kadına diln Sultanah
met'te tesadilf etmittir. hmail eıya
larını iıtemiı ve bu yüzden arala .. 
nnda kavııa çıkmıtlır. 

lsmail bıçağı ile kadlnı vurmak 
iatecliii ırrada her nasılsa bıçak ken 
disin.in sol memesi albna isabetle 
yandanm't e baıtaneye kaldırılmıt
tır. 

Bahtiyar da yakal narak tahkika
ta batlanmııtır. 

bir sabıkalı 
bulundu 

ölü 

olarak bulunmUJtur. Keyfiyet nöbet 
çi müddei umumi muavinine ihbar 
edilmit ve yapılan muayenesinde 

Morga nakline lüzum ııösterilmiıtir. 

· Dövüşen ameleler 
Eyiipte Bahriyede Haaan Beyin 

luiila harmanında amele Mustafa. 
Dunun, Ali, Halit, lbrabim arasın· 
da zuhur eden münazaada lbrahimi 
döidüklerinden ve çamura soktulda 
rmdan dolayı haklarında tahkikata 
batlanmıştır. 

Bu da başkası 
Bu çocuk kimin? 

D
.. Ka • Eyüpte tuğlacı Hayri Efendi il 
un sımpaşada a~lar mezar k · • .. . ı amyonunda çalıtan şofor Kemal •· 

lıgında tefeuuh etm•t ve k11men d k · · d H · E ... .. .. .. . . rasm a çı an munazaa a ayn -
topraga gomulu bir halde ı.iç aylok f d' K al Ef d' · d.. ·· •"-en ı, em en ıyı ovmuı .. UI. 

bir çocuk ceııedi bulunmuş ve tabki 
kata batlanırutlll'. Yakalanan serseriler 

Bir ceset bulundu Alemdar polis merkezi ıruntaka· 

Jlatiktatta odun iıkelesinde ve ci 11 dahilinde icrayt faliyet eden ..ı. 
var iıkelelerde hammııllık edan met kalılardan Y apr, Rüıtü, Mehmet 
!tur aabıblılardan Tercanlı Çolak iıminde üç hınız zabıta n.-nurlan 
M.atafa dün sabah Odun ialı:eleain-1 mız tarafından derdeıt edilmit ve eY 

de Dervit Derya kayığında afü rak.l.a birlikte adliyeye verilmi,tir. 

v'anda ilk telsiz istasyonunun resmi küşadı münasebe· 
tile verilen ı;ay ziyafetinde hazır bulunan Birinci 
Umumi Müfettiş lbrahim Tali Beg ve z11vatr 11air11 
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1 ' ıi .No: 100 Telcnl adreoi: Mllliyet, 
ı ı.eanı.uı. 

Toloıfon-ı.n: 

1 24311 - 24512 - 24315 

1 ABONE ÜCRET LERl 
c Tlirldye için Huiç içjn 

.1 a,.ı.tr 400 kurut 800 ı..r., 

• • 750 .. 1400 " 
ı:ı .. 1400 .. 2100 .. 

di 
ı ıtL Gelen evrak geri verilmez 

y ı Müddeti seçen nuıbalar ıo kurut 

1 j ol!ar· Gazete ve matbaaya ait itler 
. tfjjçin miidiriyete müracaat edilir. 

1 
ıot C.Zetemiz ilinlana mea'uliyetini 
•;t)abcıl etmez. 

Sf Bugünkü Hava 
m Dün azami hararet 32 , 

asgari 19 derece idi. Bu
itİn ruzglr lodos hava 

le açıkbr. 

ı·:;f fsua.11 
j di 
. fi 
1 

Yapma lisan 
meselesi .. ır• 

i ~ ' d Kardeşim Seli.mi. 
1 k' Çok enditeli ve elemli bir za. 

' Y : d'.manıma tesadüf etmesine rağ· 
in<• ""Ak d ba I men senm tam,, a na 
I Y 1 blrazdığm çatıcı ve batıcı yazıla-
b 1 b ra cevap verilim onlardan ziya 

1 çı 1 ~e sana ehemmiyet venliğim 
'E 1 içindir. Yoksa, dikkat etmit'in 
1 1 rr. dir, l>«ı pek gırtlağıma baaıl
I b; ' ''O.azsa c..vap vermeyi istey"1ller 
K ! .J'den değilim. Zaten cevap olsun 

1 h . " para olıun elhiiaıl verilebilecek 
'( F 71 ' e r ne olursa olsun benden kolay 
kı r şhlay çıkmaz. Buna, yalnız na
lın 1 eısihat bir iıti~na teıkil eder . 
m eı 

tr 
1 

rr Sana aöylemeaem de bilirsin 
iy 1 Tki, ben iyi kötü, çok veya az ka 
d· bnaatinde müstakil ilmayı her 
'n:' 1 

t 1,eyin üstünde tutar bir adam 
Şi ' tiolduğum için benimle F alib 
'gİ ı.Rıfkı Beyin (Yapma kelime) 
8< .' dlıakkında birbirine uymayan 
na' ' g fikirleri (Milliyet) sütunlarına 
VÜ ; bdercetmif olmamızı bir garibe 
·u 

1 
yolarak zikretmekte pek mi.ne. 

El 
1 

liyoktu. Neden? .. Çünkü evveli 
i.'U ~ r hen fikir neşreden bir adam ol
Sa ~ mak iddiasında değilim. Yani 

kendi fikirlerim vardır amma 'ili ı 

'eı 
1 

bunların ba,kaları tarafından 
Dİi r ~kabule değeri olan şeyler oldu
pu / f ğunu aklımdan bile geçirmem 
de 1 ve böylece çok rahat e<lerim. 
oa i (Sonra da bir gazetenin ayrı ay
y 2' 1 " rı sütunlarında imzalarile yazı 
!ır !! yazanların böyle arka safta kal 
ı>e: I mış me5eleler hakkında ayn ay 
H< n dü,ünmelerinde yo)ı;uzluk' 
mı 1 ıı yoktur. 

t 1 Zanne<lerim sen de ayıpla-
<ı lı ı mazsın: Ben yapma keliınele
"l rin ya.ayacağına ve liıanın bün 
a lı 7esine girebilecetine kail eleği 
Ö) lim. Burada yazmayı zait gör
•• c 1lüğüm bir sürü misali yüz: yüze 

ç aeldiğimiz zaman sana ıöyle-
1 rim. Benim, dil bahıini (islen
c .,İıf sığır dili) telakki ettiğimi 
t unnedişine gelince; bu fena 
ı lıir bulut değildir. Yalnız dik
e bt etmemitıin: Ben "görüttii 
i ltimüz dil., hakkında ya.zı yaz-
m14tım. "Senin ve benim., aığır 

lıimıı:ıa dair bir riYa7et te yok 
z...-derim. DiHmiz:in ;. koku 
lu olması da pek muhtemel 
değil. Çtinkü biz kurumlu mu
harrirlerdeın cfetiliz. Yazında 
botuma ıılden dijer bir cihet te 
yapma kalimeyi kundanya 
beozetifimclen tutturarak he. 
nim ayaklarımla düşündüğümü 
tlfll'i sörmendtr- Azis kardetim; 
ben neler bilirim ki, kafatile 
bile düşünemes. Ben ~er a
yaldenmla dütünüyor veya o 
tesiri yapıyorsam bunu bir ayıp 
telakki etmemelisin!. Ayağile 
yazı yasanı acayipten telakki 
edip para ile seyrettiriyorlar . 
Benlmlci daha enteresan deiil 
ıni? Bunda işe fecaat manzara
sı verecek ne var?. 

Gel gelelim: "Böbürlenmek., 
kelimesinin tercüme edilip e<li
lemiyeceğine ... 

· Sen, bunu - benim müsaa
demle - (ae pavaner) maata
rile fransızçaya tercüme et
mitıin. Bilmem sen de baktın 
mı? Ben bu maatarı dikaiy&. 
nerde aradım. 

( Se pavarıet') ( tavua kuşu gi 
bi gezinmek) manaıPM geli
yor. Biz de bunun mukabili (ku 
nım satmak) tir. Böbürlenmek 
değil. Böbürlenmek, küçük ve 
zaif bir !eyin bir i§i bahane ede 
rek kuvvetli bir haa tavurlar al 
masına ve iddialar yapmasına 

derler. Görüyorsun ki; senin 
bulduğun (se pavaner) bunun 
tercümesi değildir. 

Mahaza, fransızçayı veya di 
l!er bir lisanı türkçeyi bildiğim 
kadar iyi bilmediğ'm için böbür 
lenmenin tam karJılığı olaını
cağım ciddi bir iddia olarak ıl~ 
ileı·i süremem. Llitfu ta
vassutuna rağmen daha 
fransızça kartılığı buluna
mıyan böbürlenmek ke
limesi iyi intihap edilmiş bir mi 
sal olmıyabilir amma bu fena 
intihap her lisanın bünyesinde 
hususiyetini teşkil eden tercü
mesi gayri kabil kelimelerin 
mevcut olduğu hakikatini zaif
latmaz değil mi? Bana tekrar 
cevap verip vermiyeceğini bil
miyorum. Eğer cevap verirsen 
iki şeyi unutma: Birisi bana bir 
kac yapma kelime göster ki. li
sa~ın yani halk dilinin bünyesi 
ne girip yerleşmş olsun. ikinci 
si: Benden başka cevap ta bek
leme! 

FELEK 

TEŞEKKÜR 
Sevgi1i zevcim. ve aziz pederimiz 

!klanik eşrafından merhum Mehmet 
Ziya Beyin cenaze merasimine işti
rak ~~k ve aynca tahriren taziyet 
etmek lutfunda bulunan ı.evatı kira
ma ayrı ayrı beya.nı teşekkür etmeyi 
teessürümüz mani olduğundan te
fekkürün kabulünü rica eyleriz e
fendim. 

Refikası: Rukiye Ziya 
Çocukları: Hayriye, 
Nafiz . Emin. S~at. Nafi 

irtihal 
Nafia Nazırı merhum Mahmut 

Pa~nın haremi ve Paris Sefiri esba 
kı Salih Münir Paşanın validc•İ 

Bider Hanım vefat etmiştir. Cena
zesi bugün saat 12 de Beşiktaştaki 
hanelerinden kaldnıla.-ak öğle na
mazı Sinanpa~ camünde eda edil
dikten sonra Yahya Efendiye nakle 
dilt:cektıir. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 15 

BAŞIOÖNÜKLER 
lbrt1him N~cmi 
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Dar bir koridordan iki üç 

1 adım atınca, iç içe iki odanın 
Lir araya aelmeaile salona ben 
setilmit olan bir yere &iriliyor 
du. 

- Affe<lerainiz, 5alonumuz 
ı öyle aenif, mubtC§em salonlar 

dan değil, ama ... 

Neriman Cemtit Hanım, 
"'Muhtetem,, sıfatının üzerine 
hafifçe basmı~tı. Ahmet Nebil 
nükteyi anladı, fakat anlama
mış gibi görünmek iate<li: 

- Estafurullah .. Pek gü
zel.. 

t -- Sokrat'ın dediği gibi, 
ev ne kadar küçük olsa hakiki 

, dostlıua yeter. Değil mi? 
- Şüphesiı. Hanımefen

di .... 

yemek pitiriyOF .. 
- Aman, ne zahmet, efen-

dim, adeta mahcup oluyo-
rum. 

- Sizi kocamla da tanış-
tırmak iıterdim ama bugün 
fevkalade bir iti çıktı. 

- ln,allah batka bir gün 
tanı,ırız, efendim . 

- Ey, anlatın bakalım, ae 
ce neden uyuyamadınız? 

- Bilmem neden, bir tür
lü uykum tutmadı. Göııürnü 
kapar kapamaz bir talcnn kaı-ı 
tık rüyalarla uyanıyorum. An 
cak sabaha kartı uyuyabilmi
tım. 

- Karıtık rüyalar ha? Bi
lir misiniz, Nebil Bey, ben 
ocenlte ilimlere adeta İnanırım. 
Rüyalarınızı anlatın da size ta 

Dil işleri : 7 Mektep ihtiyacı karşısında 

Dil sadeleşmesi ve dil yenileşmesi Mi/[iııef • Ç~cu~ .Ye~.ilerinin. bu 
"7 • muşkülunu halledıyor 

Mehmet Şeref Beyfendinin mektuplarına cevap 
Çok sevgili Ye ııayaıdeğer na buyruk,.luğunu yeniden an. 

amc:acrillll, ladık. U:ıun süren, zikzaklı bir 
Mektubunuu h~eıı cevap yol kovalıyan yüz yıllık döğüf

vennediiimi affettirmek için meden sonra işte bugün itin ba 

Kız muallim mektebi 
ilk önce ellerinizden öperim. tına geldik. Litin aılından yeni B kt b ta} b J 
Geçmitin ve toprağm karanlık ve türkçenin kendi(ses düzeni) U Sene me e e e e a lDMlyOr, 
örtüaü altmda kalan babamı ve (yapı düzeni) ne uygun bir ı •• b k • • d b }}• d " ·ı 
ve çocukhığumu hatırlatan tat alfabe aldık. Bununla da geçmi IDUSa 3 8Dln neticesi e e l egı 
lı ve sevimli hitabınız yüreğim tin bir çok kusurlarına, kab~- . 
de çok camı bir ııevinç uyan- hatlerine perde çekmit olduk . 
dırdı. Şimdi köprünün batında dü-

Unutulmu9 ve l>«ıden bat- tünüyoruz: 
ka kimse tarafından hatırlan- Bin yıldan beri dilimi:ı:e gir
maz aandıiım o zamanları ba mit ve kullanıla kullanıla adeta 
na arrdırdığınız için size can- bu dilin malı kesilmiş olan ke
dan, yürekten teıekkürler ede Iimeler vardır. Duvar, heybe, 
rim · dülger, sokak, cadde, çarşı, bey 

Sizi ve beni uğraıtrran çe- gir, kitap, kalem, mürekkep, fi. 
tin dil davaama gelelim: kir, hava .. ) gibi laflan bugün 

Kırk yıldan beri Türk dili- herkes söyliyor. Kimse bunla
nin öksüzlüğünü gidermek için rın (diviir, aybe, dürüger, suk 
çalışan elleriniz nur olsun. (veya) zukak, cadde, çarşu, 
Öteden beri bu yoldaki tek tek barglr .. ) Arap ve Acem aaılla
çalıtmaların basılarak ortaya rmdan geldiğini aklına bile g&
mal e<lilme<liiİDe' kederlenir, tirmiyor . 
dururum. Amasya müverrihi Bunları atalım da yerlerine 
Hüaamettin Efendinin, mual- Türk köklerinden yeni kelime-

... 
• 

lim Vahyi Beyin, Hüseyin Ka !er uyduralım diyecek ortada -
zım Beyin, Samih Rifat Be-: kimse yoktur sanırım , K~z. Mualli".' ~ektebi 63 senelik ı çen talebe bulunacaktır. 
yin de bu yolda çalışmaları İtte benim (almnuş alınmış- ,"mtı olan bır ırfan yunınızdır. Tatbikat mektebi 

f k k ki b 
Mektep 1285 tarihinde evvli ra•~n . . 

varını,, a at ne yazı , ü- tır) dediğim kelimeler bu tür- had nihar' 
1 

k . ed.
1
r:-•: Mektebın yanında 5 >ınıflı bır 

t .. b l h' t k a. ı o ara tesıı ı ımftir. 
un un ar ya lÇ or aya onma lü konuşma diline kadar girınit ilk zamanlar uzun seneler melı:tep ilk mektep vardır ki burası tatbikat 
mıt, yahut yarım kalmıttır. U- ve türkçeye geçerken mal ola- mektebidir. Talebe burada tatbikat 

çok az talebe ile tedrisata devam 
marım ki, sızın (Dilimiz rak aslını unutturmu~ olanları- etınittir. Mektep bilahare Lalelide görmekte ve u<ulü tedri•, mektep 
• Türkçe) eserimiz tam olarak dır. Bu aı'bı' kelı'melen'n tü''rkçe- d idaresi burada tatbiki bir surette "' iğer bir müsait binaya oaldetmif 
ortaya çıkar da hep faydalanJ- nin ses ve yapı du .. zenlerine gösterilmektedir. ve sonra da Çapada Münir Pş. ko-
nz. mümkün olduğu kadar uyması oağına taşınm1 ~tır. Mektep buraya Mnallim mektebine girmek 

Türkçenin kendi batına bir nı elbette isterim. Arada uymı- gelince leyli olmuştur. isteyenler 
dil olduğu davasında, sanırım yan kalırsa onlar da -ba§ka dil- Bu 1327 tarihine tesadüf etmek Maamafilı kız muallim mektebi. 
ki, artık bugün kimae kartımı !erden ~elen- (limon, kestane.. tedir. Fakat bu konak 1334 tarihin
za çıkmaz. Dünyada kendi ba- ilh) kelimeleri gibi müstesna- de yanmış v<' yerine ~imdiki yeni 
tına tanınan bütün dillerde bu !ar arasında kalır ve dilin ben- bina inşa edilerek m<'ktep binaya 
(başına buyruk) luğu gösteren liğine ve başına buyrukluğuna çok mÜ•aİt şera<tle nakletmittir. 

ne g-irmck iatlyenlerin ınüıabaka im 

tihanları burada yapılarak Buru 
ve Edirne kız muallim mekteplerine 
nakledileceklerdir. Müeabeka imti-

neler varsa bunların hepsi türk dokunmaz. Yeni bina mektep olaı·ak inta edil- hanlarınm neticeıi henüz alınmamı§ 
çede de vardır. Bilebildiğimiz (Alınan iyi alınmıştır) diye diği için h<r türlü tertibatı havi bu tır. Müsabakaya 205 talip iştirak et

tarih içinde türkçe. Çin, A- bir düstur kabul etmedim. Ben lunmakladır. mittir. Bunlardan muvaffak olanlar 
eem, Arap, Rum, ltalyan, cc iyi olan sade (alman) değil- ' Kız muallim mekteb;nin şimdiki gön<lcrilecektir. 
Fransız ... gibi birçok milletle- dir, (kazanıla ) ve (benimseni- müdiirü tec"üheli maarifçilerimiz- Ders 79 eylülde 
rin dillerile münasebette bu- len) dir. yoksa kendilerine den Halit Ziya Beydir. Mektep ilk Md<tepte ikmal imtihanları de-
lunduğu halde bile "benliğ,.i Türk şairi, T rk alimi derneğe tesis edildiği zamanbr ve onu takip nm ctm<'ktedir. ıs eyliılde bitecek
ni kaybetmemiştir. Bunlar a- bile ut nara!i ( ·ua<ayr nım) , eden uzun '~ocler ••mkh hocalar ti. Tefrisala dn 19 eylulde ba~lana· 
rasında yalnız Arap ve Acem (ulaınayı rom)adını takır.an tarafından idare e<lilmiştir. 
dilleri, kelimelerinden başka, dedelerimizin kendi aralannda Şimdi mektepte •ekizi erkek ve 
imla, istikak, tertip kaideleri en iki•i homm olmak üzere 20 kıy· ' uydurma bir ·yazı dili olarak 

· d d'l' · be b kt "" metli mua1!im ·\'ardır. 
nı e ı ımıze ra er so ugu kullandıkları ve halktan kimse 
için türkçeye hayli zarar ver- nin bir ~ey anlamadığı Arap ve 
mittir. Fakat bunda bile cümle Acem alacasrnı iyi görmekten 
teşkilatı bozulmadığı için a>ıl çok uzaktayım . 
türkçe gene "benliğ,.ini l<oru
yabilmittir. 

Elimizdeki en eski Türk ya
z111run içinde Arap ve Acem ke 
limeleri yoktur. (Orhon) abide 
!erinde yalnız yazının dikine ya 
zılması gibi bir Çin izi görüü
yor. Fakat buna kartı içinde 
Çin tutsaklığına kartı da bat 
kaldırma duyguları okunuyor. 
Kudatkubilik te Arap ve Acem 
kelimeleri azdır. Adeta yüzü 
geçmez. Fakat vezin ve tarz, A 
rap ve Acem edebiyatından te
sir duymağa ba,landığını göste 
rir .Bundan sonra artık gittikçe 
Arap ve Acem nüfuzu artar. 

Görüyoı>sunuz ki, saygıdeğer 
amc:ımdan düsünü~çe pek ayfil 
rı kalmıyorum'.Be.ı de (Öz türk 
çe} ye dogru g't.nek ::tiyorum, 
fakat bu gidişte b:itün Türkiye 
halkıyle beraber yürümek şar
tıyle .. Onları arkada bırakarak 
bugünkü kullamşt. n düşmüş 
bir ~ürü kelim~yi dilimize al
mı:k davasın'1 kull:arsak eski 
(Arap - Accm argosu)nun 
yerine yeni bir (Uygur - Ça
gatay argosu) çıkarmış oluruz 
diye korkuyorum. Bunun için 
de (Öz türkçe) y( halk dili yo- J 

!undan gitmeyi özliyorum 1 

!:ınıf ve tolele ededi 
Heli hazırla mektepte dokuz sı-

nıf vardır. Buna nazaran 4 şube 

mevcuttur. 
Talebe "deC.i :ıso di.-. M·ktep bu 

sene 89 me7Un hanım vcrmif ve bu 
geni rnu~llim hanımlarımızın hepsi 

tayin cdi!mi~lerdir. 
Şimdiye kadar mektebin verdiği 

mezun :ırlccli ise 1770 dir. 

Talebe alınmayor 

Bu sene mektebe tıtlebe alınını· 
yaco.k, mrvcut talebe kadroo;u ile 
teOri:ııata devam edilecektir. Birinci 

sınıfta ynlnız geçen seneden kalan 
talebe ve tatbikat mektebinden ge· 

Yangıı: 

caktrı-. 

Buda 
Bir mesele 

(Başı 1 iııci sahifede) 
Otobüs seferleri yapılması 

düşünülürken bu maddeye isti
nat edilmektedir. Yalnız kayde 
dilen seyri seferin karada da ya 
pılıp yapılaınıyacağı nıe•elesi 
müphemdir. Bunun için ayrıca 
bir müracaat yapılması lazım 
geldiği kanaatinde olanlar var
dır. 
Aldığımız malumata nazaran 

tirket esas üzerinde Belediye 
ile anlaşabildiği takdirde bu ci 
hetin halli için Hükumete mü
racaat edecektir. 

Bir yüz yıldan beridir ki, bu
na kar'ı da bat kaldırdık. Me
deniyeti artık Şarktan değil, 
Garptan almaia b .. ladık. Bu 
halde medeniyet bağımız kal
mıyan Arap Ye Acemden de 
yüzümüzü döndürnıüJ olduk. 
Dilimizin "benliğ,,ini ve "ba,ı-

Her zaman derin bilgi ve gör 
gülerinizle yol göstericiliğiniz; 
özliyerek ellerinizden öperim, 
sevgili amcacığım. 

A._:N.Aı::>C>LlJ 

bir birioi tutmaz feylet-di ki 
hiç biri de habnmda kalmadı, 
Hanımefendi. 

- Vah, vah! Halbuki rüya 
tabirini de ne kadar severim. 

- Hayret: Böyle ıeylere 
gerçekten mi inanırsınız? 

- Siz inanmaz mısınız? 
Ben hayatmıa birçok defa fal
ların,_ aynile çıktıima rast gel 
dhn. 

- EYet, buan görülen bir 
rüya aynile vukua geliyor. Ba 
ı:ı kere falcılar da bir takrrn 
9eylerde ieabet gösteriyorlar. 
Fakat bunlar tesadüf kabilin
den ... 

- Hiç te değil. Bakın is -
pat edeyim: Verin bana sol 
elinizi .. 

Ahmet Nebil titrek elini 
uzatırken , Nimet Hanrrn içe
riye girdi . 

- Safa geldiniz, Nebil Bey. 
- Teşekkür ederim, Ha-

nımefendi, benim için yorul
duğunuzu haber aldım. 

- A! Yorulmak ne demek? 

SİGORT ŞiRKETİ 
lbrahim NECMi Türkiye h Bankas: tarafından teşkil edilmiştir. 

OSKÜDAR, Hile Sinema
smda KAMÇILI MEDENİ 
YET Duhuliye 10 kuru1tur. 

Adres: ı T elefoo: ı Telgraf: 
4 üncü V11.kıf Han Is'. 531 fmtiyaz 

gecikti. Hemen yemeğe mi o- 1 Nebilin çenesini gıdıklıyordu. 
turursunuz, yoksa Nebil B.,y - O! Ne interessant bir el! 
biraz yorgunluğunu alsın mı? Çok tuhaf! 

- Ne dersiniz, Nebil Bey? - Neler göı·üyonunuz, ba 
- Nasıl emrederseniz, Ha kalım, Hanımefendi? 

nunefendi... Neriman Cemfİt Hanım, 
- Biraz sonra, anne.. birden biı·e batını kaldırarak 
Nimet Hanım çıkınca Ne- Ahmet Nebilin gözlerine derin 

riman Cemşit Hanım, Ahmet derin baktı. Sonra oazlı nazlı 
Nebilin sol elini iki elile tut- gözlerini süzerek: 
tu, içini açtı,· hafif hafif ok- - Neleı·, neler! .. Ama hep 
tar gibi dokunuJlarla çizgile. sini size söyliyemiyeceğim. 
rine baktı. Bu sırada, Neriman Cevabını verdi. 
Cemşit Hanrmın eğilen başın- - O! Neden? böyle falcı-
dan, Ahmet Nebile dokundu- lıkolur mu? 
rurcasına yaklaıan vücudün- - Sizde çok kuvvetli bir 
den en sevimli kokular yayıh- sevgi kabiliyeli var, Nebil Bey. 
yor, Ahmet Nebilin çarpan Hayat çizginiz hep aşk çizgile 
yüreğinde bir gün evvelki ma rile karı,mıs. Ömrüniiz sevda 
ceranın hatıralarını canlandı- ile geçecek, galiba .. 
rıyordu. Delikanlı gözü önün- - Ne garip! Ben ise sevgi
de eğilen bu başın gür, kıvır, ye çok kabiliyetim yok sanıyo
kıvır, siyah saçlarını koklama rum. 
mak için kendini zor tutuyor- - Yanlış! Siz sevgi için ya-
du. radılmışsınız .. Ne maceralar, 

Bu saçlar, bazen başın hne ne maceralar ... Kendi hayatını
ketlerine uyarak kalkıyor, ade zı yazsanız yiizlercc roman çr
ta dudaklarına yaklaşıyor, son kabilecek ... 

~ ·~I · he bundan 

di? 
Neriman Cemıit gülüm.siye

rek bir kerre daha delikanlının 
ııözlerine baktı. İki çift 11özün 
bu ikinci defa çarpıtması iki 
ııencin de yüreklerini hoplata
cak gibiydi. Neriman Cem,it 
Hanımın gür kirpikli kaca göz 
!eri manyatizma etmek iater· 
mit gibi Ahmet Nebilin gözle
rine dikilmitti. Bu gözlerin 
kapkara bebekleri sanki birer 
ateş parçası gibi ;:lelikanlınrn 
yüreğine kadar giriyordu. Bu 
sihiı·baz baktının önünde Ah
met Nebil gözlerini krrpmağa 
mecbur kaldı. 

- Hemen hemen ba9lamış 
gibi ... 

- Yok canım! 
- Emin olun. Benim falım· 

hic aldanmaz. 
·_iyi ama ... 
- Nebil Bey, niçin böyle İn 

kar eder gibi davranıyorsınız. 
Geçen gece Muhteşem Nihat 
Hanımların süvaresinde sizin 
için birçok maceralar baş:~ma 
dı mı? 

Fransız murah
hasının beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
kumeti bir bakım mukabil tek· 
liflerde bulunacaktır. Çünkü 
Ftanu hükfuneti husuai birik
tisadi sistEme sahip bulunan 
bir devletin - diğer hükumet
ler tarafından alinan müdafaa 
tedbirleri yüzünden mazur bir 
mevkie düttüğünü iddia etınek 
le beraber - başka devletlerin 
iktisadi sistemlerine hücum et
mek için harici ticaret inhisarr
nın kendisine siper edilmesini 
mümkün kılacak her türlü ha
reketlerin önünü almağa çalış
mağa azmetmit bulunmakta
dır . ., 

Nihayet komisyon iktisadi 
ademi tecavüz misak! projesi
nin ve bu mesele hakkında Ce
miyeti Akvam büyük meclisin
ce tasvip e<lilmek kaydi ihtira
zisile yapılması muhtemel di
ğer teklifleri tetkik etmek üze
re husuıi bir komite teşkiline 
karar vermiştir. 

Komisyonun içtima devresi 
nihayete ermittir . 

CENEVRE, 5 (A.A.) 
M. Marinkovitch, M. Flandin'e 
Hoover teklifinin tatbikinden 
müsiahsel fedakarlıklan hükii
metinin yüklenmiyeceğini söy
lemiştir. Bunun üzerine heı· ik' 
nazJr bu hususta beynelmileı 
bir istişare ihtimalini derpiş et 
mi~lerdir . 

işler çabuk 
Bitecek 

(Başı 1 inci sahifede) 
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yüz yüz elliden fazla tahmın e
dilmektedir. 15 eylfıle kadar 
müracaat etmiyenlerin etabli ce 
vesikası almak ve istemek hak- fu 
kı sakit olmaktadır. sa 

Garbi Trakya Türkleri di 
Alınan malumata nazaran sa 

Garbi Trakya'da 90 bin kada• 
Türk vardır. 

Etaôli Rumlar 
Şimdiye kadar vesika alma!< 

için komisyona müracaat etmiş 
olan Rumların mikdarı 70-80 
bin tahmin edilmektedir. 

IST AN BUL, 5 (A.A.) 
Muhtelit mübadele komisyonu 
altıncı tali komiıyonu riyase. 
tinden: 

lstanbulda bulunan Türk 
tebaaa Ortodoks Rumlardan e
tabli vesikası almak üzere İstaıı 
buldaki tali komisyonuna he 
nüz müracaat etmemiş olanla· 
ra etablilik sıfatlarının tetkik 
edilmesi içio mezkur komisyo
nun Mis sokağındaki kalemle. 
rine müstacelen müracaata da· 
vet edildikleri ve kendilerine 
verilmiş olan son mühletin on 
beş eylul 1931 tarihinde niha
yet bulacağı hatırlatılır. 

Bu tarihten sonra tlll komis 
yonu· artık etabli vesikası ver 

,.miyecektir. 

SAHİR OPERETİ 
Altı aydrr hazırlanmakta oı..n bu 

büyük opet'tt peJc yakında Beyot· 
lunda tems>l cdiı.iyor. Mori$ Şova! 
ye ve Janrt MaltdorıaWI Atk Rcgni 
Geşiti ile şöhret kazandılar . Para
muntun bu büyük opcre-tini Ncvart 
Suat HM>ıml.a Cemal Sahir Bey 
t , .ı110il edecektir. 

olacak mı, Hanımefendi? 
- Neden olmNın? 
- Aman, anlatın bakalım, 

ne olacak? 

- Y o... Hepsini birden o
lurmu? Şimdi yemek yiyeliın 
de ... 

- Canım, benim karnım hiç 
aç değil... 

- O! Ya bizim karnımız? 

- Affınızı rica ederim. Hak 
kınız var. 

- Öyle ya! Siz bütün gece 
uyumamıtsınız. Sonra sabaha 
karşı dalmışsınız. Geç vakta 
kadar uyuduğunuz için daha a
cıkmamıtsınız ... 

- Evet, efendim. 
- İyi ama, ne biliyorsunuz-

ki burada daha sabah tan yeri 
ağarırken geleceğinizi düşüne
rek uyanmış insanlar yok?. 

- Aman, Hanımefendi, 
böyle bir bahtiyarlığı ümit .,. 
debilir miyim 1 
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11 eyliilde deniz yarışı 
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Küllük nası yer? 
Evkafın burada yapacağı 

pek çok iş var 

• 

Paris Darlilfüououodan oıeıun 

Diş Tabibi 

Mehmet Rifat Be-y 
CığaloglundJ Kapalı fırın kaqı · 

sınd&l<i ınuayenehmesinde hastab 

r "' kabul , c tcJa\İ etmektedir 

-BONO-
Gayrimübadiller bonoları
na talip olanların müraca
atları. Balıkpa zar Maksu
riive Han No. 35 M. Dervis 

Dördüncü lcra memurluğundan: 
Tamamına 19909 lira kıyın t talııdir 
edilen Şeiıza<kbaşmda. Firuza.ga 
mahallesinde atik iıkerrc 1, 1, mü
keırre ve ı mükerre ve 1 mükerrer 
ce3dit 3 !la 7 ve 3 mı. 772 ve 3 ill 
cedit 3 i la 7 ve ili 712 ve 3 'lu 
l.arla mürakkam beş bap dükkan. 

mü~tecn•ı bir bap apartırr .... ın nısı f 
hissesi açık arttırn1aya vazc <lı ·n i:! 
t>Lup 1C)..9.931 tarihirıcle ~artna.me, 

divanlı.a.ru:ye talik edilerek 13·10· 
931 tarihine müsadif ~alı günü ~at 
14 t<:n 17 ye ka.da.r İstanbul DördU.ı 
cü İcra dairesinde açık arttırma. ile 
~~llacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi teminat akçesi alınır. 

Müt<:rakim vergiler ile beJ.cdiyc re 
simlıeri vakıf ica.resi müştcxiye ait
tir. Hak!arı tapu sicilleri ile sabit 
olmayan ipot<:k.li alacaklılar ile di
ğe.c alakadarların irtifak hakkı sa· 
hiplcrinin bu haklarını ve hu.suısiyk 
faiz ve mesarife dair olan iddiaları
nı il.in tarihin.den itıbarcn 20 gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle sabit 
olmayanlar s:ıtış bedelinin paylaş

masından hariç kalırlar. 
Alakadarlarının yeni icra ve 1f

Jas kan.ununun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tevfiki hareket etme 
lcri vıe fazl.a mallı.mat almak i~te· 

yenlerin 93(}.931 dosya numaraoıiyk 
İstanbul Dördüncü İcra memur!ugu 
na müracaatları il.in oluınur. 

lstwbul Dördüncü lcra Memur
Jugundan: Arşını 30 ar kuruştan, 

tamamına. 63 lira 50 kuruş kıymet 

takdir <'dilen, Boyaetköyünde, atik 

Reşitpa'j<I, cedit Salih Bey sokağın 
da, atik 1 mükcrre ve cedit 12 nu· 
maralı 245 mürabl>a arşın müfreı 

Edirne 15 nci hudut taburu ku
mandanlığından 

İhale tarih ve guı:leri 
Ktt'as Çinsi Miktarı Münakasa Tarilı Gün Saa 

kilo şekli 

Edime: 
o • 

Hudut Tabur XV. Dakik 
,. Sıgrr eti 

82000 kapalı 20-9-931 pazar ~ 
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" 

,, Sade yağı 
,. Tuz 
., Bulgur 
,, Pirinç 
.. Makarna 
,. Nohut 
,, Fasulya 
,. Şeker 
,. Kuruüzüm 
., Z. yağı 
,, Sabun 

1600 Aleni 
2500 
2000 
3000 
2500 
2500 
2000 
1000 
1500 

.. 
.. 
" .. .. 
" ,, 
.. 
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" .. .. .. 
.. .. .. " .. .. " .. 
" " ti H 

.. " " .. .. .. " " 
" " ,, " 

" " 
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" ,, Sirke 

200 
900 
200 .. 21-9-31 pazartesi ,, 

.. 

.. .. 
.. 
.. 

.. 
" .. 

.. K. soğan 
,. B. pe} nir 
,, Zeytin 

" Çay 
,, Gal' yağı 
,, Odun 
,, Arpa 
,, Ot 
,. Saman 
.. Patates 

1800 
2000 
2000 

120 
3000 

120000 
50000 
24000 
26000 

7000 

.. .. 

.. , . 

.. .. .. .. 

.. " .. .. 

.. .. 

.. .. 
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Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

.. " " .. ,. .. 
" o " .. '9 H 

.. ,, ,. 

.. .. " 
" .. .. 
.. .. " .. .. .. 
.. .. .. 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla (19) büyük kazan (49) 
küçük kazan (830) karavana (31) kepçe (52) kevgia (33) sÜ?:
geç (26) tava (33) saplı (277) kapaklı bakraç satın alınacak· 

tır. Miınakasa 17-9-931 perşembe günü saat 15 te Gedikpaş'> 
Jandarma İmalathanesinde icra olunacaktır. Talip olanların kc 
misyona müracaatları. 

Tahlisiye umum müdür
lüğünder1 

Tahlisiye mevkileri için mahfuz nümunesi veçhile 2300 adet 
mz.a kapsal roket fişeğinin imali kapalı zari usulile münakasa
ya ı,;ıkarılmıştır. işbu fi.şeık ve kapıııolların Tüt'kiyede imal edil
mesi şarttır. Bu fişekler ile kapsollan imale talip olanlarm şart 
nameyi almak üzere Tahlisiye Umum Mii<l.ürlüğünc müracaaı 

etmeleri ve zarflar 27 EylUl 931 tarihine ınüsa.dif pazar güniı 
saat J f' e kadar kabul edilecek ve 28 Eyliil 931 pazartesi günü 
saat 14 te açılacağından zarfların 27 Eyltll 931 pazar günü saat 
on sekize kadar Galata rıhtmunda Maritiın hanında Tahlisiya 
Umcım Mü<lürlüği"41e teslim edilmesi. ve teklif sahiplerinin 2& 
Eyh11 931 pazartesi günü saat 14 te mezkiir mahalde Mübayaa 
Komisyonunda hazDr bulunmaları i1fi.n olunur. (2289). 

1 lstanbul k:Selediyesi ilanları 

Salı ) 
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NEŞ'ELIVIM ? 
..--....... .. , ... Be' dakika evet mOthi!# surette «llşim 

ağrıyordu. Muhakkak dün ak!\Jam üşü
müş olacafım. iki tablet" ASPİRİN .. 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
•ASPİRİN. in sizin de qrılarınızı ve. 
sinir bozukluklarınızı böyle çabuk ııe· . 

çireceğine eminim .. 

Manisa Asma Fidanlık
ları Müdürlüğünden 

18 Sahibinin se~ı baş mugannıyesı 

11 ~ ... m ~w~.~.~.;~ !.~q .. ~ .. ~ı~Pa~k~"'"'"' ....... _.. ................................ . 
BEIMI ıtlNLIR T~HK LİMTED liHKETİ 

' 

Türkiycde her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

i1anlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Reamilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

• 
Leyli ve Nehari 
Kı:ı ve Erkek lnkilap Liseleri Ana, ıı~, Orca 

Vse k sımları 

Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 
Resmi ders programlarını tamamen ııtblk cdı>r. F.cnehl lisan tedrisatı, ecnchi mekıeplcıinc kat.ivyen lüzum 
bırıkmıyıc.ık hlr mukemmelivcttedir. Talim ve terbh•• he} et' eri mcmkkctimiıin en !'iizidc mnaWm ,.c mü
rcbbfürindon mürekkeptir .• \na ve hab• pvrulırını f\f(fL."I' Ll~El.ERl\l". her lıu•u ıa la'11 hır emnivct 
ve huzuru kslple tc~lim edebilirler Mufa!'~RI izahoame vercceğiniı aLİre..;e gönd ·rilir) 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 2001~ 

Saraçhaneba,ında Miinir Pa,a konaklarında 

Kızi::~~kek Hayriye Liseleri 
ve Nehari 

orta
lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayda başlanmıthr. Tedrisat Türkçe, Fransızca ve ingilizc~dir. 
Talebe aabah eYlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak7am aynı vasıta ile evl•r:ne 

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

.----~ÇOCUK VELİLERİNE~ 

-
SALAMAND 

Gece gündüz yanar. 24 saatte bir defa doJduru 
Paris tıp akademisi tarafından tayin 
edilmiştir. Tehlikeli taklitlerden sakınınız 
Odun yakan sobalar günde üç defa 

doldurulur 
Salamandralara mahsus lnıı'il'z antrasit 

,, ,, Rus .. 
( Auer ) gaz makineleri en mükemmeli 
alımandraların tamirab taahhüt olunur 
Kuluçka ve ana makinaları ••• 

Yegane deposu: A. Hristidis, Galata, 
llaz•nn soka~ı. po<1a vakınında 'lia7.lı l lın köşe<inde 

, ~ 

1 

2500 ~ira Mükafat 
.ı 931 ikinci Kuras 

1 T eşrinievvelde Çekiliyo 

Manisa Asma Fidanlığmı (9700) lira bedeli kesifli iki 
kuyu ve bir havuzdan ibacet su tesisatı için yapılan münakasa- I 
a haddi layık görülmediğinden pazarlık suretile tekrar yir

mi gün müddetle münakasaya vaZ'edilmiştir. Talip <>lanların 
(!6-9-931) çarşamba günü saat 16 da Manisa merkez malmü

Ancak halk ve muhitimizin, zaman ve asrımı:ım terbiye ve talimce bütün istek ve dilek
lerine en faydalı yeniliklerine pek uygun yaşamağı bildiği için, açıldığı :ıamandanberi, 

evet, tam kırk yıldanberi hiç bir defa kapanmıyerak millete, milletin irfanına 
çok büyük hizmetlerde bulunmuş olmakla mübahi: 

durlüğü dairesine müracaatları ilan olunur. (2220). 

Jandarma imalathanesi müdür -
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için mevcut nürnune ve evsafı gibi kapa
lı zarfla {12000} adet ekmek torbası satrn alıncaktrr. Müna
ka~a 12-9-931 Cumartesi günü saat (15) te Gedikpaşada Jan
darma imalathanesinde icra edilecektir. Talipler komisyona 
müracaatla teminat ve tekliflerini verirler. Şartname imalat
haneden verilir. 

Istanbul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20,000 kilo pirinç: Kapalı zarf usulile ihalesi 22 eylİil 931 salı 
günü saat 10,5 da. 

15,000 ,, nımut: A<:rk münakasa usulile rhalesi 22 eylfıl 931 
salı günü saat 14 te. 

5,000 ,, seker: Açık münakasa usulile ihalesi 22 eylfil 931 
salı günü saat 16 da. 

Yukarıda dns ve miktarı yazılı erzakın hizasında gösteri
len gün ve saatte kaıpalı zarf ve açık münakasa usullerile iha
leleri icıra kılınacağından artnamelerini almak istiyenlerin 
ı- ~r gün ve vermeğe talip olacaklann hizalarmdaki gün vesaatte 
teminatlan ile birlikte Kaumpaıµ'da Deniz Levazımı Satın 

alma komisyonuna müracaatlan. 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 
15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük

sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
cıvarında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sa
bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 EylUI 931 
ıkşamma kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
;eraiti bi7.Zat mektepten alabilecc'kleri gibi posta ile de istiye
o:Jirler. 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat - Yerıköy istasyon tarikinin 22 1- 125 inci kilometro

sundaki Saray köpıüıünün tahliyesinin beton armeye tahvili ve 
17-9-931 perşembe günü saat 15 te ihalesi icra edilmek üzere ka 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur.Bedeli keşfi (10961) 
lira (08) kuruştur. Bermucibi kanun taliplerin depozito akçele
rini miistashiben yevmi mezkurda Encümeni Vilayete ve fenni 
husus icin de Başmühendisliğe müracaatları ilan olunur. 

umum'ye, iştehasızlık ve kuvvetsi:ılik 

büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 
l·u lan :!ız Her cczanc,.c satılır. 

Leyli - Nehari • Kız • Erkek, Ana ve ilk kısımlan havi 

ş E M S Ü-L M E K A T İ P 
1 Iususl Orta mektebi bu sene de ralebc kaydına başlamıstır Her gün kayıt yıpıhr. 

ıı. , .• , zivı, su ve bina itıharile pt k yerinde olan bu müesse se t~'?h e ~e talim un<urlan cibednden de 
milmrız. miı<te<nı bir nnıı;inllk ıçındedır. 

\-lektepçilik Aleminde kıdemi kad«r hüsnü mu\·affıkiveti ihlls ve ciddiyeti dürüst muame1A11 ile tanınnıış 
( ŞEMSÜLMEKATIP ) bu sene levll ıicrctlerdc de milhim tenzillr yopıcı~ur. Yavrulınnı uzviyet ve 
ruhi} eti. mıltlmat , e ah l:lkl mehmaemken 'c nıütenzın mll•bet bir terbiyeyt mazhar etmek isteyen çocuk 

velileri her hnl.!c hlr defa bu müO'se<eyi görmelidir. leıiyenlere tarifname gönderilir. 

A.dres: Beşiktat Yıldız. Tel. B. O. 2282 

---- İngiliz İnas Mektebi ~ ... 
Tedrisat 23 Eylfıl Çarşamba günü başlıyor. 

Talebenin kabulü™' müteallik matbu ieti~ evrakı mektepte ebe· 

veynini.ı emrine amatle tutulmaktadır. Londradan avdet edecek olan 

mektep müdiresi ebeveyni 16 Eyllllden itibaren Pazardan maa.da her 

gün saat 10 dan 12 1/ 2 ve 14 ten 16 ya kadar buJ edebileuktir 

Fatih • Çarşa nba'da: Ana ve İlk kısımlan havi 

HA YRIYE İLK MEKTEBi 

PROBAK· 
Tıra, bıçaklan 

Tomo· 
men mi 
hın iki 
ftrllt 
halin de 
imal e· 
dil mi~ 
hulun • 
mı" saıe>indc •vnı şeklide ve dt· 
j!;işme?. bir ke•kinliktedfr. 

) 

Birinci mükafat 750 li 
ikinci mükafat 250 
10 kifiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 

Türkiye iş Bankası 

" 
' 

15 senedenheri tedriıatındaki intizam ve ciddiyeti ile 
tanınmış olan mektebimiz kız ve erkek talebe kaydınıı. 

başlamıthr. Her gün müracaat edilebilir. 

1 

1~11m11m11"1t1m11mll"li"lilmiimllnlinı11m11m11m11m111m11m11m11m111m11m11m11ımnm11 

Nişanta,ı'nda Karakol karpsında 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
"Türkiyenin en eski hususi mektebi,, 

Tesis tarihlı 1885 
Yuva, ilk, orta ve Lise kısımlarını havidir. 

her gün 9 - 16 ya kadar müracaat edilebilir 
Telefon: B. O. 4039 

TARSUS AMERİKAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tam devreli 

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

Tedrisat 28 Eylülde başlar 

SEYRISEF AIN 
:\oterkez ıcentı: 

R. Uöt. Şubt A. 
zade ban 2. 2740 

Galatı l[öprü bil• 
Sirkeci Mühürdar 

TRABZON POSTASI 
MAHMUTŞEVKET PA
ŞA vapuru 8 Eylfil Sah 
17 de Sirkeci Rıhtımın
dan hareıketJe Zonguldak 
İnebolu, Ayancıık, Sam 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gire.son, Trabzon, Rize, 
Mapavri'ye gideceıktir. 
Döni.iştt Zonguldak yok
tur. Of, Sürmene, Göre-
leye de uğrayacaktır. 

ALEMDAR ZADE MEH

MET VAPURLARI 
Lüks Ye seri Karadeıai:ı 

postası 

B ··ı t VAPURU u en 1 Eyıııı 

Pazartesi 
ilinü aktam saat 18 de 

Tu .. tu•. n lnh·ı·sarı Umum-"ı Sirkeci nhhmından hareket-
le (Zonguldak, lnebolu, A-
yancık, Samsun, Ünye, Or-

Mu• • du·· rlu·· gv u·· nden du, Gireson, Trabzon, Ri· 
ze Mapavri ve Hopaya ) 
azimet ve avdette Sürme-

120 Kilo sarı yaldız vernik 9-9-931 Çarşamba 
' ne Vakfıkebir ve Göreleye 

metre yerli amerikan bezi 12-9-931 Cumartesi 
34 ıcalem elektrik malzemesi 28-9-931 Pazartesi 

uğrayarak avdet edecektir. 
Ylik ve yolcu i\)İn Sir-

BaJ.ada nevi ve miıkdarlan muharrer üç kalem eşya hizaların- kecide Vezir iıkeleai sokok 
da gösterilen tarihlerde pazarlıkla satrn alınacaktır. Nümune karşısında No. 61 acenta-
ve şartnameyi almak üzere taliplerin •her gün ve pazarlık için de i sine müracaat. Tel. 21037 
mezkur tarihlerde saat 10 da Gala tada Mübayaat Komisyonu- 1 iıııı•••••••••••• 
na müracatlarx. __ ... Beıiktaf ---111 

1 

Istanbul ithalat güm 
1 
ğü müdürlüğünden 
İstanbul Gümrük ambarlarile Sirıkeci Gümrüfti am 

vazedilecek hassas teraziler için yapılacak ayakların 10 
931 tarihine müsadif perşembe günü münakaı;aıı.ı: knı la 
ğr ilAn edilmiş ise de yevmi münakasa ahiren 24 Eylill 9 
şembe gününe tehir edildiği ilan olmıur. (2297) 

3 üncü Kolordu ilanları 

Hava kıtaat ve müessesatı 
ihtiyacı için 13 kalem tayyare 
malzemesi kapalı zarf usulile 
20-10-931 saat 15 te ihalesi icr1t 
edilecektiır. Tırliplerin şartna

meııini görmek üzere her gün 
1 öğleden evvel komisyonumu-

1 

za ve ınün.aıkasaya iştirak için 
de muayyen zamanda Ankara 

1 M. SA. AL. KO. müracaatları 

1 
ilin olunur. (167) 

••• 

I
' Kayserideki kıtaatı atıkeriye 
nin senelik ihtiyacı olan sade
yağı kapalı zarf usulile müna

' kasaya koymuştur. İhalesi 30-
9-931 çarşamba günü saat 18 de 
Kayseride Askeri SA. AL. KO 

, nunda yapxlacaktır. Şartname
! yi görmek itıteyenlerin hergün 

ÇİKOLAT 
c· E· M İ L . . . 

ve münakasaya iştirak 
!erin teminat ve teklifna 
rile vakti muayyeninde 
ride me2lkfir komisyona 
atlan. (279) (2272). . , 

Antalyadaki okıtaat i 
için 227021 kilo un kapal 
la münakasaya lronmuşt 
lesi 24-9-931 parşembe · 
at 16 da İ-epartada aske 
alm akomisyonunda yap 
tır. (Şartnamesi lromi 
muzıda mevcuttur). Tar 
İspartada asken satm a 
misyıonun<la şartname 

ve münakasaya girmek 
teminat ve teklifname) 
likte müracaatları. (258) 

... -•DİŞ T ABiBf 

HALiL ILYAS 

T'~~'mbo~~~!fc~~~~~";:'I !.!.~.jtru!.0!~.~ 1 
tedavihanesi. Hergün sabahtan ak ama kadar. .va1 __ Akaretler No._62 _ .. 

ŞE:KERCI 

H'A Fi z . Mu s TA FA 
VE ' MAHTUMU 

Bahçekapı Hamidıye caddesi JO 

Paris Beynelmilel diş 
kongresinden avdetle 
talarını kabule ba~lamı 
Babıal;, Ankara C•d 

No. 66 . .......................................... . 
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