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Gazi ve İzmir 
~---. Milli ınücadele tarihinde b-

hllrin ınüstesna bir vaziyeti, 
Uausı bir manaaı vardı. İşgal 

~~•ibetine uğrıyan İzmir.; 
.urk ~leti için sadece esır 
~r ~ehir değil, tahakkuku iç~n 
~tun millet tarafından, ant •· 

çıle:n bir fikir bir ruh, bir ide
li olınuttu. ' 
~ Reıit ve kabiliyetli m.illet· 

.. de huaaıiyetin derecesı pek 
>'iillaek olur. Çok defaI.r ga· 1 
Uplerin ölüm tehditleri, kuv
~etlerin kahir tesirleri bile OD· 

•ıı her vaziyet öniinde efıil· 
llıeğe icbar edemez. Unutma· 
llıll!ı ki milletlerin maddi kuv· 
~etleri yanında bir de manevi 
lllll""etleri ruhi hasletleri var· 
ılır. Bu ihl kuvvet biribirini it· 
llıaı:n etmedikçe, ayn ayrı bir 
kıynıet ifade edemezlm-. Hele 
l"Uhi kuvvetler asla ibınale gel
llıeı. Bütün hüsnü niyetlere 
r • k" "aınen muvafık ve mantı 1 sa· 
Yılan bir çok politika konbine
tonlarmın başarılmamuırun en 
>t\ı\rvetli ıebebi bahıettiğinıiz 
1>.•ikolojik teai;lere kıymet ve
rılınemesidir. 

g EylOI bütün 

. ;.. 

Unıumi harbin talii anlatıl
llıııtı: Kahraman ordumuzun 
"'1ıaalaiz fedakirlıklarına rağ· 
llıen neticede mağluplar zllm· 
~İnde kalmıttık. Türkiye; t.a· 
lıııı bu tecelliıi kar9111nda eğıl· 
llıeğe razı olmuı, az çok &diline 
bir lllağlubiyet sulhu imzala
llıak için ailô.hlarını ~d!rmi9ti. 
lialbukl orıun bu samımı muva
f11kati galipler karargabın~a 
"Yni aamimiyetle görülmemış, 
0 na, hak etmediği, layık olma· 
dığı muameleler yapılmıştı ... 

Türk milleti yalnız, bancın 
'l>e galip orduların tazy~ı .. It.ı.n· 
d" kalınıt değildi. Hancı dut· 
lrıanlarla el ele "eren H"';Y. ve 
huı_,.,_ tinin caniyane polıtıka 

k rtuluşunda bugün lzmirin 
Cümhuriyet 

t<ume f . "k 
ı1 da Türk ..,8tanına ecı a •· 
betler hazırlıyordu. Biri diğe
rinden acıklı olan bu mütevazi 
tazyikler, elbette milli ruh üze
rinde tesirsiz kalamazdı. Mem
leketin şurasında, burasında 
tezahür eden alametler, ruhlar
da bir fırtına kopacağını hisset
tiriyordu. lzınirin füzuli iıgali 
neticeyi tacil etmi9ti. Bu ha
ber; ıirl bir heyecan, infial ~e 
teeaıür halinde bütün milletın 
ruhunu sarsmıth· İzzeti nefsin
den, gönül evinden vurulan 
lürk milleti adaletsizliğe kar-' . . . 
tı gelmek için büyiik reıaının 
etrafında toplandı. Artık lzmir, 
0?un için mukaddes bir parola 
lıır nıihrap, bir kıble olmu9tu. 
Onu kurtarmadan kılıcını kını· 
11• koymıyacaktı. Nihayet 1922 

·~~esi eylôlünün dokuzun~u 
&unü bu gaye tahakkuk etmıt· 
r ' 1 • 

kurtuluşunu 
Türkiyesinin 
selamlıyor z .. 

~~-~-~~~~~~--~~~~~~~~~~-

iz mir ve .. Akdeniz kıyısı, daima ileriye koşan 
Mustafa Kemal evlatları için ilk 

merhalenin fethi ve yeni Türkiye_:;""' bina edilişidir 
.. ___ .,.....,.,,-----------,r------· "' Kocatepede üfürdüfil ıur lle 

-
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d JOA ..Jumlupınar mahıerın e, fuı-

I< . 

o~ 

tolla, kopardıj'ı kıyameti, 26 • 30 
Afuatoı ıünleri bu sütunlarda an · 
letmağa çalıtmııtık.. 

Gilzel Jzmirln kurtulclulu burll· 
ne, 9 Eylfıle, ait hatıramızı da bu· 
ırün, o meı'ut JiinÜn -uncu :rdı· 
na beıtığı gün, anlatmala çalııaca
fız. Şu kadar ki, bu milli büyük 
dramın ıon meı'ut ıafhaımı tetkil 
eden bu harekitı takip edmıleri, ya 
nsı kopuk bir ıinerna ıeridl ıeyre
der gibi bir vaziyette bırakmamak 
için 31 Ağuıtoıtan 9 EylQle kadar 
ki htdiaeleri de hül&.ıa etmeği mü-
naıip gördük .. 

• • 
31 _ Ağustoıta: 

Geçenlerde bu sütunlarda yi
lle Yazmıştım: Gazi, daha 26 
"ihıstos taarruzundan bir kaç 
Riin evvel bile kahraman ordu
lrıuzun hangi istikametlerde 
ile ı· 1 d h ebe 9 E liil .· Jzmirin kurtulduğ. u gün r ıyerek nere er e M" ar g 
" • 1 . ati kaydedıyoruz: 

Dün, 30 Ağuıtoıta, kopan kıya
metin mahıerini ıündüz aözile bir 
kere daha seyreden Gazi, Fevzi ve 
lımet Paşalar, (Çalıköy) de yanık 
bir evin avluıunda kınlc bir kagnl 
arabaıının ötesine, beriUne iliıiver 

~rerek kaç günde zmıre ~ara· - Türk orduları dokuz aene ev • , • K l 
lııleceğini hesap ve teııbıt et· ve) bu "n anavatanı dört_ ~n: lzmırın urlu uşu 
llıi~;~ unutmam; lzmire gir· kuıp f:vJır~n is~~:ü~ü:iu;:. Dumlupınardan fzmire 
~eden bir gün evvel, yani ey: lzmir~. ed:~z eylul yalnız 31 Ağusto~ - 9 Eglfıl 
lıfilün sekizinci günü idi. G~z~ On~ .•Ç''! d "il bütün bir Gazi baıkumandanın 26 Ağuı- (Devamı 4 üncü sahifede) 
a, kumandan büyük Erkanı lzmırlılenn eg ' ·· ··dür --------------·-----------. ....... 

nı 

Gazi Hz. 
Dün aabah .Yalova'daıı 

şehrimizi tqrif buyuran Ga 
zi Hazretleri aktam Sakar
ya motörü ile Boiaıı:içinde 
bir tenezzüh icra etmitler 
ve Beylerbeyi aaraymda bir 
müddet istirahat ettikten 
sonra ıekizde Dolmabatıçe 
aarayma avdet buyunnut
lardır. 

Hakimiyet 
Ve inkılap 
Fırka içinde yeni ce
reyan var.. diyenler 
hJ\1<ayı bilmeyenlerdir 

Dün Hakimiyeti Milliye Bat 
muharriri Bolu meb'uıu Falih 
Rıfla Beyden ıu mektubu al
dıkı 

"Son Pa.ta,, da bir kaç gün· 
den beri "Ankarada yeni bir ce 

· hlyan., batlığı altında yazılar 
çıkıyor ve aatırlar arasında aık 
ıık "Hlkimiyeti Milliye,, nin 
bmi geçiyor. 

"Hakimiyeti Milliye,, Cüm
huriyet Halk Fırkasının gaze
tesidir ve bu gazetede Cümhu-

1 

riyet Halk Fırkası reiılerinin 
ve programının düsturlarına 
zıt neşriyatta bulunmak kim-

i 
senin hakkı değildir. "Hfıkimi
yeti Milliye,, nin neşriyatına 
her zaman ve yalnız bir tek fi. 

ir cereyanı hakimdir: Bu ce-
reyan Türk inkılapçılığıdır. 

"Son Posta" nın yazılarının 
hepsini tekrar okuyup bugün, 
yann cevaplarımı vereceğim .• 
Şimdilik "Son Posta,, şunlan 
bilmelidir: 

1 - "Hakimiyeti Milliye,, 
de Halk F ırkuının inkılapçılı
ğına zıt değil, yanm aykın fi. 
kirler bile müdafaa edilemez. 

2 _ "Hakimiyeti Milliye,, 
Halk Fırkaaı programının ana 
esaslarına uygun bütün fikirle· 
rin münaka9aaı için serbest bir 
kürsüdür. 

"Hakimiyeti Milliye,, nin 
buı yazılannı okuyup bunu 
yeni bir cereyan zannedenler, 
hiç bir zaman Tiirk inkılabını 
anlamamıt olanlar, fırkanın re
iılerini ve fikir adamlarını tanı 
mamıı olanlar, Halk Fırkası
nın programını okumamıı olan 
!ardır. 

Falih RIFKI 

Umumt Netriyat ve Yazı Müdüt.i 

ETEM İZZET 

ur 1 .. 
l 1 • Perden_İn'- arkası •. 

Mücadele değil, muvazaa ! 
Vatandqların huzur ve sükClnunu ihlal ve if sa da 

hiç bir za~an imkan ve inkişaf verilemez .• 
Mücadele .. adıyla çıkan ve ancak 

12 ... t "IÜren hjr ömil.rden ıonra ta· 
tll edilen cazete na,lrleı-i hakkındaki 
takihat devam etmektedir. 

Bu ıazetenilİ meadut Y arıo ıaze 
t•ıi sahiplerinin muk•ıl oldufu reı· 
mi tahkil.at ile teyit eclilınittir. E
aaaen rumi tahkikat bir taraftan d• 
,,~ ederken gazeteyi eline alu her 

ke11 • 
- A .•.. Bu Yarın ... 

cllyordu. Gazetenin tabı, tertibi, ele
manlannrn çogu ve bütün tekli ter
tibi Y annın tipk11ı idi. Yarın da çalı 
tan Muzaffer Muhiddin, Üzeyir Av· 
ni, .Baımürettip Hamit Beylerin bu 
ıruetede sahiplik ve diler vaııflar 

,,e vazifeler almalan da Y arın'dakl 
ruh ve ifadenin burada da hakim ol· 
duluna veya olacağına ıüphe bırak· 
mıyordu. 

Vilayetin bu huıuota goıterdiil 
tayakkuz ve basiret yerinde olmuı 

ve yeni Matbuat Kanununun ruh ve 
ifadeaine temamen tetabuk eden bir 
hareket temin edilmi9tir. Kanunun 
valilere ve-rdiği gazete kapatma aa .. 
lihiyeti bu itibariadir ki tam zama· 
nında, yerinde ve bihakkın tatbik o." 
lunmuştur. Ka~ ıı muhalefeti, fikir 
ıerbeatliğini tnhdit etmiyor ,ancak bu 
nevi muvazaaların, vatandaşların hu 
zur, ve memlt ket emniyeti dahili 
yeıini aarııacak ve fikirleri binbir saf 
ıata ile tağşiş ve ihat edecek te,eb
büıleri menediyor. Mücadele Yarın 
ve Yılmaz g37etelerinin kendilikle 

Me•d.t M~dele .--••••İ ile alaJ..ad•r 
old•i• VUl7et tarafn:u:laa tah.alılr.vk 

..tfrllea Yarı• ıaaeteai hafmuh•rrir.i 

Arif Oruç Beg 

rintlen tatilinden ıonra huzur, aii· 
kiln ve nezakete kavuıan vatanda, 
!arın müfekkirelerindeld bu lıtira 

hat ve memnuniyeti ihlil edeb*celc 
bir teıebbüıtü, ve ... daha ilk nüıluı 
ıile bu havayı yaratmak lıtidadını le 

zahür ettirmlıti. Bu niyetlerle v• 
muvazaa yolu lle çıkanlan bir gaze
tenin kanuni ve yerinde olan tedbir 
!erle izale edilmlı olma11 hiç filplı• 
yok ki ıadece Türk vatandaşlarmın 

selameti fikirlerini muhafaza ile kal 
mıyacak, .. hürriyeti matbuat" mefhu 
munun takviye.ine bir kat daha fır
ıat vermiı olacaktır. Türk efkarı ,.. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ecep .Beyin seyahati 
Izmir Fırka teşkilatı teftiş ve 

tetkik edilecek •. 

Fırka umumi katibi Istanbulda fırka programı 
ve teşkilatı için de bir konferans verecek •. 

C. H. Fırkası katibi umumlıl R• 
cep B. dün fırka merkezine ıelerela 
bir müddet metıul olmuıtur. 

Recep B. bu ay nihayetinde garp 
vilayetlerimizde bir tetkik ve teftit 
ıeyahatına çıkacak ve lzmir fırka lı 
!eri ile yakından temaı edecektir. Re 
cep B. lzmire kadar giizeı-gabtald 
bütün viliyetlere uğrayarak telk.İ• 

katta bulunacaktır. Recep B. lzmir
de yeni fırka reiıi lle görüıecek, m• 
•aİıini tetkik edecektir. Bu ıeyahat 
bir ay kadar devam edecektir. Recep 
B. lzmire gitmeden evvel ıehrlmia
de fırka programı ve fırkanın umu· 
mi hatları etrafında umuma mabıuı 
olmak üzere bir konferanı vereceı.. 

tir. Konferanıın zaman ve mekinı 
henüz katiyetle tayin edilmemekle 
beraber 15 gün ıonra ve Darülfij .. 
nun konferanı salonunda olması 

çok muhtemeldir. 

) 
\ 

) 

li ' · k anavatanın kurtuluş . g~u bu·· · 
•rbiye Reisi, Garp cepheıı u J . . kurtuluş sevmeme · 

~llndanı ve karargahları, K~- zmınn leketin de ittiraki maz 
dıf k led 1 Akd tün mem tik d f e a en zmiri ve en•· bariyeti bundandır. ':, a 
~i tenıata için akşam üstü Nif' • . iren düşman ayagı, 
ten hareket etmişlerdi. Bütün lzmıre g. d b. daha gele-
l'ııh . ene lzmır e ve ır ld 

lar; heyecanlı bir rate içın· g k .. ere tamamen kırı 1· 
de • 1 d ıneme uz. • • • 

Eczacılar mevcut iki 
teşekkülü birleştiriyor 

Recep B. konferan11nı bir defa do 
bitiremezse, İzmir seyahatından av .. 
dette ikinci konferansını verecektir. 

Bu huıuıta hazırlıklar yapılmak· 
tadır. 

Ali Bey i 
Afyon Karahiıar meb'usu ve fır-

kı grup reiıi Ali B. Ankaradan ,eh- C. H. F. Umumi Katibi 
OU Unuyor u. h mız 

8 A keri mu arrırı 
ir aralık Gazi ıordu: S k" 

l - Nasıl, dediğimiz günde diyor ı .. 
t.ınire gelebildik mi, hesabı· A k rl muharıirimiz Ali Rı-

llıız doğru çıktı mı? • ~ 9 e tul harekatına 
Cevap verdim: za BeJ;.".:ııana: taarruza ait Y~ 
- Hesabınız doğru çıkma· ye taıı:,ıı münasebetle berveçhı 

d.ı. Paşam. Taarruzun on betin· J ~z~ıs~ı~n~ı ~~;;;;;;;;;;~~~~: 
'-ı &Ünü lzmire gireceğinizi he- ~eden Akdenizin maviksular;;" 
''P etmiştiniz halbuki on dört kucakladığı zaman, o; a~an ı
Riinde varmış ~luyorsunuz ! " bü ük zaferi, bu zafen? ona 
. Dürbün ellerde, herkes Ka· gı . yedeceği ebedi şeref• de

dıfe kaleden İzmir §ehrini, Ak· ~".1111~u erefli zaferden so~r~ 
denizi, denizdeki dost ve düt· gıl, ğş · kılap hareketlennı yapaca ı ın . • 
llll an gemilerini seyre dalmıtt .. 1· .. Türkiyenin 11yası 

b düşünuyor, h 
He Gazi baş kumandan da u: ve içtimai hayatında bu , are-

Yiik, sabit bir dürbünle aynı ketlerin doğuracağı meı ut ne
lı.oktaya bakıyordu. Dikkat et· ticeleri, inkişafları ~a.ha od~-
lıın: Onun daima kuvvet ve go .. rüyor ve sevınıyor u · 
..... . li man .. eb' :"llna dolu olan gözlerı nem Sıırt m uıu 
•di. Ben 0 kadar eminim ki, Ga· MAHMUT 
!(inin mavi gözleri, Kadife ka· 

Dün toplanan altı aylık kongrede 
muhtelif meseleler de görüşüldü 

Türkiye Eczacılar cemiyeti hey• 
tı umumlyeai altı aylık kongresi dün 
C. H. Fırka11 Beyoğlu merk...,inde 
ecx•••:ı Jl.f..ı.mut l':elil Beyin riya•• 

tinde toplaomııtır. F annllkologlar 
birllli aıa11 ela cemiyetin fahri aza· 
11 ııfatile içtimada bulurunu,lardıı·. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Faşist 
izciler --
Dün akşam Rados'a 

hareket ettiler 
Evvelki gün ıehrimize gelen fa. 

ılat izciltti dün ıabah saat 9 da Ga· 
letaaaray ve 1 tal yan mektebi izcile
rinin refakatinde kafile halinde va· 
purdan çıkarak, tehrin ıayanı tema .. 
ta yerlerini gezmiılcrdir. Bu meyan 
da Edirnckapı ve Y edikule ıurlan 

da gezilmit ve bunlar hakkında G. 
~aray izcilerinde-n nlalUmat ahnmıt· 
tır. Bundan ıonra Yedikuleden tre
ne binilerek Floryaya kadar bir ge-

( Devamı 6 ıncı sahifede) l 

rimize ıelmi' ve ilô gün kaldıktan Recep Bey ( iit hya ) 
•onra Yalovaya aitıniıtir. ı fırka umun1i idare heyeti içtimalan 

Ali B. tekrar şehrimize ırelerek na ittirak edecektir. 
, 

Fe9ı•ye talcb!sİ Fızik L r inde 
(Mcktele,- v rııtı a'tıncı aahifemlırcledlır) 



1 '1 lstanbul nasıl işgal edildi? ;Cemiyeti Akvam meclisi açıldı 
Aslı: Hidagl ~-------~~~-~-~---~--~~ 

Şarap adasının çocuğu 
Meclisi kebirin bu defaki içtimaında Meksikanın 

da Cemiyete girmesi görüşüldü 

1 

ıt 
Biz Sakızı silahlarımızla aldık. 
Silahların gözü ve kalbi yoktur 

1 1 

t' 
1. 

1 ,. 

d 
d 

Ey büyükfranıo, büyük in.
ıan.. Bunları niçin bize nakle
diyonun? Türkün insanlığım 
anlamak ve canavar ruhlarda 
insanlığa hürmet uyandırmak 
Franaanın menfaatlarını koru-
mak için mi? 

Heyhat, aziz, Piyerloti, zaif 
sesiniz hiç birtey yapamıyor, 
hata bütün cihanın ezberlediii 
kitaplarınızdan bir satır bile o
kumayan Fransızlar var! 

Viktor Hogo'ya 
Büyük edip! 
Eserlerini okudum.. H.

sinde bir tek düşüncen var: 
İstiyorsun ki insanlar hep 

iyi kalpli olsun; mert ve mer
hametli olsun.. İhtiyaç ve ta· 
bii zaruretlerin akibetleri iyi 
muhakeme edilsin, ahlakı bo
zan, insanlığı bozan, sefaleti 
arttıran cezalar kaldınlsın. 

Şarap adasının (1) çocuğu 
na ne kadar acıyorsun? 

"Her yer harap, her yerde 
matem, diyorsun, oradan 
Türkler geçti. Gürgenlerin göl 
:;.elediği ada, dalgalarında bü-

Y 1 ~'1.ik ormanların aksi g6rülen 
n 1 adaı sahilleri, saraylan, ba

zan ırenç kızların hep bir ağız. 
dan, ıöyledikleri oyun havala.. 
n ile Sakız adası... Şimdi bir 
çöl, fakat hayır, siyah dıvarur 
yanında mavi gözlü bir çocuk, 

1 bir Rum çocuğu oturmuı, 
mahzun batını önüne alınıı .. 
Ah, zavallı yavrucak! Şu ma· 
vi gözlerinin ya,larını silmek.. 

' Şu kumral batını kaldırmak İ· 
çin ne İstiyorsun, çiçek mi, gü 
zel meyva mı, yoksa cennetten 
gelecek bir kut mu ? 

Rum çocuğu cevap verdiı 
mavi gözlü çocuk cevap ver
di : 

- Dostum ben barut ve 
kurşun istiyorum. Biz sakızı 
si hlanmızl:ı almıştık. Silih
larıM gözü ve kalbi yoktur. Sa 
rap adasının çocuğuna bar;.t 
ve ku ·şun veren sen oldun. Bü 
yük edip! Vicdanı..,., düaelt
mek, hlikları düzeltmek ve 
insanlardan canavarhfı kaldır
mak istiyen sen ... O zaman 
Sakız adasının çocuğuna ver
diğin barut bir asır sonra bü
tün Yunan çocuklarının ruhu
nu dol<lurdu ve nihayet İzmir
de batlıyan bir facia yüz bin-
lerce Türk çocuklarını ıiyah 
dıvar diplerinde yetim bıraktı. 
Yalnız yetim bırakmak değil, 
içersinde cehennem alevleri 
do.ıen camilerde diri diri yak. 
tı. Her şey harap, her şey si. 
yahtı, çünkü oradan Yunanlı
lar, oradan Şarap adasının ço 
cuklan geçmişti .. 

ki ha.ıv h&rabelerinden daha 
çok tahribat yapıyor. Bizim de 
kara gözlü, güzel çocukları
mın: boyunları bükük bekliyor
lar .. Niçin? Çünkü oraya Fran 
11zlar girdi. Şair, ruhun teren 
nüm etsin. Ben duymazsam 
bile, benim çocuğum ve Y&fl· 
yan Türk çocuklan ıenin bu 
terennümünü duyıunlar.. Sen 
o zaman en büyük inıan ve en 
büyük Franıız olunun. Bunu 
ıen yapmazean benim oğlum 

ve yahut onun evlitları yapa

cak.. Mezanma dikecekleri a· 

bideye "Kara bir gün,, başlığı 

koyacaklar ve "burada F ranaız 
!arı aevmit ve Fransızları sev· 
dirmiş babamızın yaralı kalbi 

yatıyor, çünkü buradan Fr-

11zlar geçti .. ,, Kitabesini yaza· 

caklar.. Bu kadar değil, belki 

bir Piyerloti de çıkacak ve bu 

kitabenin altma "sevgili Fran

samızın Şarkta ölümü,, slSEleri 

ni ili.ve edecek • 

Karanlıkta bir ziyaret 
.. Kötede UYUDIUf, yahut öl 

mütüm. Demir kapının ıinirle 

ri gıcıklandıran ke1kin ıesile 
uyandım . Kendimi derleyip 
tophyamıyorum. Ka.ranlık en 
koyu rengini almıttı. Kapıdan 
birkaç ayak sesinin girdiğini 
ve bir §eyler konuıtuklarını du 
yuyorum. Bunlar beni muhak
kak idam yerine götürmek için 
geliyorlardı. Dütündüğümü 
yapmanın sırası gelmitti. He
men yerimden fırladım cam 
kartıda, pencerenin içinde kal 
mıttı. Bu sırada yuzume göz 
kamattırıcı bir ziya tuttular. 
Bu ziyanın dıvarlardan akse
den aydınlığı ile etrafımın dört 
kiti ile çevrilmiş olduğunu 
gördüm. Ayni zamanda Lore
veranın uğursuz sesi duyuldu: 

- Bakınız, oturacak ve 
örtünecek bir şey verilmittir ! 

Başka bir ses : 
- Burası pek karanlık, dr 

tarı çıkaralım • 
Ne yapmak istiyorlardı? Çe

ka vart hemen idam edecekler
se bu oda en müsait değil 
miydi? Yoksa idamdan ev
vel yapılması adet olan 
merasimin ifuı için mi çıkarı
yorlardı.? Beni bunların elin
den kurtaracak aletin uzakta 
kalmıt olması ne kadar fena 
idi! Çıktık. Hapishane muhafız 
larınm odasına geldik. Odayı 
ancak aydınlatabilen küçük am 
pul bir güneş gibi gözlerimi 
kamaştırdı. Kalabalığın arasın 
da bir Türk, bir imam aradım, 
yok. Tevkif ve hapsim:!? usul 
aramayanları idamım için ade
te riayet etmelerini beklemek 
aaflık ve zaif bir ümit idi. Lore 
veranın yanında bir F rans:z er
kanıharp yüzbaşısı ve iki asker 
duruyordu. Erkanı harp zabit 
bana sordu: 

Şimdi, büyük edip, bir şi
ir de ben yazıyorum. Sefareti
nı::in taş edasında ün:formalı, 
l>ir Türk zabiti açlıktan ölü
yor, yarın delinmiş kalbiie 
sulh kahramanlarına bir abide 
olacak .. lstanbula bir muahe
de ile girenler Sakız adasında-

- Nasılsınız, yüzbaşı efen
Hügo di? ( 1 ) SJ kız adası. Viktor 

Les oricntales ~dlı şehrinde bu ada
ya 1 u ismi vermiştir. 

........ 
(Devamı var) 

Küşat 
Celsesi ---

Fransız 
Nazırları 

Reis M.Lerroux cemi- Ber)inde nümayişçilerle 
yetin bir senelik mi karfılanacaklar? 

hizmetlerini anlattı BERLIN, 1 A.A. - NllZlt"lardan 
Fon Bulnw'un Franıız nazırlarının 

CENEVRE, 7 A.A. - Akvam . 
Berlin'e yapacakları seyahat& aıt 

cemiyeti meclisi kebirinin 12 inci 
hazırlıklar meselesi hakkında Cenev 

ictima devresi, murahhaslardan, dip 
rede M. Curtius ile müzakerede bu

lomatlardan. gazetecılerden ve bir-
lunacağı reımen teyit edilmektedir. 

çok meraklılardan mürekkep bUyük 
BERLIN, 7 A.A. - Demokrat· 

bir kalabalık haur olduğu halde 
ların mürevviçi eflıirı olan Welt • 

beynelmilel içtimalara tamiı edil-
Am - Montag gazetesi, bu son za

miş olan büyilk meclisi umumi sa-
manlarda Fransa nazırlannın muva· Jonunda açılmıştır. 
aalatlari anında büyük bir nilmayit Saat 10 dan itibaren heyetler 
icnı11 için iıtihzaratta bulunmak Ü -celmi, ve 11ralar dolmuıtur. Dııarı· 

da, havanın cüzelliğlnden iıtifade zere müfrit milliyetperverlerle nas
eden halk içtlmaa celmelcte olan ze- yonallıtler arasında gl%11 ınükileme 
vatı Ye bilhassa M. Briand'ı beldi- ler cereyan etmlt oldutunu yazmak 
yordu. tadll'. Bundan batk.a demokrat ma-

hafil, naıyonaliıtlerln her türlil nil · 
Saat 10,40 da M. ı..n..uz, C-1 maylılerlne muhalefet etmeğe karar 

red Ah-aın mecllıi kelıirinln 12 iıa- vennltlerdir. Soıyaliıt sendikaları 
ci heyeti unıumiye lçthnaının açıl- ile imperatDl'luk ba:rratı l"fkili.tı 
mıt oldufunu söylemiıtlr. Büyük Hugenberc ve Hitler taraftarlan nü 
bir ıükôt içinde f _..yol nasın, bir ma:rlt yapmak kararlarında lırar et
senedenberi cörülııril.t olan itlerla b'lderl talı:clircle kencB teraftarlarmr 
bir tarihçetJnl )'&pmlfbr. Mümal- lqtlmaa davet edecelderdh-. 

leyh, tahdidi teelihat konfen.n111Ua ı.!l-m!!l!!!!ll!!!!--!!!!1---!!m
içtinwa davetini umumi ıulb ve IÜ· 11 

havi bulunan mektubu okWDlltlur· 
Bn teklif, m8tteflkan tasvip edil&
cellnden Mebllııa, lıtedilt ,,.ıle 
tatmin ...Jilmif olacaktır. 

kiinu temin aaba11nda ileriye doiru 
atd"'I! büyük bir adım olarak ıellm 
lamııtır. M. Lerroux, cemi,..d Ak
vamın gilnnilt oldu!u mllıbet ı,ı.,.. 

ıllıO.lne kaydedilmiı olan emnll 
ıeııı- ve tahkim muabederuunele
rine lıiltiin dilnyanın atfetmekte o ı. 
dutu fevkalade ehemmiyetten dola
yı .-ınuniyet izhar eylemiı ve A
vrupa birili! hakkında tetkikat İcra
sına memur komiıyonun faaliyet ve 

icraatından bahsetmiıtir. 

Mümaileyh, ekserisi hariciye na
zırlan tarafından temsil edilmekte 
olan 30 kadar devletin nkit,, vakit 
aktetmekte olduklan içtimalarm 
beynelmilel münaıebetler üzerinde 
İcra eylediği faideli tesirlerin, kendi 
noktai nazarına göre haiz olduiu 

ehemmiyeti kaydetmiştir. M. Ler
roux, Avrupa komiıyonunun cihan 

buhranına c;aresaz olmak için sarf

etmis ~dutu gayret ve meıaiyi zik-

Yeni reis Titulesco 
CENEVRE, 7. A.A. - Relı İ• 

tihabmda Kont Apponyl ymm bir 
rey almıştn. 

Reisliğe intihap edilen M. Titu• 

leaco murahhaslara "bot geldiniz" 

dedikten sonra reisliğe intihabın· 

dan dolayi teşekkür etmiş ve Cemi 

yeti Akvamın kendisine bağlanan 

ümitleri bot çıkarmamak için son 

derecede teıirli .,-e kuvYetli bir ıu

rette çalışması lazım geldiğini ehem 

miyetle kaydetmiştir. 

Büyük Mediı altı Komisyonunun 

intihabına ait muameleyi bitirdikten 

sonra mecliı i:z.uından tekrar intİ· 

habe tabi olanların yetıiden intihabı
reınu.tir. , .. ,,,_., nı Eylôlün on dördüne brraloru1• 

tır. M. Lerroux, ili.veton demi,ıir ki: 
Bugünlerde itimat buhranından pek 

çok bahsediliyor. Cemiyeti akvam, 
cihanı tenvir ve ona rehberlik ede

cek kadar kuvvetli olduğunu iıbat 

etmelidir. Şüpheoiz, Cenevre müci
zeler diyarı değildir. Mamafih, efal 
..-e icraatı ile hiçbir tarafta azim ve 

sebat zihniyetinin daha meı'ut neti
celer veremiyeceğini iıbat edecek. 
tir. 

Cihanın en büyük ve belkide son 

ümidi bizdedir; içimizden bu ümidi 
kırmağa kim cesaret edebilir? 

Bu hitabe, hararetle alluşlanmıt
br. 

Celse, tatil edilmiştir. 
Celse, tekrar açıldığı zaman, altı 

komisyon teıkil edilmittir. Bu ko
misyonlar, öğleden sonra reiılerini 
intihap edecektir. 

Meksika, Cemigetl Akvamda 
CENEVRE, 7. A.A.- Saat 12,45 

te M. Titulesco, lngiltere, Franaa, 
Almanya, Japonya ve lıpanya mü
mesıilleri tarafından imza edilmiı 

olan ve Mekıikanın Cemiyeti akva
ma girmeğe davet edilmeıi teklifini 

Mecliıe iki karar ..,reli teklif 
edilıni,tir. Bunlardan biri Mekılka

nın Cemiyeti akvam miaakına illi· 
hakı, diğeri Çin'de f'eyezana utra
yanlara bir teeuürtelğrafı cönderil
mesi hakkındadır. 

Evvelce istemiyorlardı 

CENEVRE, 7. A.A.- Hatırlar

da olduğu veçhile Cemiyeti akvam, 
vaktile Meksikayı kabul etmekten 
imtina eylemit idi. Hadiıatın gara

betine bakın ki o zamanlar lngiliz 
heyeti murahhaıası reiıi İken Mck. 
ıikan1n Cemiyeti akvama girmesine 

Amerika heyeti ile birlikte şiddetle 
muhalefet etmiş olan Lord Cecil, 
bugün mezkur memleketin cemiyete 
girmesi meıeleıinde diğer devletler. 
le el birliği etmek mecburiyetinde 
bulunuyor. 

Mekıikanın Cenevrede temsili, 

Cenubi Amerikanın difer büyük 
devletlerinin cemiyeti akvama karşı 
takip etmekte oldukları siyaset ü
zerinde gayet iyi. bir tesir İ.cra ede

ceği !Üpheden azadedir. 

1 i ktisadi bahisler 1 1 ned~;vel emirde lnciltereki hadise 

1 ncilterede - harbi umumideki 

St 1 o k b • muvakkat fırtına müsteına -

milyon sterlinlik b:r kredi açmıı ol. 
malarına rağmen itimatslZhk alayi. 
minin eli.n zail olmamasıdır. 

er 111 ve am ıyomuz 1797 senesinden beri ilk defa olarak 
milli paraya kartı itimat sanılmıı

lunan mukarreratın en hafif lııir te- • tır. Bu itimabızlık son defa Alman· 
kilde bile olsa münakaşasına o va- yada olduğu gibi ve fakat pek daha 
kıtki lıtanbul Boraa11 mehafilince ufak bir mikyasta bankalara teha-

Hayli zami\ndan beri ıterlin Y• I 
Ka .. ıbiyomuz hakkında gazetelerde 
hiç bir yazı yazılmamııtı. Vaktile, 
hele ihracat mevsimlerinde kambiyo 
temevvüca.tı hakkında netriyat vu
kubulur, serc:lolunan mütaleat ve 

tahminat gerek tüccar ""' gerek 5aİr 
mehafil tarafından alaka ile takip 
olunurdu. 

tehammül edilemiyecetioe dair bey
nennas doğru veya yanlıt bir filôto 
basıl edil mit olma11dır. 

Son bir ay zarfında lngilterede 
dünya maluıfili maliyesini alakadar 
eden mühim hadiseler vuka bulma· 

Gazetelerin ıükıitu iki aebept• 11 üaerine kambiyo meseleıi memle
ileri seli yordu: birincisi bir buçuk ketimizde tekrar ve fakat batk.a bir 
aeneden beri kambiyomuzun niıbi cepheden kurcalandığını memnuni
iıtikrarı daha doiruıu mecburi tea- yetle côrdüiümüz için serdedilen 
biti kıymeti üzerine meselenin eıki- fikirleri "academİque'' bir tarzd~ 

ıi ıibi ehemmiyeti kalmaması; ik.in münakaf" ve bazı mütalealar beyan 
ciai de kambiyo hakkında ittihaz o· etmeği münasip cördük. 

ciim vukubulması ve birçok ecnebi 

memleketlerde ecnebi bankaların el
lerindeki sterlinleri satıp baıka dö· 
vizlere tahvile kalkışmaları suretin
de tecelli etmi,tir. Bunun neticeıin

de lngiliz kambiyosu altın paritesi

ne nazaran bi.r arahk yüzde bire 

karip bir dereceye kadar ıukut et

miştir. Asıl vahim olan cihet, geçen 

ayın iptidasmda "Banque de Fran

ce0 ve Amerikanın Federal Reıerve 

bankaları lnciltere Banka11na elli 

Sterlinin sukutu sebeplerini, sa

det harici telakki ettiğimiz için, bu
rada arattıracak değiliz. Yalnız b.~. 
zıJarı 00 sukutu alelUmum paranın 

kıymetine müessir olan sebepler ha· 
ricinde fevkalade hadiselere atfet
mişlerdir ki fikrirruzce bu yanlııtır. 
Sterlin alelade klasik sebepler tah
tında dütmüıtür. Bu sebeplerin ba;
lıcası devlet bütçeıinde her ıene 

mütezayit bir surette hiıd olan rab

nenin (bu senenin açığı 119 milyon 

sterlindir) tevlit ettiği İti11111t11:dık 

ve bunun neticesinde pİJ•aalara 

sterlin arzıdır. 

Eylul 1931 İptida11nda lngilterc 

hazinesi de doğrudan doğruya Fran 

sız ve Amerika bankalarından yüz. -

IAvam 
Kamarası 
Dün öğleden sonra 

mesaisine başladı 

M. Thomas, Mac Doruıldın 
gakasına uğur otu takıyor 

LONDRA, 8 A.A. - Am le fır
kaır İcra komitesi bu gün fırkanın 

u.mwni içtimaında teYdi edeceği ra

pol'\l tanzim etmek üzere Transport 
Houe'de toplanmıştır. Rapor, muha
lif amele fırka .. aZAltrun parlamen· 
toda takip edecekleri programı ihti

va etmektedir. 

M. Hendenon geldiği _,,.n çar
f'UDba akf"m• Briıtol'a cideceğini 
ve ayni günde M. Snowden'in büt

çe hakkında irat edeceği nutku din· 
lemek üzre Avam kamaraıırw. gele· 

ceğini söylemittir. 

Kabine, buhranın İzalesini temine 

matuf tedbirleri ihtiva eden pliruıı 

tanzimini ikmal etmek üzere dün 

akşam toplanmıştır. 

Bugün öğleden sonra, Avam ka~ 
maı·aıının açılması münasebet.ile bat 
vekil, kralın nutkunu okuyacaktır. 

Nutuk, halihaz:ırd:ıki vaz:yet ile ye
ni kabinenin ne gibi ahval ve Jerait 

altında teşekkül etmiş olduğuna da
ir kısa izahatı ihtiva edecektir. Nu
tukta yollar ve çareler komitesinin 

teıiaine mezuniyet verilmektedir. 
M. Mac Donald, siyasi rakiplerlle 

mücadeleye hazırlanıyor. Mumailey
bin 50 reyden fazla bir elueriyet reyi 
alacağı zannolunuyor. 

LONDRA, 7 A.A. - Parlamen· 
to, yarın toplanacaktır. Lordlar ka
marası ile Avam kamarası, bütçenin 
muvazeneıini temin ve mali buhra ~ 

na kartı koymak maksadile bükıi

met tarafından yapılmış olan proje
l«i tetkik etmek üzere hususi bir 
celse aletine davet edilmiıtir. 

Müzakereler, çetin olacaktır, "Zira 
bükômet işsizlere ait tazminatta ten 
kisat icrasına kat'i ıurette karar ver 
miş olduğu gibi muhalifler de Trad
Union1ar umumi meclisi ile Bristol 

kongresinin şiddetle reddetmiı oldu 
ğu bu tetbiri akim bırakmaia son 
derece ıiddetle azmetmiılerdir. 

Siyaıi mehafil, hükumetin bir teh 
likeye maruz bulunduğu fikrinde de 
ğildir. Mediste kuvvetlerin ae su .. 

retle tevezzu edeceği yarın akfam 
anıa,ılacaktır. 

M. Mac Oonald, Avam k.amaraaın 
da hükumetin umumi .iyaıeti hak
kında izahat verecektir. 

M. Baldwin ile M. Samuel de bi-
rer nutuk aöyliyeceklerdir. Reye, 

de 4 lı4 faizli ve bir ıene vadeli 
hazine bonoları teklinde 80 milyon 
sterlinlik bir İst;kraz aktetmjttir. 

lnıriltere bu müşkil vaziyetten 
kendini kurtarabilecek midir? 

lngilterenin iktıoaden mahkum 
olduiunu gösterecek deli.il mevcut 

olmakla beraber[*] lngilizler nez
dinde daha pek azim miktarda mÜ· 

dabhar servet balunduiu için iktı
aadi vaziyeOerini değilae bile maliye 
lerini muayyen bir devre için ıslah 

edebileceklerini kabul etmek lazım

dır. 

1 ngiliz k.ambiyoıu ıimdilik dola

ra nazaran eaki paritesini yallİ 4.,88 

küıur fiatini buhnuıtur.(11/12 a1a· 

[•] Camegie, Andre Slecfriecl, Jacq11e1 

Bardoux, Gina Lombroso, Gullelmo Fer. 
rero ilah. nın e-or ve makaleleri&e miira· 
ev 

Başvekilin Avrupa segaha 
Dahiliye vekili geliyor 

ANKARA, 8 (Telf'fonla) - Dahiliye vekili bugünlerde 
bula gidecektir. Şükrü Kaya Beyin hareketini müteakıp Ba 
lımet·· Pata lnanbula gidecek ve oradan refikalarile birlik 
rupa seyahatine çıkacaktır. 

Konya tuz inhisarı vezneda 
3000 lira ihtilas etti 

KO YA 8 (A.A.) - Tuz inbiaan veznedarı Hafız Cemı 
İnhisar veznesinden 3000 lira ihtilas ederek ortadan kavbo 
tur. Cemal Ef. zabıta tarafından aranılmaktadır. 

Manisa' da kurtuluş bayramı 
MANİSA, 8 {Hususi) - Kurtulut bayramı tefırimizde 

lak bir surette tes'it edilmiş ve gece fener alayları tertin edi 
tir. 

Adliye vekili Viyanaya gidiyoı 
ANKA~A, 8 (Telefonla) - Dün lıtanbula hareket eden 

li) e vekili tedavi için Vyanaya gidecetkir. 

Emlak ve Eytam Bankası merkez bin 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Emlak ve Eytam bankası 

kez binası icin açılan münakasaya ittirak eden müteahhitle 
Abdurrahman Naci Beye mezkiir inıaat 443 bin liraya ihale! 
miştir. Fiat veı·en diğer müteahhitler arasında en yüksek t 

780 bin lira idi. 

Köyceğizdeki orman yangını devam ediyo 

MUCLA 7 (A.A.) - Köyuğizdeld orman yang1111 ct-a 
mektedir. Milis kaymakamı yangın ıahaıma gitmiıtir. Y 
nın söndürülmesi için kat'i tedbirler ittihaz olunmuttur. 

Avam kamarasında 
degişiklikler -

LONDRA, 8 A.A. -Avaın kama 
ra11 bupn açılinııtır. Salon battan 
bata dolu idi. F evkalide büyük bir 
defişiklik cöze çarpıyordu. Hem9D 
hemen bütün iıçi meb'uılar muhalif 
sıralarında yer alınqlardır. Mubafa
zaki.rlar ile LibeTallar ise biikômet 
11ralarmda oturuyorlardı. Mecllı is
tifa eden iıçi reiı vekilinin yerine 
muhafazakar M. Denniı Herbeti inti 
hap etmiıtir. 

Kral Avam Kamarasına beyanna
mesinde vaziyeti maliyenin içinde bu 
lunduiu bugünkü şeı·aitin, nazırla

rın fikrince muntam vergiler tarhını 

ve milli maaarifte tasarruflar icrasını 

icap ettirdiği ehemmiyetler kayde
dilmekte meselenin tetkiki ile lazım 

relen tetbirlerin alınması tavsiye 0"' 

lunmakta.ıır. 

M. Hendenon söz alarak hükôme 
tin ne zaman meclisten itimadını is
teyeceğini aormuıtur. M. Makdo
nald M. Hendersona cevap vererek 

bükUmetin bu akpm itimat meselesi 

ni mevzuu bahseyleceğini ıöylemiı· 

tir. 

M. Henderson ile eıki şef ara11nda 
ki iki mücadele hükümetçilerin al

kıtlan ve muhaliflerin de mukabil 

yollar ve çareler komiıyonu denilen 
komiıyonun teıkiline ait müzakerat 

neticeıindet müracaat edilecektir. 
Umumiyetle hükiımetin 50 ila 70 

miktannda ckıeriyet reyi alacağı 

söylenmektedir. Çarşamba günü, miı 
zakerata ait usulün tesbiti hakkında 
yapılacak miinakaşalara tahsis edile
cektir. M. Snovden, mühim bir nu
tuk irat ederek bütçenin mu•azene
ıini temin edecek olan tasarruflar 
projesi ile yeni reıimler projeai hak 
kında izahat ve tetrihatta bulunacak 
tır. 

LONDRA, 1 A.A. - Kral milli 
nıaarafların azaltılma11na tahaen İt· 

rında bir sterlin altm 0,900 ayarın-ı 
da 4,86 2 ·3 dolara muadildir. Bu 
fiatin yüzde yarım aıağı veya yuka
rm altın idhal veya ihraç nolıtalan. 
dır. Sterlin kambiyo fiati bu nokta· 
lar arasında temevvuç ettifi müd
detçe ~(dır. 4,84 ve daha ıatafı 
fiate düıünee ıterlin tehlikede de· 
mektir). Normal fiat devam ettikçe 
borsamızda sterline Yerilen 1030 
kuruş kıymetini ne delittirmefe ae 
de hatta badema dolan vahidi lnya
ıi olarak kabule ta bit lüzum yoktur. 

Bu husuıta lS afuıtoı 1931 ta
rihli Ak,am pzeteainde M. E. rü

muze lla yuılan makale sahibinin 

Borsa mehaflliai kaıdederek: "Biz 

ya ıterlinin temevvüdinden balııer

dar dafilhıı 1abut -un her türfil 

ten..,nüçten ma1ua nldufuna aar

ııdınaz bir itimat ve İmaıuma var-

allatlan ......... Tiılri olmutt
Henderaon blltçe M'dn- ' 1 i 
kerata ait mibalı:enleri perf 

giinüne lıacı.r temdit ......ı. huı 
daki hülrilmet projeeiae -. 

rek buhrana mitedair itlerde co 
lea bu iaticall prot.oto .tıoıİftJr. 

Makdonald alaylı lıir tanıda 

vererek M.. H 0 1 N • 

mft'cat olclut- ten'S't·md n 

J"l m--n olcluiuma llitt.ııifl*I 

Vatansızların 
Gazetesi 
Bulgar hükumeti A 
Söz gazetesini kapa 

ANKARA. 8 (Teleionla) 
Solyada intipr etmekte o 
"Açık Söz,, gazetesi hD./dl 
timizin teşebbüsü lberlne B 
gar hükümeti tarafından 

dedilmiş ve gazeteyi ~Uuui 
150 Iiklerden Abmllt Hlk 
hudut harici edllmlştlc. 

tirak etmek mek•ıdile lelt••he 
Elü bin lnciliz liraaı c..t•• bda 
zilat yapmak llİJ"tıtİlıde olcla 
Başvelrile bildiı Jıtiı. 

Kralın ailesine m-ap bıaı.a• 
ve Parlamentodan taholııat alu 
ıeler ile kraliç.U.n de w taluılaa 
rınrn azaltılmaı- '9tedllııleı 1 luıloıi 
nrilmektedir. M. Mac Donrıld 
lan aileıine ı.. ~den 
layı tefelı;kilr etmiıtir. 

P.-a de sadeMI """'-t 
taba.iaat almamakla lıeı .ı... 

masrafların azaltılmaımı - W. 1 
giltt liraoı nisbetinde ittirak edec 

ğini Baıveldle bildimıiıtir. 

dır,, sözlerini mabemabal buluruz 
Yaptığımız tahkikata nazara 

Borsa mehafili ıter]in.İft sukuti 
m•tırul olmamıt deflldir; yalnız 
bir taraftan bu sukutun devam e 

medifini dlfOI' taraftan milli para 
luymet tesbiti meıelea.inin tezekk · 
rü yakında faaliyete bat~yacak 
lan Devlet banka11nın cümlei v 
fin.ı- bulundutunu nazan iti 
alarak bu meselede fazla tevakkuf 
lüzum sörmemiıtlr. Kaldı ki ate.-1" 
alıt vwiıile .. çok aliluıdar ola 
bankalar lron-ıiyomunun hali b 
arda piyasaya 142,000 küıur ıt
lln .,.ktan sabfı oldup derpiı 
lecelı: oluroa atcwlinin ....ı.t...ı 
ıulcutundan - cletl1 kir Wle et
mek melbuadur. (Bu kar maldıD 

dufa iiwe ma1,. harinHiae -
tir.) 

Sterlinia '.'.'lnb lc.e-" lrı1» ek 
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Belediye rUsumu kolaylıkla tahsil . edilemiyor 
.... 

Ekonomi 
1 

1 
Hücum 
Botlarımız 

Yangın sigortaları 
için yeni tarife 

\ Bir Italyan vapuru ile 
yann geliyor 

Komisyon yeni tarif el eri bir an 
evvel çıkarmağa çalışmaktadır 

beplerden mah5ul mikdarı ge
çen seneye yakındır. Mahsulün 
cinai de geçen seneye nisbetle 
elyafın uzunluğu ve parlaklıiı 
dolayııile çok iyidir. 

t İktısat vekaleti sigorta tet-

Ordu fındıkları 

ik komisyonu dün de toplan· 
llıış ve yakında mer'iyet müd· 
""ti bitecek olan yangın sigor
l• tarifesinin yeni şeklile meı· 
ll~l olrnu,tur. Sigorta tarife ko 
1111'Yonu yeni tarifeleri az za· llıa.n · Ordu mıntakasının 1930 • 31 
~~~~~=i~,r:::r:~~':tıj?;'.1 fındık mahsulü hakkındaki kat 

D 1 • i istatistikler ihracat ofisine ırel 
ünkü içtimadan evve. tıca- . ın· B istatistiklere naza-

~,,_ ··d·· ·· Naki Bey mıt · u T· - .. um mu uru . O dudan geçen sene ihraç 
ıcaret müdiriyetin«: ~eler~ ~~ ~len ri fındık mikdan 3520 
tıa komisyonu reısı.. ~uh~u . ton ve ~abuklu mikdan 318 to-

Yle uzun müddet gorutmuf b 1.,,, 1 tur tiir na a ıl!I o mu§ · 
b." Ordu iç fındıklannın kısmı 
0ır Alman firması yat mühimmi yani 1822 tonu Tri-

üzüm isteyor yesteye, 700 tonu Hanıburg'a, 
e50 tonu Marailyaya ve 176 

Mühim bir Alman firması 0
• tonu Amerikaya sevkedilmit· 

fiae müracaatla memleketimiz-
e!~ yaş üzüm almak ist~iğini tir. d" "l 
bıldirmiıtir. Gerek naklı~at ve Amerika, kre ı 1 e 
aere1ı: sair hususlarda bir çok buğda,y veriyor 
t~hilat gösteren bu teklife BERLJN·, 8 (A.A.) - Al· 
'it nıalUnıat Ofiste ımevc;Uttur. 
b • manya ziraat mecliıi fiat~er b~ 
ou & .. nenin zeytinyagı d ·· ·· Amerika zı "' roıu mü iirunun, • 

rekoltesi ıaat idaresi ile 500,000 ton 
İhracat Ofisinin tetkikatın& sert kıt buidayı satm almak 

tlıl.2aran, dünya 1930 - 31 ~y- itin ınezkilr idarenin kredi ır· 
tlı:ı1ağı rekoltesi 1929 seoesıne maaını müzakereye memur ecffl 
lliıbetle u olrnuttur. 1929 un mit olduğu rivayet edilmekte-
8<ıo,ooo ton zeytinyağı hllılatı cllr. 
ııa tı:ıukabil 1930 zeytinyaiı is Salahiyettar bir membaa na
tihıalatı an~ak 492 tondur. Bat aaran yüzde dört buçuk faizle 
lı~ iıtihsalatta bulunan memı- üç senelik bir kredi açdacaiı 
leketler tonlardır: fspany~ 200 söylenmekte ise de Almanlar 
bin, İtalya ıso,000 Yunanııtan Şikago piyasasına nazaran, 
?o.ooo ve Türkiye 32,000 ton buğday bedelini yüzde elli faz 
••tihsal etmişlerdir. la vereceklerdir. Şu hale naza· 

Mersin mıntakasının ran kredinbı faiz nisbeti yüzde 
yirmiye baliğ olacaktır. 

pamukları lzmirin üzüm ve incir 
Türkiyenin en mühim pa-

Iıı\lk istihsal mıntakalarından mahsulü 
11lan Mersin vilayetinin pamuk lZMlR, 8 (A.A.) - Şehri-
iıtihsalatına dair İhracat ofiıi- mir Ticaret ve Sanayi odasının 
ile gelen resmi malumata naza üzümlerimize dair tanzim etti
l'an, bu vilayetin 1936 - 31 sene ği bir rapora nazarıP;_n me:v~im 
'i pamuk istihsalatı mikdarının iptidasından 7 Eylul tanhı~e 
6,SS0,000 kiloya baliğ olacağı kadar lzmir Borsasında 3 mıl
tahınin edilmektedir. yon 375 bin 636 kilo üzüm ·~-

Bunun 327 000 kilosu Ame· tılmı§tır. Bu üzümlerden 1 mı! 
tika, 982 bin beş yüz kilosu Mı yon 327 bin 537 kilos~ ~~1 

•ır, 5,240,000 yerli cinstendir. memleketlere ihraç edıl?1ı~tı1r. Bu sene zeredilen arazi ge- Ticaret Odasının ıncır er 
~ senenin aynı olmakla bera hakkındaki raporuna .gö~';. de 
~r yağmurlardan ve bazı se- bu sene incirlerin arzedıld~gı 24 
ıı... - - n ·- "ustostan itibaren 7 eylule ka 

u =-- d!r borsada 1 milyon 836 b~n 
_!<.ambiyo Borsası 205 kilo incir satılmıştır. Bu ın 
lıt cirlerden 19514 kiloı~ ~nı:"i 
l);;- memleketlere ihraç edılmıştı~. 
..___ Bu sene incirciler bütün faalı-
Fr etlerile çalışmaktadırlar. 

~ Ruslar İzmirden üzüm 
~ ve incir alıyorlar 
~r T J;;:-" lZMlR, 8 (A.A.) ~ Rus i 
..____ t mu··nıeuiliği tzmır borsa· 
l care . T' t ~ sına kaydedilmittı_r. ıcare 
~orın 088 .. essilliği Türkıye - Rusya 

1,17.10 Çervonc_s..,L_ m\ID\! d mün'akit ticaret ve 
• 50 arasın a . "b" 

1 Altın 91..,, . faı·n nıuahedesı nıucı ın 

ı J\\ecidiye )2,50 seyrıse "h · 
Banknot 266, ce 1zmit' piyasannda.n .m~ ~nı 

- •••- mikdarda üzüm ve ıncır ıstıh-
E~lıam "' Talıl'iliitııı ııevi sal edecektir. 

ı.tlkrazı dahili 92,!50 Bari panayırı 
~Q)·unu muvahhidc 68, BARİ 7 (A.A.) - Parlak 

~=:i~3·:. bir muva~:.=~~e~;~::::m~ai;~ 

... " k b ··1· 
1 

U u ulac.'\k her trıhavvu un 
()30 rajcine icrai tesir <;lmesi ta-ıım 

t•ldi . d h k .. f.k . z:;ın e er es mutte ı hr; an· 

~ bu 1030 raici nasıl bulunmut; 
t\u di\ bir nebze mevzuu bahis 

~"'•k i•leriz. 
A.k am gazete•indeki makalenin 

"'lıib; hu raicin ıeknik bir hiıap a
~liyeıı;i neticcs.inde bulunduğunu 
'dd;, d. d. k' - e ıyor ve ıyor ı: 

1914 de 100 altın kuruş kıymetin· 
... olan e'ya 1929 da 1450 k~ğıt 
~"t-a ile alrnabi!ıyordu. ln:;ilteredc 
•ı.,.11· . . . . d 155 

"'" muşırcs. e o znman 
"~ f. . 
1 

tuna nazaran bizde steı·lin ıatı 

~Sox.110 : 155 yani 1029 olmak 
ltn ı;clirdi ki biz de bunu yaptık. 

panayırı _ 

leri ile istatistik müdiriycti umu.mi
. . 1930 cetvelinde, kaınbıyo 

yesının r t' 
k b 

komi.,yonunun faa 1ye ı 
mura a e .. 1450 
Zamanlarına ait olmak uzered, 

d"f e eme· 155 rakaınlanna te•a u . 
ve 1 t buldakı h•· d.k 1450 rakamını s an 

ı . h lıhg· ı endeksi olarak kabul 
Yat pa a '1 . b"tiin Tüı·kiyeye şamı 
etsek bıle, u . . . 

1
. m gelen kaınbiyo raıcnnı .. 

olma51 azı ld k' 
k 

. . aJnız J str,,nbu a ı 
zİ bulma ıçın y • . 

hayat pahalılığını esas ıtl~a;d e~. 
k tabii doğru olamaz. ,. a .r . ı 

me .. . . t' umıyesının 

1 
· t'k mudırıye ı um 

statıs 1 r d 1929 
1930 senesi umumi cetve ın e 

. mahsuı olmak üzere 1 stan
senesıne 
bul hayat pahalılığ.·· 1692 ve ~

·ı·yellerin hayat pahalılıgı 
mum vı a .. . k 

. . . 1533 olarak gosterılme . 
,.asa.tısı 

l Biz bu hisabı indi buluyoruz. 
•ı tedir. . ilnhııl T;r~,~,.t vP Sanavi odasının nl rak 

Türk donanmasına ilave edil 
mek üzere İtalyan tezgahlarına 
ısmarlanan iki hücum botu bir 
ltalyan vapurile ıelırimize gel
mektedir. Liman dairesinden al 
dığımız mal\ınıata nazaran, bu 
iki hücum botumuz yann ıehri 
mize gelecek ve denize indirile 
rek mütehassıs bir heyet tara· 
fmdan muayene edildikten son 
ra tesellüm edilecektir. Yeni 
hücüm botlarımız balyada 
Svon teıı:gahlarmda imal edil

mittir. 
En ıon fenni tertibatı haiz 

bulunan bu yeni botlar, tesel
lüm muameleeinl müteakıp üı
sü bahriye gideceklerdir. De
niz müst~arı Mehmet Ali Bey 
de te&elliim muamelesinde ba
sır bulunacaktır· 

Balka11 
Konferansı 

ilk komisyon bugün 
hazırlık 

faaliyetine başlıyor 
il teırini evvelde toplanacak İ· 

llinci Balkan birliii lııonferan11na ha 
zırlanmalr için teıkil olunan lııomis
yonlarclan Münakallt ve Seyriisefer 
lııomiıyonu buııün ilk içtimaını akte
d~elııtir. 

Bu içtimada, yoloulukta ııörülen 
müılııüli.tm i:ıuıleoi çareleri, vetaiti 
nakliye tarifeleri pasaport mueleıi 
ve ilk konferanota intaç edilmemit o
lan tayyare nakliyati ve yollar mese 
le&I mevzuu bahsolacaktır. Diler ih· 
zari komisyonlarda buııünlerde ite 
batlayacaklardır. 

Konferanıtan evvel toplanacak 
olaa Balkaıı Turizm federuyonu ha 
zırlılıılarına da batlanmıfbr. 

Posta umum müdürü 
şehrimizde 

Posta uınum müdürü Fahri 
Bey istirahat maksadile tehri
mize gelmittir . 

zevcesi tarafından reamen açıl 
mıttır. Açılıt resminde hükUme 
tin, ayan ve meb'usan meclisle 
rinin mümessilleri ile Faıist 
fırkasınnı murahhas heyeti, hü 
kUınet erkinı, bir çok ecnebi he 
yetler, iktısadi tqkilatın mu
rahhasları ve kalabalık bit' halk 
kütlesi hazır bulunmuşlardır. 

Prens ile zevcesi hükumet na 
mına nazırlardan M. Acet'bo, 
hükumet erkanı ve bir çok ri
cal tarafından kutılanmıtlar
dır. Prens ile zevcesi Bariye ge 
lir gelmez kendilerine tahsis e 
dilen otomobile binerek beledi
ye dairesine gitmişlerdir. Ora
da şereflerine bir kabul reımi 
yapılmııtır. Bundan sonra 
Prens ile zevcesi San Domeni
co kilisesine giderek yapılan i. 
yinde hazır bulunduktan sonra 
panayıra gelmi9lerdir. Panayı
nn kapısı önüne gerilen korde
layı Prenses kesmit ve Şark pa 
nayırının açılmıı olduğunu be
yan etmi9tir. Bu esnada liman 
da bulunan gemilerden toplar 
atılmıştır. 

nu da hiç bir yerde bulamadık. Eli· 
mi:;:de mevcut resmi iıtatiıtildere 
nazaran 1929 s nesinde lngilterede 
toptan eıya fiat endeksi 136,5; pe
rakende yeyecek içecek encleksi153; 
ve ha) at pahalılığı endeksi de 163 

dır. 
Avrupa gazetelerinde neırolunan 

son istatistiklere nazaran haziran 

1931 zarfında ln!J"ilterede altın en· 
deksi 147 dir. lstanbul Ticaret ve 
Sanayi odaoı dR 1931 senesi haziran 
ayına m:ıhsu~ gecinme endeksini 

1209 olarak göst.riyor. Baladaki 
forınü1 mucibince bu erkamı yekdi~ 

ğerine ni~bet edecek olursak 904 

ral<<"mını buluru7 ki bunun da 1931 

haziran ayına mahıuı sterlin raici 

ofaı·ak k•bul etmemiz lazım gelirdi. 

-

1 Belediged.!_ 

. • ' '~ · - ' 1 B l _ eediye 

iki piyango bayii 
1 o~:~:~::.hnyüzde 

tevkif edildiler onu tahsil edilememiş 
Mali senenin üç ayının geç· 

Bunlar piyangodan ikramiye kazanan
lardan para almakla maznundurlar 
Dün ikinci ceza heyeti haki- ı ıam muharrirlerinden Vala Nu 

mesi, gayri mevkuf olarak mu- reddin ve Iskender F ahrettin 
hakeme edilen iki maznunu Beyler 29 zaı· gün mevkuf kal
tahtı tevkife almııtır. dıkları cihetle, mahkiimiyet 

Bu iki şahı& Fatihte piyan· müddetleri olan birer ay beşer 
ao bayiliii eden Bürhaneddin günü bitirmelerine daha altı 
ve Fuat Efendilerdir. gün kalmı§tı .• 

Bunlar, kendilerine onar bin Vi.la ve Fahrettin BeyleT 
lira isabet eden Emine ve Sab- mahkemenin karuını temyiz 
riye Hanımlardan birinden al- etmiş oldukları cihetle, hüküm 
b yüz seksen diğerinden yüz temyizce kat'iyet kesbettiği 
elli lira almakta maznundurlar. takdirde mütebaki günlerini de 

Dün her ikisi de muhakeme 
huzuruna çıkınca, reisin vuku 
bulan suallerine verdikleri ce
vaplarda hadiseyi itiraf etmit· 
!erdir. Bunun üzerine ajndar· 
ma celbedilmit ve her ikisi hak 
kmda tevkif müzekkeresi kesile 
rek tevkifllıaneye aevkolunmut 
!ardır .. 

Muhakemelerine mevkufen 
ilevam edilecektir. 

Aile mevcudiyetini 
sarsacak bir hikaye 
"Güvercin" gazetesinin 4 nu 

maralı nüshasında çıkan bir hi
kaye dolayısile müddei unıumi
likçe yeni matbuat kanununun 
41 İnci maddesine tevfikan da
va ikame edilınittir. 

Dava olunan yazı aile mevcu 
diyetini sarsacak mahiyette gö 
rülmüştür. 

Vala ve lskendar B. ler 
Ağır ceza mahkemesince 

tahliyelerine karar verilen Ak-

hapishanede geçireceklerdir. 
Her iki muharririn birinci ceza 
mahkemesindeki birer aylık 
mahkilmiyeti davaları da tem· 
yizdedir. 

Bütün gazeteleri dava 
eden adam 

Arjantinli mühtedi Mehmer 
Zeki Efendi isminde bir zat ta 
rafından bütün gazeteler aley
hine açılan dava dün ikinci ce
za mahkemesinde rüyet edildi. 
Zeki Efendinin vekili, iddiası
nı teşrih etti. 

Gazeteler vekillerinin müda
faatta bulunmalan için muha
keme ayın 22 sine tehir edildi. 

Son Posta aleyhinde 
bir dava açıldı 

Son Posta gazetesinde afyon 
piyasasının düşük olduğu hak
kında hilafı hakikat netriyat 
dolayısile, ceza kanununun 358 
inci maddesi hükmüne tevfi
kan müddei umumilikçe dava 
ikame edilmiştir. _ ........................ -...... " ............. -................................................ _ 

Gayrimübadlller 
Cemiyetinde 

Heyeti idare bu s11bah 
toplanıyor 

Gayrimübadi!ler cemiyeti ide.re 
heyeti bu aabah toplanacakbr. 

Bu içtimada, afikadarlann iotilı
kaldarma mukabil almakta oldukb· 
n bonolardan sür'atle istifadelerinin 
temini için vaki müracatlar tetkik 
ve hükıimet nezdinde yapılacak te· 
ıebbüaat ve cemiyetin kongresinin 

ne zaman toplanacağı da tesbit edi. 
lecektir. 

Gayrimübadiller emlak ,irketi te, 
kili meselesi de görütülecektir. 

Dişçilik tahsil ede
cek Bulgarlar 

Bir haftaya kadar Bulgar ta
lebesinden nıürekkep bir kafile 
Darülfünun diş tababeti §ubesi
ne kaydedilerek tahsillerine de 
vam etmek üzere lstanbula ge
lecektir. 

Belçika gümrükleri 
müdürü lstanbulda 
Belçika ırümrükleri rnüdürü 

M. Giyon Pol dün ~ehrimize 
gelmi!tir. M. Giyon tetkikatta 
bulunmak üzere lrana gideceği 
ni söylemi9 tir. 

seneden beri 1030 etrafında ipka e
clilıni,tir. Madem ki böyle rebakiır 
bir formül ile sterlin fiatini bulmok 
mümkün idi acaba neden bir buçuk 
seneden beri 1.Jç fiatini deği,tirme
dik ve şimdi sterlinin "intrin1eque" 
kıymetindeki bir iki kuru,luk suku
tu arıyoruz. 

Hakikat ~udur ki sterlin fiati 
1929 nihayetlerinde hiç bir esaaı if. 
miye müıtenit oln1akıızın gelişi gü~ 

zel takarrür ettirilmi,ti. O vakitlar 

sterlin bir aıağı bir yukarı hayli te

menüç ediyordu. Bir aralık 1125 
kuruşa kadar fırlamıştı. Ticaret o· 
dası istatistiklerinden de anlatıldığı 

Üzere sterlin 1929 senesi nihayetle

rincle 1029 değil 1038 kurut idi. 
1930 senesi mayıs ve haziran ayla-

Süzan H. 
Nihayet men'i muhakeme 

kararı aldı 

tZMlR, 9 (Hususi) - Bir 
müddetten beri dedikodusu u· 
nutulan Hafize Suzan Hanım 
meselesi artık son şeklini al
mak üzeredir. Müstantik tahki 
katı icap ettİt'ecek bir sebep ol
madığından men'i muhakeme 
kararı vermiştir. Suzan H. ev
vela Franaaya, oradan Fasta 
bulunan ze\ci M. Gui'nin yanı
na gidecektir. 

30 Oksfordlu geliyor 
Oksford Darülfünunu talebe 

ve profesörlerinden nıüı·ekkep 
30 kişilik bu· seyyah kafilesi cu 
ma günü Lamartin vapuru ile 
tehrimize gelecektir. 

Sabık bir Fransız 
nazırı şehrimizde 

Eski Fransız nazırlarından 
M. Charlu Keiber dün tehrimi 
ze gelmiştir. -----1109 esnaf muayene 

edildi 
Esnafın muayenesine de

vam edilmektedir. Muayene i
le nıeşgul olan komisyon §imdi 
ye kadar 1109 esnafın muaye. 
nesini yapmış ve muayene neti
celerini cüzdanlarına yazmış
tır. 

ba aıağıya düşıneğe mutemail iken, 
fzmirin tekarrüp eden ihracat ınev
siminde ihracat tacirlerini zarardide 
ettirmemek ırayretile bu fiatin mu
hafazası bankalar konsoraiyomu ta
rafından münasip görülmüştü. l tte 
timdiye kadar devam ede ııelenl030 
fiatinin mentei hudur. 

Bu fialin muhafa2.aıı doft-u mu
dur ve ilerde sterlinin ''intrlns~que" 
kıymetine (4,86 2/3 dolar kıymetin
de altın kuvei i~tiraiyesi) halel gel
diği takdirde ne yapmalıdır 

Sterlin ahş v~rişi bugün ıerbeıt 

bırakılmış olıa hiç tüpheıi~ 1030 
raicini artık bulamayız. Fak•t bun· 

dan a,ağı mı yoksa yukarı mı çıkar. 

dı, bunu bilemeyiz. Her halde itha
lat ve ihracatımız, hari<'I düyunu· 

miş olmasına rağmen, belediye 
varidatının yüzde onunun bile 
t~hsil edilmediği anlaşılmış, 
Üsküdar, Fatih, Şişli, Küçük
pazar, Beyazıt Beykoz belediye 
tahsilat dairelerinde yapılan 
t~ftişler de bunu teyit etmiş
tır • 

Tabıilatm böyle betaatle ya 
pılmakta olması belediyeyi mü 
teessir etmektedir. Çünkü bele 
diye bu varidatın vaktinde tah 
sil edileceğini düşünerek bazı 
teahhüdata girmi§tir. Bu teah 
hüdatın ifası varidatın tahsili
ne tevakkuf etmektediı· • 

Tahsilattaki betaat belediye 
yi taahhütlerini ifa edememek 
vaziyetine düşürecektir. 

Belediye bu ciheti nazarı dik 
kate alarak, bütün devaire ye
ni bir tamim ıröndermiştir. Bu 
tamimde belediyenin teahhüda 
tını ifa edemiyecek vaziyete 
düşmesine imkan verilmemesi 
için tahsil memurlarının azami 
gayreti göstermeleri istenil
mekte ve tahsilatta tesamühü 
görülecek memurların emsali
ne ibreti müeuire olacak şekil 
de tecziye edilecekleri bildiril
mektedir. 

Belediyede yeni amirler 
Belediyede YUk:ua gel- son 

tebeddülatı dünkü nüshamızda 
yazmıştık. Dün yeni muhasebe 
ci Cemal Bey mektupçuluk o
dasında vazifesine başlamı,tıı· . 
Belediye muavini Şerif Beyin 
yerine tayin edilen eski muha
sebeci Nuri Bey henüz vazife
sine başlamamış, dün de daire
ye gelmemiştir. Şerif Beyin o
dasını yeni mektupçu Halflk B. 
İşgal etmi§tir. Yeni muavin Nu 
ri Bey eski odasında çabşacak 
tır. Şerif Bey de dün daireye 
gelmemittir. 

iki yeni hasta otomo
bili alınıyor 

Belediye sıhhat işleri müdür 
lüğü şehirde hasta nakliyatı i
çin otomobile ihtiyaç olduğunu 
düşünmüş ve yenideıı iki hasta 
nakliye otomobili sipariş ebniş 
tir. Bundan başka kazalarda, 
zabıta vak'alarında ekseriyetle 
nakil vasıtaları bulunmadığı i
çin, bazan feci vaziyetler de ta 
haddüs ettiği nazarı dikkate a- ı 
lınnıış ve münhasıran bu veka
yide kullanılmak üzere bir im
dadı sıhhi otomobili alınması
na karar verilmittir. Bu otomo 
bilin zabıta tababeti emrine ve 
rilmesi de muhtemeldir. 

Meskenleri teftiş 
Hıfzısaıhha kanununun ta

mamile tatbik edilip edilmediği 
nin tetkiki için Hıfzıuıhha mü 
fetti,leri caddelerde dükkanla
rı, apartımanlan ve kanunun 
lüzum gösterdiği diğer yerleri 
dolaşarak tettişlere başlamı,lar 
dır. 

T eftitlerin neticesi biret' ra
porla vekalete, belediyeye ve 
sıhhat müdüdüğüne bildiril
mektedir. 

tediye müvazenemiz tetkik edilerek 
hisıl olftcak neticeye göre yeni bir 

fiat tHbiti lazım ırelirse de bu me

sele ile ıneşııul olar~k olan Devlet 
bankaoınm faaliyete ba,lama.,na 
kadar konsorsyom tarafından bu 
bapte bir tedbiı· ittihazı muvofık ol· 
maz kanaatindeyi:.ı~ 

ihtimal ki Devlet Bllnkaoı ster
lini vahidi kıyasi addetmekten prfı 
naT.arla ekser memleketlerin yap 

m•f olduğu gibi Türk altınına kiğıt 
paraya nisbetle bir kıymel takdir 
olunmumı hükiimele teklif eder. O 
vakit yalnız sterlini deiil hütün 
kıunbiyo fiatlerini doğrudan doğru
ya "pair İntrinıeque" lerinden çıkar 

mak mümkün olur ve bu taktirde 
sterlin istediği kadar dü,ıün veya
hut kalksın piyasam•7Ja t6'~vv;i a. 
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mu? 
Maarifte -------
Anadoluya 
Muallim - ---

Istanbuldan da mual-
tim gönderiliyor 

Dün Maarif vekaleti m11arif 
müdürlüğüne bir tezkere gönde 
rerek İstanbul ilk mektep mu
allimlerinden 60 kişinin A ado 
)uya nakledildiğin · bildirmiftir. 
Bunların ekserisini muallim
muavinleri teşkil etmekt dır. 
Maarif nıüdürlüğü Anadoluya 
nakledilen bu 60 muaallime bu 
gün tebligat yapılacaktır. 

Buna mukabil Anadoludan 
da 100 ilk mektep hocası lstan· 
bula nakledilm';.:ir. Bu mu
allimlerin de nerelere tayin edil 
dikleri bildirilmiştir. Bu sene 
lıtanbul kız ve erkek rnuallım 
mekteplerinden mezun olanlar 
dan 24 muallim keza İstanbul 
maarif müdürlüğü emrine ve
rilmiştir. Buna nazaran bu te
beddülattan evvel İstanbulda 
münhal bulunmakta olan 61 
muallimlik te dolmuş olmakta· 
dır. 

Darülfünuna talebe 
Darülfünun fakültelerine ta

lebe kaydü kabulüne dünden 
itibaren başlanmıştır. Kayıt ve 
kabul on beş tetrinievvele ka
dar devam edecektir. Bu sene 
darülfünuna geçen senelerden 
daha ziyade münıcaat olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Kaydolurken yalnız kaydiye 
ücreti alınacak, imtihan harcı 
sene sonunda alınacaktır. 

Vesika verilmiyecek 
Maat'if vekileti liselere bir 

tamim göndererek bu sene hiç 
bir mezun efendiye şahadetna
me yerine muvakkat bir vesika 
verilmemesini tebliğ etmiştir. 
Liselerden mezun olanlar bu 
muvakkat vesikayla darülfünu
na ve yüksek mekteplere gir
nıekte ve artık tahadetnameye 
ihtiyaçları olmadığından şaha
detname almamaktadırlar. 

Şahadetname harcı ise iki bu 
çuk lira oduğundan bu suretle 
devlet varidatı zıyaa uğramak
tadır. 

Adliyede bir tayin 
İstanbul müddei umumi mu

avini iken taşra hakimliğine 
tayin olunan Necmettin B. in 
yerine Ankara sulh hakimlerin 
den Nureddin Bey tayin olun
muştur. 

Tapu rehberi 
Tapu rehberinin tanzimi için 

Ankuada toplanacak komisyo 
na iştirak etmek üzere latan· 
bul tapu müdüı-ü Ziya Beyle 
tapu ve kadastro müfettitlerin 
den Ağih ve Ahmet Beyler An 
karaya hareket etmişlerdir. 

Davet 
Sultan Ahmet fakir çocukla

ra bakım cemiyeti idare heye
tinden: 

Heyeti umumiyenin fevkall· 
de olarak içtimaına lüzum ha
sıl olmakla muhterem azanın 
24 eylul 1931 perfembe günü 
saat 18 de Cümhuriyet Halk 
fırkası İstanbul merkezi bina
sındaki mahalli mahsusla ha
zır bulunmaları mercudur. 

üzere muaınele ifaı bir ,.a,rt• muaı .. 
J~ktu·; ,, da ev.... · " 
"ertibiljte,, ıi ile beraber alhn ihra .. 
cı serbestİ!"İnin teminjdir. 

Bizde 1030 raici ipka edildiği sı· 

radll sterlinin dünya pİyaulaı-ında 

"intrinseque,, kıymeti. son dt"fa ol 
duğu &İbi tenezzül ederse ne yap. 
mAlt? Fikrimirre alt.n hududuna 
kad>r vuku bı;fa.-ak t ehanüf, tı n~· 

zarı İtibara almryarak yalnız ondan 

asaiı "·uku bulacak tenc:r.zül ni ı.be .. 

tinde 1030 fiatinden tenzilat ·~pıl 
malıdır. Yapılacak ten,ilat miktarı· 

nı bulmak için Londra piy smda 
altın endeksini istati•tiklerde bekle· 
nıcğe mahal yoktur. Her gün, ajanı 

telgraflarında gÖ•terilen kambiyo 
FİO\lJerinin ''p•İr intrinıeque,, leı·i İ• 

le mukayeaeai ı.u fultö ckrhol çrltAr• 
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Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

ayhfl .. .. 
Türkiye için Hariç 1ııie 

400 kunıı 800 kunı 
780 .. 1400 .. 

1400 .. l700 .. 

Gelen evrak geri verilmes 
Mllddeti seçen naahalar 10 ........ 

ar. Gazete .., matı.aya Ut itl
;in müdiriyete müracaat edilir. 
Cuet..ız Uinlana -'ullyetial 

: 1 :abu! etme&. 

Bugünkü Hava 
Dnn aaami hararet M, 

aııırari 17 derece idi. Bu
glln ruııılr poyraz ha va 
açıktır. 

İzmirin Kurtuluşu 
Dumlupınardan lzmire 

31 Alustos - 9 Egldl 

(Başı 1 inci sahlfede) 

liler - Kazanılan zaferin bü)'iilı:UI 

:ii ve kat'iliği hakkında ittifak at• 
1 iler .• 
1 Gerçe dünkü "Başkumandan 

d meydan muharebeai,, çenbwinin 
j d l rir gediğinden gece karanhj'mdan 
, y ı 1 stifade ederek Ceneral TrikopÜ; ile 
ı n 1 )İyetiı birkaç yüz kiti ile (Kızd-

1 y ! aş deresi) boyunca savuıabilmit· 
b ı 1 erdi .. Fakat Türk ordusunu sevk 

ı çı 1 re idare edenler, Söyle bir ihtimali 
, E ~ laha evvelden dütünenk, daha bü
ı ı rük bir çizgi ,. daha çizmiılerdi. 

1J; 1 \rtık, ondan kurtuluı yoktu.. Eı· 

. K '• cilehir ıruntakasında üçüncü düı • 
, h 1 nan kolordusuna kartı hareket a • 
:lf len üçüncü kolordumuz da, dütma
k. un 15 inci fırkaııru Kütahya civa • 
ırı ·ında tepelemiı, Kütahya'yı düı· 

m nandan kurtarmıfb. 
r 

•Y 
d. 1 

m 

Şl 

Dütman bundan 
rapabillrdi T 

sonra ne 

~ "Simdiki vaziyete söre döı· 
.. an, Tnkyadan, Yunaniıtandan 

ve Suraa mıntakasından deniz veya 

demiryolile getirelıilecefi kunet· • 
lerle ya mahut "Mllen hattı,, nda 
veya daha •arpte müdafaa ederek 
hiç olma21a ( 1 ttmir) i elinde tut· 
-ı.,, iıtiyebilirıli.. 

"ltllif devletleri de Yunanblan 
böyle bir harekete t"tvlk ve hatti 
icbar., edebilirlerdl. 

O halde "düımanın bilyle bir ha
reketine zaman ve imkin bırakma

u' 11\ak,, lizmıdL. 
il 

e 
a 

r 
e 

• 

r 

T 

Binaenaleyh karar: 
Uçüncü kolordumuz, Bursa aiti· 

kametinde çekilen düpnan kolordu • 
ıunu önleyip sılaıtırarak yok et• 
"'ek maksadile Eakif'llıirin ••rlıin
dan şiddetle takip edecekti. 

Asıl ordularımız da, biç durma • 
dan (İzmir) e yürüyeceklerdi. Bu 
esaslara göre ordulara direktlflar 
verildi .• 

ı - Eylul: 
• * * 

Bu direktiflere esu olan Batku· 
mandan emri ıu idi: "Türk ordula· 
rı! 

Afyonkarahiaar - Dumlupınar 

.. üyük meydan muhu-eı...inde za. 
!im ve mağrur bir ordunun anasırı 

aıUyeaini inanıhnıya..ı. ka.ı. a 
bir zamanda imha eyliy• büyük ve 
necip milletimiz.in fedakirhldarına 

layik olduiunuzu iıpat edlyorsu· 
nuz. 

Sahibimiz olan büyük Türk mil 
letl iıtikballnden emin ohnafa hak
lıdır. 

Muharebe meydanındaki maha
ret ve fedakirlıklannızı yakından 

müphede ve takip ediyorum. 
Milletimizin hakkınızda takdire· 

tına delllet etınek vazifemi müteva
llyen ve mütemadiyen ifa edece· 

fim .. 
Bütün arkadaılarrmın Anadolu. 

da daha bqka meydan muharebeleri 
varilecefni nazarı dikkate alarak 
ilertemesinl n herkesin kuvai akli· 
yeaini, menabii celi.det ve hamiyeti 
ni müsabaka ile ibzale devam eyle
meaini talep ederim.. 

l lk hedefiniz Akdenizdir, ileri!., 
Iıte, henüs kanlarınm dumanı tÜ· 
ten aziz tehitlerlmizin ruhlarından 

da ilham alan o mütenn büyilk in· 
aan, onlularma verditf bu emrile, 
onu takip eden dokuz yılın içine il· 
fan dokuz asnn hanalasına sığ

mayacak kadar büyük siyaıi ve iç
timai inlal1bımıun çerçevesini de 
9'zmit bulunuyordu .. 

* • * 
Meı'ut Baıkuınandanlarındıuı, 1 

bu emri alan bahtiyar Türk ordula
n, yeni bir h12, yeni bir elin ile 
garba dolru akmıya batladdar .. 

Bursa btikmnetinde ilerliyen 
(3. K. O.) mtz, yanmakta olan (Es 
ki tehir) 1 düımandan ve yangından 
kurtardı .. 

lzmir istikametinde ilerliyen kol 
ordularım1Zdan, brinci 
levler içinde yanmakta 
tak) a girdi.. 

2 - Eylul : 
* • • 

kolordu, a
olan (U-

Gazi, Fevzi ve lamet Pa§&lar ka
rargahlarile beraber saat 13 de 
(Dumlupınar) dan hareketle saat 
17,30 da (Utak) a vardılar .. Geçti· 
fimiz yolun etrafındaki köyler bir 
yangın yerine dönmÜflÜ. Bu feca

atlar hakkındaki mütahedelerimizin 
tafıilltına ciriımeğe yazımn:ın hac

mi lnÜıait olmadığı için fÖyle bir 
temasla geçiyorum .. 

Ordulanmız, bu yangın harabe. 
let"i içinden, irin ile gükreye gükre. 
ye geçiyor, onune çıkan düıman 

döküntülerini tepeliye tepeliye yü • 
rüyordu. 

Uçüncü koloı·dumus, (lnönü) 
garbine vardı. Aııl ordularımızda, 

kol batlarile (U1&k) garbine, Or-
hanlar • Ahmetler hattına vardılar. 

Düıman Ceneralleri Türk 

Batkumandaınınm huzurunda: 
Bucün ak§&ll1, saat 22 sulannda 

gelen raporlar. " (Utak) ıiınali ıar 

kisinde Murat dafmda Karacahi
ıar cİYannda bir çok eaİr ele ceçti
j'İnİ; bunların arasında biri kolor
du komandanı olmak Üzere hatta· 
ne de ceneral bulunduiu" müjdesi
ni verdiler .. 

Filhakika Domlupınar meydan 
muharebeıinden kaçabilen, 6 cene
ral, 230 zabit ve 5.300 kusur Yu
nan neferi de kamilen eıir edilmit
ti •• 

* * .. 3 EyHll zevale doğru bu esır 

dütman ceneralleri, Yunan batku
mandan vekili Trikupis, ikinci Yu .. 
nan kolorduau kumandanı ceneral 
Diyenis ile üç fırka kumandanı), 

Üçüncü fırka kumandanı (Umum 
jandarma kumandanı) Kazım Pa
şanın refakatinde (U1&k)a geldiler .. 

Yanık Utakın, Yunan süngüle-

Milliye't'in Edebi Romanı : 17 

BAŞIOÖNÜKLER 
/brahim Nec"'l 

- Eatafurullah, Hanımefen 
di. 

- Öyle ya! Orasr büyük bir 
sengin evi, bir kibar salonu. 
Burası ise. • • 

- Burada daha çok sami· 
milik var, efendim . 

- Öyle buluyornnız tetek 
kür ederim. 

Nimet Hanım, kahve tep • 
aisile içeriye girdi. Kahveler 
içilirken söz anneye geçmişti: 

- Bilir misiniz, Nebil Bey, 
Nerimanın edebiyata ne büyük 
merakı var. Şiirler yazıyor, 
romanlar, tiyatrolar tercüme 
ediyor. Tiyatrodan roman, ro 
mandan tiyatro çıkanyor. Bü 
~ün zevki, hayatının bütün 
ııeş' eıi edebiyattan ibaret .• 
Daha pek genç olduğu halde 
edebiyatla uğraıanlar arasında 
•deta töhret aldı. İstikbali 

-

çok parlak olacağını ümit edi
yorlar . 

Bir çok meıhur muharrirler
de kendisini teıvik ediyorlar. 
Yalnız Reıit Beyefendi ile he
nüz tanıtamadık. onunla da ge
çenlerde Maksimbarda görüt· 
tük. Bir gün bize geleceğini va 
detmişti, ama henüz fırsat düt 
medi. Siz kendisini tanıyonu
nuz galiba? Bir gün birlikte ge 
tirirseniı ne iyi olur. 

Nimet Hanım, söz fırıatını 
ele geçirinoe kaçırmak istemi· 
yomıışçasına, bugün bu lakır
dıları ipliğe dizer gibi biribiri 
ardınca ortaya dökmüttü. Ah
met Nebil, cevaba fırsat bula
mıyarak dudağında bir tebes
sümle, gözlerinde tasvip bakıt
lariyle dinliyor, Neriman Cem 
şit Hanım, anesinin sözü kes
mesmı bekliyerek sabırsızlanı-

rtle yaralı köylü kadın ve çocuk ve 
ihtlyarlarile ve onların yürekle.- acı· 

11 feryatlarite dolu olan sokakların
dan geçtiler.. lçi, d11ı mavi-beya 
boyanarak vaktile Yunan baıku

mandanı Hacı Anesti için hazırlan· 
mıı bir Türk evine getirildiler-

Kimbilir, belki biran için orada 
kendi bqkumandanlarrru görecek
lerini hayal etmiıerdir .• 

Evin kapm açıldı; içeriye girdi· 
ler .. Artık Türk Baıkumandanmın 
huzurunda idiler .• 

Gazi Baıkumandan, kendilerine 
haı nezaket ve ciddiyetleri ile onla 
ra bazı sualler sordular ve .. '4Hacı 

Anstf nerede? Ben onu görmek is .. 
terdim.,, Dediler. Sonra "dünyanın 

en methur askerleri bile esarete düş 
müşlerdir. Vazifenizi tamamen yap 

tıiınıza kani İseniz müteselli olabi
lirsiniz.. Buyurunuz istirahat edi·
niz.. Esbabı istirahatınrz temin e
dilmiıtir., buyurdular. Esir Cene• 
raller çıktılar ve gittiler .. 

Bugün ordulanmız kol baılarile, 
(Silindi) • (Takmak) hattına, süva-

kinci ordu kolbaıısı ile (Borlu) ya 
vardı .• 

Süvari kolordu;u: ikinci fırka ile 
Alaıehirden Salihliye doğru çeki
len düşmana çattı. Diltman bu taar
ruz neticeıinde beraberinde götür
düğü birçok koyun, keçi, hayvan 
sürüleri ve birçok ölüleri bırakarak 
kaçmağa mecbur oldu .. 

Üçüncü kolordumuz, lnegöl el· 
varına vardı. Mürettep süvari fırka 

11 ile (Mezit) yaylasında düımana 

çattı. ve püskürttü .. 

6 - Eylulde ı 
* * • 

Üçüncü kolordumuz (lnagöl) li 
tuttu.. Süvarisini ileri sürdü. Düt
manla tema11 muhafaza ederek gece 
ledi .• 

Süvari kolordumuz. 
Bugün Salihli ile Ahmetli ara· 

sında Mannara gölü - Sarıkaya bat 
tını tutan ıdüımanın sol cenahraı 

çevirmek ııfıretile taarruz ettiler •. 
Solunun çevrildiğini gören düt· 

man gece çekildi,. 
Bundan aonra düıınanm çekile-

9 Eylül vu:igeti (Bursa cephesi) 

ri kolordusu da kol batı ile (Kola ) 

1 ya vt1rdılar. 
Üçüncü kolordumuz, lnönü şi

mali garbinde düşmana çattı, püs· 
kürttü.. Dütman gerilerde harekete 
geçen milli gönüllü müfrezelerimiz 
de, (Sındınğı) ve (Bi'!adiç) i düş
mandan temizlediler .. 

4 - Eylulde: 

* • .. 
Ordulanmız harekata devam et

tiler; Bursa istikametinde ilerliyen 
üçüncü kolordumuz, (Pazarcık) 's
tikametinde düşmanı takip etti. (Pa 
zarcık) ı düşmandan aldı. 

iz.mir iıtikametinde ilerliyen or -

dulanmız kol başlarile (Silindi) 
garbi (Kol) ve cenubi hattına var· 
drlar.. Süvari kolordusu düımanı 

önlemek üzere iki fırka11 ile Salihli 
iıtikametinde, bir fırkası ile- Alaşe 

hir ovasına doğru diltmana rastla• 
dıkça vuruta vuru§& elerliyordu .. 
Kulaldar, düıman tarafından yakıl
mak üzere iken, kahramanca saldı

nılarlle (Kula) yı düımandan ve 
yangmdan kurtaran ikinci süvari 
fırkasına hili din tükranlarım .Öy· 

lerler .. 

S - EylGI: 

* "' • 
Baıkumandan, büyük erkanı har

biye reisi ve Garp cephesi kuman-

danı maiyetlerile bugün öğleden 
sonra (Uıak) tan hareketle saat 
19,30 (Eıme • Tllknak) ya vardı

lar.. Fakat düıman bura11nı öyle 1 

yakımı ki, barınacak tek bir bina 
bulamadık!!. 

Açıkta, çadır kurarak konduk .. 
Yangından, zulümden kurtulmak i
çin ormanlara kaçmağa mu ,.affak 

olabilmit olan aç ve çıplak (Eşme) 
çocuklarının ürkek ürkek yanımıza 

sokularak bir fecaat anlatışları var· 
dı ki, ne yürek dayanır ne de hav
sala ahrdı. Onu geçiyorum .. 

§ Bugün Türk ordularından, •· 

bileceği iki yol vardı. Biri demiryo 
lu boyunca, diğeri de (Nif • Kemal 
Paşa) yolu ile lzmire giden iıtika
metti .. 

Garp cephesince süvari kolordu· 

suna, düımanı önlemek ve ona taar 

ruz etmek emri verilmitti.. 
ikinci ordu: Kolbaşm ile (Ata

la) ıarkına vardı . . 
Birinci ordu: Birinci kolordusu 

ile (Kule) den Salihliye ikinci kol· 
ordusu ile Ala~ehire yürüdü .. 

Dördüncü kolordu da birinciyi 
takip etti. Başkumandanlık karar
gahı da bugün (E.me) den hareket 
le (Alaıebir) e vardı. 

Alaşehir henüz dumanları tüten 
bir yangın harabesi halinde idi. Bıı 
gün alman ha rlere ve yapılan ha 
rekatın neticeııiı'ıe göre düşmanın 

(lzmir) i büyü1< bir kuvvetle milda 
faa etıniyeceğr '\'e edeıniyeceii anla
tıldı. 

Bunun üzerine ordulara fU 
emir verildi: 

A - ikinci ordu Akhisar • Soma 
istikam.;tinde yürüyecek. Süvari kol 
ordusu, Manisa - Menemen - İzmir 
iıtikametinde ilerliyerek ( lınnir) i 
düıınan yakmadan, iıtirdat ede 
cek .. 

B - Bu hususta ıüvari kolordu
suna yardnn etmek üzere her kıt'a 
dan ayrılmıt piyade müfrezelarin
den mürekkep mürettep kıt'alar, 
Nif • lzmir yolile ilerliyecek. 

C - Birinci ordu kolbaılarile 
Ahmetli hizasına varacak .. ,. idi. 

7- Eylulde: 
• * 

Ordular, bu emre göre hareket· 
)erine devam ettiler .. 

Uçüncü kolordumuz, emri altı

na giren Kocaeli grupu ile lnegÖ· 
lün şimaline gelmit· Düşmanın 3. 
ve 10 uncu fırkalarının henüz (Ke .. 

şiş dağı) ile (1 znik gölü) araaında 
ve 11 inci fırkasının da (Gemlik) 
ile ( lznik •ölü) arasında bulunduk 
ları tespit edihniş, bu suretle üçün 

yordu. 
Kahve fincanlarını dışarı gö 

tümıek mecburi,.eti Nimet Ha 
nımm sözünü kesti. 

1 

!ar. 
_ Pek tuhaf! İstanbul ta

rafına geçmeğe bile tenezzül 
etmez görünen Mebruke Hanı 

Neriman Cemtit Hanım 
yalnız kalınca, mahrem bir eda 
ile Ahmet Nebile sokulc!u: 

- Ey, söyleyin bakalım, Ne 
bil Bey, Muhteşem Nihat Ha
nımefendi ile münasebetiniz 
ne sularda? 

- Münasebetimz mi? A
man, Hanımefendi, bendeniz 
o ziyafet gecesi Hanımefendi
yi ilk defa olarak tanımıttıın. 

- Hepimizi de öyle, değil 
mi? Oradaki Hanımlardan hiç 
birini daha evvelden tanmıı· 
yordmız ya? 

- Evet. Y alnızbirini tanır
mıtım ama ••. 

- Tanırmışım ne demek? 
- Bendeniz hatırlıyama-

efeodim? 
- Hangisi bu, kuzum? 
- Mebruke Numan Hanım. 

- A! Nereden tanıştınız? 
- Vaktiyle İstanbulda otur 

duğumuz zaman, Sultanselinı 
taraflarında komıumuz mut-

mefendi demek Sultanselimden 
gelme imiş, öyle mi? 

_ O zaman küçük bir kız. 

dı, efendim • 
- Şimdi de büyük bir kız .• 
- Evli değil midir? 

-Yok! 
- Acayip! 
- A! Siz bunu ' bilmiyor 

miydiniz? 

- Nereden bileceğim? 
- Evet, evet. Evli değil. 

Hatta nııanlı, falan da delil. 
Halbuki pek serbest görünü 

yordu. Hiç te genç kız tavru 
yoktu. 

- Evet. Pek serbest. Hatti 
lüzumundan fazla .• 

- Beni evine de çağırdı. 
Yok canım! Ne diye? 
- Cumartesi günleri evde

yiın. Bir gün gelin de size ha 
yatımı analatayım., dedi. 

- İyi cesaret doğrusu! 
- Neden, Hanımefendi? 

- Hayatım size nlatacak, 

L 1931 

cü kolordumuz, kendisine adetçe 
üstün bir düımanla uiraşmak mec
buriyetinde kalmıttL 

ikinci ordumuz da (Adala) ve 
garbine vardı. Birinci ordu dahi 
1. ve 2 . inci kolordularile (Torgut
lu) hizasına geldi .• 

§ Batkumandanlık karargahı da 
bugün saat 11 de (Salihli) ye gel 
mit konmuıtu .. 

8 - Eylulde: 
• * 

Bursa istikametinde ierliyen ü
çüncü kolordumuz, Buna ıarkında 
lıi dütınanla boğuıuyordu .. 

lzmir iıtikametinde: Süvari kol· 
ordumuz, bir taraftan Manisayı tu· 
tuıturmuı yakmakta, diğer taraf
tan süvarilerimize mukavemet et .. 

mel<te taanüt eden dütmanla bugün 
çok kahramanca çarpııtı. Ve bağrı 

yanık Maniıamızı. dütmandan kur
tardı .• 

Ondan sonra bir frrka11 ile Ma
nisa • Menemen • JCartıyaka istika· 
metinde, iki fırkuı ile de Manl
aa • Nif • Bornova • lzmir istikame 
tinde ilerledi. Raıtladığı düımanla 

vuru§& vuru§& Menemen • Nif - Ke 
mal P&§ll hattına vardı. 

ikinci ordu Akhisar • Soma iı

tilı.ııırnetinrle yürüyüıe devam etti. 
Süvariye yardım ebnek üreze tertip 
edilen piyade müfrezeleri de bu ak 
§&iti Nif = Kemal Pa.-'ya vardı-

lar. 
Salihlide bulunan batkuınandan

lık karargüıı bu aktam saat 22 de 
cephenin Salihli civanndaki telsiz 
istasyonu ile ıu telgrafı almıttı: 

"lzmirdeki itilif koıısoloslan 

(lzmir) in Türk orduıuna sureti 
teslimi hakkında müzakere icrasına 
amadedirler.,, 

itte, bu veıika, o tarihten üç yıl, 
üç ay ve 21 gün evvel, Türke 
sormadan, sormak lüzumunu duy· 
madan, onu art1k "öldü" kabul ede

rek mirasını paylaşmağa kalkışan 

ve bu meyanda en güzel bir parçası 
olt1n (lzmir) i Yunana teslim eden· 
bulun bir huıumet aleminin, Tür
kün meramı önünde nihayet ram 

olmaktan başka bir çare kalmadığı
na inandıklarını gösteren ilk vesi· 
ka idi.. 

Türkü eılr etmek hayaline ka· 
pılacak olan her müıterlinin Tür

kün azmi önünde en son sözü da
ima büyle olmağa mahkumdur .. 

Türlı: Başkumandanının bu tel
grafa verdiği cevap "(Turgutlu) da 
görüıülmek üzere murahhaslarırun 

gönderilmesi ancak bir yanlıtlığa 

mahal kalmamak Üzet"e murabbaı· 

ları hamil olacak otomobilin beyaz 
filama takma11" merkezinde idi .. 
Fakat erteıi sabah itilaf murahbaı
lannın gelip teslim tarzını konuıma 
larına meydan kalmadan, Türk ot"• 

duıu lzmire girmittic fÖyleki. 

9 - Eylulde: 

Daha dün akf&ID Menemen -
Kemal Paıa hattına varmıt olan SÜ• 
vari kolordumuz, gece de yürüyü
te devam ile bugün 9 eylill 1 ve 
2 inci fırkaları ile Kemal Pata -
Bornuva - lzmir 14 Üncü fırkası 

ile kolordu karargihı da Menemen 
Karfı yaka istikametlerinde ilerliye 
rek sabaha kartı lzmir karıısına 

gelmişlet"di. 

Düşman telatla lzmiri botaltı

yor, gemilere can atıyordu. Bu ha-
1 

rek.eti korumak için süvarilerimize 
karşı daima yü:z çeviriyor, atet edi .. 

yordu .. 
Süvarilerimiz, yıllarca hasretini 

çektikleri güzel lzmirin çekici mik
natıaına tutulmutlar, 1 zmire doğru 

saldırmaia başlamıılardı; 

ha? 
-Evet. 
- Aman, Nebil Bey, öyle 

Hf saf "evet!,, demeyin. Hiç 
o hayat anlatır mı? 

- Ne var hayatmda? 

- Amaa, ben anlatamam. 
Gidin de kendsi anlatsın .• 

Ahmet Nebil,- sesin birden 
bire aldıfı sert çmlayııla sar· 
ııldı, kızararak önüne baktı. 
Neriman Cemtit Hanım, deli
kanlının haline acıdı • Bird
bire gülümsedi • 

- Canmı, siz de ne kadar 
hassassınız. Bu Mebruke Nu· 
man Hanım • nuıl söyliyeyim, 
bilmem ki • biraz karııık mazi. 
li bir Hanını. Sizin gibi bir 
gençle ikinci gÖl"ÜfÜtte ben bu 
karışık mazinin kirli çamatırla 
nnı ortaya nasıl koyarmı? 
Sonra ban• ne kıymet biçersi 
niz? 

- Affınızı rica ederim, Ha
nımefendi, sorarken sizin ce
vap vermekte güçlüğe uğraya
bileceğinizi hesaba katmamış
tım •• 

- Ne ise, canım, şimdi de 

Piyade kollarnnız süvarilerden 
evvel fzmire girmek yarıtına girit

mitler, bir ıelale ıribi (Kemal Pa· 
p) buğazından Bornuva - lzmir 
istikametinde heybetle akıyorlardı .. 

Bu hamaset yarııı esnasında , .. 
bit düıen Mehmetciklerimizin, kur
tardıkları lzmirin sinesinde yükse.o 

len abidesi, iıte o hamasetin sembo 

lüdür. 
Süvarilerimiz, taıkın bir ıeli.lenin 

cotkun kolları gibi lzmirin, henüz 
düşmanın son döküntüleri ile dolu 
olan aokaklarına yayıldı. Artık so
kak muharebeleri bütün şiddetile 

devam ediyordu.. Her süvari atını 

tehit düşen arkadatının üstünden 
atlatarak ilerliyordu •• lzmire ilk gİ• 
ren süvari kollarnqrz, lzmir hükü

met konağının ve kıtlanın önüne gel 

dikleri zaman, el'an kııla ve bükii
met konağının üstünde birer Y u
nan bayrağının dalgalandığını far
kettiler .. Tam üç yıl üç aydır, zehir 
li birer ok gibi güzel lzmirin bağrı· 
na naıaplı duran o bayrakları indir
diler .. Halkın sevinçli hıçkırıkları 

için de, al Türle bayraklarını dikti

ler . . 
Baı kumandanlık karargiilıı, bu· 

gün bütün ınaiyetile saat 8 de Sa
lihliden Turgutluya, geldi .. Oradan 
da haı·eketle saat 15 te (Kemal Pa
p)ya vardı .. 

Tam bu sırada, daha evvel arzet

tiğimiz gibi süvarilerimizin (lzmir) 
e girdiğine ve şiddetli sokak muha· 
rebeleri devam etınekte olduğuna 

dair ilk müjdeli haberler geldi .. 
Türk milletinin, üç asır kadar sü

ren üç yıllık hasretini lzmire götür 
mekte olan bu büyük adam, Gazi 
bu haberi alır almaz derljal hareket 
ettiler,, Ve tam ıaat 18 te (Nif -
Kemal Paşa) ile Burnuva arasında 
(Bel kahve) denilen yere geldik .. 
Oradan hemen btitün ( f 7~nirJ koyu 
görünüyordu.Bütün lzmir, limanile, 
c ! ı..1. :';t ,., gC.zümU~Ün önüne serili,, ..... 

mi~ti .. 
llu anda umumi vaziyet tô ·ıle 

idL 
Bursa istikametinde ilerliyen 

üçüncü kolordumuz, Bursayı elinde 

tutmak ve yakmadan bırakmamak 

isteyen üçüncü düşman kolorduıu

nu Bursa ıarkında Keşif dağı ile 
lznik cölü arasında yakalamış, 11kıı 

tll'ıyor .. 
ikinci ordunıuz, hem Bur.a. civa

rından çekilen dütmanın ardına düt 
mek hem Çanakkale buğazına var
mak üzere Akhisar - Soma arasın· 

da, •imale doğru yiirÜyÜfÜne devam 

ediyor. 
Birinci ordumuz; birinci kolordu 

ıu ile (Kemal Pa§&) ya; ikinci ko
lorduıu ile ( Manisa)ya varmıt bu· 

lunuyor. 
Dördüncü kolorduda ikincinin ar· 

kaıında yürüyor .. Süvui kolorduıu 
ile ona yardımcı olan mürettep pi
yade müfrezelerimiz, lzmir ıokakla
nnda vapurlarına kaçarlcen yakala· 
dıkları düıman ile boğuıuyor .. 

lıte bu umumi va'Zİyete vi.kd °"' 
lan Türk Ba,kumandanı ve arka
datları bugÜn bu saatte orada, (Bel 
kahve)sinde, lzmirin kurtuluıunu 

seyrediyorlar .. 
Dürbinler elde .. Bütün gözler iz • 

mire dönük.. Bakıyoruz .. 
lzmir şehri,, bütün liman ve kör

fezi ile önümüzde.. Dütmanın IOR 

vapurları alabildiii döküntülerini al 
mı§, fayrap etmİf, son dumanlan sa 
vurarak Garbe doğru kaçıyor .. Ka
dife kalesi üstüne yeni dikilmiı o
lan Türk bayrağı, aıina ve ılık bir 
gururla dalgalanıyor •• 

Görüyoruz: 

bana merak oldu: Evvelki ta
nışmanızda aranızda atk gibi 
bir fey geçmemiı miydi? 

- Ne münasebet ,Hanıme 
fendi ! 

- Nasıl - münasebet? 
Mebruke Numan Hanım tam 
bir atk kadını. Siz de matal
lah her görene heves verecek 
kadar genç ve güzelsiniz • 

- lltifat buyuruyocıunuz. 
- Vallahi değil. lltifatı fi 

linı yok. Siz de gördünüz ki 
ziyafet gecesi Muhteıem Ni
hat Hanımefendinin salooun.
daki Hanımlann hepsi de size 
bayıldılar 

- Her halde hepsi dejiil. 
-Neden? 
- Siz de oradaydınız Ha· 

nımefendi ve .. 
- Ey ve ••• 

- Ve görüyorum ki hiç te 
bayılmış, ayılmış değilsiniz. 

-O! 
Neriınan Cemıit Hanımın 

,ebadet parmağı tehdit eder gi 
bi salladı: 

- Saf bir çocuk tavn altın 
da bakın neler söylüyorsunu7? 

• 

O tarihten üç yıl üç ay evvel Yıı· 
nan ordusunu, Türkü boğmak, eıif 
etmek bayalile lzmir rıhtımına çıka• 
ran itilaf donanmaıının lzmir Hına· 
nmdaki fllosu, Dumluprnarda yoke
dilen aıd Yunan ordusunun, dah• 
garllerinde kalan artıklarının o da• 
kikada vapurlarına nasıl can atınak 
iaterken denize döküldüklerine, yal· 
nız seyirci! .•. Herhalde bir az da u• 

tangaç!... 
Görüyoruz: 

Tam kırk ay İştiyakile Türk mil• 
letinin yüreğini yakan, (Güzel iz· 
mir), gurup •zamanının hafif ve io 
ce ıisinden örülmüş kül renkli zarif 
bir tül altında, sanki hasretlileriıııl 
aynı derin özleyiıle kurtaranların• 

aynı candan minnetile "Gel!,, diy• 
çağırıyor .. 

Görüyoru~: 

Akdenizin beya köpüklü enginle 
rine batmak üzere bulunan günef, 
sanki dü!man ordusu ile berabeı 

düımanın Türk vatanı Üzerindeki iı 

tili emelinin, Türkü esir etmek hül· 

yaıının ebediyen Akdenizin engini• 
rine gömüldüğünü müjdeliyor •• 

Enginliğini, anJatmak çok güç, bil 
ad koymak ise imkansrz olan bu ba 

1.:., ve eörünüf önünde heyecanla, 

hutu' ile sessiz duruyoru% .• 

Birden bire bir se• çınladı: "Ah 
lzmir yakdın bizi! .. ,, 

Bu ses, lımet PaJanın coşkun 

a:önlünden taıant çağlıyan sesi idi .. 
Bunu, parlak gözlerinden damlalar 
takip etti .. Bu halile aziz Başkuman 
danının karşısında tazimle vaz'ı 

mahsus aldı: 
"Tebrik edeTİm .. Es'!rİni,, diyebil 

di .. Türk orduıunun fazilet ve fera· 
gat örneii, kudretli reisi Fevzi Pt
da aynı suretle başkumandanmı teb 
rik eyledi. Ondan sonra birinci ordıı 
kumandanı ile diğer bütün maiye! 
erkanı batkumandanlarırun etraf• 
na, güneşin piykleri gibi o büyük 
insanın etrafında bir tazim halkaıı 
çevirdiler .. 

Dürbinin adesesini o ane kadaı 
bir türlü lzmirden ayırmayan vakur 

tek bat, Gazinin altın başı, on andı 
etrafını çeviren hürmet halkasını 

döndü: 

"Ben de sizi tebrik ederim.. işin 

bu safhası bitti.. Asıl işe bundan 
sonra batlayacağız . ., dedi. 

Fakat Türk milletinin dehasını 

bir adeıe gibi kafaıında toplayan, 
Türkün en yüksek duygu ve dilek· 
!erini tunç göfsünde biriktinn bu 
eııiw: adam, hiç bir zorluk önünde 
yılmayan, bic bir keder önünde aar• 
11hnayan, fakat en büyük muvaffakı 
yet üıtünde de Şatırmayan bu bü· 
yük naan, o tarihe kadar tam üç yıl, 
üç ay devam e1len çetin mücadele
nin o günkü neticesini ifade eden o 

levha kartmnda, derin ve yeşil göır· 
lerinden birer damlanın sızmaııoa 

mini olamamııtı. 
O günün milli taribimizdelıi •Ü· 

mulünü, ehemmiyetini, bu iki dam .. 

la kadar, tarife kim erebiJir? .. 

Yalnız, bu iki damla ile uAstl ite 

bundan sonra başlayacağız." Düıtu 

runu birle!tirirsek, doku'Z asrın ha-v· 

salasına sığmayacak kadar geniş o

lan dokuz: yıllık siyasi ve içtimai İn· 

kıtB.bımızın programının, o gÜt1 

orada çizildiğine şüphe kalmaz .. 

Onun için, bugün yalnız (lzmir) 
in kurtulu1 bayramı değil, aynı za· 

manda Türk cümhuriyetine, Türlı 
inkılabına temel atış bayramların 

dan birisidir. 

lıte (lzmir) tiler, Gazi lzmjrİ 
böyle kurtardı. 

Y eıilköy: A. ~ıza 

Ahmet Nebil gözlerini kal· 
dırdı. Neriman Cemşit Hanı· 
mın her zamandan fazla süzü· 
len, uzun kirpiklerle yarıyarıy• ~ 
örtülen gözlerine derin derill 
baktı . Bu gözler kendilerini 
gizlemek ister gibi gittikç41 
süzülürken, dudaklarda, sanki 
sahibinm iradesi haricinde, biı' 
tebessum çıçeıcıenıyor, 1nnuıt 
ihtiyarsız birtitreyişle dönüyo~ 
du. Ahmet Nebilin gözlerı 
bu dudaklardan yumruca çeııe 
ye, dolgunca gerdan-. doğru 
indi. Neriman C~it Hanı· 
mın bütün mevzun vücudürıii 
sararak diz kapaklarından aı 
yukarıya kadar ince ipekli ço
raptan batka bir şeyle örtül11111 

diği halde birbiri üzerine koll" 
mut olan bacaklarda dur~~· 
Neriman Cemsit Hanımın suı 
gün gözleri Ahmet Nebilin n• 
zarlarını kovalıyordu. Bu du· 
raklamayı da fark etti. Müte-; 
bessim dudaklarına sanki sah• 

binin iradesi haricinde, daha 

ziyade yayıldı ve aralarındaıt 
şu cümle fırladı : 

(Devamı var) 



iNE1"..A ] r 
ffot/gvood' da yıldızların güzde' 
etmiş beşi sigara kullanıyorlar 

Haftanın filmleri 
Arzın kabuğu 1 

~~~~~~~-~~ 

Nevyork geceleri Bugün herkes biliyor ki, !' 
üzet"inde ya§adığımız an: sade
ce yus yuvarlak bir toprak par 1 

çası değildir. Arzımız muaz
zam bir yumurtaya benziyor. 
Bu yumurtanın kabuğunu gö
zünilzün önüne getiriniz. lıte 
arzımızın toprak kıanw da, bü 
yilklüğüoe nispet edilirae, bu 
kalmlıktadır. Bu toprak kısmı
na "Kıtır - kabuk,, denir. 

1 ••••••• 

/lich.,,.." Bartlıelmes Eve/ine Brent Cliv•. Bro~k 
,~ıetecilerden biri itini bı- ra kahvesini alırken ııgara ıçer 
;;j',, liollyvood'da hangi ar Norma Shearer~ Rutı C~att~r
lıı ~n sigare ~ip, hangileri· ton yaman tırra.".er. en r. 
il ~diğini tetkike batlamıf Gloria Suvanıon ıçtıg~ sıııaral~ 
loııııoda kadın erkek yıl· rı sureti mahsus~~a .. ımil ettı: 

lltrdarı yüzde yetmiş betinin rir. Sigaralarnın ustund~.k~~~ 
t•ra içtikleri neticesine var· markası vardır ve ucu gumdu!u 
1!tır. dür. Norma Talınadge &<•• 
Çok kiınseler yddısların pa· ileriye giderek fantazi siııara 
~ •lıraralar içtiklerini zanne· kağıtları buldurm~ftbr. .On~~ 
L~' Hayır• hepsi de sizin gi· sigaraları i>«;Y~~ sıya çızgı -
"llllaı:ıdığımız alelade siga· dir. S~roh~ım ın. sigarasının 1•rdan · · ı G Ban kağıdı ıse sım sıyahtır. John 
lıft ıçıyor ar. eorge • , k 11 d ğ Rus 

hafif sigara kullanır. Gar· Barrymore un u an. ı ı 
Cooper eski kovboyluk za- sigaraları, alela~e sıgaraların 

'11ırıdan kalma sigaralarını iki misli uzunlugundadır. 
llldi sa ' ya Greta Garbo? O da ne za nr. . 

11Pe Velez hiç sigara içmez man canı isterse ~igara . ıçer. 
' bir gün yemekten sonra Evinin her köşesınde sıgar.a 

t 'İg~ra almış ve o kadar ho- vardır. Canı i~t~d!ği zaman elı
~a gıtmiş ki , şimdi hemen ni uzatması kafıdır. Clar~ Bow 
~kesten fazla sigara içen o- parmakları sararmasın dıyj a-

ğızlıksız sigara içmez. Ya nız 
liollyvood'da kadınlarda Lylian Tashman sigar~ kulla.n-

~
tl:l'erde olduğu gibi sigara maz. Bütün kadınlar sıgara ıçk-
an 1 D ı t ı" kten sonra, sigara içmeme ~ ır ar . Marie re~s er f 

'<e ne si garası bulursa ıçer. suretile te~~rrüt etmek te_ ena 
•ıı Cravford ddha ince zevk- bir şey degıl .. Bunda aynı za-
r. A. k ki d son- manda tasarruf ta var . • ,.. nca yeme er en Ud•llaHUM•llllUflllHllllUHllllll ... 

Opera sineması bu ha~a 
Normatalmaç ile Roland Gıl
bert'in "Nevyork geceleri,, iı
mindeki filmini göstermekte
dir. 

Bu filmi 1~yle hülasa edebi-

llmı 
Jlll Devern güzel bir tant&ıı 

dür. Kocaaı Fred besteklr ve .. 
ayyaJtır. Jill kazandığı az para 
yı eve sarfetmekten ve kocası
na sarfetmeden artık bitmittir. 
Ve nihayet bİT gün bu böyle de 
vam ettiği takdirde evi bırakı~ 
gideceğini söyler. Fred ve ıer~
ki Joni Doran tam o aralık bır 
tarkı bestelemiıler, ve bu ıarkı 
Y~inde par• ve ,eref kazan-sa ~ be" . 

mıtlar. Jill de tarkıyı genır 
vo ~diaiııin oynadı" operet 

............................................. T""i"" Sinema haberleri 1 

· R d " d' [ " Maurıce ostan sev ı- 1 

4 
ıi~ lcız şimdi Hollgvo~· 
~?larında atuz sansız 

i~ 1ıiirandır. Fakat kim 
ra .. us? 

ğim adam,, ismindeki eseri fil
me alınmaktadır. Baş mümessi 
le Nancy Carol. 

"' Amerika ticaret nezareti
nin istatistiklerine nazaran, 1 
kanunusaniden 30 hazirana ka

l dar Amerikada 328 film yapıl
j mıttır. Geçen sene ayni müd
; det zarfında 298, daha evvelki i sene 397 film yapılmıştı. 

1 
"' Amerikadaki Jesse Lasky 

1 stodyosu bilhassa çocuk filmle
! ri çevirmeğe ba,lamıştır · 

,. Amerikada renkli filmler 

gittikçe artmaktadır. 

,. Almanyada bir çok sinema 
: lar kapılarını kapatmıılardır. 

! ,. Tokyoda bir sinematoğraf 
1 şirketi teşkil edilmiştir. 

,,. İtalya hükumetinin müza

hereti ve Scela de Milan orkes-
• •0 yardımı ile Rossini Bel 

tresını .. 
1. . Verdi Mascagni, Puccını-
ını, ' fi 

nin belli başlı operaları ı me 

alınacaktır • 
h · B y Pa"' Ertuğrul Mu sın e 

. t Epinay stüdyolarında "İs-
rıs e ı··dhi 

nbul dilencisi,. fi mının a • 
t:ı 1 - devam li aksamın filme a maga 

etmektedir. 

Alman yıldızlarından 
Lilgan Harveg 

müdürüne bunu takip etmeği 
kabul eder. Müdür Joe Prividi 
kızı beğendiği için şarl~ıyı ka
bul eder. Bu haberi bir an evvel 
haber vermeğe koşarken Jill ko 
casının bir kulis arasında ıan
tözlet"den Rut Day'i öperken 
görür. Fred karısına oyundan 
sonra kendisini F utlait Klüpte 
bulacağını söyler. Tam muay
yen saattte Jill gider, fakat ko
casını bulamaz. Fırsattan İsti
fade etmek isteyen Prividi ken 
diseine kocasının sarhoş oldu
ğunu söylerse de inanmak iate 
mez ve saat ikiye kadar bekle
dikten sonra evine döner. O 
çıkar çıkmaz İçet"İye F red ile 
Dollan girerler. Prividi Fred
in bulut gibi sarhot olduğunu 
görünce Rut Day'i çağırır, ku
lağına bir şeyler söyler, sonra 
kulübü kendi sahibi olanı çağı
rarak bir polis almasını söyler. 
Filhakika polisler gelirler. 
F red ile Rut Day'i hususi bir 
odada basarlar, karakola götü
rürler. Jitl ertesi sabah kocası-
ın uğradığı bu işi gazetelerde 

D • • • 
okurken kocası ıçerı gırer. 

Genç kadın bütün nefreti!~ ~ 
nun yüzüne bağırır ve gıdıp 
Prividiyi bulacağını nihayet ö
teki kadınlar gibi kendisinin de 
kürkler giyip elmaslar takac~
" so·"yler Altı ay sonra Jıll 
gını . . . o 
ile Prividi, evlen ne gelırler · 

der. Fakat planı suya düter. 
Döğüş esnasında canilerden bi
ri ateş eder ve silahını Fredin 
cebine sokar. Fredin doıtu Jo
ni onlan kaçırır ve poliı yetiı
tiği zaman da düşer bayılır. 
Kurşun ona isabet etmiştir. Bu 
esnada poliıle Prividinin geleo 
cek istasyonda gidip F redi öl· 
düreceğini bir telefon milkile
mesinden öğrenirler. Filhakika 
Prividi F red ile Jill'l kompar· 
tımanda yakalar. F reci ıa1ri 
ihtiyari elini cebine götürünce 
tabancayı bulur ve Prividiye kı 
pırdallJll&maaını s6yler Priridi 
filler O aralık tren bir tünele 
firar ve bir silah ıe1i ititillr. 
Tünel bitip ortalık aydınJanro
ca Prividinin elleri kelepçelen· 
mittir bile .• Poliıler onu artık 
yakalamıtlardır. Jlll ile Fred de 
artık yeni bir hayata kavuşmut 
!ardır. 

Lupe Velez 

Bugün size bu kabuk hak
kında malumat vereceğiz. 

Arzımızı yumurtaya ben
zettiğimize göre, kabuğu top
rak ve kayadan ibaretse, yu
murtanın sansını ve beyazını 
teşkil eden iç kısmı, acaba 
arzımızda ne haldedir? 

Arzrmızın iç kımıı "Mayi 
oari,, denilen su halinde ateı· 
tir • 

Bugün arzın kabuğunun ne 
kadar kaim olduğu aıağı yu. 
karı malOmdur. Bir kuyu ke
zılaa ve gittikçe aıağıya doi
ru inilse sıcaklık artar. Hesap 
etnıitler. Her 33 metre atağı 
ya inildikçe bir derecei hararet 
artıyor. Yuvarlak hesap yapıl 
mak istenirse her 100 metrede 

Douglas Fairbanka meşhur üç derecei hararet artıyor. En 
"Gaucho., İsmindeki filmini çe- derin maden kuyularında bu 
virmeğe hazırlandı" alarda hararet derecesinin ayni intl 51 sır 1 d h'l' d " ö · 1 müttehit . artistler stüdyolan· 1 zam a ı m e arttıgı g rii • 
run setlennde kendisine et ola
cak kadını bulmak üzere Jcırkın 
cı tecrübe yapılıyordu. t ecrii
besi yapılan kadınlardan hiç bf. 
ri uygun gelmiyordu. Douglas 
ümidi kesmifti. Rjisörü Jones 
saçlarını yoluyoı·du. O kadar ki 
artık tecrübelerde bulunmayor 
du. Muavini her müracaat eden 
artiıti yüzünü ekşiterek tecrÜ· 
be ediyor ve .. Bittabi aranılan 
eşi bulamıyordu. 

Nihayet bir nisan sabahı 
stüdyoyu bir fı& ıl tt kapladı. "Ne 
o? Bulundu mu? 

Şefkat 
müıtür. Düııyada mevcut en / anlaşılıyor ki, arzımızın kabu
detin maden kuyusu 2000 met ğu 100,000 metreden kaim de. 
re derinliğindedir. Bu derin- fildir . Bütün tahminlere nu11 

likte 60 derecei hararet Yar- ran bu kalmlık 70 • 80 kilo. 
dır. Yani 1000 metrede 30 de metre arasındadır.. Biliraini. 
recei hararet.. ki bir kilometre 1000 metre de 

Şimdi hesap edelim: 1000 mektir · 
metrede 30 derecei hararet, Halbuki arzımızın büyüklii 
10,000 metrede 300 eder. 100, ğünü hesaba alırsak , bu kalm-
000 metrede ise 3000 eder. Fa lık yumurta kabuğunun kalın
kat 3000 derecei hararette ta- lığını geçmez. Hatta yumurta 
mmnıt ne kadar maden varsa nın kabuğu , cesametine naza. 
yalnız erimez, hatta zeveban ran, arzın kabuğundan daha ı , 
ve gaz 'haline 8'ellr • Bundan lındır • 

Bu defa muavin dı;, reJısor 
de canlanmıtlar, yine aygİ set
te bir kadını tecrübe ediyorI.r
dı. Meksikalı olduğu kQnUtma
sındao belli esmer ve güzel bir 
kadın .. O ne canlılık! 

Plajlarda pija111a modası Avrupada o kadar aldı gürütlü ki, geçenlerde lngiliz 
p/8.jlarından birinde çocuklar arasında bile bir pijama müsabakası tertip edildi. 

Bu defa rejisör kofUP Douır
las'ı buldu. Çok geçmeden Ma
ry Pickford, Gloria, Norma, 
Corıstaoce stüdyoyu doldurdu
lar. Hepsi de bu harikayı gör
meğe gelmiılerdi . 

Lupe Velez ayni sahneyi yo 

Lupe 

rulmaksızın on sekiz defa tek
rar etti. tik filmi bu oldu. 

Lupe üç günde bütün stüd
yoyu fethetti. Herkese kendini 
sevdirdi. Kendisi herkesi •ev
di. 

Haftada bin dolarla mütte. 
hit artistlerde işe başladı. Şiın. 
di First National'dedir. 

Evli değildir. Fakat çlgınca 
seviyor. Kimi? Garry Cooper'i. 

Miniminiler bu kıga/etlerile ne hoş görünüyorlar değil mi ? 

Balina Gesli tükeniyor 
Bir çok vahti hayvanlar var 

ki bunlara artık ancak Ameri
ka çöllerinde tesadüf etmek ka 
bil oluyor. Fakat mütemadi av 
lar neticesinde onlar da tüken
mek üzeredirler. Şimdiye kadar 
belki de çoktan tükenirlerdi. Fa 
kat hükumetler vahıi hayvan 
avı için bazı memnuiyetler koy 
doklarından nesillerini bu zama 
na 'kadar idame edebildiler. 

Denizlerde de nesli tüken
mek üzere olan mahluklardan 
biri de balinadır . 

Senede, çoğu Norveçyalı ba
lıkçılar tarafından aıağı yukarı 
40,000 balina avlanmaktadır. 
FiMıakika dünyaya - çok bali
na yağı temin eden memleket 
NorYeçyadır. Yani Norv09ya 
senede her biri 200 litrelik 
800,000 fıçı bali- yağı satı
yor. 

Balina yağının fiatleri arttı
ğı için, balina bugün mükem
mel bir ticaret metaı olmuıtur. 
Bu sebepten balina avcılan iti 
azıtmı9lar ve daha çok balina 
avlamak için en mükemmel &. 
!etler istimaline başlamıılardır. 

yorlar. Bu toplar kancayı hem ı re geliyor. Kancalarmı hrıatı
daha uzaktan atıyor, hem daha yor. Eğer bu kafi gelmezse, taJ 
iaabetle balinanın karnına saplı yareden balığa bir mitralyöz a... 
yor. Bazao da bu kancalara infi teti açılıyor ve zavallı balıfm 
lak edici maddeler koyuyorlaı. iti bitiriliyor. Bundan sonra der 
O suretle ki kanca saplanınca hal kayıklar indiriliyor. kuvvet 
patlıyor ve balinanın karnını li tulumbalar ve uzun borularla 

detiyor. balığın karnına hava doldurulu 
Daha sonraları l>ıi'ıroa av; ı- yor. Çünkü hava doldurulmaz. 

çin mitralyözle mücehhez ta}" sa, ölen balina denizin dibine 
yareler kullanılmağa başlanck batabilir. 
Tayyare daha seri olduğu için, Bu sayede senede 40,000 ka
balina yakalamakta daha ça- dar balina avlamak mümkün ol 
buk muvaffak oluyor. Derhal maktadır. Daha bir kaç sene ge 
bal~ gemiıine haber veriyor. çerse, balinaları artık müzeler
Gemi balinanın bulunduğu ye- de göreceğiz. 

.1m1 - Mizah 

ktam bir müsamere vardır. Ev 
~alabalıktır. Gece eğlen~rken 
bir sarhoş Jille sata§~&k ıste~~ 
Prividi araya gırer, nıhayet do 
- .. olur ve Prividi müdafaa guf • 
vaziyetinde kalarak hasmını ya 
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Yakın za-.ıa kadar bali
§Öyle avlanırdı: Av gemilerilıin 
en yüksek direğine bir adam çı
kar ve denizi tara11ut ederdi. 
Bir balina görünce, derhal arka 
datlarma haber verir ve arb
daıları da sekiz on kayığa atla
yarak, balinanın bulundufu iı 
tikamete doğru giderlerdi. Ba
linaya yaklattrkları zaman, kan 
ca atmakta mahir olanlar, uzak 
tan balinanın kamına kancalar 
fırlatırlardı. Sonra da bu kanca 
!arın ucundaki iplerden çeke
rek balinayı zaptetmeğe muvaf 
fak olurlardı. 

ralar, tevkif olunur. 
Jill de §Ahittir. ' I' 

Karakolda otururken içeriye 
iki polis ortasında bir!s~ ~irer. 
Bu fred'tir. Jill, kendısını ser
best bırakılması için nakdi k~
falet vermek ister. Fred keodı-
inin paraya ihtiyacı olmadığı 
~1 şeref ve servet sahibi olduğu 

söylerse de üstü başı bunun 
nu ed' N'h aksini göstermekt ır. ı •: 
yet itiraf eder. Ji~l müt~ssır 
olur ve eski kocasıl.e yemden 
yafamağa karar verır. Kefal~t 
ile serbest bırakılmıt olan Prı
vidi iki gencin Nevyorku tet'
ketme küzere olduklarını haber 
alarak dört adam t~tar ve Fre; 
di öldürmek iizere ı•taıyona gı 

Dcıktor - Bir şeyler işidi
yor gibiyim. 

Hasta - Evet, doktor. Beş 
dakıkadtr teJefonunuz çalı
yor. 

Bu tekilde av tehlikesiz de
ğildi. Çünkü balina bir kuyruk 
darbesile çok defa balık kayığı 
nı da. içindekileri de denize fır
latırdı. 

Bir kaç senedir kancayı at-
1T4k için küçük tnn\ar kullam-

t • • 
- Bu kız yok mu? yür:IH011 insana yüzmek öğrtttı. 

- Amma da. yaptın. 
- Evet, her gün gelip gördüğün yere oturduğu için. 

Ressam Bahis 
Bir ressamla bir tüccar konu 

ıuyorlardı. Tüccar dedi iri: 
- Ne iıe, iyi kötü geçinip 

gidiyoruz. Siz ne ile geçiniyor 
ıunuz? 

Ressam cevap veTdi: 

- San'atimle.. 

- Ha .. Onun için demek bu 
kadar zayıfsınrz. 

iki arkadaı bir mesele için 
bahse giriımeğe karar verdiler 
Biri dediki: 

- Pek ili elli · kuruşuna 
bahse girelim. 

Otelci ıu cevabi verdiı 
- Yok! Elli kurut çok. Na

musumuz üzerine bahse riri19 
t:._ 

• 

• 
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Mektep ihtiyacı karşısında 

J111.·zz · f • Çocuk velilerinin bu 
:fV.ll ıge • müşkülünü hallediyor 

F eyziye Lisesi 
Bu sene mektebe ne 

talebe alınacak? 
kadar 

Sabh Beyin ve Nakiye Hanımın 1 ile de meıgul edilmektedir. . 

uzun müddet müdürlüğünü yaptı~· Bu sen~ m~~ ~eni müdür Eı- J 

ları Feyziye lisesi y&r1J11 asırlık hır ref B. tayın edilmıştır.Bu sene melı 1 
tarihe maliktir. Mektep 1885 tarihin tepte yeni faaliyet hamleleri ba§lamıt 

de ilk hususi lise olarak tesis edil- tır. 
mittir. Mektep ıimdi Ni§"ntatında 

Kabul ııe kayıt T qvikiye <:amÜ yanındadir. Binada 
bazı tadilat yapılarak · konferans aalo 
nu, li.boratuvarlar ve sinema salonu 
vücude getirilmi§tİr. 

Teşkilat 
Mektep tam devreli bir lise olmak 

bı beraber yuva ve ilk kısmı da muh
tevi bulunmaktadır. Yuva kısınma 

dört ila yedi )'a§mdaki çocuklar ka
bul edilmektedir. Bu kısonda tedri• 
ten 2iyade küçüklerin terbiyevi inki· 
şallarına çalı1ılmaktadn-. 

Mektepte eski talebenin tecdidi 
kaydı muameleıi bitmit ve yeni ta
lebe kaydına başlanmııtır. Tedriaata 
19 eylUlde başlanacaktır. Mektep üc 
ttti iki takıitte alınmaktadır. Nihari ; 
talebe için 1 O, leyli talebe için de 
50 lira depozito parası kayıt batın
da alınır. 

ilk kısım 5 sınıftır. Yuva ve ilk 
kuım muhtelit olup kız ve erkek ta· 
]ebe kabul edilir. Orta ve lise kısmı
na yalnız eı·kek talebe alınır. 

Lisan tedrisatı 
Mektepte kur halinde fransız<:a 

ve ingİ)izce tedritat j)k kısmın döl'

düncü sınıfından başlar. Fransızcası 
zayıf olarak mektebe gelen talebe i
çin ayrıca takviye kurlan vardrr. 

Talebe mevcudu 
Halen mektepte 350 talebe vardn·. 

Bunun 110u leylidir. Busene ilk,orta 
ve lise lomıından mezun olan talebe 
yekunu 52 dir, 18 talebe de ikmale 
kalmıı:br. 

Spor 
Mektepte talebe spor baraketleri 

Mektep elbisesi 
Talebenin mektebe, niimunesine 

muvaflk, elbise ve kaıketle devamı 

mecburidir .Bedeni terbiye dersleri 

için de nümunesine muvafrk caket, 

pantalon, ayakkabı, çorap tedariki 
mecburidir. 

Sıhhat işleri 
Mektepte sıhhat itlerine azami o

hemıniyet •erilmektedir. Talebe mu
ayYen zamanlarda muayene edilmek 
te ve mazbut cüzdanlar vücude ge
tirilmektedir. 

J.esaik 
Mektebe kayıt ve kabul için tal.,. 

beden aranılan vesikalar şunlardır: 

1 - Şahadetname veya tasdikna

me. 2 - Nüfuı tezkeresi 3 - Aıı 

kağıdı ve tabip raporu. 4 - Beyan.' 

name 5 - 4 adet fotograf. 

Garbi Trakyalılara 
paraları veriliyor 

( unanlılar iade edilecek emlakin 
400 parça olduğunu söylüyorlar 

Muhtelit mübadele komisyo- 1 Makedonyada bedeli sahipleri
nu heyeti umumiyesi dün sa- ne verilmek fartile Yunanlıla
bah bitaraf delege M. Holştad- rın vaziyet ettikleri Türk çift
ın riyasetinde toplanmıştır. liklerinin sahalarmı teabit husu 

İki saat kadar devam eden sunda çıkan ihtilafların adilane 
bu itçimada büroların mesai ra halli için tarafımızdan gösteri
porları okunmu§ ve bilhassa len üç mühendisin İ§tirakile ma 
Garbi Trakya Türklerile İstan hallen ketif yapılmaktadır. 1-
buldaki istihkak Hhibi etabli ki taraf heyeti murahhasalarr 
Rumlara verilmesi mukarrer komisyonun bütün itlerini ni
tazminat meselesinin sür'atle hayet kinunuaaniye kadar bitir 
İntacı görüşülmüştür. mesi lizrmgeldiğini, esasen iş-

Şehrimizde etabli Rumlar- !erin yoluna girmit olduğu mil 
dan olup bu tazminattan istifa taleaunda bulunmu,Iardır. Ko
de etmek üzere müracaat eden misyondan aldıfımu: maluma-
30,000 ki,iden ancak 2000 mü ta göre, azami altı ay zarfında 
racaabn neticelendirilebildiği komisyonun mesaisi hitambula 
ve 10,000 inin derdesti hallo- caktır. İstanbuldaki etabli Rum 
lun<luğu, mütebakisinin daha ların para tevziatı üç aya kadar 
bakılmadığı nazarı dikkate a- yapılacaktır. 
lınarak, bu i§lerle metgul tek- Yunanlıların noktai nazarı
nik bürosunun te§kilitınm tak na göre tdırimizde iade edile
viye ve tevsii takarrür etmiştir. cek Yunan ve etabli Rum emli 
Lizım gelen memurlar komia- ki 400 parvça kadardır. 
yon kadrosundan ayrılacaktır. Fakat bunların 250 sinin sa-

Dünkü içtimada başmurahlı.a hiplerinin Atina mukavelesi 
aunız Şevki B. Garbi Trakyada mucibince Yunan tabiiyetinde 
ki istihkak sahiplerine ait tet- olup olmadıkları mühtacı tet
kikatın bitirilmek üzere oldu- kik göriilmüttür. 
ğunu beyan ederek, bunjarın Bunların Yun;ın tebeası ol
Makedonyadaki iatihkaklann madıkları komisyonca teııbit e
ikmaline kadar bekletilmesidoğ dilirse emliki iade edilmeyecek 
ru olmadığı mütaleasile Garbi tir. Diğer tarafta komiayonc:hı. 
Trakyalılara müteallik tazmina vaziyetleri tetkik eden bazı 
tın bir an evvel verilmesini tek Rumların esasen Türk tabiiye
lif etmittir. Bu teklif heyeti u- tinde bulundukları dolayııile 
mumiyece kabul edilmit, bütün kendilerine etabli vesikası ve
Garbi Trakya ve Makedonya rilmeııine lüzum olmadığı anla 
iatihkaklarına tahsis edilen tılmıştır. • 
150,000 lnııiliz lirasından 90 Bunlar etabli olmadıkları i
l.in isterlinin bu müst.cel tevzi çin tuminattan iatifade etme
ata tefriki kararlaıtınlm19tır, yeceklerdir. 
Bu paranın tevzii iki aya ka- Haklarında gayri mübadiUlt 
dar ikmal edilecektir. Alakadar kararı ittif. · ~ olunan Rumlar 
laı· 600 kişiye baliğ olmaktadır. 40,000 kadardır • 

Beynelmilel Himayeietfal kongresinde 
heyeti murahhasamızın verdiği izahat 

CENEVRE, 7 A. A. - Cenevre
de içtima eden Beynelmilel Himayei 
EtfaJ kongresi mesaisini bitirmittir. 
Kongreye ittirak eden heyelt mura· 
basanırzın çocuk haftasr ve Himayei 

Etfal teşkilatı hakkında verdiği ma· 
lumat kongre tarafından büyük bir 
lliika ile dinlenmiş ve alkıılannuştır. 

Kongreye iştirak eden bazı heye· 
ti murahhasalar memleketlerinde tat 

bik etmek üzere çocuk haftası ve 
bilhassa Himayei Etfal teıkilitı hnk 

kında malumat almak üzere Hima· 

yei Etfal merkezi umumisine müra· 

caat edeceklerini heyeti murahhasa· 

mı:ta bildirmitlerdir. Heyeti murah· 

haıamız; çocuk hastalıkları kongre

sine ittirak etmek üzere Laheye ha

reket etmi tir. 

ı 

MİLLiYET ÇAR AMBA 9 EYLOL 1931 

Çin deki f ey ezanlarda üç yüz bin 
kişiden fazla insan boğuldu 

~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 

Yüz seneden beri böyle bir feyezan görülmemiştir 

• 
iki kişi boğuldu 

Kuleli Lisesinden bir talebe açıldı 
diğeri de yüzme bilmediği için. 

Hasekide Gülbahar mahalle
sinde 24 numaralı evde oturan 
Abdurrahman ile kardeşi Rem 
zi dün sandala binerek Kumka 

ı !aşmışlar, sahile geldikleri za-
.

1 

1 pı açıklarında bir müddet do

,;_~~;..:~~~. !f1i. ..,.. m an Abdurrahman yıkanmak 
~~, üzere denize girmiştir. Fakat 

rılmıştır. Kazanın kurbanı 
sımpa&Jda Sakızağacında 
ran araba aüriicüsü 30 ya 
Hüseyin oglu Yusuftur. 
Şişliye yük götürürken, a 
nın hayvanları ürkmü~, 
maya başlamışlardır. 

hayvanları zaptetmeğe 

şırken araba devrilmiş, 'b 
adam altında kalaı-ak bir 
det te bu suretle sürükle 

Hanken oivanndan bir manzara 
Çin, feyezanlar uk uk vukua ı için, seller müthiş bir sür'atle ı tur. ' 

~ elen bir memleket olmakla be ~~i~Ieri, ~a~abalan ve köyl~i .. Bir çok J?mseleı· de y:;rd~ 
ı-aber, son defa Yang Tse neh- ıstıla etmıştır. Hankeu şehrı- yuksek demıryolu hattı uzen
rinin tuğyanı kadar müthiş bir nin de kısmı azamı sular altın- ne birikmi~ler ve su bu irtifan 
afet görmemitti. da kalmıştır. Y almz .Hankeu ve aşrp hatti da toprakları ile be

Temmuz sonunda ve ağus
tos bidayetlerinde, bir asırdan 
beri görülmemiı derecede tu
fan asa yağmurlar yağmıt ve 
Yang Tse nehri tll§arak 45,000 
metre murabbaı eraziyi au al
tında bırakmıtbr • 

Sular birdenbire yükseldiği 

civarmda ölenler on binden faz raber sürüklemiş, burada da 
ladır. bine yakın insanı boğulmuştur. 

Hankeu da suların hücu- Bütün feyzan mıntakasında bo 
ğulanlar üç yüz binden fazla
dır. 

munu gören halk, koşu mey
danındaki tribünlere çıkmışlar 
fakat tribünler halkın sikletine 
dayanamıyarak çökmüş ve yal
nız burada 400 kişi boğulmuş-

Felaketzedelerin yalnız altı 
aylık pirinç ihtiyacı 75 milyon 
dolar tahmin edilmektedir. Ge 
risini kıyas edin . 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
• • - •• • ..... - _.-.. -!!---_.•'., ~. ;.._.:k.i:.. - •• ; . ".!!!:: ~- _-;~ ı'_' 

Eczacılar mevcut iki 
teşekkiilü 

~ 
birleştiriyor '°' 

(Başı 1 inci sahifede) 
Müzakerata baflanmadan evvel. . 

merhum eczacı Eırel Beyin hatıra• 
•ma hürmeten celse bir dakika tatil 
edilıniıtir. Bundan sonra cemiyetin 
mesai raporu okunmuş ve taıvip O• 

lunmu,tur. Raporda eczanelere U· 

cuz ispirto temin edildiği, semll iliç 
lara mahsus kayıt defterleri dağıtıl 

dığı, cemiyetin eski umumi reisi sa 
bık Tokat meb'11111 Hüıeyin Hüsnii 
Beyin rahatsızlığına binaen iıtifa et 
tiği, yerine eczacı Enver Beyin in .. 

tihap olunduğu, Ankarada meıleki 
itler hakkında yapılan tetebbiislerin 
iyi karıılandıiı ve eczanelerin ka
zanç vergileri hususunda kolaylık 

gösterilmesi için Sıhhiye vekileti ta

rafından müzaheret vadedildiği izah 

Perdenin arkası •. 
(Başı 1 inci sahifede) ... 

mumiyesi ve Cümhuriyet mevkıı ık
tidarı yaygara, ı:naiayaniyat, ifsat, 
te§Vi;} deiil siyasi terbiye, şİyasi te
kamül ve onun icapları olan tefekkür 
ve kalem hürriyetini istiyor. Bunun 
aksi olan heı· nevi teşebbüs ve taoav 
vurun içimizde beslenip büyümesini 
beklemek elbette hiç bir zanıan ta
hakkuku kabil olmıyan boş bir ha
yalden il«riye geçemiyecektir, 

Diğel' taraftan öğreniyoruz ki 
seddedilen Mücadele gazetesinin sa
hibi olan zat dün Vilayete müracaat 
ederek kendisinin muvazaalı bir it 
yapmadığını iddia etmittir. Halbuki 
bu hususta Vali Muavini Fazlı Bey 
diyor ki: 

. Fazlı Beyin beyanatı 
- Mücadele gazetesinin Yarın 

gazetesi yerine ve kendisinin gazele 
cilik yapması imki.nı kanunen mün
aelip olduğundan muvazaa yolu ile 

olunmuıtur. 
' Arif Oruç Bey taraflndan ç•karıldığı 

Rapordan sonra,.. Eczacılar cemi- anlaşdmıttır. Veı-ilen beyannamede 

yeti ile farmakologlar birliğinin bir- kendisini sahibi imtiyaz gösteren zat 
le~me.i meseleıi mevzuu bahsolmuş 
ve çok tiddetli ve ıürültülü müna• 
kataları mucip olmuıtur. Geçen Far 
makologlar birliği içtimaında eozacı 
Celal Ergun Beyin cemiyetin feshe·. 
dileceğini ifade eden bazı sözlerin· 

(ki onun da kanuni evsafı henüz ay· 
nca tetkik olunuyor) müracaat ede 
rek muvazaa olmadığını §İfaben be
yan etmit iae de beyanab arasında 
Yarın gazetesinin bazı eıya ve mal· 
aemeıinden istifade edildiiini söyli· 

den müteessir olan eczacı Nizam.et.. yel'ek muvazaayı teviJen itiraf ta et
tin B. ile arkada,ları tarafından v.,,. mittir. 

rilen proteste takriri kili imzayı Bu itibar ile balslarıncla yeni Mat 
muhtevi olmadığı için, müzakere e
dilmemesi muvafık görülmüttür. Bu 
nu müteakıp Celil Ergun Beyin tak
riri okuıımuıtur. Bunda ıu madde
ler vardı: 

1 - Eczaneleri kapatılanlar hi.
li gizlice it gördüklerindea tiddetli 
takiboıt yaptırılmaoı 

2 - Meslekt&Jlar arasmdaki iki
liğin izale.ile fanaakoloslama Ecza• 
cdar cemiyetile birl"!tiri'-i. 

3 - Ecza depolarınııı perakende 
ıatıılaruun mennedilmeıi 

4 - Et2a tarife usuliinüa bir an 
evvel tatbikinin temini. 

5 - Mina itilıuile meıleki vui
yeti ifade etmiyen ec:zııcı keliraeoi
nin ilgaıile yerme farmakolog keli
meıinin kabul edilmeıi." 

buat kanununun on yedi ve on seki
zinci maddeleri ahkamı tatbik edil· 
mittir. Bu müracaat ve beyanat Vi
layetin kanaatını tebdil edememiı-
tir.'' 

Chili isyanı bitti 
BUENOSA YRES 7 A.A.

Santiaao - de - Cbili' den bildi
rildiğine göre biler teelim ol
muılardır. 

Rusyada mevkuf 
bulunan Iranhlar 

TAHRAN 7 (A.A.) - İran 
veliahdinin tahailini ikmal et
mek üzere yakında Avrupaya 
gidecek olmuı dolayraile Sov

. yetlor birliği biikUmetiDin Rus 
yada mevkuf bulunan• bütün İ
ranlıları serbest bırakacağı be
yan olunmaktadır. 

Faşist izciler 
(Başı 1 inci sahifede) 

zinti yapılınıştır. izciler orada de
niz 'banyosu alarak tekrar genıilerine 

dönmüşlerdir. Gemide öğle yemeği 
izcilerimizle beraber yenmiş ve ye
meği müteakıp ceneral Cbiapp tara 
fından Türkiye hakkında kısa bir nu 
tuk söylenmiş ve hara retle a1kışlan
mı§ltr. 

Saat 3 te gemi Galata rıhtımın· 

dan hareket ederek Boğazda bir ge
zinti yapılmi :}tır. Gemi Boğazda bir 
saat kadar kalarak, halyan izcilere 
izcilerimiz tarafından Boğaz hakkın 

da malumat vcrilmişlir. İtalyan ge
misi sahili takiben fstanbul limanı· 
na gelmiş ve bir az tevakkuf ederek 
Türk İzcilerini bıraktıktan sonra Ro 
dosa hareket etmiştir. Oradan sıra 

ile Beyrut, Yafa, Port Sait ve isken 
deriyeye uğradıktan soıını. ltalyaya 
avdet edeceklerdir. 

ispanyada 
Komünistler 
Zorla bir hapisaneye 

girmek İstediler 
MADRIT, 8 A. A. - Dahiliye 

nezareti müste§arı, dün komünistle .. 
rin bit· nümayiş icrasından sonra 
zorla Bilbao hapishanesine girmeğe 
teşebbüs etmiş olduklarını beyan et
ıniştir. Komünistler, kolaylıkla tar
dedilmitlerdir. Sükün ve asayiş ber
kemaldir. Müfritlerin dünkü hareke 
ti, bir nebze teli§ uyandu·mıştır. 

Fakat yaralanan yoktur. 
Komünistlerden mürekkep ufak 

bir grup, Seville hapishanesine gir
meğe tetebbüı etmiı, fakat muhafız · 
lar içeri girmelerine mini olmuşlar~ 1 

dır. ı 
Komüni•tlerin memleketin baı· ı 

ka mahallerinde de bir takım t
vüzlerde bulunmu, oldukları bildi- 1 
riliyor. • 

CORDOUE, 8 A.A. - Donamen 1 
cia' da komünistler bir takım arbede- · 

ler çıkarmışlardır. Bir doktor ile bir 1 
kaç komünist reisi tevkif edilmiı ve : 
bunlar hemen mahfuzen Cordoue'ya ı 

gönderilmi§lerdir. Polis, doktorün '. 
evinde bankalara, fabrikalara llb.-.. , 
kartı bir tr.arruz planı vücude geti. 1 

rilmesini amir bir takım risaleler 
! 

rak bu birleşmenin eczacıbu- ceıniye- bulmuştur. 1 

yüzme bilmediğinden boğul

mak üzere iken sandalcılar yeti 
şip kurtarmışlar, Cerrahpaşa 

hastahanesine nakletmişlerdir. 
Fakat Abdurrahman denizde 
fazla su yuttuğu için tedavi e
dilememiş ölmüştür. 

"' Kuleli lisesi onuncu sınıf 
talebesinden Muzaffer Efendi 
yüzmek için denize girmiş, a
çıklara gitmiş, takati kesilerek 
boğulmak üzere iken arkadat
larr yetişmişler, fakat biçareyi 
ancak boğulduktan sonra deniz 
den çıkarılabilmi,lerdir. 

Bir çocuk 6 metreden 
düştü 

Kuruçe~mecfo Mezarlık soka 
ğında 16 numaralı evde oturan 
amele Kamilin üç yaşındaki 

oğlu Hüseyin dün 6 metre irti 
faındaki dıvardan düşerek, ba
cağı kırılmış, hastahaneye kal-
dırılmıştır. 

Banyo dair esinde 
yangın 

Kadıköyünde Mühürdarda 
Ko.to apartımanınm bir numa
ralı dairesinde banyo kısmın
dan ateş ÇJkmış, yetitilerek, te 
vessüüne meydan verilmeden 
söndürülmüttür. 

Tramvaydan atlayan 
çocuğu kamyon ezdi 
Samatyada Uzuncaovada o

turan l~ yaşında Karakin oğlu 
Y asef dün sabah Samatya - Alı: 

saray yolunda tı·amvaya takıl
mış, fakat tam bu esnada arka
dan gelen kireç yüklü 3630 nu 
maralı kamyonun altına gitmiş 
ve çiğnenerek ölmüştür .. 

Bir arabacıyı kendi 
arabası çiğnedi 

Dün Bomonti caddesinde bir 
facia olmuş, biı· arabacı beygir 
leri tarafından çiğnenerek ö
lüm halinde hastahaneye kaldı-

Hayat 

tir . 
Kazayı gören ahali ha 

!arın önüne geçmişler, mü 
!atla tevkife muvaffak ol 
lar ve arabaı:ryı ölüm halin 
rabanın altından çıkarıp n 
haneye nakletmişlerdir. 

Feci bir kamyon 
kazası 

Arapgirli Kazımın idar 
deki kamyon Kemaliye il 
rapgir arasında yüz metre 
rinliğinde bir uçuruma 
lanmış, yolculardan iki ka. 
iki erkek ve şoför muavin' 
fat etmiştir. 

Şoför hafif, gene yolcula 
bir erkekle bir kadın ağır 
lıdırlar • 

Heybelide yangın 
Evvelki gece saat 1,4 

Heybeliadada bir yangın 
muş, iki odalı bir bina kıs 
yandıktan sonra söndürül 
tür. Yangın Heybeliadada 
zan zaferi caddesinde 
metrukeye ait 1-3 numara! 
den çıkmıttır. Att!!in m 
bir tahsın sokaktan geçe 
evin bahçesine attığı sigara 
otlar tutuşmak suretile çı 
tahmin edilmektedir • 

Bir aparhmandı 
hırsızlık 

Kemal isminde bir genç! 
li isminde bir arkadqı Ku 
luş caddesinde 174 numara 
parbmanın dördüncü katın 
turan Panayot Efendinin d 
sine pencere kırarak girmi 
kıymetli iki halı çalarak 
mışlardır. Fakat polieler 
tıklan tahkikatta hırsızları 
fe muvaffak olmuşlar ve y 
lamıtlardır. 

ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırımz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadaa sigorta 

mayını:ı:. T elefoa: Beyoğlu 200'1 
yapbr-

Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
İDEAL BÜRO ve YENi MÜŞTERİ 

BULMAK SAN'An 
Eserleri gayet güzel bir ıekilde iutipr ebııİftlr. 

Bütün İt adamlanna tavsiye ederb 

Azanın bir çoğu famıaıkolcıır ke

limesi Türkçe olmadığını il...; ıu,.,.. 

rek itiraz etmitlerdir. Takrir ıahibi, 

eczacı kelimesinin de ecnebi olduğu 

mukabelesinde bulunmuıtur. Netice 

de Darülfümınca Farmakolok tabi
rinin kabul edildiği ve zaten li&anı· 
mıza birçok ecnebi kelinıelerin rir
diği nazarı itibara alınarak münaka

ıanın kapanması kararlattırılınıştır. 
Azanın ekserisifarmakolog]ar birliği 

le cemiyetin birle§mesine taraftar ol 
duklarını ifade etmi'!lerdir. 

tinin feshi ouretile mi, yokaa ferma- MALAGA, 7 A.A. - Köylülerin ı • 
koloklarn\ iltihakı şeklinde mi, yapı- bi~ baskın yaphklarına dair ortaya 
Jacağını ve yeni t"§ekküliin ünvaru- çıkarılan şayia üzerine alelacele ge- ı 
nı tesbit edecek ve sonra heyeti u· tirilmit olan miliı efradı geri alın-

Tevzi mahalli: : ~LTL81I f~ ı 

Yalnız bu ittihadın nasıl yapılaca 
ğını tesbit için eczacı Mahmut Ce
lil, Sırrı, Halil Asaf, Nail Halit ve 
Muıtafa Nail B. ]erden mürekkep 
bir komisyon teıkil edilmiştir. 

Komia 

mumiye tekrar toplanarak taıvibine mıştır. ı 
arzedilecektir. Bilbeo' da sükiın ve aaayit avdet 

Maamafib şimdiden iki tetekküle etıniştir. Komünistlerin dün bapis
ijlen birleşınİf nazarile bakılabilir haneye girmek için yaptıkları t"§eb· 
ve ayni meslek mensupları arasındd büs ehali arasında büyük bir korku 
bu ikiliğin izalesi suretile mesleki ve teliş uyandırınııtır. Fakat hiç 
tesanüt temin olunması bittabi tak· bir vak'a olmamıt ve hiç bir kimoe / 

dir ve memnuniyete ıayandır. ı yaralanınamıtbr. ı 
Dünkü içtimada meıleki ihtiyaç· Cordou eyaletinde bulunan Dona 

lar için izhar edilen temenniler üze mencia'da ve Seville'de komiiniot
rine hükumetle tema& için idare he- ler bir takım elıeınmiyetıiz hid.iııe-

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

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

d. ııt 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve ıv 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres•. Ankara caddesi dairei mahsusa 
Telefoa 24311/2/3 



[ lil 1 Muhabir-mektu;ları 1 m 1 

Yalova cenubunda bir 
şelale de var 

80 beygir kuvvetinde olan bu şe
laleden elektrik istihsal edilebilir 

Sahibinin se· i baş muganniyesi 

L ~.~~.!!.!.! .!: Kli!:'Ç~ !!!.'!!."' 
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Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

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

lelgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ........................... -...... 
Saraçhıuaebaşında Münir Pata konaklarında 

K:~!:::k Hayriye Liseleri li•e 
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BERLİTZ 
Yabus 

ASRf LiSANLARI öğretir. 
FAKAT ..... 
t y 1 &ğretir. 

Her lisanda h ıı.a} Te umamt dersler 
TE~RÔBE DERSi MECCANENDIR. 

Adre,. ~,ı; lscıklAl cadde ; \nk 11 fi ıra acı ;ı, ram cadde;ı 

Toptancılara 
~-lb~se, Mutamba, ve Pardesü 

ujenne mllbayaatınııı yapmazdan evvel ber halde: 

EKSEiSiö"" 
1 Büyük Elbise Fabrikasını Tekmil sınıfları uıe~cuttıır. Kayd~ başlanmı~tır. Tedr:sat Türkçe, Fransızca ve ingiliıc•dir. 

Talebe sabah .~vlerınde:ı"mektebın otomobillerile alınır ve akşam aym vasıta ile evi r:n~ 
gönderilir. Her gu'l 10 dan 18 e kadar müracaat edilebi:ir. Telefon: 20530 

1 
:ıiyuet etmeniz, menfaabnu: iktizasındandır 

=~~~~;;..;;:::::==: 

Yalooa pld/ındtUt bir rnan•ara 

i '( ~LOVA 8 (Huıual muha· ı hcalar mülteciri elektri.k is~h
~~~~) - Y•lova ıU? ııeç sal ederH Yalova beledıyeat de 
ndenırtizelletmekte. ~ k~ ha bundan istifade edecektir. Ma· 
ir it ."';ırtularak tınn bır f&- ahan belediye durmamıf, çok 
itil alını a~aktadır. Bilhassa fedakarlık aparak kasabanın 

den dag hamamlarına ka· y . k · 
'r hüınmalt bir faaliyetle ya- müteaddit yerlerıne beton at· 

1trıatka olan asfalt yolun hi- deli, demirden süılii sütunlar 

'" •ndan sonra kasaba bir kat diktirmit v~ bunlara ~i':er lüks 
a teref bulacaktır. lambaaı talık eylemıştır. Bu 

Pl4/ları 

Y •lovamn pek mühim bir 
~~ 1 ve asri tesisatı vardır. Bu 
lJ v •ma plajından ali old~ 
. halde vi. esefa ki ldmsenın 

.. &betini celbedememiştir. Çün 
~rada gündelik banyo yap· 

tk için her ııün 1 s
n~uldan gelip gitmek imkan 
tıcindedir. Plljm çok ııüzel 
her türlö konforu havi bir 
ıiııoau varsa da otelleri yok
t. Kasaba dahilinde mevcut 
'ller ateı bahasına olduğu ıi 
YCIUekler ve havayici zaruri
•on derece bahaldır. Ucuz 
kenler, ucuz lokantalar, 

il& ınahalleri, sular ve cazlar 
ll_ıadıkça bu plljın yerli müt· 
tı . d I· •ı e olamaz. Dahası varı 
~j iki dereceli olup birisi 50 
tjri 25 kuruıtur. Soyunacak 
rd~ıte, kumlarının temizliği 
, 1Yecek bir söz yoktur. Cu
; Pazar lstanbuldan gelen 
~ tı ınüslim ana11rdan batka 
bllı·ı ıaireye ne yerli ne 

el •rıçten kimse uğramamak
~~r .. Eğer ki şimdiki iskelenin 
·n kıl tebdil edilip te vapurlar 
ı, Pllj önünde bir iıkele ya
ı,j,'k olursa o zaman bir az 

tik gelir zannederim. 

1\ Vüs'at 
~tktanın nüfuıu 18,000 dir. 
d" ~de 500 kadar ahali sa· 

td ır ve iki nahiye ile 32 köyü 
ır Y 1 k · · 'b · k·· :. a ova emıyet ıtı an-

b;j~uktür. Fakat aı-azisindeki 
., ı~et ve mahsulatındaki kes 

1 
~ uilbaua sıcak su memba· 

:daki ifiyet itibarile keyfi
• ., Çok büyüktür. 

\' Su oe hava 
•lov d ~ll anın aıt kısımları ve 

qp c:a ınıntakaları yayla ııibi 
. ;uyu ve havası emsalsis

•hil kısımlarında evvelce 

lambalara ahiren altı adet lüks 
daha ilive olunmuttur ki geçen 
senelerde bir iki külüstür lam
badan baıka bir şey yoktu. Be
lediyenin himmeti şayanı tak

dirdir. 
Belediyenin varidatı dört bin 

lirası bekaya olmak üzere 18 
bin liradır ki bunun da 10,000 

lirası kabili tahsildir ve 200 li
rası da acezeye tahsis olunmuş 
tur. Vesaiti itfaiye eski tulum
balardan ibarettir. Belediyenin 
bir doktonı ve bir de Meli ha 
Hanım isminde ebesi vardır. 
Şehrin müstakbel bir imar pla
nı Fahreddin Bey namında bir 

zata yaptınlmıştır. 

Sıtma mücadttlesl 
Y alovada bir sıtma mücade

lesi teıkilltı vardır. Şimdiye 
kadar hastalığın müvellidi olan 
üç dere kamilen tathir ohmmuf 
tur. Bir 'hafta sonra da kasaba
nın kenanndan geçen derenin 
tathirine batlanacaktır ve deni
zin tekrar ağızlar ıdoldurmaH· 
ııa mani olmak için de önlerine 
birer mendirek yapılacaktır. Bu 
derelerin üzerindeki muntazam 
ahıap köprüler de yıkılarak be
ton köprüler inıa olunacaktır. 
Mücadele sayesinde Y alovada 
sıtma ve sivri sinek kalmamıt 
ve kasabanın havası ciyadet 

kesbeylemiıtir. 
Banka yok 

y alovada dehşetli bir sükna 
buhranı vardır. Yalov!'da b~n~
lar inşuile kasabanın ımarı •çın 
lstanbul Emlak ve Eytam ban 
kasının ikrazatta bulunmasına 
ihtiyaç vardır. Burada başlan· 
mıt ve ikmal olunamamış ev· 
ler vardır. Esbabı emlak p~ra 
bulamadıklarından dolayı azım 
zararlara düçar olmuşlardır. f. 

ı.tanbuIDörduncatcre Memur- le D HORHORUN• Ju~undan: ' r. 1 J 
Yueuf Efendi ben Klzim Efendi- . 

nin Yetu" Bebar Efendiden ieti- Taksım,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı zührevive 
kru eyi.edili ipotek Kaaımpap.da __ tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. • 

GHi HMMl Paşa mahalleainin lı:tt
la yolu dyevm Bahriye cad<laiııdo 
atik 43, 45, 47, 49, 51, 47 mülretter 
ve 47 mülrerl'C.r 2 mükttrer 2 2, l, 3, 
.'i , 7, cedit 47, 49, 51, 55. 58, 60, • 
3, 4, 4, 4/1 4/ 3, 4/5 4/7 4/9" atik 2 
""' J mükerrer ve 2 mükerrer ve bir 
ve üç ve beş ve yedi ve kırküç ve 
kırbet ve kırkyıedi ve iki defa mü
kerrer kırkyedi ve kırkdokuz ve cl
libir numerolara mürakkam değir· 
mon ve francalacı gediklerinden 
münkalip dükkanından ancak kırk
yedi ve kırkyedi mükarrer ve kırk· 
dokuz ve ellibir numerolu beş bap 
dükinm doksan altı hisse itibarile 
onsekiz hiueıi otuz gün müddetle 
ihalei evvcliye müzayedesine vaz
olunarak 58.60 nümerolu mahal 250 
lira ve 51-33 numerolu mahoıl 200 

lira ve bahçesi 50 lira bedellerile 
ta 1ibi uhdesinde olup bu kerre yüz
ck beş zamla ve onbeş gün müd
cktle ihalei katiye müzayedesino 
vazedilmiştir. 

Yalmız cedit ellisekiz nwnorolu 
dukkan ve altmış numerolu dükkin 
ve ellibq numerolu salaş berber 
dükkinı mevcut olup diğer numero 
lar muhterik olmuş ve elyevm ansa 
b.alindadır. 51-59 numerolu dükün 
arsaa cephesi Bahriye caddesi ile 
mahtut sağ tarafi medyüne ayit sa
laş ve 55 numerolu berber dükkanı 
sol tarafı sütçü Madam Kaliyopi 
dükkinı yine borçluya ayit bah'i" 
mezkCır arsadan ahşap bir ka,pı ile 
bahçeye geçilir babçede bir kuyu 
bir inci~ bir ayva ağ.acı vardır bağ· 
çeden bır asma ahşap merdivenle el
lisekiz "" altmış numerolu dükkan
ların üzerine miieadif knımıla bir 
•ofa üzerinde dört oda bir çileme 
bir hala. bir ocak mahalli olup ilç 
oda ckrununda Ali Ağa sakindir 
borçluya ayit bir aakin<lir bağçenin 
hududu Madam Kaliyopinin dük
kan ve bağçesi bir terafi İsmail A
ğa lıanesi Bir terafi Yordan menz:. 
1i medyüna ayit 58-60 dükkanlar ve 
ellibeş numerolu salas berber dük
kani ceplıesi Bahrıye caddesi sağ 
tarafi Spiro dükkılnı borçlunun 
mahsen arsalar arkası borçluya ayit 
muhterik arsa der.ununda Yordan 
sakindir 58 numerolu dükkanın ah
şap demir kepenkli olup hududu bir 
terafi ahara ayit elli altı numerolu 
dükka'1 bir tarafı 60 numerolu yine 
borçl.uya ayit dükkan cephesi sira 
berberler 90kağı arkası borçluya 
ayit balçe derununda terzi Ligor 
Efendi müstecirdir 60 numerolu 
tu<cu Ahmet Efendi müııtecir<lir 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Türıel meydanında 523 

Türk Maarif Cemiyeti 
Bursa Talebe Yurdu 

. Tale-be Yurdu ihtiyaca göre bu sene tesisatım tevsi et
mış_ ve leyıt ticretlerini indimıiştir. Buraya, yaşı on ikiden 
aşıı.gı o~amak şartile iUcınektep, Ortamektep, San'atlar 
mekteb~ ve Lise talebesi kabul edilir. Lise muallimlerinin 
nezaretı. a~tında bulunan bu müessese~ kaydedilen her 
mektephnın sene de üç taksitte 180 lira vermesi lazımdır. 
Ley)[ olmak istiyenlerin l.S-9-931 tarihine kadar Bursa Ta
lebe Yurdu müdiriyetine miioracaatları. (2019) . 

(Bilumum mübadillerin nazarı 
dikkatine) 

lstanhul iskan müdürlüğiinden: 
Bazı mübadiller istihkak maıJbataaı için nıünııee.at edtp maz

bataya ilsakı icap eden bir liralık pulu vennedlklerl cihetle mar 
hataları teffiz komİ6yonuna gönderilememiştir. 

Bililmum marbatalac 28 Ey!Ql 931 tarihine kadac gönderil
mesi kanım i:ktfrasmıdan olduğu cihetle mazbata teld>inıde bu
lunup ta pulunu getirnıerniş olanların mağdüriyctine ~al 
kalmamll'k ilzere henüz mazbata için makblu almamq Ye pul 
gericmemiş otanlarm behemehal cylOlün yi:mıiaine kadar blnır 
llnlık pulu i3'cin dairesine t.evdi etınel«i ehemmiyetle itan 

olunur. (2364). 

Kadıköy Süreyya 
Sinemasında 

Sabık Süreyya Operet sanat
kirları tarafından 

LEBLEBiCi 
Horhor Aga 

Methur operet 3 perde 
Mayıstro Kapuçeai idareain : e 

Bu l:Jf cln•ten her neTI 

Kristal ve Porselen 
takımları perakend. olarak 
ta febrikalan ffattna llpa
rif olunur. Katalot ve nll
muneleri nıevcuttur. 

Galata Ünyon Han S3 
Telefon Beyoğlu 2227 

K d · t n Dr. İbsan Sami -ara enız pos ası ~k .... k b 1 
K 

ıo suru şuru u 
em al L\ liil perşembe kl1lrük ve nefes darlığı 

akşamı Sirkeci rrhtmundan ıı için pek tesirli iliçtır. Di~ 
hareketle Zonguldak, İnebolu, vanyol.u Sultan Mahmut 
Ayancık, Gerze. Satnllun. Gi-1 tOrbeaı No. 189 
reson, Trabzon ve Rize iekele- .. Her eczanede bulunur . 

!erine azimet ve avdet edecok- / -· 
tir. Tafsilat için: Siakecide Diş tabibi 
Yalı köşkü caddeııinde Mente- Me~ınet Necgtt 8. 
şe Acentalığına müracaat. U U 
ZA Y1 - 929 senesi Dar!ı••efaka a. n .,.,yahatten avd.t etmit ve 
şehadetnamemi zayi ettim Ycni,ini hastalarını Yeni Postahane al-

Taksim Bahçesinde 
BOYdk MUSİKİ ZlY AFETi 

Muallim ZEKi Beyefeqdi idaresindeki 
Riyaseti Cumhur SENFONİK 

tarafından bu al.--- t "1 •,.. 02ı1!KESTRASl 
. . ~ aaa "' • """ tan " e kadar zir deki 

program daıreıınde mllıteana bir tenfonik konser verilecek 

P R O G R A 11• 
1 .--:- Bethonn · Sympboine Puıoral, il - Wq.ner . Ouvorturo 

l anh 0 111.< •• ı -Bor >d •ı 1\ rvan .• u <l , ,..,. nıır•ll l ~ "ııtı· 

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 

T eşrinievvelde 

Türkiye iş Bankası 
'" 

• 
~' lnevcut iken fU birkaç se
&rfında yapılan tathirattaD 

l~~nra havası kesbi salah 

Jııı.'' ve sivri sinekten eseı
i~ l'rıı9tır. Kasabann suyuna 

d~~ 3 saat mesafede Pata· 

ittiğime ııöre mezkur banka altmış nwnerolu hududu bir terafi 
lstanbul haricinde ikru:at Y_a~ eJüsekiz nwnerolu dükkan bir tera
mıyormut ! Bu ne demektır · fi Yordan Efendi menzili cephe•i 
Bankalara hudut çiz~ek d~~ru aıra sıra berberler arkası borluya 
mudur? Sağlam tem~at go~te ayit bagçe ile mahtur muhterik ar-

çıkaracağımdan eskisinin lıUkmii 1 v<ınndaki muayen<>h nesinde 

-y;o~kt\u~r~. ~10;6;tA~h~me~t ;O;r~htan;.~ti;;;- ll.•ka~bu~l•"~~.ted;;;av~i~y;e~bq=J..,,::"":· ~ır~, ... , 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

beratı 
OaJrüdar altın.ıı jçea -muı·/u

iundan: 

lngiliz lnas Mektebi 
Tedrisat 33 &yUll Çartamha pnü baıhycn. 
Talebenin kabulü,.. ·· ~aııtlı: . . . . . mu.~ -tl>u ••ti& evrakı m..kt<:p. elı 

"ldikten sonra Amenkaya bıle salarda bir miktar tuğladan duvar 
&rasat yapılabili~ .. Nerede kal- mevcuttur. Ellibir numerolu arsa 
dı ki Türkiye dahılındeki Y alo· temami cemen yüzyirmidokuz me

trodıur beher metroau tcmami yedi 
vaya •....• Ragıp Kemal 

;~ ıdarnıda çıkan maruf bir 

ıı,~ lnenbaına kadar belediye 

k,•çara~ arab.al~nn ~u ı,.. 
i dar gıtmesmı temm ey-1--------------::~ 

~,t "e oraya bir memur ko- Mevlidi nebevi 

Liradan Dokuzyüz Liradir ellibeş 
cıumerolu mahal temami Yüzon Li
ıradir bagçesi Yilzkırküç metrodur 
beher metro muraba üç Liradan dört 
yüzyirmi.dokuz liradır 58-60 nume
rolu iki dükkan ve üstüne müsadif 
dört odadan ibaret mahallar mesa
hesi cemen Altmıı metrodur talip 
olanlann kıymeti muhamenesinin 2 

dükkan maa odalar temami ikibin 
beıyilz liradır alip olanların kıymet 
mub.allMnesinitt hisseye müsip yüz
d<: onu nispetinde akçesini müstah· 
~iben 24-9-931 tarihinde aaat on 

~fıçılar mühürlü etiketler· 
•baya aevkolunm.Jcta bu
lıttur. Suyun mikdarı ma' 
•i 4,3 tür. Bir fıçı su 30 

ta •atılmaktackr. 

Belediye 

.'1e.banın tenviratı lüks lim 
ed· ır. Hamamların cenu-

tıı 80 beygir kuvvetinde 
l bir ıüt't- eier ki kap· 

Kabzımal -rhum HU.eyin bey 
priaıe9i ve tUocardan A~ı ve H.ay· 

ttı. Beylerin hemıJireaı Sanayı ve 
re n . 
Jı{aadill :s.nJcaomd& Htlseyin Zekı 
Beyin refika-' N.diclc Hanım rulıu 

1111 
ıwf 0ı.ıamak tlzere cuma günü 

llğl<ı na.mulllı müteakıp Kadıkıl! 
omıan Ata oaınii l"rifinde Mevh· 
di Hazreti Ri<ıaletıpenalU kırut olu
nacatındAln bUciiınle ihvanı dinin 
tcpfleri rica okutur. 

"'El<:ktrik Diki~ makineleri" hak
kındaki icat için Sinai Mbdiriyeti 
Umumiyesinden istihsal edilmiş 

olan 1 Teı;rinievveı 1921 tarih ve 
3254 numaralı ihtira beratı bu kere 
başkasına ferağ veyahut icara veri
leceğinden mczkfır ihtirayı satın al 
mak veyahut isticar etmek arzusun
da bulunan zevatın 1stanbu. Bahçe 
Kapı Taş Han No 43-48 de mükim 
vekili H. W. !STOK Efendiye mü 

Bir borçtan dolayı mahcuz w pa
raya çevrilmesi mükar""r kon10I ay
na kilim oda takımı yazıhane dınr 
saati karyol ~ sairenin 14-11-931 u,. 
rihine mlisadif ıpuarteai l(Üll.Ü saat 
14 ten 16 ya loadac Üsküd.r<lda Val
deyi atilı Kahveci bqı sobfında 1 

4 numaralı hanede açık artırma ..,. 
retiyle satıhcağmdan talip olarıla- ı 
rın hazır bu.lundurula.c.ık memura 
müracaat etmeleri ilin olunur. 1 

racaatları. 

!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ ------1 
dörtten on yediye kadar bilmüzaye- ZA Yt _ Yük.ek Baytar mektebin
de ve bilvek:ile müracaat o&unm.ası _,_ ucn aldığım mesuniyet -ıifikaını 

926-6686 numerolu dosyasından faz. · zayı ettim. Yenisini alxafnnd"1 
la rnalUm;lt- ita erlilccc~i ilin ofu · k' 1 es ısinin hükmü yoktur. 929 mezun 
nur. !arından Ahmet Celil 

"f'CJ<ıının emrıne amade lllltu~. Locıdr;ulAln avdet edeoek olan 
mektep müdi.re.i obevıyel 16 ByHlldea klı.u.rt Pazardan ~ her 

g{ln saat 10 dan 12 1 /2 ve 14 ten 16 ya kadar böul edehilecektir 

Türk Maarif Cemiyeti 
Bursa Kız Lisesi 

Tltrk Maarif Cemiyeti tarafından B\lr6ada 1 
Llaesi Talebe kaydına devam edo..- • .. açı. an Krz 
dır memur çocuktan · • 'Y"'• Leylı ucıretı 210 lira-
45 İlradU". Tedrisat 19

1~{n1t;1~ 0~ tcnzillt vardır. Nehari 
racaat ednlerln biT an evv 

1 
keydaş lyaca.ktrr. Taşradan mü-

e a olunmaları. 

Adres: Bursa, Kız Lisesi 
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Edirne 15 inci Hudut taburu Kumandanlığından: Devlet Demiryolları idaresı ilanları İhale tarih ve günleri 
Kıt' ası Cinsi Miktarı Münakasa Tarih Olin Saat 

kilo tekli 

Edime: 

Mudanya - Bursa hattında yolcu ücretlerinden 
mühim tenzil&t 

Ludut Tabur XV. Dakik 
,, Sığır eti 

15 EyHil 931 tarihinden itibaren Mudanya - Buırea hattında, 
82000 kapalı ı0-9-931 pazar 9 yoku ücretlerinde mühim nisbetlerde tenzilatı havi 1 numaralı 

" 
" 
• .. 
'"l 
.. ı 
•• 
' ·• .. .. 

" .. 
" 
" 
" 

• .. .. 
• 

" 

" ,, 
.. .. .. 
... 
• .. 
" .. 
J/. 

.. 
• , 

., Sade yağı 
,. Tuz 
,. Bulgur 
,. Pirinç 
,, Makarna 

0 JIT r 1• ıt . 
" , 
,, ŞL,.c.r 

,, Kuruüzünı 
,, Z. yağı 

17800 
" " " " " tarife tatbik edilecdrtir. Nakliye vergisi daıhil olduğu halde 

1600 Aleni " .. .. H Mudanya - Bursa yolcu wetleri, İ inci mevki için 75, tı inci 
2500 " .. .. .. .. eo, ttİ üncü mevki için de 30 kuruştuc . 
2000 • " " • " Diğer latuyonlu araaındaki üaetleı- de bu nisbetlerdedir. 
3000 

" " • • • Fazla tafail!t için Mudanya - Bunıa hattı lıstasycıınlarına mü 
2

500 " • " • " racaat edilmelidir. (2352) . 

2500 .. .. .. .. .. --------------------------
2000 
1000 
1500 
200 

" .. .. .. 

.. .. 

.. 
• 

• " .. •• 
" ... " mu-.. . .. 
• ... 

,. Sabun 900 ,, ,, ,. ,. ,, 

lstanbul Evkaf 
dürlüğunden: 

Siırke 200 ,. 21-9-31 puarteei,, 
" Ankara.da en ıercfli mevki olan İstiklal cadcıesmde kain ,. K. soğan 1800 

2000 " " " " " 26 daireyi ve sinema, gazino ile müteaddit mağaza ve yazıhane-
" B. peynir ,, ,, ,. ,, ,, - uk 

2000 leri müştemil, elektrik, ha.va gazı, k.alörifer, sıcak ve sog ,, Zeytin 
" " " " " su tesisatı gibi bütün levazımı cami bulunan ve ikinci vakıf 

" Çay 120 " H " " H • { 

3000 apartımam na.mile maruf binanın heyeti umumıyes toptan on 
,, Gaz yağı 'b 

" " " " " sene müddetle ıkiraya verilmek üzere 9-9-931 tarihinden itı a-
,, Odun 

120000 
" " " " " ren 20 gün müddetle ve ıkapalı zarf usulile müzayedeye konul 

,, Arpa 50000 ,. , 
24000 " " " ' muştur. Taliplerin şeraiti anlamırk ve bu bapta tafsilat ve ma-

" Ot " " " " " lfunat almak için Ankara ve İstanbul Evkaf Müdiriyetlerine 
" Saman 

26000 
" " • " " miiracaatları ve bu ueraite göre tanzim edecekleri teklif mek-

___ .. ___ "_Pa_t_a_te_s ___ 7_00_0 __ '.,.' ::....-"--"--"--" tuplamıı da yevmi ihale olan 30-9-931 tarihine müsadif çarşam-

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 

ba günü saat on altrya kadac Ankara Viliyeti Mektupçuluğun
da müteşekkil evkaf ihale ıkoımisyonuna tevdi eylemeleri ilan 
olunur. (2354). 

i:a ~ 
jl i 

::ı: 

MERHUNA TIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ. 

TEMILATI 

Tahlisiye Umum mü
dürlüğünden: 

Rumeli Taıhlisiyo mmtakaeuıın merkezi olan Kumköyündc 
"Kilyosta" pazarlık ııuretilo müceddeten bir garaj yaptırılacak
tır. 

zıı 

157 

400 

2670 ÜskOOarda Seliimi Alicfendi rnahallesınde Çık
mazkıirkçü sokağında eski 7 ve yeni 9 nıunaralı yet 
miş arşuı arsa üzerinde kargir üç katta dört oda 
bir sofa bir antre bir malta küçük taşltk. bir mut
fak bir koridor iıki methali havi bir hanenin tama 
mı. (İcra beyannamesinde mezkur bır hanenin 
üstünde 11 numaralı görülmektedir). Mardirc~6 

V elııc!i Sahak Ef. ile Kuhar Eıklant H. 

3509 Üsküdarda Selimiye mahallesinde elyevm dayaka 
dın sokağında eski 17, 19 ve yeni 75, 13-2 numara
lı elli arşın arsa üzerinde ahşap ilci katta beş oda 
bir avkı bir kuyu ve on yedi arşın acsa üzerinde 
·bir mutfak ve yüz seksen üç arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Ayşe ve Muammer ve 

Hikmet Hanımlar ile Şaban, Muzaffer, 
Mehmet Efendiler 

7029 Fatihte Kumrulumescit Mimarsinan mahallesin
de Yeşilrulumba sokağında eski 14,14 mükerrer 
ve yeni 24-1, 24-2 numaralı yüz doksan dokuz ar
şın arsa üzerinde ıbiri beş oda mi sofa bir methal 
bir antre bir mutfak bir taşlık kömür ve odunluk 
bir çıkması diğeri yedi oda iki sofa bir kiler bir 
kömür ve odunluk bir methal bir antre bir hama
mı havi bir hanenin tamamı. İbrahim ve 

İdris Efendiler. 

Garajın bedeli keşfi 2304 liradır. 
Evrakı keşfiyesi Galata nhtımmda Maırltlm hanında Tah

lisiye Umum Müdürlüğündedir. 
Pazaırlığa iştirak etmek istiyenleri~ 21 Eyl(il 931 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat oın dörtte Tahlisiye Umum Mü
dürlüğü mübayaa komisyon.una gelmeleri. (2344). 

Adapazarı Ziraat 
Bankasından : 

Merkezi İstanbulda buiunan Adapazarı Ahşap ve Demir 
malzeme imalathanesi TÜl"k Anonim Şirketi tarafından ciheti 
karzdan dolayı Banıkamıza merhun Adapazarmda İstasyon ci
varında kain ve sağı Hafız Ahmet ve Ambarlı oğlu veresesi ve 
Çavdar Mehmet tarlası, solu Tabakhane caddesi arkası Çark
suyd mecrası cephesi Tren yolu ile mahdut ahşap ve demir 
malzeme iabrikasını teş.kil ııc!en yedi pavyon iki ambarı müşte
mil bir bap Müdüriyet dairesi, Motör ~ tezgahları ve teferrua
tı sairesi, hezerhane, tesviyehane, dökümhane, marangozhane 
ve müteaddit motör, dinamo makinelerini havi elektrik dairesi 
ve yirmi dört dönüm bir evlek yüz yetmiş arşın tarlayı muhtevi 
emvalin Hı97 numaralı kanuna müsteniden bir buçuk ay müd
detJe ve açık arttırma suretile satılığa çrkarılmıştır. 

200 '104~ Fatihte Manisalı Melmıetpaşa mahallesinde yu
karı meydan Atpazarıımeydanı sokağında eski 
17 ve yeni 23 numaralı yetmiş arşın arsa üzerinde 
2 yanduvarı kargir ve önü ahşap olmak üzere iki 
katta üstünde bir odayı havı mükaddema arsa 
elyevm bir dükkanın tamamı. (Ahır olarak kulla
llllmaktadır). Hidayet Ef. Naciye H. 

1}53 7126 Üsküdarda çamlıcanın İcadiye caddesinde eski 6 
mükerrer ve yeni 84, 86 numaralı yüz on arşın a·r
sa üzerinde ahşap bir buçuk katta biri sandık oda 

İhalei evveliyesi 1931 senesi Eyliil ayının otuzuncu çarşam
ba günü saat 14 te Adapazarında Ziraat Bankasının bulunduğu 
binada yapılacaktır.Talip olanların ve arttmna şartları hakkın
da daha fazla ızahat almak ve fabrikayı görmek istiyenlerinAda 
pazarında Ziraat Bankasına lüzumu müracaatlrı ilan olunur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

(2350) 

11 olmak üzere altı oda iki sofa iki antre bir mut- ı - Şartnamesinde yazılı beş doğum ve çocuk bakım evi için 

fak bir kiler iki sarnıç ıbir ba1kon ve altmış arşm 244 kalem, . . . . .. .. 
arsa üzerinde iki oda bir ocak mahalli ve beş yüz : 2 - Zonguldak hastanesı ıçın şartnamesınde yazılı yuz dort 

otuz beş arşın bahçeyi havi biır hanenin tamamı. kalem, . 
Hatçe Mesrure ve Fatma Macide Hanımlar 3 - Sivas Nümune hastanesi için şartnamesınde yazılı 60 

434 16498 Beylerbeyinde Küplüce mahallesinde Şemsfüey ve kalem, 
Çamlıca caddesinde eski 44 48 44 46 53 44 « 4 - Erzurum Nümune ıhastanesi için şartnamesinde yazılı 
48, «, 48-1 ve yeni 30-1, 12Z, 1Z2, ~7 ~um~ralı' be; 58 kalem ilaç, ecza ve sair sihhi malzemenin kapalı z~rf usulile 
mucibi senet yüz elli sekiz dönüm bir evlek yet- 19-9-931 tarihinde saat 15 te Ankarada Sihhat ve İçtımai Mua
ıniş altı arşın muhterik konak arsası ve tarla ve venet Vekaletinde ihaleleri yapılacaktır. 
..razinin tamamile karhk tarlanın sülüsan hissesi. Taliplerin ~artnameleri görmek üzere Aııkarada Sıhhat ve 

Zekiye H. İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Umum MüdürlU-
Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emvali ğüne ve İstanbulda Sihhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne 

:;ayri menkulenin icra kılınan aleni müzayııde neticesinde hi- müracaatları ve iştirak edeceklerin bunların şartnamelerine 
. alarmda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür et- göre tanzim edecekleri teklifname ve teminatlarını Sıhhat ve 
niş ise de mezkur bedeller haddi Iaytkmda görülmediğinden İçtimai .Muavenet Vekaletıne vakti muayyeninde tediye eyle

ekrar (otuz bir) gün müddetle ilan ııdilmelerine karar veril- meleri. 
niş ve 21 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Çarşamba günü --------------------------

:ati kararlarının cekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi Deyin limühaberine raptedilen 
ııezkftrda saat ondörtten onbeş buçuğa kadar Sandık İdaresi- matlubat hakkında 
1e müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Fransızca tercüman aranıyor 
r eşilköy Hava Makınist Mektebi Müdürlüğünden 

Yeşılköy Hava lVIakinist Mektebi için Fransızça lisanına 
amamile vakıf ve müsabaka ile bir tercüman alınacaktır. 

Taliplerin her gün mel.tep mücliriyetine müracaatla şeraiti 
ınlamaları lazımdır. (2348). 

Liseler muhasibi mes'ullüğünden: 
Liseler Muhasibi Mes'ullüğünden verilmiş olan deyin il

mühaberleri muhteviyatlarından kısmen veya tamamen mah
sup ettirilmiyen matlubat için tasfiyei düyun tahvili itası mu
karrer bulunduğundan eshabı matlubun Mayıs 32 gayesine 
kadar bulundukları mahallerin en büyük mal memuruna ha is-

1 

tid:ı mürııcaatla mü~addak numara pusulası almaları ilan olu-
1ı11r. 

lst. P. T. T. Ba~nıüilürlü~ünoen : 
Yalova kaplıcalarında inşası mukarrer P. T.T. binası yirmi 

gün müddetle aleni münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin ~ 
7,5 teminatı muvakkate akçesini hamilen 19-9-931 cumartesi 
günü saat 15 te Başmüdiriyette müteşekkil komisyona, kroki 
ve şartnamesini görmek için de her gün Başrnüdiriyet Tahri
rat kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lstanbul Deniz Levazım Satın al
ma komisyonundar. 

40 ton mazot Aleni münakasıa ihalesi 9-9-931 Çarşamba saat 11 
15 kalem dikiş ve kundura malzemesi Aleni münakasa ihalesi 
10-9-931 Perşembe saat 11 de 
11 kalem levazımı mütenevvia Aleni münakasa 

10-9-931 Perşembe saat 14 te 
ihalesi 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı üç kalem mal 
zeme hizalarmda gösterilen gün ve saatlerde ihaleleri iora 
ııdilecektir Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve 
vermek istiyenlerin yevmü ihalede ve muharrer saatte temi
natları ile Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyo-
nuna müracaatları. 

Istanbul Jandarma 
müdürlüğünden : 

imalathanesi 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarıfla (1898) tüfe'k kayışı 

3967 bel kayışı 2068 omuz kayışı 2021 kütük 4550 sünğülük 

620 şarjor kılıfı arka 248 şarjor kılıfı askı kayışı satın alına

caktır. Münakasa 14-9-931 pazartesi günü saat 15 te Gııc!ikpaşa 
Jandarma İmalathanesinde icra edilecektir. Talip olanlarm 
komisyona müııacaatiları. 

...,,. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden 

Merkezimiz itlafıfar ameliyatında kullanılmak üzere 

kalem tephir levazımı aleni münakasa suretile mübayaa 

lecektir. 

beş 

edi-

Yevmi münakasa 24 Ey!Ql 931 perşembe günü saat on dört

te tesbit edilmiş olduğundan taliplerin mezkur Levazıma ait 

şartnameyi görmek üzere her gün Galata Kara Mustafa Paşa 

sokağında merkezimiz Levazım Dairesine ve münakasaya işti

rak etmek üzere dahi aynı günde merkezimizde müteşekk~ 

mübayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden : 

Şişlide çocuk hastanesi için lüzumu olan muhtelif cins tıbbi 
ecza tanzim edilen olbaptaki şartnamesi veçhile ve 29 Eyliil 
931 salı günü saat 16 da aleni münakasa suretile mübayaa edil
mek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi 

görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkur komisyona 
müracaatları lan olunur. (2250). 

1 Detterdar:ı~ ilanları 1 
1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli hükumet bütçele

rine mi.ıteallik borçlarla Milli Hükfunetin zamanına ait bütçe 
ve adı emanet hesaplarında ıkayıtlı borçların alacakları 1513 
No. lu kanun ıniicibince Şubat 930 nihayetine kadar müracaat
la müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu müracaat 
müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tehakkuk eden bu 
gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kerf' kabul edilea 1783 rumerolu kanım mucibince altı ay daha 
müracaat müddeti tayin olunmustur. Eylül 930 nihayetine ka
dar hitama erecek olan bu altı ay müddet zarfında alakadaranm 
mahali ikameti itibarile tabi oldukları en büyük mal memuru
na ba istida müracaat ederek mürcaat vesikası almaları lazım 
gel<liği iliin olunur. 

-------------------------------------------~ 

Tahlisiye Umum Mü-

1 ~ uncü olord&J 
ilanları 

Sökedeki kıtaat ıhtiyacı iı 
sığır eti ve arpa kapalı zar 
münakasaya konulmU§tur. 1 
lesi 24-9-931 perşembe günU 
ğır eti, saat 16 da. Arpa sı 
15 te, Sökede askeri satın 
ma komisyonunda yapılac• 

tır, (şartnameleri İzmiır, A 
dm, Denizli satın alma kort 
syonlarında mevcuttur.) Ta• 
!erin şartname almak ve m· 
l asaya girmek üzere temiı 
•e teklifnamelerile Söke<l1 

mezkur komisyona müraca 
lan (275) (2208). 

*** Tophane fırını ıçın 

aleni münakasa usulile alı 
caktır. Şartname ve evsaf 
görmek istiyenlerin her 
ve taliplerin de vakti muaYl 
ninde 3. K. O. SA. AL. J( 
nuna müracaatları. (218) 

350,000 kilo Fırın od~ 

15-9-931 saat 15 te. 

*** 
Çatalca Mst. Mv. kıtaa• 

müessesatı ihtiyacı için aşa, 
da yazılı hamam odunu al 
münakasa suretile satın al 
caktır. Şartname ve evsaf 
görmek istiyenlerin her 
ve taliplerin de vakti muaf 
ııinde3. K. O. SA.AL.1' 
müracaatları. (216). 

60,000 kilo Hamam od 
15-9-931 saat 16 da. 

*** Çatalca Mst. Mevkii ihtİ) 
cı için aşağıda yazılı fırın 
nu aleni münakasa usuıile 

tın alınacaktır. Şartname 

evsafını görmek istiyenl 
her gün ve taliple~in de va 
muayyeninde 3. K. O. SA. 
KO. nuna müracaatları. (21 

80000 kilo fırın odll' 
15-9-931 saat 15 te. 

• • • 
İzmir müstahkem mevl 

efradı için iki kalem erzal< 
palr zarfla münakasaya j; 

muştur. İhalesi aşağıda ııi
la.-mda gösterilen gün ve sS 

lcrde İzmirde müstahkem 
ki satın alma komisyonıl· 

yapılacaktır. Taliplerin şa 
me almak ve münakasaya ı 
mek üzere teminat ve te~ 
namelerile mezkur komisy 
müracaatları. (253) 

Sade yağı 17-9-931 Peı1' 
be saat ıs te 

Patates 19-9-931 .cuma.ti 
saat 15 te 

~ * * 
Selimiye kışlası topçu B 

dürlüğünden: * • * , 
Rumeli Tırhlisiye mmtakasının merkezi olan Kunköy I Yulaf ve arpa ayrı ayrış 

(Kilyos) ile Darboğaz arasında mevcut Tahlisiye binaların- namelerle ve kapalı zarfla 
dak.i tamirat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. nakasaya konmuştur. tıı9 

Taliplerin zarfları 23 Ey!UI 931 tarihine müsadif çarşamba 29-9-931 salı günü saat 14 

günü saat 18 e kadar Galata ırrhtımmda Maritim Hanında Talı İzmitte Askerl SA. AL. )ıo' 
lisiye Umum Müdürlüğüne teslim etmeleri ve zarflar 24 Ey- syonunda yapılacaktır. (~ 
lQI perşembe günü saat on dörttıe açılacağından taliplerin nameleri komisyonuıııll 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü Mübayaat komisyonunda hazır mevcuttur), taliplerin §8 

bulunmaları ve kqif evrakının Müdiriyeti Umumiyetle ol- me almak ve münakasaY9 ~' 

hayvanatınm ahırlarının 

miri aleni münakasaya 1 
muştur. İhalesi 16 Ey!Ol 
çarşamba günü saat 15 te ı 

dıklıda 3. K. O, Satın f.l 
komisyonunda yapılaca1'1 

Taliplerin şartname ve Jel° 
namesini komisyoınUJll 

görmeleri ve münakasaya 
mek istiyenlerin de Y' 
mezkurda teminatlari1e :rıı 
bulunmalaırı. (237). 

duğu ilan olunur. mek üzere teminat ve . ı . 
namelerile mezkur korrıi6)J.~ 

Fatih - Çarfa'Ilba'da: A.,a ve ilk kısım•arı havi 

HA YRIYE İLK MEKTEB-
15 senedenberi te irisatındaki intizam ve ciddiyeti i•e 
t~nınmış ohn mektebimiz kız ve erkek talebe kaydın, 

başl~m·şbr. Her gün müracaat edilebilir. ~ 

Ana ve ilk mektep kısımlarını havi son sistem tedris 

ve terbiye yuvasıdır. Çemberlitaş Ev' .. af mü 'ürlü.rj 

bahçemi ittisalim.'. e No. 35 

müracaatları. (287) cı 

Üsküdar ba11~9 

sın dan: 
Üsküdar Bankası Türk ": 

1

1 

Şirketinin bazı h'.ssedar_ları ~ 
etmiş oldukları hısselerın ııe ~ 
ni kanuni müddete vcrrned_1 c 

1 
den Ticaret Kanunu mücibırı 
riklik sıfatını zayi ettikJer~c! 
olunur. Üsküdar Bank3'• "' 
fÜ. 


