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Litvin of Y olda§ bu sa bah geliyor 
ve ak§am iistii Ankara'ya gidiyor 
Gazi Hz. muhteren1 misafirimizi kabul edecekler 

.:,n,t7v'~" Rusya'st Hariciye Komiserinin bu seyahati, Turk • Rus dostlugunur 

bir kat daha kuvvetlendirecek pek miihim bir hadisesidir 

lki Cloit milletin bayra klari altinaa iki Joat Clevletin Ha riciye Vekilleri 

Odesa 2 4(.A.A.) - Hariciye Ko· ialeri, amele murahhaa heyetleri, 
M. Litvinof refakatinde Tiir • · Tiirk konaoluau ve Turk konsolosha· 

sefiri Hiiseyin Ragtp Bey olduiu neai heyeti ve matbuat mi.imeaailleri 
Odesa'ya 7 de gelmi,, iatas • tarafmdan istikbal edilmittir. M. Lit· 

mevki alan asker miifrezesi onun • 
den ge~tikten aonra Hariciye Komi
serligi Odesa tubesini ziyaret etmif• 
ler, miiteakiben lstanbul'a gitmek ii· 

<Mabadt 3 uncii. sahttedel Odeaa belediye meclialeri re• vinof ve Ti.irkiye aefiri iatasyonda 

K~h~;;"t";· .. ·y~~f .. t~;krt;t"· ... ·n~~~t~~~·:·:~·:···· ..................... . 
Sefaretanesindeki 

temsil ~ok giizel old~ tina' da ingiliz'ler aleyhinde niimayi•

ler yapdd1 ve miisademeler oldu 

M. Venizelos, Ktbns mes' elesini 
- dahili bir iti telak}TJ ettigini 

ingiltere'nin 

soyliiyor . ' 

Yetim Turk crocuklart menfaatine 
olarak muhterem ingiliz sefiresi 
Lady Klerk'in te~ebbiis ve idaresi ve 
yerli yabanct, kadm erkek bir ~ok 
hayarperver insanlar1n i~tirakile ter· 
tip olunan temsil diin iicriincii defa 

I olarak lngiltere sefa~etanesind~ v~ 
pek bUyiik muvaffaktyetle verJldJ. 

J Sefaretanenin temsile tahsis olunan 
salonu gi.izide bir tema:tagerler kafi

, lesile tamamen dolmuttu. Misafir • 
leri aefaretanenin iist kat merdiven 

: ~" .;·nda Belma lsmail Hammla giizel 
1 <Mabadt 3 ii.ncil sahtjedel 

?~ZARTESi 26 TE~RiNi!VV~L 1931 

ugUn Ankara'da Akted!yor 

Balkan Konferans1 Murahhasle!ri, 
diin ak§am Ankara'ya gittiler 
Konferans1n di.inkii celsesi ~ok hararetl i oldu 

Kadinlartn tabiiyetlerint intihapta erkekler gibi s erbest olmalar1 ve Bal • 

kanlar' da fikri mu..~a renet i~in baz1 esc :dart:t tetkiki kabul edildi 

Balkan Kontercumna £,tfrak eden murahhaslar, ~mtl4an aonra .rsl413 ~Grar'i~m ~1&41 .!: 
Balk·an Konferanaa diin ogleden 

IOIU'a aaat ikide latanbul' daki son 
eelaeaini aktetti. 

Salon bir t;ok aamilerle dolu idi. 
Reia Hasan Bey yantnda Katibi U
mumi Ru n Etref Bey oldugu halde, 
mak mma geldijii vaki aalonda mu· 
rahbaslardall pek az kimae vardt. 

Hasan Bey eelseyi at;b: 
- Efendiler, Balkan Konferanst 

ii~i.incii umumi celsesini a.ytyorum. 
Ruznamemizde miizakere edilecelt 
bir ~ok mevat vardtr. 

Romen kadm murahhast rapo• •· 
,j'L. ,mi.iddet aonra okuyacagmt soy • 

ledi. 
T ebrik ve mnvallakiyef 

telgrallarr 
Bundan aonra Katibi Umumi Ru · 

ten E~ref Bey, muhtelif Balkan mem· 
leketlerinden konferans riyasetine 
ke,ide edilen tebrik ve muvaffakiyet Balkan murahh48la.n 'diln ak$am :A.nkara'ya gltmek flzere HazidarpaJa lstasll(inilnc!4 

telgraflarmt okudu ve alkt,landt. Tiyakaki'ye aC)z verdi. I maia ba,l&dt. Mm. Tiyakaki rengi 

Balkan'larda kadm hukuku Mm. Tiyakaki kiiraiiye geldi ve u~mut. elinde tuttugu notlarl, 0 -

Reis Yunan murahhaslarmdan Mm. beyecanh bir seale raporunu oku • (Ma11adt 4 ilncil sa'IUtecJe> ................. j~p~~;~ ....................... Miistakn ... res·samtar .... ······~· 
Sergisi diin a~Ild1 C. Akvami dinlemiyor ve 

Man~uri' den ~tknuyor 

Cenevre 24 (A.A.) - Cemiyeti Ressamlar bu sergide .uyani takdir 
Akvam meclisinin i~timamda M. T-
Briand <;in. Japon ibtilafm• bir ne· , ££ ki tl • J d• 
ticeye baglamak ve bir karar ver . ' muva a ye er gosternu$ er tr 
mek IB.ztm geldigini izah ettikten 
sonra demittir ki: 

<- Meclisin ittifakla kabul etmi' 
oldugu karar sureti vazihtir. Beyr~· 
milel muahedele,.e ve iki tarafm si· 
ri,mit olduklar• taahhi.itlere riaye~ 
gosterilmeai diitiincelerinden miil • 
hemdir. 

Halbuki Jap< n mukabH proJcs' 
miiphemdir.» 

M. Briand Japonya'mn ge~en ey· 
luldeki taahhiitlerini hattrlatarak 

( Mabadi 5 tnci sahifede ) - - ~ ...... rJW-LUJ""~ - t:w£---

y arml<i niisham1zda 

Askeri T ekaiit 
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f 'IO:flt~,,.. a'lellhfnl tHl Ktbnl'l&lar 111Un4 namavt1Zm IM!If of#~! Attn4 o.rtl!flnunu 

.\tina 25 (Huauai) - Klbna'tan re- l Kitiu melrepolidi •• bul meb'uslar 
'elgraOarda 1ng~1iz lataabmn Lefko· tevkif edilmi~lerdir. Bunlann Divam 

~sal etti!deri ~ilclirilm~~.. ! ll(abadf 6 i~ saptfede > 

Bulgar'lar galip 

Yunan Milli takunt 

2 - 1 maglup olu 

Sofya 25 (A.A.) - «Telefon· 
Ia» Bugiin Yunan milli talum1 ile 
Bulgar milli talum1 arasmda ya • 
p1lan futbol mac;:mda Bulgar'lar 
2-1 galip gelmitlerdir. 

i~Ieri bitenler 
Y armki niisham1zda, Milli 

Miidafaa Vekaleti T elu:.iit I(IU· 

besi taruflr dan muameleleri 
ikmal edilerek resmi senetleri 
Muntazam borc;:lar tniidiirlii • 
giine gonderil.enlerm listeleri 

netredilecektir. 
\..:.- --.---1 ..... -~ :w -~~ 

Must.zhl rnsaml:t.r •rgis> dun ru;zlr 

Mi.i~tD.k:l ressRmlar, ve h~y\- '-ltra~-1 
lar birligini .• he~inci r-im seo g15i 
d<•·• saat ild bu-;ukta eslci Ti.ir~c(.agJ 
binasmda a~ In ~.Jr. Y.i;pt ~erasi • 
mint.e in.;iliz sefh esi L-.;i KlO:. k i!e 
s .. farctaneler ert~:anJ, mi~ .fir Yur.m 
ve Et.l~.:.r gaze.PcilPri ve hir :nk ze· 
vat haz1r v·uJunmu~lardar. Az za • 

mat.da crok tekimu.u gosteren muata· 
ltil ressamlar ve heykeltraflar den 
a~tJklart be~inci sergilerinde de 70 i 
m~ tecaviz eaer te~hir eLnivler~ir. 

C:ergiye mi.&stakil re•sanlardan 
Ali Hadi, Ah . . et Zeki , Ahmet ~it
Lat, <.emal, E.:if Nt :i H~\e A,af, 
Manmut CRr.llliett:n, Muhittin Se • 



Muharriri: FERNAND GRENAR Miitercimi: YUSUF OSMAN 

Babiir ne yapacagm1 §B§Irdl - Tehllkeli davete icabet- Halk 
gen~ hUkOmdar1 sevin~le kabul ediyor - Karde§ muharebe
leri ve ban§ma - On yedi ya§mda giivey - Babiiriin derin 

a1k1 ve asaleti 
11 -

Be,agir koyunil 8cliinfl istiyor .. 
Muhammed Huseyin muverrih 

Miraa Muhammed Haydar'm baba
stdtr. Bu hukiimdar, Ka,gar zeame
tine irsen sahip, Doghlat ailesine 
mensuptu. Fakat amcazadeai Abu 
Bekir onu, babasmdan mevrus ma
likanesinden tardederek Ka~gar'i 
zaptetmitti. Bunun iizerine, hiikiim
darhktan dii,en Muhammed Hiiseyin 
Tatkent Hantn samimi dostu olmu~tu. 
0 derecede ki onunla bir odada ya
tar .,nun elbiselerine benziyen es• 
vaplar giyer, ayni atlara binerdi. 
Taskent Hanl ona Betagir koyiiniin 
m~rbut oldugu Uratepe havalisini 
-.ermifti. ftte Muhammed Hiiaeyin, 
Babiir,iin bu rica11n1 ia'af etti. ona 
Betall;'ir koviinii verdi. 

Samar hand' e tahrar harehet: ' 
Babiir de vakit kaybetmekaizin Sa

markand iizerine yiiriidii, s1tmadan 
~k muztarip oldugu halde, bir bas· 
lunda ele ge~irebilecetini iimit etti· 
ti Rahal iizerinden dailart atarak 
kottu. Oraya tafakta yetitti. Ancak 
muhafn: kuvvetler, bu hiicumdan ev· 
velce haberdar edilmitlerdi, uyamk 
bulundular ve Babiir baskmdan bek
lediti neticeyi elde edemedi. Samar· 
kand'a yiiz on kilometreye kadar 
yaklaam•• oldugu halde dixl!'in k1ra• 
rak ... eri dondii. 

Dizttin kararak geri dondii: 
Samarkan'da, amcazadesi ve eaki 

mUttefiki Babiir'iin yerine ge~en Sul· 
tan Ali Mirza, sulh akdini daha dot• 
rusu Samarkand araziainin derhal 
tahliyesini istedi. Babiir bu talebi 
is'afa mecburdu. 

$afkan Ve rrriiteeaair: 
Ancak bu fena vaziyetten ~1kacak 

bir yo) goremiyordu. Samarkand a • 1 

raziaini tahliye ettiii takdirde, mai· 
yeti ile birlikte gidecek yeri yoktu. 
Nereye safanabilirdi? Babiir'iin ev • 
velce uzun miiddet karargah ittih •. z 
ettiii Khocent kasabaamm hlitlin 
membalart tiikenmitti. Orada d ll vet 
etmefi hatar a bile 1etiremezdi. Ser
aeri dolatarak, daisn otlaklaranda 
hir ka~ aiin ~adar kurdu. Fakat son 
derece mUteeaairdi, iimitsiz tatkan 
hir halde idi. Ne yapacaitm, ne yolda 
hareket edecetini bilemiyordu. 0 a· 
rahk dafdan bir boca gecrti. Babiir, 
hu c;tkmaz vaziyetten kurtulmak ic;in 
kendisine bir nasihat vermeaini, onu 
irtat etmeaini hocadan rica etti. Ho· 
ca, cevap olarak, kur'amn birinci •ii· 
resini vakur ve hati bir eda ile ez • 
lterden okudu. Gen~ Prens, heniiz 
ltu mukaddea sozlerin tesiri altanda 
idi ki vadinin methalind~n bir sii • 
varinin geldigini gordii. Gelen ath, 
Andijan ~ehrini Cihangir'e teslim e· 
den, Andijan valisi Ali Dost Tagay'm 
ltir murahhas1 idi. 

Ali Dost Taaay, Bablir'den, af di· 
liyordu. Ayni zamanda Margelan ka
sabaaana aelmeaini rica edivordu. 
Geldigi takdirde Margelan'; kendi
sine teslim edecegini vadediyordu. 

BabUr Ali Dost Tagay'an, hain, basis, 
hilekir ve mairur bir inaan oldu • 
tunu biliyordu. Maamafih, bier tered
diit etmeden yola crtkh. Atmt, gece 
ve &'iindiiz, durmakstzln siirdii. Yal· 
n1z hayvanlara yem vermek i~in te· 
vakkuf ediliyordu. Ocriincii gecenin 
sabahma kar~n, yani iicr yiiz kilometre 
yol aldtktan sonra Margelan vahasa· 
nm kenarma yeti,ildi. Maiyetinde 
bulunan aktlb bir zat, Babiir'e bu 
tetebbiisiin tesadiife bagh crok teh • 
likeli bir it oldugunu, Ali Dost Ta • 
gay'm hicr bir teminat vermemif, 
kat'i bir taahhiide girmemit bulun • 
dugunu soyliyerek ihtiyatla hare • 
ket edilmesini tavsiye etti. Ancak 
gen~ Prena ona ~ok makul bir cevap 
verdi ve dedi ki: 

«- ~ok dogru. Fakat bunu daha 
evvel diitiinmek lizamd1. Atlaramaz 
ve adamlaram1z yorgun ve bitkin bir 
haldedir. Boyle bir zamanda arhk ge
ri gidilemez. Tevfik Allahtandtr.:. 

ltte farsata kac;armamakta acul ve 
bir defa karar verdi mi onu tatbikta 
c;ok aiir'atli ve azimkar bir insantn, 
hakiki seciyesini goateren bir hadi. 
ael.. 
Sczbah namazmda: Margelan'da! 

Sabah namazanda tehrin kaptslna 
dayandt. Kapt kapah idi. 

Ali Dost Ta~ray, tartlanna, kapl)'l 
ac;madan, i~erden bir bir soyledi. 
Babiir bunlan kabul etti ve kaptlar 
a~alda. Halk hiikiimdara arza ta:ai • 
mat etti. Babiir'iin yarunda • Moiol 
yardamctlarandan maada • lki yii:a 
ktrk ailah arkadatt vard1. Bunlardan 
yiiz kitiyi tarka ve bir o kadar1n1 da 
garbe ~ronderdi. Bunlar, tav'an veya 
kerhen taraftar toplamak vazife1ile 
miikellefti. Bu strada, Uzun Ha • 
1an'1n kumandaa1 altandaki haaam • 
lara Maraelan'da, ona hiicum ettiler. 
Babiir'e gore, bu herifler, aefih, i • 
mans1z bir takam miistebitten batka 
bir fey deiildi. 0 kadar ki, Ferghana 
ahaliai bunlann zuHim ve ••rrinden 
usanmattl• Halk birdenbire feveran 
etti. Uzun Hasan'an taraftarlar1n1 
Akhsi'den defetti. Uzun Hasan, 
Akbsi'yi kurtarmak ic;in Margeli.n 
muhaaaraatnl kaldtrdl ve gitti. Ora· 
da da balkan mukavemetine daya • 
namada, bir hiicum neticesinde An
diian'a aiiriildii. 

~~~~ Haaan'a ltabul etmiyorlctr: 
Andijan'a aeldiii zaman kaptlan 

kapah buldu. Andijan'hlar onu iate• 
miyor, kabul etmiyordu, bunu haber 
alan Babiir, sabah, giinet dogarken 
yo Ia crakta. 

Balxxnnan mczlikaneaine tekrar 
avdet 

Bir giinde yetmi' kilometre kate
derek Andijan'a aktamdan evvel gir
mete muvaffak oldu. Boylece, on 
bet aydanberi kaybettigi babasan • 
dan mevrua maliki.neye tekrar ka • 
vu,mu' bulunuyordu! 

- Mabadi var -

Bir fesat cemiyeti 1 Oskiidar tramvayt 

Suriye hududunda isyan 1 ~irket elektrik fabrikasi· 
~tkarmak istiyormu• I 
Turk So7ii gaze•e~inden aynen 

nal( ledlyoruz: 
Halep'te cr•kan cEJmiaaka gazeteai; 

cemiyet mevcut oldufunu ve hudut
Halep'te Tiirkiye aleyhinde hafi bir 
larda isyan ~1kar · "k iatedik1f'rine I 
dair mUhim bir haber netrederek 
Turkiye cumlturiyetinin ve Fra •. _ i-

d.aresinin azari dikkatini celbetmit· 
tar. 

Filhakika Halep'te gizli bir cemi· 
yet vardar. Ve bunlar her ftrsattan 
ittifade etmektedirler. Hudutlardan 
daima Tiirkiye Cumhuriyeti aleyhine 
lcarattkhkJar ~akarmata ~ahtmakta. 
dtrlar. 

bali, Nurullah Cemal, Refik Faztl ve 
~ref Kimil Beyler, heykeltra,lar • 
dan Ali Hadi, Muhittin Sebati ve tez. 
yini re1im yapanlardan da ismail 
Hakk1 ve Frans Monovil H. ve Beyler 
ittirak etmitlerdir. 

Ressam Ahmet Mithat Bey sergiye 

8, EJif Naci Bey 10, Hale Asaf H. 

9, Nurulaah Cemal 5, Refik Fazal B. 
8 n $eref Kamil B. de 6 eaerle i~ti

rak etmitlerdir. Diger ressamlar 3-4 
eaer vermi,lerdir. 

Tefhir edilen eserler arasmda cid· 

den crok muvaffak olunmu, tablolar 
vardtr. 

Sergi 20 giin a~ak kalaca h1'. 

n1 sabyor 
Oakiidar Tramvay ~irketi bir miid

dettenberi Istanbul Elektrik Sirke • 

tinden cereyan almaktadtr. Oakti • 

dar'daki fabrikadan ahnan cereyan 

kilovat batana 12 kuru,a mal olduiu 

halde latanbul'dan kablo ile ahnan 

cereyan1n kilovatt altt kuruta yani 
yan yartya mal olmaktadtr. Bu se • 

beple firket son sistem motorleri ihti

va eden fabrikaa1ru kapatmat ve aa· 

bhia ~akarmathr. Bu fabrika biiyiik 

bir tehri tenvir edebilecek kabili • 

yettedir. Bu makineleri 1atan almak 

iizere Anadolu belediyeleri tara -

ftndan bir ~ok miiracaatler vaki ola· 

cait iimit edilmektedir. 

Hattan Kadrhoy'iine temJiJi 

Oakudar tramvayanan Kadakoy'iine 

ge~irilmeai ic;in Haydarpafa'da bir 

ge~it kopriisii infaaa lazam reliyordu. 

Bu kopruniin in~aaa hayli masrafa 

miitevakktf olduiundan simdilik bun
dan sarft nazar edilmi~ti.r. Tramvay 

~irketi hattJn lbrahimaga crayarman 

arkastndan g~irilerek Kadakoy'iine 
temdidine karar vermi' ve bazt in • 

,aat ,irketlerile miizakereye giris • 

mittir. Miizaker;nin bugiinlerde i~ • 
ta~ edilecegi iimit edilmektedir. 

T rihi vrak 

Bulgaristan' dan istirdadt 
kabil olmuyor 

Bundan evvel, eski Defterhane hi. 
nasmm yanmdaki evrak mahzenin • 
den fersude matbu evrak diye bir 
Bulgar'a sablan evrakan, tarihi k1y • 
meti oldugunu ve bunlarm iatirdadt 
lh1m eldi" ini yumattak. Bu evraka 
satan alan Bulgar bunlara kasmen Bu). 
gar tarih enstitiisiine, kaamen de Bul. 
gar evrak hazinesine sattaga i~tin iade 
edemiyecegini bildirmi!}tir. Bu ada
min bu yuzden pek ~ok para kazan. 
daga haber veriliyor. Bu suretle TUrk 
evrak hazinesinde mevcut ve bilhas. 
sa Rumeli ile olan miinasebetimize 
ait bir crok ktymetli evrak, bilgisizlik 
yiiziinden elden c;:tkartlmasbr. 

Maarif Vekaleti badem"a boyle bir 
halin tekerriiriine mi.ni olmak ic;in 
eski evraka tetkik ve muayyen hir 
yerde muhafaza altma almak Uzere 
hir heyet tayin etmi!}tir. Bu heyet 
Umum Miizeler Miidiirii Aziz, Top • 
kap1 miizeai miidiirii Tahain, mUder. 
ria Ahmet Refik, tarih muallimi Cev
det Beylerden miirekkeptir. 

Bu heyet, evrak1 Defterhanenin 
yanmdaki depodan, Topkapl 1ara • 
vma naklettirmektedir. Diger yer • 
lerdeki eaki evrak i~in de yer aran. 
maktadar. 

~ehnr n~nera 

KoorU dubalar1 
Karakoy kopriiaiiniin duba tamirab 

bitmek iizeredir. Dubalar, Belediyenin 
Balat'ta ac;bgt tamirhanede miikenune
len tamir olunm"'tur. Belediye kahil 
olursa Uukapam kopriiaiiniin baZI du
balartru da burada tamir ettirerek kop
riiyii muvakkaten ac;acaktar. Fakat kop
rii tehlikeli bir vaziyette oldugundan 
bu huauata heniiz kat'i bir karar veri}. 
memittir. 

Sokaklara As1lacak IAmbalar 
Belediyenin aon defa Elektrik ,U.ke

tile aktettigi mukavele mueibince peh. 
rin muhtelif yerlerine 500 elektrik lam
baa• aatbnJfh. Fakat bunlar10 en liizum. 
lu yetlere a11lmadtit ileri aiiriilerek baza 
!'ikayetler vaki olm~tur. Bunun i~in 
Belediyenin tekrar yeni elektrik li.m
balan aadtrken mahalle heyetlerile 
eivar hallnn fikirlerinin abnmast mii -
nasip goriilmii~tiir. Belediye ' rketle 
yeoi bir mukavele daha aktedecektir. 

~ehir meclisi 
Umumi ~ehir Meclisi 1 lt!frinisa -

nide toplanacakttr. icrtima haztrbklan 
ikmal edilmittir. Meclis azasana dave· 
tiyeler gonderilmiflir. Mediate riyaaet 
divam ile enciimenler intihab1 yapd • 
d1ktan sonra biriken evrakm miizakere• 
sine batlanacakttr. ~imdiye kadar Mec• 
liste miizakere edilecek evrak 52 ye ba· 

li~ olmu,tur. 

Vesikas1z toforler 
Yeni verilen bir emir iizerine diin sa· 

bahtan ak,ama kadar otomobil 11ofor· 
lerinin vesikalan kontrol edilmittir. 
Bu kontrol netieesinde veaikaata pek 
az 15ofore tesadiif edilmi~tir. Vesikasaz 
11oforlerin ekaeriyetle geceleri ~al1~ttk· 
Jan anla~tld•gmdan geceleri de kontrol 
yaptlmasa takarrur etmi,tir. Amator ~o
forlerin de kontrol edilmesi ic;in emir 

verilecektir. 

o~~osl9l~1i melhlaf~Dd® 

Luter bollugu 
Son flrtmalardan aonra Istanbul 

bogazma bir liifer akm1 batlamattar. 
Bahk~alar bu Jiifer bollugundan mern· 
nundurlar. Bilhassa bu liifer fimdiye 
kadar pek az tesadiif edilen bir bii • 
yiikliiktedir. Fahklarm her biri 150 
dirhem, yar1m okka geliyor. Liiferin 
okkast 50-60 kuru~tur. Halbuki us· 
kumru bahimm okkas1 80 kuru~tur. 

Ticaret odalart kongresi 
26 te,rinievvelde Ankara'da top· 

lanacak olan Ticaret Odalara kon • 
gresine lstanbul'dan ittirak edecek 

murahhaslardan Ticaret Odas1 katibi 
umumisi Vehbi, Zahire Borsas1 ko

miseri Nizamettin, Akif Seyler diinkii 
trenle Anl[ara'ya hareket elmi,ler • 
dir. 

Fmd1k ihracabm1z 
Son hafta zarfmda Giresun'dan 

156 bin lirahk i~ fmdtk ve 22 bin 

998 lirahk kabuklu f1ndak ihracr edil· 
mittir. Giresun'da mevcut fmd1k ato• 

ku 850 bin kilodur. Ayni miiddet zar· 

fmda Ordu'dan da 67 bin 450 lirahk 
fmdtk ihrac edilmi,tir. 

Elma pahall 
Bu sene kavun karpuz ve uzum 

bolluguna ragmen elma azdtr. Bazt 

manavlarda Amasya elmaa1 80 • 100, 

feftali 150 kuruta sablmaktadar. lyi 
armutlar 40-60 kuru,tur. 

• Kubilay bid 1 

T eberrua t listesi 

Gazetemizin te~ebbiisii ile 
Menemen'de rekzedilecek Ku
bili.y abideai i~in vatandatlar 
Son gelen teberruat listeleri 
b rv ~hi atidir: 

Evvelki yekiin 
Konya K1z Mualllm 
mektebi idare talim 
heyeti 
Erzurum ktz mu· 
allim mektebi talebe~ 
Bolu klz mual -
lim mektebi mu
allimleri 

! Amasya orta mek· 
~ tep muallimleri 

Kastamoni muhtelit 
orta mektebi 
Trabzon 1\'laaril 
eminligi kalemi 

okat orta. mek 
tebl 
ontu muallim ve 
t lebeleri 
Or4a mu IUm ve 
taleb I ( lklnd 
defa) 
Gorele kaaabasa 
namtna 

Yekiin 

L . 
3416 

32 

11 

5 

14 

'1 

19 

55 

42 

K. 
75 

92 

75 ~« 
_I 
42 

Otomatik telefon 

Bir m~ure, «Siz bizden 
biz de sizden kurtulaca • 

gtz» diyor 
Bir ka~ aUne kadar l•tanbul'cla te • 

lefon m havereai otomatik olarak ya· 
palacak ye bunun netlee1l olarak tele • 
fon matmaaellerinin 1Hr kuma ac;akta 
kalaeakhr. Bunlann araatnda bir ~ok 
Turk h nama da Yardtr. Telefon me • 
muresi hanamlanndan biri bu vuiyet• 
te ne du,undliklerini .aran • Y eni GUn" 
muharririne demi,tir ki 1 

«- Biz c;ok miiat...thl:a. H•l• al1in 
dilinizd n kurtulaealtma• ic;in H'Yiniyo
rzu. Bizden daima tik&yet ederainia, 
soylenir clurur&unuz. ltte telefon oto -
matik oluyor. Biz de aradan ~lnyoruz. 
tstedltlnia gibi goriitUralinii:a. hlallab 
sizclen. Ne yapalun medeni vesait mil • 
es aelerde miiatahdemleri a:lllbyor 
vqa hUabiitiin kaldmbyor. Eebet biz de 
kendlmlte gore bir if araytp bulaeaju. 
lc;:imlzclen bir ~tu da niaanltd~r, aile 
yuYAII kuracakbr. Arhk kart1n11da ka
fa tutauk kimH kalmtyor. Sis den· 
ran r bJ~tlftlza bakm J, 

Gazi kopriisii 

Belediyeye 500 bi lirahk 
.karnbiyo verildi 

Diin hUktmet Belodtyey ntuhte
lif ihtiyacabnl teavireei 1,1n ltlr 
milyon lirahk kambiyo vermittir. Bu 
paranm be, yiiz bin lirast yeni yap1 • 
lacak Gazi Mustafa Kemal kopriisii 
i~indir. Oiger ntsft da Belediyenift 
Avrupa'dan mubayaa etmek mecbu • 
riyetinde oldugu etyaya tahsia olun
mu~tur. 

Belediye kopriiniin bir an evvel in
f••• iC<in bemen miinakasa ac;:acak • 
tlr. Miinakasadan alb ay sonra kop· 
riiniin in,aatlna ba,Ianacaktlr. Kop• 
rii 2-3 aeneden evvel ikmal edilemi· 
yecektir. 

,j:.../.AI 1 · " 4:S\ -, ~·It'" II" 11 ·I-'' """I ' , 

istanbul - Valova telefonu 
lstaubul • Y alova telefonu ikmal e -

dilmi,, tecriibeler muvaffakiyetle ne
ticelenmi,tir. Muhabereye ne zaman 
batlanac$ heniiz maliim deiildir. Bu 
hususta miidiriyeti umumiyeden emir 
beklenmektedir. 

Posta ve telgraf mUdiri 
umumisi 

Bir kac; gun evvel ~hrimize ~relen 

posta, telgraf ve telefon miidiri umu • 
miai Fuat B. diin Ankara'ya avdet et· 
mi~tir. 

Ka~ak Heroinler 
Son zamanlarda muhtelif kahva· 

bane ve sair yerlerde kac;:ak heroin 
sahlmakta oldugu na:zari dikkati 
celbettiginden zabata ehemmiyetli te· 
dabir almtfbr. Taksim'de bir kah • 
vehanede ka!rak herotin salllmakta ol· 
dugu hahf"r ahnarak yap1lan tahar
riyatta ocagm altanda heroin dolu bir 
paketle bir de tabanca bulunmu,tur. 

iran hudut mDzakeresi 

s rlin bu rant 
H vi tl r nasd • ng1 

tedbirler alddar? 
thracat Ofisi lngiliz mall buhran iize

rine bir ~ok memleketlerde ittihaz olu
nan karar ve tedhirler h"'kk1nda sirkiit· 
ler hazlrlamtstir. Bu sirkiitlerin ihraca
bmtllll alak r d .n 1 smlar. fUnlllr 1, 

tspanya huk~meti 3 tesrinievvelde 
bir kararname ne~retmistir. Bu karar
name ile giimriik idaresir>e merh•Jt ol • 
mak iizere bir ithalat ofisi tesis edil

ml\ltir. 
tspanya'ya ithal edilecek hi.itiin e~ • 

ya bu ofise bildirilecek ve deftere kay

dolunacakttr. 
Deftere kaydedilmiven e~va ka~ak 

addolunacakhr. Ancak ith~t lat ofisinin 
vesikas1 iizerine talep edilen doviz ve
rilecektir. 

~ekoslavakya: Hiikumet 2 test·iniev
velde bir karamame nesretmistir. 

Bu kararnameye gore bazt B~nka • 
Jar hi~ bir kay1t ve reRme t&hi ('\mak • 
s1zm 3000 krona kadar tediyat yapa • 
bilecelderdir. 

Milli Banka kezalik ibraz edilecek 
vesaik iizerine hie; bir kaVJt ve re•me 
tabi oltnakstzln 20,000 korona kadar 
tedivat yapacakltr. 

Yo~oslavya: Hiikitmet' vedi e\1 -

rinievvelde nesretii!'i bir karam,.me 
ahkamma tevfikRn milli b "'nk&dan 
baska diger kredi r&'·;o~~e<el.,.ri de n'lillt 

ltankan•n miisaadesile doviz tic r tini 

yapabilirler. 
Haric;ten vuku bul."cak miibayaat 

badelleri i~in llz1m 1elen d'•viz g rek 
Millt B nka taraftndan ve rerek milli 
bankanan miiaaad "ini haiz ol n di~er 
kredi mUeuea leri taraftndan verile • 
cektir. 

In ilt re: Allin e "n1n ilgasmdan 
sonr ln~~:iltere hUkumeti 'u karart itti· 

haz etmiJtir: 
Gerek lngiliz tebaa a ve gerek lnsril· 

tere'de mukim cnebiler t11rafandan do· 
viz miibayaa11 memn 1dur. 

21 eylitlden evel aktedilmi, muka· 
v lelerin icra11 ve makul aebeploere i · 
ti den ec:nebi memleketlere yapd <l~k 
Hyah tlerde oviz miib ya• I~ tnU • 

sade edUmi tir. 
Yunanlstan: HUkum ti mi1li paranm 

himayeai i~ 28 eyl61de bir kararname 

nefl'etmistir. 
Bu kararn meye nazaran altm para 

ve ecnebi paras1 iftiraal bu hususta 
ki karamamenin mevkii mer'iyette bu • 
lundu~u mUddet~e Yunan milli banka· 

1ana aiHir. 
Doviz abu1c iatiyenler ya dogru • 

dan dojtuYa millt bankay .., yahut 
~air kredl • es selerine lr tal pna • 
11M ,_.. lclerdir. Kr di mUe MJ Jeri 
alchklan talepnameleri milli nkaya 
tevdi edeeekl rdir. Tal pbame ic;in de 
bir komilyon t.,kil edflmiJf • 

vn n v.e+~ . 
Muhtarl r mac . nen mi 

~all acaklar 
Alakadar makamlardan mahallat 

muhtarlarana verilen emirde badema 

halktan hi~ hir auretle ilmiihaber ve 

saire i~in para ahnmama&l bildiril • 

miftir. Bu emir muhtarlar araaanda 
hayretle kantlanmtthr. Bu ~erait al

tmda muhtarl1gt kinuenin kabul et

miyecegi soylenmektedir. Bu kararm 

tadil edilecegi iimit edilmektedir. 

Acdl Dnye<dl® v~~ 

M ~ lhl k~ m ce ucerr©' l~ 
8abas1m tildiiren iivey evlat 

Bundan bir muddet eve I Fe!"ikny\jn'
de Rifat Ef. nammda biri bir miinazaa 
neticesinde katledilmit, ve maznun o

larak Rifat Ef. nin iivey oilu lamail ile 

kom~usu Ali Ekber tevkif edilmi~lerdi. 

Epey zamandar Attrceza mahkemesin· 

de devam eden bu muhakeme diin in· 

ta~ edilmif ve karar tefhim olunmllf -

tur. Karara gore Ali Ekber beraat et • 

mit ve tsmail de 18 aene hapse ve 1 000 

lira tazminat itaama mahkum olmuatur. 

250 bin lirahk kazanv vergisi 
Maliye Vekaleti tarafmdan Tiir • 

kiye Diihan ~irketi aleyhine 250 bin 

lirahk bir dava ikame edilmittir. Hii· 
kumet Diihan tirketini, merkezi Pa· 

ri.a'te bulunan •Maverai Babin is • 

minde bir 'irketin miimeasili addet· 
mekte ve .:jirketten 341 ve 926 sene • 

lerine ait kazan~ vergisi istemekte • 
dir. Diihan tirketi ise, bu ~irketin 
miimeasili degil, kumiiayoncuau oldu
gunu iddia ehnektedir. 

Bir karikatUrden Qlkan dava 
Tahran sefirimiz Hiiarev Bey ya· 

kmda Ankara'ya gidecektir. Hiisrev 
~eyin aeyahati Agrt datt dolay1sile 
lran'hlarl!l Aramaada cereyan eden 
miizakere ile alikadardar. 

Muallimler hakkanda sui zanm da
• vet edecek karikator nefretmekle 

K1br•s hadisah 
1877-1878 TUrk - Rus muhare 

heainden sonra Kabrta adasmt nnl 
vakkaten ingiliz'lere btrakmt~ id3 
Rus' lar Kafkaaya'dan yeniden taal 
ruz ettikleri takdirde lngiliz'leri 
Turk'lere yapacaklart muavenet i~ 
bu ada iissiilhareke ittihaz olunacl 
idi. Fakat sonradan Abdulhamid'i 
aiyaseti degi,tiginden lngiliz ittifa 
ve muaveneti mevzuu bahaolmad 
Fak t da tn iliz'l rin lind lc ld 
Harbi umumiden sonra Ktbraa ii:z:t 
rindeki her tiirlii hukukumuzdan " 
ge~tigimizden Ktbrts tam manasi 
bir tngiliz mustemlekesi olmuatur. 
. Ktbr1s'taki niifusun ekseriy~ti R 
tae de miihim bir Turk ekalliyeti d 
vard1r. Kthr•s Rum'lara otedenbt 
Yunanistan'a iltihak i~in vakit va 
te~ebbiisatta bulunuyorlar idi. in 
giltere'de her siyasi tebeddUlii f1r1 
bilen Ktbrts Rum'lart Yunanista.ll' 
iltihak arzusunu izhar ediyorlar 
Mr. Makdonald amele flrkaa1 lid 
s1fatile ~ec-en intihabattan sonra 
yalist h:J Ametini te\'kil ettigi v 
Ktbr!s Rum'lart Londra'ya bir he 

.l!'ondermi~ler ve ad nm Y na ~til 
iltihaktm mus1rren talep ialer 

tngiliz amel f1rk aa, i tidar JJ1 

kiincle bulunm &itt um n ingil 
mii stemlekatmd ki mUtem ddin 
miiterakki anatllrtn k ndi mukadd 
r a tma sahip olm 1 flkl'ini ilti:z: 
etmekte ul •nmu•tn, K br1s Rum' 
d ahi hund n ce,.aret Iarak Mr. 
do~ald'm :Jlclinde Yu anlstan'a 
tlhak t s ii~iind hulunmul}la r 
Fakat iktid r m 'in 1 c; ilct 
aonr am l<e> farkaamm siyM ti d 
ti,ti . ind n abut amel farkaM 
n rlAmentoda e aeriy ti mu lak 
h iz bull nmamas1 dolava~il tngi 
tmpal'atorlugunu parc;a.hyacak t 
feb U1a ta bulunmaia kP.ndi"lnde 
aaret v.or rn 'ftoind n Mr. Makd 
n ld K1hr11 Rum'l r1na olduk~a s 
cevllht r t vrrmitti. 

Bir de adacla miihim bir Turk 
k lliyetinin me cudiy ti v Tiir 
Yuna mil~a• " man 1r rrin bul 
maa1 lnailt re'n'n Ktbr11'1 mUate 
I k olarak idar de devam eyle 
ine v aile te~ il edivordu. Fa 

,imdi TUrk • Yunan mUnas b bnl 
yile~mi' o ma 1 • ln.rilt r 'nin s 
buhranl r dolayaaite bir fttret de 
g~irmekte bulunmast K1 rts't 
Yunanistan'a iltihak tar ft r1 pol 
kactlartn tekrar faaliyete -.m • 
ceaaret vermi,tir. Son ~elen h b.
Jere gore hu politikac•lartn t hr ' 
numayit derecesinde kalmaytp I 
giliz valiainin ikametgi.hmt yak 
ve lngiliz po itleri ve aakerlerile 
aademede bulunmak ~ribi fil1 t c: 
viizlere miincer olmuf ve adanan 
tiin Rum ahaliai isyan etmi,; ir. U 
i•in bu dereceyi bulmaama raint 
lngiliz'lerin bu a~adan arft na 
etmelerine ihtimal yoktur. ~iiJI 
Akdeniz'deki aakeri \' aiy si va:t 
yet buna miiaait d illdlr. Su kad 
Val' ki Klhrl ad an ~ayet vasi 
ya t muhtarty t verilecegi muh 
kakt1r. 

a. n yUziin 

Y tldoniin1ii 

T esis edilen sergi 1 
rinisanide a~d1yor 

TUrk matbuabmn 100 iincii 1' 
doniimiinii tes'iden tetrinisaniniP 
rine miisadif pazar giinii Galatas 
ray liaesinin biiyiik aalonunda 
matbuat sergisi kii~at edilecel>t 
Sergi saat ikide merasimi mahsus 
le ac<alacak, cemiyet reisinin bir J1 

kunu ve eski bir gazetecinin vere 
izahah miit-k•p se•gi gezilece)(t 
ba~lanilacaktar. 

Matbuat sergisi 7 kasma tefri~ 
dilmi' olup bu kts1mlar ,unlardlr: 

Birinci k1sam: 1831 den 1881 e 
dar ~tkmt~ biitiin gazeteleri ihti 
eden k111mdtr. 

Bu kumm bir parcraa1, Tak~i 
Vekayi'den evvelki gazetelere ait 

lkinci ktsam: 1881 den 1908 e 
dar olan iatibdat devri matbuall• 
~iincii k111m: 1908 senesi matb11' 
Dordiincii ktslm: 1909 sene•ipd 
barf inktlabana kadar olan k••1 

Be,inci kuam: Harf inktli.b1 tall' 

viilleri. Alttnc1 ktsam: Y eni ga'e 
teler. Yedinci kaa1m umum matb11 

ah ihtiva etmektedir. 

Sergide Avrupa'da ~1kan M~ .. 
ret ve aaire, Ti.irk'ler tarafandaP P 

redilen g-azeteler ve 1881 e kad•l' 
kan mecmualar hakkmda ayra b 
ko,e vardtr. 

maznun Son Posta gazetesi sabif 

leri Selim Rag1p ve Ekrem BeyJer 1 

leyhindeki davaya diin hirinci ce:t· 

mahkemesinde devam ed'lmi~, kal 
tefhim edilmek ii~~:ere muhakem6 t 
lik olunmustur. 



~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cum~urcy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~· 

alkan murahhaslar1 
nkarada ne yapacaklar~ 

I Murahhaslarin gezecekleri yerler, 

ulunacaklart ziyafet ve konserler 

An'lcara 25 ( Telefonla)- Balkan 
feransi murahhaslarl bugiin An
a'ya iki huausi trenle gelecekler· 
• Trenlerden birinde 126, dige • 
e 80 yolcu bulunacak, biri 10,40, 

eri 11,40 ta muvasalat edecektir. 
afirleri ista!yonda Ankara Valisi 

· zat, Belediye reis muavini Hi.z1m 
!tier ve diger zevat kartJhyacak • 
d1r. 
~alkan murahhaslarJ ile birlikte 
en 30 ki,ilik Balkan gazetecileri 
ilesi cHakimiyeti Milliye:t gaze
'llin misafiri olacaklardtr. Gaze • 
ler arzu ettikleri takdirde Cum -
iyet E:tJT&mma kadar burada ka
ilecekler..iir. 

rahhaslar serefine 250 kisilik bir zi. 
yafet vere~ek, bu ziyaf~tte iktisat 
Vekili Mustafa ~eref Bey, tktisat Ve
kaleti ve matbuat erkan1 da buluna· 
caklard1r. 

Ziyafetten sonra murahhaslar Mil
let meclisi binasJna gidecekler, bu • 
rada Reisicumhur ve Meclis R isi ta· 
r_!!.fmdan kabul edileceklerdir. 

Bunu miiteakip Meclisin umumi 
i~tima salonunda son konferans cel
seai aktolunarakhr. Bir ~ok kimse bu 
it;timada hazJr bulunabilmek i~in Mec· 
listen duhuliye karh istemitlerdir. 

Celsenin hitammdan sonra mu • 
rahhaslar Cui C<iftliiHne gid<ecekler, 

· • d k I ··zaz edt.lec:~kJer. buradan Ankara'ya urahhaslar Jstaayon a art• an-
an sonra Balkan bayragmJ ta • donerek akfam yemeklerini yiyecek· 
ll otomobillerle tarihi Ankara'y• lerdir. 
l~ni Ankara'yJ gezecekler, bunu Murahhaslar Riyaaeticumhur or • 
eakip Ankara-palaa'ta istirahat· kestrasJ tardhndan verilecek kon • 
e tahsis crlunan salona gelecek- serde bulunduktan aonra gene hu • 
· ausi trenlerle latanbul'a donecek • tr. 
~ile ··akti Tevfik Rii,tii Bey mu· lerdir. 
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_ .. ----·--
am giinii Hariciye 

iii bir ziyafet verecek 
- ···-

nkara 25 (Telefonla) - Harici
~'ekili T~vfik Riittii Bey aYJn 29 

giinii ak~amJ Cumhuriyet Bay· 
11erefine bir ziyafet verecek, bii

&efirler bu ziyafete davet edile· 
erdir. 
irafeti H. F1rkasmm vereceii bir 
~e •akip edec:ektir. 

suvareye Reisicumhur Hz. nin 
•rif buyurmalan muhtemeldir. 

stz Ba,vekili miika -
lemesini bitirdi 

11.sl.ington 24 (A.A.) - M. Hoo· 
ne M. Laval, diinyamn ikhsadi 

eti hakktndaki miizakerelerini 
bah hitirmi,Ierdir. Hariciye Na· 
~. Stimson ile Maliye miiste~ari 
\1 miilakatta haztr bulunmuf -
~. 

tshington 24 (A.A.)- M. Laval 
~leyin miitehassullarla gorii,miit, 
!l.ngi bir beyanatta bulunmak is

l;;i,tir. 
Laval, b\raz sonra M. Hoover, 
~imson ve maliye miistetarJ M. 
ile goriifilmii·•iir. 

''kalemeler bilfiil nihayet bul • 
'llr. 

Laval goriittiigii Amerika dev
!l.mlarmm gosterdikleri aamimi-

~ muhalasattan memnun kaldJ· 
liylemitlir 
oover ile M. Laval arasanda 

itilaf 
ington 25 (A.A.) - Diinya • 
tisadi vaziyetinde istikrar te
~in Fransa ve Amerika banka

malik olduklar1 vesait ve me-
~ir araya getirmeleri hakkmda 
~ver ile M. Laval araSJnda bir 

a viicude gelmi,tir. Ancak te· 

{~a ait baz• noktalar heniiz hal 
~im edilmemi,tir. 

1

llJn fUUrsuzlugu beni bitiri • 

iihim bir fey degil diyorsun 
i? Balonun ortasmda kaybo • 
ll, en fena tevillere meydan 
, elalerr.f' kart• kepaze tehli· 
~eni dostlarm arasmda yaln1z 
llrsun; bu adamla gece aafa· 
tyorsur.: Hepsi yetmiyormut 
lli de onunla konutmaga 
ediyoraun, senden izahat is

: Bir fCY degil, diyip ifin 
, ~1k1yoraun. Neala ... 
'ltn kollar1 hemen boynuma 
1or. Dudaklar1 benimkileri, 

benimkileri ar1yor. Ofkem 
It iizere. infialim bu dayaml. 
lp avcJstmn kii~Uk elleri ara· 

1 ~1'ltn1yor. 

Ticaret Odalar1 
Kongresi 

Kongre bu sabah kii,at 
ediliyor 

Ankara 25 (Telefonla) - Yarm 
;abah Cocuk saraYJnda toplanacak 
olan Ticaret Odalar1 kongresi iktisat 
Vekilinin nu•kundan aonra ruzname· 
sindeki mes'eleleri tetkik edecek en· 
ciimenleri se«<mekle metgul olacak
tJr. Kongre bu enciimenlerdeki mea'· 
elelerin tetkiki hittik~e toplanacak
tir. 

Yeni biit~e ---
Vekiller Heyetinin miiza· 

keresi bugiine kald1 
Ankara 25 ( Telefonla) - Mali

ye Vekaleti 932 biit~esini haz1rla • 
m•ttJr. Vekiller heyeti biit~eyi tetki· 
ke ancak yanndan itibaren ba,h -
va.bilecektir. 

izmir' de tiitiin mubaya -
as1 ha,Iamak iizere 
lzmir 25 (Hususi) - $ehrimiz Tii

tiin lnhiaarJ Ba,miidiirliigii Umum 
Miidurliikten ald•g• emir iizerine 
miilhakatta tiitiin mubayaaama bat • 
lamak i~in haztrltklar yapmaktadtr. 
Mubayaata ne zaman baflanacagmt 
Ba,miidiir Sezai Beyden sorduni. De· 
di ki: 

«- Nerelerden ne miktar tiitiin 
mubayaa olunacag1na dair Umum 
Miidiirliik bir talimatname hazJrla
maktadJr. Talimatname gelir gelmez 
eksperlerimiz faaliyete gecrecekler • 
dir. Talimatnamenin dort bet giine 
kadar gelmesine intizar edilmekte· 
dir.:t 

Hariciye Vekili Ankara'da 
Ankara 25 (Telefonla) - Hari • 

ciye Vekili Tevfik Riittii Bey bugiin
kii trenle tehrimize geldi. Hariciye 
e:rkam tarafmdan kartJlandJ. 
gil,o 

Ankara treni geo kaldl 
Ankara 25 (Telefonla) - Diinkii 

Konya treninin Eaki,ehir'e muva • 
salatt geciktiginden lstanbul treni de 
buraya 1,5 saat teahhurla geldi. 

- Filip ... Pay lama beni... Seni 
sevdigimi bilmiyor musun? 

- Lila... Sende bir deiitiklik 
var ... 

- Ni~in? Egleniyorum diye mi?.. 
Diinyada senden baska kimseyi sev -
medigime inand1rm~k i~in hi.li. ye
min mi etmemi istiyoraun? .. Viicu • 
diim, ruhum, dimag1m... Hepsi se
nin. Daha ne istiyoraun? 

- Lila, nicrin bu herife yarm saat 
befle gene randevu verdin? 

- Ay! •. Buna ehemmiyet veriyor· 
muyum santyorsun ... Li.f olsun diye 
aoyledim ... Agztmdan oyle c;•k•verdi. 

- Y arm Madrit'ten gideriz. 
- Nas1l ialersen ..• Hem daha i • 

yi ... Goriiyorsun ya bu adam umu -
rumda bile degil •.. 

•••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••• 

Lila kc-llar1mm arasmda oyle sa -
kin, oyle aaf l!yuyor ki... Ben uyu • 
yam1yorum. Endifeler, faraziyeler 
ve kararlar dtmagtmda yarif edi -
yorlar •.. Biitiin bunlara nihayet ver· 
mek i~in yann Sevilla'ya ridece • 

lngiltere Litvinof yo ' da§ bu sabah'Cumhuriyet 
Sefaretanesindeki h • B 

temsil~kgiizeloldu §e rimize geliyor ayram~--
- Ge~it resmi programi <B!r!nct Sahi!eden mabattl 

arkada,lart kart•hyarak kendilerine 
programlar veriyor, lzzet Melih Bey 
ve arkadatlari da herkesi salona go· 
tiirerek yer gosteriyorlardt. 

Temsili miiteaddit defa gorenler 
bile bu ii~iincii temafayJ biiyiik alaka 
ile takip etmekten kendilerini me • 
nedememekte idiler. Temsile ait ter· 
tibat o kadar c:andan yaptlntlf, o ka· 
dar miikemmeliyet ve samimiyetle 
t.tbik edilmekte bulunmuflu. 

(Aldananlarm giinii) unvamni ta
flyan komedi harikulade bir muvaf
fakiyetle sahneye kondu. M. Henri 
Martin bir ~ok yegenler taraftndan 
oliimii beklenen zengince ihtiyarm 
roliinii o kadar giizel temsil etti ki 
inaan bu san'at muhibbine bakarak 
kendiaini zaman zaman Komedi 
Fransez'de zannediyordu. Macar se· 
faretinden M. Nagy dahi profeayo • 
nel oyuncularla rekabet edecek ka • 
dar tabiilik ve muvaffakiyet goster· 
mittir. Sahneyi dolduran yegen ha -
n•mlar riyakarhg1 belki hayatta ol
dugundan daha iyi temsil ettiler, ve 
amc:a Meuir Antonio (M. Henri Mar
tin) in kendilerine bef para dahi 
vermiyen oyununa hak kazand1lar. 

port tabloluk ikinci temsil olan 
Turandot'un kalbi unvanh piyeste 
seyirciler adeta bir opera temsilinde 
bulunduklar1 hiasine tabi olmaktan 
kurtulamJyorlardJ. Bu temsile ittirak 
eden yirmi ii~ kitilik asil ve zarif ce
maatin her ferdi dahi bu oyunun bii
tiin safhalarmda cidden muvaffak 
oldular. M. Biaihoff'un temsil ettigi 
serseri yahudi oliime miittak ve mii
tehassir as1rlar iizerinde yiiriiyiip 
giden bu hilkat garibesi hekimin ta 
kendisi idi. Zaimzade Mennan, tzzet 
Melih, ve Mazli'im B. ler s1rasile mii

kemmel arap, acem ve frenk prens
leriydiler. Lady Klerk Himalaya'nm 
Tibet tepelerine yakttan ha,metli bir 
hiikiimdar idi. Dasnaozler bu mutan· 
tan saraym giizel ~i~ekleriydiler. 

S1rr1 hilkate dair bir bahis serseri 
yahudinin miidahalesile miihip 
ve muhtetem safhalardan ge~erek 
tabiatin ahengi i~inde sondii gitti. 
Biitiin bu giizel ve muvaffak man • 
zaralari hep bir tufan takip ediyor· 
du: Alktt tufant. 

Mualla lsmail ve Giinseli Muhittin 
Hannnlarm Macar danslarmJ zara • 
fetin ve giizelligin pek bedi timsalle
rinden olarak kaydetmek laztm ol • 
dugu gibi Madam Fikret Bey ve ar· 
kadaflarmm ~ocuk mar~• dansm1 dabi 
mevzua tamattlen muvafik bir beda
et niimunesi olarak zikretmek te la

ZJmdJr. 
lki fas1la ile aralarda muhterem 

sefire Layd Klerk'in kompoze ettigi 
besteler soylendi ve ~abnd1. Piyano 
ve fli'it ~alan zatlar gibi Muhittin Sa
dJk Beyin viyolonseli dahi muvaf -
fakiyet ve takdir kazand1. Lady 
Klerk'in tan kompozosyonlarJnJ te -
renniim eden Matmazel Babikiyan 
bihakkm alkJtlandJ. Matmazel Babi
kiyan g~en sene bizim sea miisa -
bakamtza ittirak ile birinci c;1kmaga 
en yak1n gelen hamm ktzd•r. Diin 
giizel sea ve aan'atJ ile dinliyenleri 
gene miitehayyir kddt. 

Cok iyi bir maksatla biitiin bu gii
zellikleri bir araya tophyan Lady 
Klerk ile arkada~larJnm hepsine en 
vicdani tefekkiirlerimizi arzetmek 
vazifedir. 

Mersin'den arpa ihracatl 
Mersin 25 (Hu. Mu.) - Ticaret 

ve Zahire Borsas1 taraf1ndan netrolu
nan arpa raporuna nazaran bu sene 
maYJstan eylul gayesine kadar Mer
sin' den deniz yolile 238 bin lira k•y· 
metinde 9 milyon kiloya yak1n arpa 
ihra~ edilmittir. Bundan batka Tiirk 
limanlanna giden arpa da 64 bin lira 
k1ymetinde 2 milyon 174 bin kilo • 
dur. 

Bu sene IimanJmJzdan fazla mik • 
tarda arpa ihra~ edilmi,se de fiatlar 
pek diitkiin oldugundan memlekete 
temin ettigi menfaat azd1r. 

giz. Hepsi iyi, fakat bu ispanyol'la 
gece gezintiaine aktl erdiremiyorum!. 
Daha vapurda, Lila kendi halinde 
bir yolcu ile alakadar olmuttu ... ~om
berg'in son telaizi de var •.• 19 may•s· 
taytz .. Aym 27 sine 8 giin kald1 ... Ge
ne bu tarlatal', o budalaca, mana· 
s1z tarihle beni takip ve tazip edi • 
yor? Yarm sabah Monroe'yi gore • 
cegim. Ona her teyi anlahp danlfa
cagJm ••• 27 mayts? .. 27 mayts? .. Ne 
budala herif fU ~mbergl ..• 

~ 

Doktor Monroe bu sabah Seak1 • 
pear' in cAl line:• Henri» sini telmihen: 

- Kadm, dedi, ipek bir deriye hii
riinmiit kaplan kalbi midir? Anlat • 
tJgm•z dogru ite korkar1m ki boyle • 
dir. Her halde bahsettiginiz kadmm 
aizi pek yakmdan alakadar ettigini 
sezmi,tim. Kat'i bir te,his koymaga 
gelinc:e, bunu ben den beklemiyin! 

- Fakat 27 may1sa yaklathk~<a 
Matmazel :lo Radeskinin' mizacmda
ki tahavviili.t size de tuhaf aelmi -
yor mu? 

Gazi Hz. Sovyet Rusyas1 Hariciye haz•rland1 

Komiserini kabul edecekler 
( Birinoi saht!eden mabatt > 

zere llli~ vapuruna binmi~lerdir. 
'1-'io#f. 

Muhterem misafirimiz, Sovyet 
Ha riciye Komiseri Litvinof Yoldat 
bu sabah ~ehrimize muvaaalat ede
cektir. Yiiz altm•t milyonluk bir dev
leti muazzaman1n Hariciye Komiseri 
olan Litvinof Yoldatm ilk defa Tiir
kiye'ye gelmekte olmaai bu seyahatin 

· ehernmiyetini beyan ve izaha ki. • 
fidir. iki kom~u devlet arasmdaki 
miinasebabn miiateana bir samimi -
yeti haiz olduguna yeni bir delil li.
zlmsa o da, bu ktymettar ziyarettir. 
Tarihleri yekdigerine karJfml~ olan 
ve aatrlarca birbirile temas ve mii • 
nasebette bulunan Tiirk ve Rus 
milletleri hakiki menfaatlerinin miit· 
terek ve miittehit oldugunu ancak 
(;ar'larm ve padi~ahlann tahakkii • 
miine nihayet verilip te yeni rejim-

' Jer tesis ettikten sonra idrak ve tak· 
dir etmiflerdir. Bu suretle iki mil • 
letin en nazik ve en karanhk za • 
manlarmda ba,Iam•~t olan bu sami
mi dostluk miiruru zamanla ve iki 
devletin ve iki rejimin vaziyet ve mev· 
kii kuvvet bulduk~a o niabette inki· 
~af ederek bugiinkii mes'ut giinleri 
idrak etmiftir. tki devlet arasmda 
ihtili.f ve niza1 mucip esash hi~ bir 
mes'ele mevcut degildir. Binaena • 
leyh Sovyet Hariciye Komiserinin 
Ankara'y• ziyareti tarnamen bir dost· 
luk ve samimiyet eseridir. 

Diinya itlerinin hepainde miihim 
bir tesiri olan Rus Hariciye Vekili 
gibi r,;ok miihim bir tahsiyetin, au · 
reti mahausada Ankara'ya gelerek 
Tiirkiye zamamdaram ile gorii,mesi 
tabiatile iki devlet arasmdaki mii -
nasehabn daha ziyade kuvvet ve sa· 
mimiyet bulmasma hizmet edecegi 
gibi her iki devletin muhtelif aiyaai 
mes'eleler etrafmdaki noktai na • 
zarlarm1 birbirlerine bildirip anlaf· 
malarJnJ da temin edecektir. 

Za.ten Cenevre'de toplanan terki 
teslihat ve iktisadiyat komisyonla • 
rmda miizakere edilen mevzular 
hakktnda Litvinof Yolda~ ile Tiir
kiye murahhaslarl aras1nda hemen 
hemen daima tetabuku efki.r goriil
mes iki komtu devletin mi.ittereken 
alakada.r bulunduklan mes'elelerde 
ayni hatb hareketi takip etmekte ol
duklarJm biitiin cihanm nazannda 
isbat etmitti. ~iinkii her iki devletin 
harici mea'elelerdeki gayeleri esas 
itibarile birdir, aynidir. 

Her iki devlet, siikun ve huzur i
~inde milletlerinin terakki ve refa • 
hm1 temine ~ahtmagJ ve harici em· 
niyet ve selametlerini her hangi muh
temel bir tehlikeye kart• muhafaza 
ve vikaye eylemegi kendilerine gaye 
ittihaz etmi,Ierdir. 

Aziz misafirimiz Litvinof Y oldat 
Ankara'da icra edecegi temaslar ne
ticesinde Tiirkiye'nin, korntusu Sov· 
yet Rusya'ya kart• ne kadar aamimi 
bir dostluk hisai bealedigini ve bu 
hissin gayet derin kanaat mahaulii 
oldugunu memnuniyetle gorecektir. 
Binaenaleyh muhterem Sovyet Ha • 
riciye Komiserinin ziyareti neticesi 
olarak iki komfu devlet arasmdaki 
muhaleset ve sammiyet bir kat daha 
derinlesecektir. Biitiin cihan1n pek 
vahim buhranlarla sarstldJgt, biiyiik 
kii~iik biitiin devletlerin vaziyet -

lerini kurtarmak ve Jslah etmek i~in 
cezri tedbirler almag1 miistereken 
diitiindiikleri ve miizakere 'ettikleri 
bir s1rada Tiirkiye ile Sovyet'ler ara· 
a1nda miikemmel bir ahenk mevcut 
oldugunu isbat eden bu ziyaret, bey• 
nelmilel tesriki mesai i~in parlak bir 
niimune te~kil etmektedir. 

Biitiin diinyaya bu misali veren 
iki millet Hariciye Vekillerini tebrik 

- Evet, yerinizde olaam farlata· 
mn tesbit ettigi tarihe kadar onu ••· 
k1 s1k1ya gozaltma ahrd1m. 

- N e iyi dt>diniz; ~aria tan!.. De
mek aiz de o herifin sa~malarma i · 
nanm1yorsunuz 

- $iiphei:z ki inanmtyorum ... A
rna bugiin ipnotizmacllartn iyi bir 
aiijeyi uyuttuk!arm1, ona yarm bir 
mektup yazmagJ, veya bir bardak 
ktrmagJ veya muayyen bir mahalde 
gezmegi telkin ettiklerini goriiyoruz. 
Siije uyanmca normal hayahm ya • 
ftyor ve ertesi sabah fevkanuur ald•· 
gt emri infaz ediyor ... Hatta buesrar· 
engiz telkinlc miicadele eden ve dai
ma onu yenmege muvaffak olam1 • 
yan siijeler vardtr. 

- Beni korkutuyorsun Monroe .. 
-Yo~;! Yok! Merak etmiyin ... 

Dostunuzun htr~mhklarl, nihayet, 
kadm hevealerinh normal derecesini 
a~m1yor. lthratatzhk termometresi • 
nin 37,5 derec:eaine kadar ik•l olan 
miidahaleve kalk1smaz. 

etmek her sulhperver insan i~in bir 
vazifedir. Tiirkiye - Rusya dostlu • 
gunun giinden giine kuvvetle,mesine 
hizmet eden Litvinof Y olda.fJ hiir • 
melle seli.mlar ve kendiaine safa 
geldin muhterem Yolda~ deriz. 

Madam Litvinol 
Litvinof Y oldata refikalar1 da re

fakat etmektedir. Madam Litvinof, 
zevci Hariciye Komiseri olmasJna 
ragmen, Rusya'da mekteplerde mu
allimlik etmekte devam eden ve mef. 
kure ugrunda r,;ahtmaktan y1lmtyan 
muhterem bir kadmd1r. lnk1labm 
muvaffakiyeti i~in ugra,an Sovyet 
ricali arastnda en on safta Madam 
Litvinof ta vard1r. Giizide misafiri • 
mi:z:e de aynca safa !leldiniz, deriz. 
lstanbul'daki istikbal ve merasim 

programr 
M. Litvinof'un Ankara'y1 ziyareti 

miinasebetile bu program diin Vila
yete teblig edilmittir. Buna nazaran 
Sovyet Haricive Komiseri M. Lit -
vinof zevceai .ve maiyeti erkan1 bu 

sabah hiikumetimizin misafiri olarak 
saat 8 de tli~ vapurile tstanbul'a va
ad olacaktJr. Bogaz haric:inde Tiirk 
kara sulari dnhilinde iki torpidomuz 
miaafirleri kar~JhyacaktJr. 

Hiikumeti Cumhuriye namma iatik
bale memur olan Protokol umum mii· 
dur muavini Kudret ve Hariciye Ve
kili Beyefendi namma Husuai Kalem 
Miidiirii Kemnl Aziz Beyler bir mo· 

torle Biiyiikdere hizalarmda mu -
vakkaten tevakkuf edecek olan va · 

pura ~Ikarak misafirlere beyam 
hotamedi eyliyec:eklerdir. Vapur Sey
risefain r1hbm•na yanatacak ve is· 
tanbul Vali ve ~ehremini Bey r1h · 
t1mda misafirlere beyam hotamedi 
edecektir. Merkez Kumand1n1 ve Po
lis miidiirii beyler r1htJmda istik • 
balde haztr bulunacaktJr. Mutat mik
tarda asker resmi selam1 ifa edecek 
ve muzika Sovyet milli martini ~a
lacakbr. Rthbm Tiirk ve Sovyet bay
raklarile tezyin edilecektir. 

Misafirler Perapalas otelinde bir 
miiddet istirahatten sonra M. Litvi • 
nof Vali Beyefendiyi ziyaret edecek· 
tir. ve Kolordu Kumandan1 Pataya 
kart buaka-: ":t1r. Kolordu Kuman· 
dant P&fa oiileden evvel kart btrak
mak suretile iadei ziyaret edecektir. 
istanbul Valiai Beyefendi saat 13 te 
misafirler ,erefine bir ogle yemegi 
verecektir. 

M. Litvinof ile zevcesi ve maiye • 
tinde bulunan zevat saat 16 da oteli 
terkedecek ve Seyrisefain r1htJmm • 
dan istimbota binerek Haydarpa'a 
istasyonuna gPleceklerdir. 

Saat 17 de Haydarpafa'dan hare. 
ket edecek olan huausi trenle aeya • 
hat ederek ertesi sabah aaat 9,30 da 
Ankara'ya vai'Il olacaktJr. Azimette 
ayni surette merasimi askeriye ifa e
dilecektir. 

Seyriaefain r1hbmmda iatikbalde 
bulunan zevat (Vali, Merkez kuman· 
dam ve Polis miidiirii Beyler) Hay • 
darpata istasyonunda dahi haztr bu
lunacaklardtr. 

Ankara'da yaptlacak merasim 
programr 

27 te~rinievvel sah: Huauai tren 
saat 9,30 da Ankara'ya vaall olacak • 
br. istaayon Turk ve Sovyet bay -
raklarile aiislenecek, mutat meraaimi 
aakeriye ifa edilecek ve muzika Sov
yet milli mari!IDI ~alacakbr. 

istikbalde Hariciye Vekili Beye • 
fendi, Hariciye MUstefari, Protokol 
Umumi Miidiirii ve 3 iincii daire U -
mumi Miidiirii Bevier haz1r buluna • 
caklardtr. Merkez kumandam bey 
dahi istikbalde bulunacaktJr. 

Misafirler Ankaranalas'a inecek
ler, M. Litvinof resmi ziyaretlerini 

Doktor, gozliiklerini silerken,· alay
la ilave etti: 

- Jakmond! Lord Bayron'un am· 
CaSJDI takJide kaJkJfmJyJDJZ! 

- Ne ~:ibi? 
- Pek iyi b!lirsiniz ki, Lord do Ni-

yuatit ehlilettirdigi karJnc:alarJ soz 
dinlemiyince bir saman cropile on • 
lar1 kam~tlarm•t· Arzular•n•z da ni
hayet o yaramaz karmcalara ben • 
zer ... Haydi Puetra del Sol'a kadar 
gidelim. Sizin aihirbaz diitmanmJZI 
biiyiilemek i~in hirer farap i~elim. 

Karmcalar• :~aman ~opile dovmek 
sar,;ma iae de bir Kokteyl'i aaman «<o· 
pile okfamak hi~ te manas1z deiil -
dir. 

* 
Sevilla, 20 mayzs 

Bizi M11drit'ten Sevilla'ya gotii -
ren yatakh vagonda, Lili., Biskra' · 
daki burma aga~larmm altmdaki i.
l}lk olarak tecelli etti. Tatl1 sesinin 
ahenaile enditelerim daglld1. Hatta 
Markiz do Montilla'dan isittiR-i bh 

29 lefrinievvel Cumhuriyet bay • 
ram1nda yapdacak reami gecrti hak
kmda Kolordu KumandanhiJnca 
tanzim edilen program diin Vilayete 
gonderilmi~tir. 

Bu programs nazaran f1rka MJZJ· 
kaaile bir boliik piyade askeri aaat 
9,15 te hiikumet konagJ oniinde bu
lunacakhr. 

K1taat ve mektepler 10,30 da Be
yaztt'ta Dariilfiinun meydan1nda 
toplanmlf bulunacaklardtr. 

Saat 10,45 te gee<it :resmine ku -
manda edecek olan birinci ftrka ku· 
·mandam askerleri muayene edecek, 
miiteaktben Kolordu Kumandanm1n 
teftil'ini miiteak1p saat 11 de resmi 
gecide batlanacaktJr. 

Reami g~ide i'tirak edecek k1taat 
BeyazJt, Divanyolu, Alemdar caddesi, 
koprii tarikile Taksim abidesine gi
decektir. Orada merasimi mahsuaa 
ile llehir namma Gazi abidesine ~e
lenk vazedilecektir. 

lzciler diin bir re&mige~it 
programt yapttlar 

Cumhuriyet bayrammda Anka -
ra'da yaptlacak resmige~ide !atan• 
bul'dan i,tirak edecek 1000 izd diin 
,ehrimizde bir resmiget;it provaal 
yapm1~lardu. lzciler bu sabah saat 
dokuzda hususi bir trenle Anka • 
ra'ya hareket edeceklerdir. 

ifa eyliyecektir. 
Saat 14 te Hariciye Vekili Beyefen· 

di Ankarapalas'ta misafirlere huausi 
bir ogle yemeV,i vo;---ektir. 

()gleden aonra Reisicumhur Hz. M. 
Litvinof'u kabul buyuracaklardu. 

Reami kabulde Hariciye Vekili Be -
1efendi ile Sovyet Biiyiik El~isi ha • 
ztr bulunacaklardtr. 

Aktam saat 20,30 da Hariciye Ve· 
kili misafirlerin ~erefine Ankarapa
las'ta bir :;;iyafet verecektir. Ziyafeti 
saat 22,30 da ba~hyan bir suv '1re ta· 
kip edecekti ·. 

28 tetrinievvel ~r~amba: Min. • 
firlere tsmet P,. Hz. ta:rafmdan bir 
ogle yemegi vt>rilecektir. 0 aktam 
M. Suri~ tarafmdan sefaretanede 
bir aktam ycrregi verilecektir. Y e
megi saat 22 bur,;ukta bathyan bir 
suvare takip edecektir. 

29 tetrinil')vvel pertembe; .S at 13 
bu~ukta miaafirler otelde ogle ye -
megini yiyeceklerdir. Misafirler o 
giin Tiirkiye B. M. Mecliai binaamda 
yap1lacak resmi kabule iftirakle Rei
sicumhur Hz. ne arz1 tebriki.t ede • 

cekler ve badehu icra edilecek g~it 
reaminde haZlr bulunacaklard1r. 

M. Litvinof'la zevcesi ve maiyeti 
erkam Cumhuriyet Bayramm1 tes'i • 
den Hariciye Vekili Beyefendi tara· 

f1ndan Ankarnpalas'ta saat 20 bu • 
~ukta verilecek aktam yemegine itti
rak edc 'derdir. 

Ziyafeti saat 22 bu~ukta bathyan 
bir resmi kabul ve auvare takip ede· 
cektir. 

30 te~rinievvel cuma: B. M. Mecliai 
Reisi Kaztm P,. Hz. taraf1ndan mi
aafirlere llaat 13 bu~ukta bir ogle 
yemegi verilecektir. Mumaileyhima 
akl}am aaat 19 bu~ukta hususi trenle 
hareket edeceklerdir. fstikbalde bu
lunan zevat te~yide bulunacaklardtr. 

Misafirler lstanbul'u merasimle 
terkedeceklerdir. 

Ankara' da yaptlacak merasim 
Ankara 25 (Telefonla) - Rus 

Hariciye Komiseri Litvinof Yoldaf 
sah sabahJ 9,5 ta Ankara'ya gele • 
cektir. Komiser Hariciye Vekili ve 
Hariciye erki.n1 taraf1ndan kar91la -
nacak, Ankarapalas'ta misafir edile
cektir. Salt :\k;;ami Hariciye Vekili 
tarafmdan .<\rkarapalas'ta M. Lit • 
vinof terefine biiyiik bir ziyafet ve
rilecektir. Bu ziyafette erkam hari • 
ciyeden bal}ka meclis enciimenlerinin 
reisleri de bulunacaklardJr. 

tspanyol hiki.y~a~i bile anlattJ-: 

Bir giin beyaz bir kar par~aaile hir 
ak sa~ semacian u~ufarak diitiiyor • 
larmtf. 

Beyaz sa~ kar par~aa1nda aor • 
mut: 

- Nereden reliyorsun? 

- Gokten dii,iiyorum, demit ve 
- Y a, sen nereden geliyorsun? 

- Giizel bir kadmm hai}Jndan. 
Hemen kar par~as1 kenara t;ekil· 

mit ve ak l'a'<a: 

- 0 halde, demit, buyurun, once 
aiz ger,;in. 

- Mabadi var -

T a•hih ve iti:ar 
Diinkii tefrikamn son ktsmmda bazt 

tashih yanll!llarl kald1~ml gordiik. Bunla
rm baztlan karlne lie anla~1Iacak ~eylel'!'e 
de tefrikanm iictiincti siitununun son sa -
tmndaki •Bu taklbe imza. vermeli?' cum
leslni •Bu tagayyiibe ne mana vermellh 
~ekllnde tashlh eder ve karllerlmize arz1 
iti?.Ar .,t!erh•. 

den 
um. 
·in a 
irdi 
ek i 



B kan Sl 
•• ura as ar1 

•• una §am n ara a gittiler 
Konferans1n 

<Birinci sahifeden mabait) 

kurken titriyordu. Kadmhk ve bilhas· 
sa Yunan ve Balkan kadmhg1 hak -
ktnda ciddi tetebbiilere miistenit o • 

Jan raporunda Tiirk inktlabtnda elde 
ettigi haklardan dolay1, Turk ka • 
dmhgmt tebrik ediyordu. Konferan• 
sJn kadmhk ~'elesine vermil} ol • 
dugu ehemmiyetten dolay1 -;ok mii· 
tehassis ve miiteheyyi~ oldugunu soy• 
liyerek dedi ki: 

- Bugiin atalmt~ bir hatve var • 
d1r. Tiirkiye'de bir kadmhk ve ka • 
dm hakkt teessiis etmi,tir. Bunu go
ren bizler, Balkan kadtnlart bu kon• 
feransta Balkan kadmhgt ic;in mii • 
him kararlar verilmesini sizlerden 
bekliyoruz. 

Mm. Tiyakaki'nin raporu s1k s•k 
kadm azalardan alktflantyor ve bu 
alk1~lara baz1 erkekler de i,tirak e
diyorlardJ. 

Mm. Tiy<lkaki raporunu bitirdik-
ten sonra ilk sozii gene Yunan he • 
yeti murahhasasmdan avukat Ka • 
zzimaki saldt. Gene; avukat kiirsiiye 

c;1ktt. Mm. Tiyakaki tarafmdan oku
nan raporu esas itibarile kabul etti • 
gini soyledikten sonra bu rapor muh
teviyatJnm mutlaka tevhidi kavanin 
'ubesinde miizakeresi icap ettigini 
soyledikten sonra dedi ki: 

- Biz tevhidi kavanin ~ubesinde 
Balkan hiikiimetlerinin kanunlarmt 
birle~tirmege c;ah~tyoruz. Kadmla • 
rm tabiiyeti mes'elesi de hukuki bir 
mes'eledir. Binaenaleyh, bizim I}U • 

bemize bavale edilsin ve orada mii
zakeresi icap eden bir mevzudur. 
Kadtn murahhaslar arasrnda infial 

M. Kazimakis'in bu sozleri kadm 
murahhaslar arasmda fedit bir infial 
uyandtrdt. Kadtn azadan ayaga kal· 
ktp asabiyetle soz istiyenler, elle • 
rini salhyarak M. Kazimakis'i pro • 
testo edenler vardt. 

Bu teklife Yunan heyeti murah • 
hasast reisi M. Papanastasyu dahi i

tiraz etti. Ayni heyeti murahhasaya 
mensup aza arastnda miinakafa ba,. 
ladt. Miinakafaya Yunan Dariilfii • 
nunu profr.:sorlerinden M. Znolos ta 

ittirak etti. 
Salonda giiriiltii ba,Iamt,tl. Kiir • 

siiden M. Kazimakis'in ince ve tiz 
sesi yiikselirken, kadmlann sesleri 
de kendiaine cevap veriyordu: 

- Nastl olur, nastl olur? 
- Hakkmtz yoktur. 
- Hie; kimse bu teklifi kat;ul et-

mez; diyorlardt. N ihayet giiriiltiiler 
arasmda reis Hasan Beyin sesi i,i • 
tildi: 

- Hammlal', efendiler, acele et
meyiniz. Bunu teklif olarak muhte • 
rem reyinize koyartm. 0 valdt bir 
karar verirsiniz. 

Kadrnlarrn tabiiyeti mes'elesi 
Reis Hasan Beyin miidahalesi iize

rine ortahk siikunet bulmuttu. ~im
di Romen murahhast Prens Kan -
takuzen kiirsiiye geldi. «;ok selis ve 
kuvvetli bir franstzca ile haztrladtgJ 
raporunu okudu. 

Prenses diyordu ki: 
«- Kadmlar mes'elesi hukuki bir 

mes'eleden ziysde ic;timai bir mes'ele
dir. Bu, yalnaz Balkan kadmhgtnt de
gilt biitun cihan kadmltgtnt alaka -
dar eder. Burada katolik, ortodoks ve 
layik kadmhk kanunlart mevzuu ba
histir. Hatta Cenevre'de in'ikat eden 
konferansta bazt mukarrerat ta itti
haz edilmistir. Kadmlartn tabiiyeti 
m!"~'elesi n:ukaddes bir hakttr. 

~'\dtnlar da erkekler gibi olma -
hd•. · Kanunl21rda erkeklere tabii • 
ye hususunda ne hak veriliyorsa kll· 
dm 1,'lra da llyni hak verilmelidir. 

Prcnses, stk stk alkaslanan rapo
runu bitirdikten sonra iki madde -
'den ibaret olan ~u teklifi serdetti: 

1 - Kadm miiktesep tabiiyetini 
muhafaza eder. 

2 - Evli kndtntn tabiiyeti mes'e· 
lesinde kocasile miitekabiliyet esas
lart kabul edilmelidir. 

Bundan sonra Yunan profesorle -
rinden M. Zvotos kiirsiiye ~1ktJ. Yu
nan 2\Vukall M. (Kazimakis) in mii
ta)e, hrm1 cerhederek dedi ki: 

- M. Kazimakis gencr bir avu • 
katbr. Bu itiharla bu miihim mes'e· 
leyi hukuki cepheden gormek isti • 
yor. Fakat ben buna taraftar degi • 
l:m. Kanunlart hukukc;ular yapmaz. 
Kanunlart cemiyetler yapar. Ben bir 
hukuk murlerrisi oldugum ic;in bu 
mes'elenin neza.ketine vaktfJm. ~a
yet biz bu mes'eleyi bir prensip mes'
elesi addedersek tatbikatta mu~ku
lata diicrar oluruz. Binaenaleyh, bu 
mes'elenin her ~eyden evvel esbabt 
mucibesini cJii,iinmek lazrmd1r. 

Kadtnlar taraftndan 'iddetle alkts
lanan bu nutuktan sonra kiirsiiye Ro· 
men murahhas1 geldi. Bu zat ta ka· 
dtnm hiirriyetine ve tabiiyet mes'ele· 
sinde bu noktantn esas1 te~kil etme· 
sine t~raftllr oldt•~unu l'IOy]ed;. 

Yunan murahasrnzn teessiirii 
Bundan sonra konferansta ikinci 

diinkii celsesi ~ok 

bir giiriiltii ba,Iadt. M. ~azim_a~is I 
kiirsiiye gelerek Yunan Muderr1s1 M. 
Zvotos'un kendisine gen~ avukat su
retinde hitap etmesinden miiteessir 
oldugunu sovliyerek kendi noktai na
zarmtn komisyonun in'ikat eden cel
selerinde mevzuu bahis ve miizakere 
te~kil ettigini ve mes'elenin hukuki 
bir komisyonda miizakeresinin esasen 
kabul edilmi~ oldugunu soyledi. 

Yunan ba~murahhas1 bu soze der
hal itiraz etti: 

- Hay1r efendim. Boyle bir ~ey 
yoktur. 

M. Kazimakis asabiyetle: 
- Evet, "ard1r. Hatta gazcteler 

bile yazd1. Okuduk. 
Reis Hasan Bey giilerek: 
- Gazetelerde yanh' okumu~ ola

cakstntz. Boyle bir sey yoktur. 
M. Kazimakis, ellerini a~arak he· 

yeti umumiyeye dedi ki: 
- Harumla, efendiler. Sizden bin 

defa af1vlar talep ederim. 
Herkes hem giiliiyor, hem dP al

kt,hyordu. Bilhassa kadmlar M. Ka
zimakis'i alktsladtlar. 

M. Kazimakis: 
- 0 halde, teklifimin nazari iti

bare ahnmastm talep ediyorum. 
Kadm aza M. Kazimakis'in fi • 

kirlerinde gosterdigi bu tsrarlara hid
det ediyorlard1. Hepsi bagrrd1lar: 

- Sonra! Sonra! ~imdi esasa ge
lelim ... 

M. Kazimakis soziine devam etti: 
- Muhterem profesoriim. Bana 

gen~ avukat dedi. Bana c;atmasma 
sebep goremiyorum. 

Bu miinaka~aya reis miidahale etti. 
Tath bir tebessiimle M. Kazimakis'e 
~unlart soyledi: 

- Tabii bu sozii c;atmak telakki 
etmezsiniz. Ve mes'ele de yoktur. 

Erkeklerden rey istiyoruz 
Munaka~a nihayet bulmu~tu. Kiir

siiye tekrar Madam Tiyakakis geldi. 
Asabiyetle ~u sozleri soyledi: 

- Siz erkr kler ekseriyeti te~kil 
ediyoraunuz. Biz, kadmlar ekalli • 
yetteyiz. Siz ne arzu ederseniz onu 
yapabilirsini:r.. Binaenaleyh, komis
yonun mukarrerat1n1 reylerinize 
arzediyor. Ve Balkan kadmhgr namt• 
na sizden rey talep ediyoruZ». 

Bu sozler herkes tarafmdan al • 
ktl}landt. 

Bm•-ien son .. a kiirsiiye Strp murah
hast M. Topalovic; geldi. iradettigi 
uzun bir nutukta Prenses Kantagii
zin'e itiraz ederek dedi ki: 

«- Burada Balkan kadmhgt ko • 
nu,ulurken diinya feminizm kanunla· 
ra. kaideleri mevzuu babis olamaz. 

Romeo kadm murahhaslan ellerini 
salhyarak bagtrdrlar: 

- Haytr, h~ytr !.. 
Prenses Kantagiizen tekrar kiirsii

ye gelerek uzun bir nutuk soyledi. 
Konferans gene miinaka~ah dev • 

reye giriyordu. Kadtn murahhaslari 
reis Hasan Beye i~aretler ediyorlar. 

- Arhk bii:irelim ... Diyorlardt. 
Yonan murahhast Papanastasyu 

komisyonun kararmt ileri siirerek 
teklifin reye konmasrnt teklif etti. 

tJ~ teklif birle~iyor 
Hasan Bey bu teklifi reye koyma

dan evvel miiderris Muslihittin Adil 
Beyin soz aldtgtnt soyledi. 

Adil Bey, uzun bir mukaddime • 
den sonra bir teklif dermeyan etti. 
Bu teklifin ba~hba,ma bir teklif ol
maytp, komisyonun yaptlgt teklifin 
zeyli oldugunu soyledi. 

~imdi ortada birisi Mm. Kanta -
giizen'in, digeri komisyonun, ii!riincii
sii Adil Beyin teklifleri olmak iizere 
ii~ teklif vardtr. Bundan ba;;ka mii
derris Naz1m, Mithat ve Yunan mu
rahhast M. Kazimakis'in iit; imzah 
mii~terek teklifleri, hirer hirer reye 
kondu. Bunlardan ikisi reddedildi ve 
komisyonun astl teklifi ittifak ve 
alkt~larla kabul edildi. 

Kadmlar arhk soyleniyorlar, baf· 
lartndaki erkeklere te~ekkurler edi
yorlardt. 
Fikri mukarenet komisyonunun 

raporu 
Bundan sonra fikri mukarenet ko

misyonunun raporu Faztl Ahmet Bey 
tarafmdan okundu. Faz1l Ahmet B., 

raporunda fikri mukarenet icrin ~u 
esaslar1 zikrediyordu: 

Pek yakmda memleketlerimizin 
biitiin kabiliyetlerinin bir araya gel

mi~ olduklarmt gormekle bahtivar 
olacagJmtzi iimit ediyoruz. istanbul 

Dariilfiinunu bu seneki programla • 
rtna Balkan ittihadt mes'elesine dair 

bir konferans silsilesi ilave etmi~tir. 
Bundan ba~ka Dariilfiinunlular a· 

rastnda talebe miibadelesi, milli el • 
biseler hediye edilmesi, gramofon 
plaklarJ miibadelesi, ayni zamanda 
istanbul'da biiyiik bir Balkan kii • 
tiiphanesi tesisi, mektep talebesi a • 
rasmda ufak tefek hediyeler teatisi, 
tatil zamanlarmda miitekabilen ta -
lebe seyahatleri tertip edilmesi gibi 

hararetli oldu 

bir c;ok teklifleri ihtiva eden l)u ra • 
por uzun miinaka~alart mucip oldu. , 
Murahhaslarm baztlarr bu kadar 
fazla yiike tahammiil edilemiyece • 
gini ileri siiriiyorlar ve konferana be
yeti idaresinin bunlart nas1l tatbik e· 
decegini soruyorlarda. 

Rapor kabul edildi 
Bu rapor da reye konularak ve ek

seriyetle kabul edildi. 
Bundan sonra Yunan murahhas

larmdan M. Bakkalbafl tarafmdan 
tiitiin mes'elesi hakkandaki rapor o
kundu. Bu da ittifakla kabul edildi. 

Ziraat odalarr tesisi 
Bundan sonra ziraat odalarr teaisi 

hakkanda Strp murahhaslaranan tek
lifleri miizakere edildi. Bu rapor da 
ittifakla kabul edilerek saat bette 
celse medit alktslar arasmda tatil e.. 
dildi. Hasan B~y celseyi kaparken 
dedi ki: 

- Celseyi tatil ediyorum. Saat al
ttda T opane r1httmmda bulunacagtz. 
Yartn Ankara'da Millet Meclisinde 
son celsemizi aktedecegiz. 

Murahhaslarm hareketi 
Murahhaslar Topane rthttmtnda 

haztr bulunan Seyrisefain vapuruna 
binerek saat alb buc;ukta Haydar .. 
pafa'ya ge~mi§ler ve iki bususi trene 
binerek Ankara'ya hareket etmi, .. 
lerdir. 

Konferans, Ankara'da, ~ok rnii -
mih miinaka;~alara mevzu te;;kil e -
den siyasi anla$ma programmt mii -

zakere ve kabul edecektir. 
Azaya madalyalar verildi 

Diin konferans riyaseti tarafmdan, 
biitiin azaya hirer madalya tevzi e • 
dilmi~tir. Bu madalya bronzdan llJa

muldiir. Bir tarafmda Cazi Hz. nin 
kabartma resmi vardtr. Diger tara • 
fmda alb Balkan devletini gosteren 
alta daire ve bunun en kiic;iiiiiniin 
ortasma da bir zeytin dab resmedil
mi~tir. 

Siyasi komisyonun karar sureti 
haz1rland1 

Diin sabah Balkan Konferanst ko· 
misyonlarmda miihim bir i~tima. ol· 
mamtfbr. Sabah saat 10 da bit- kon
sey ic;timaJ yaptlm•~br. Yugoslav 
murahhas heyeti diin sabah saat 9 da 
Ytldtz sarayma gitmi~ler ve bir miid-

det conra Romeo heyeti murahbasa• 
smdan M. 'Pell'yi vekil'lJtrakarak sa· 

raydan ayrtlmt~lardlr. 
Siyasi komisyonun diinkii ic;tima• 

tnda evvelce verilmi§ olan kararla • 
ran metinleri hazlrlanmtfht', 

Bu metinler bugiin Ankara'da top· 
lanacak olan heyeti umumiye i~tima• 

tna arzedilecektir. 

Ekalliyetler meselesinde 
Rumen noktai nazar1 

Romen heyeti murahhasas1 reisi M. 
Pella ekaUiyetler mes'elesi hakkmda 
\IU beyanatta bulunmu,tur. 

«- Ekalliyetler mes'elesi oyle c;a· 
buk haUedilecek mes'elelerden de -
gidir. Bu mes'elede adtm ad1m yii • 
riimek ve miidebbirane hareket et • 
mek lazamdtr. 

Alakadar hukiimetler haricin mii· 
dahalesi olmaksaztn aralarmda an • 
la~mahd1r. Hatta tabiri mi, belki bi
raz garip bulursunuz. Ben bu mes'e· 
leyi bir nevi izdivat; gibi telakki edi· 
yorum. Bu izdivaca ba,kalart kart~· 
mamahd1r. 

Memleketimizde ya~ayan ekalli -
yeti ere gelince: Romany a hiikiimeti 
hakimiyet ve tamamiyeti miiJkiye • 
sine dokunulmamak ,artile, ekalli • 
yetlerin biitiin hukukunu tantdt ve 
tamyor, ekalliyetlere tam bir surette 
din, lisan, bars serbestisi bah~etti.» 

Dobrica'daki Bulgar ekalliyeti 
«- Dobrica'daki Bulgar ekalliyeti 

mes'elesi bir ~iftc;i mes'elesidir. ~imdi 
mevkii iktidarda bulunan milliyet • 

perver ~ift~i f1rkas1, bu mes'elede 
gayet miidebbirane hareket etti ve 
ihtilaf1 esastndan haletti. Son ~ • 

kardtgtmtz bir kanunla Dobrica'daki 
arazi ve istimlak ve Romen olsun, 
Bulgar olsun, ~iftc;ilere adilane bir 
teslimiyet dahilinde tevzi ettik. Son 
zamanlara kadar mevhum olan miil· 
kiyeti :t~ahsiyeyi biitiin viis'at ve fU • 
mulile tamim ettik. Romanya buku • 

meti bunu yapmakla hi~ bir 'ey kay· 
betmedi. Bil~kis Dobrtca'da nizam 
ve intizamt iade etti.» 

Balkan misakr 
«- Romen noktai nazartndan Bal

kan misaktntn derhal aktedilememesi 
ic.:in hie.: bir sebep yoktur. Hatta kendi 
fikir ve kanaatimce siirprizler kar~a-

smda kalmak istemiyorsak, bu mi • 
sakan akti icin daha seri hareket et· 
mek laz1mdtr. Biitiin diinyaya teme • 

linden saran buhran, Balkan dev • 
letlerinin te~riki mesaisini ve ittiha· 
dmt amirdir.~ 
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Muhtelit tak1m1n 

ikinci ha.zirlik ma~1 I 
Pera • italyan muhteliti 

7 - 1 magli'ip oldu 

6 - Biletler salt, ~ar§amba ve cumartesi 
giinlerl istanbul'da Milli spor Zeki Riza 
magazasmda ve per§embe giinden itibaren 
de Taksim stadyomu gi~elerinde satllacak
ttr. 

Memleketlerinde sporcularmuza biiyiik 
misafirperverlikler ve muhabbetler bez -
leden kom~u ve dost miletin sporcularma 
gerek kar~Ilamak ve gerek miisabakalar 
esnasmda misafirperverlik ibraz etmek 
suretile muhterem halkimtZin da ayni his
lerle mukabele edeceginden heyeti terti -
biye emindir. 

Diyarbekir'de kupa maolan 
Diyarbekir 25 - Diyarbekir bu • 

giin gene heyecanla spor giiniinii ge
e<irdi, Elaziz, Van futbol taktmlarl 
kat-lpla~ttlar. Von'hlar maglup olma-
larma ragmen giizel, seri ve canh bir 
oyun oynadllar, yaln1z oyunlar1 ferdi 
idi. Topu ayaklartnda fazla tuttuk • 
larmdan kapttrryorlardt. Diinkii at • 
letizmde Diyarbekir'liler birinci gel-
diler. Orhan 

Hayvan sergisi bugiin ao•hyOr 
Hayvan sergiai bugiin saat 2 de 

Dolmabah~e'de eski istabli amire 

binasmda Vali muavini Fazb Bey ta· 
rafmdan kii,at edilecektir. Sergi ayan 

29 una kadar a~ak bulunacak ve her· 
kes tarafmdan ziyaret edilecektir. 

iSTANBUL BELEDiYESi 
Dariilbedayi T emsilleri 
YAR1N AK~AM 
saar 21,30 da 

Namussuzlar 
piyes 3 perde 
Ay1- Komedi 

I perde 
Yazan: Gerolamo 

Rovetto 

Tercurne eden: 
Bedrettin 
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Ifill Ill 
Talebe gecesi. Yakmda Kalbin sesi. 

Ferah sinemada 

I BALO 
frans1zca sozlii filim 

Dr. SiiLEY 
Alemdar S1hhat Yurdu, Dahili vc 

narkos tabibi. 

Her ti.irlii dahili hastailklan 2 den 6 ya 

kadar Yurtta muayene vc tedavi eder. 

22,05: Miitenevvi musiki. 
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Alfred DreyfUs, Esterhazi'nin haksaz ittihamatma 
buyi.ik bir sabarla dinliyor. 
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Bu ak§am Sahir Opereti istanbul Giilii 
Nuvart Suat Hammm temstli fevkaladesi 

Malstiro M. Kapocelli 
j mltmllllilllllllmllllllll~umllmmliilmlllllmiDmlmmlmll mmmmmllltlllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllmmtlllmlllllllll -



K1pris'te yeni tevkifat 
Atina'da ingilizler aleyhinde niimayi~- 1 

ler yapddt ve miisaden1eler oldu 
( Birinci sahfteden mabait ) 

harbe verilecekleri zannediliyor. 

A tina' da ni.imayi~ler 
Atina 25 (Hususi) - Atina'da mev

cut takriben iki bin kadar K1br•s'hn•n 
ve ayni zamanda Yunan milletinin ln
giltere aleyhine niimayiJ yapmalarma 
mani olmak ic;in, Dariilfiinun talebe -
sinin ic;tima• biikumetc;e menedilmi,tir. 

Bu maksatla ic;tima edecekleri dag1t -
mak ic;in polise emir verilmilltir. Buna 
ragmen baz1 talebe Dariilfiinunda top-

lanmJslardJr. Polis bwdan dai•tmak i
~;in k~et istimaline meebar olmut • 
tur. Talebeden bir kisi yara)umiJb.r. 

Atina 25 (Hus si) - Ktbns'ta Yu

nanistan'a iltihak hakkmda vukubulan 
hareketler lehinde ni.imayif yapmak i•
tiyen Dariilfiinun talebesile poli1 ara -
smda bir ctarpt,ma olmuttur. Bir kac; 
ki~i yaralanmt~hr. Mubtelif talebe ce
miyetleri, K•bml•'lara tebrlk telgrah 

gondPrmi11lerdir · 

M. Venizelo•'un beyanatr 
Atina 25 ( Hususi) - Londra'mn 

muhafazakar ( Deyli Niyoz) aazetesi 
diin M. Venizelos'a bir telgraf gonde -
rerek K1br•s mes'ele!i ve ihtilalin es -
bab1 hakkmdaki fikir ve miitaleaa•n• 

aormustur. 
M. Ven~los ,verdigi cevapta K1bns 

mes'elesi · ingiltere'nia dahili: bir mes'
elesi olarak tetikki etmekte oldu~unu, 

Yunan HiikUmetinin bu mes'eleye ka
n,maktan her :zaman ic;tinap ettiiini ve 
etmekte bul nduiunu soylemi,, lngi -
Ji,fer a eyhine K1bns'ta cereyan eden 

Ja onya 

(Blrfnc1 sahifeden ma"baftl 

beyanahna llu suretle devam etmi,tir: 

I vakayiden mutevellit teessuriinii bildir
miflir. M. Venizelos, ingiliz matbuatm
bazdarinca K1bns ahalisinin hisiyatm
tmdaki halisiyeti fupheye diiJiirecek 
neJriyat yaptlmasm•n da ~imdiki hare
kita bir sebep olabileceiini ilive eyle-· 
mi,tir. M. Venizelos'un cevabt lngiliz 
mehafili aiyasiyesinde c;ok iyi tesirler 
yapmifhr. 

A tina 24 (A.A.) - Etnos gazetesi 
muhabirine K1brts vakayii hakkmda 
beyanatta bulunan M. Venizelos, ln • 
giltere ile Yunanistan arasmda bir K1b· 
r1s mes'elesi mevcut olmad•i•n• soy · 
Iemi~ fakat ingiltere Hiikiimeti ile tim
diye kadar hukukunu talep i~in kanuni 
tariklere miiracaat etm~ bulunan Ktb • 

ns'hlar ara1mda mevcut ihtilaflar he· 
1abile halk1n son gunlerde asker ve 
polis kuvvetlerine kart• mu&ellih hii -
cum ve mukavemet hareketinde bulun
mUf ve Nikoaya'da valinin ikamet etti
gi saray• yakt1g1nt soyledikten sonra bu 
bereketlerin biiyiik Britanya hiikume -
tinin miisamahakarhk hislerini rencide 

elmill bulundugunu ilave eylemi,tir. 
M. V enizelos hareket mureUip ve mii
llevviklerinin bu tarzm tahaddiisiinu 
istediklerini fakat ifi uzaga goturdiik -
ten sonra ta~kmhklara miimanaat kuv
vetini de nefislerinde bulamad1klann• 
soyliyerek vukua gelen hadiselerden 
teessiir hissettigini beyan etmi15tir. Yu -
nan Baavekili, Adanm Rum Jmatbuab 
taraf1ndan dinlenecegini bilmi, olsa, 
ifrat hareketlerinden iyi bir netice c;•k
nuyaeagma dair tavaiyelerde bulunmak 
istiyecegini soylemi,tir. 

Borsa 
istanbul Hayvan Borsas• 24110'931 

Diri bayvan sat1~lar • 

I Kilo !!at• 
Cins A.det- As•!ar Azaml 

l<u I a. Ku I Sa 
•~aram• ,, ""i577 IS 21 

124 21 so 25 

Camhariyet 

1 32 
Tayyare yllbafl • p1yangosu 

Adet Lira 

1 lkramiye 1,000,000 
1 » 400,000 
1 » 200,000 
1 » 150,000 
1 }) 100,000 
1 » 40,000 
1 » 30,000 
l }) 20,000 
1 » 15,000 

100 Miikafat <1,000) 100,000 
100 » ( )) ) 100,000 
100 » ( » ) 100,000 
100 }) ( » )' 100,000 

5 Ikramiye (10,000) 50,000 
5 » (8,000) 40,000 
6 » (5,000) 30,000 

15 » (3,000) 45,000 
60 )) (2,000) 120,000 

200 )) (1 ,.. 200,000 
5,000 Amorti ( 100) 500,000 

Ankara Vilayetinden: 
1 - A~agtda isimleri yazth 40 nevi erzak kapah zarfla miinakasaya 

konulmu~tur. 
2- Bedeli muhammenin% 7,5 u olan 778 lira 20 kuru' teminatl , 

muvakkate i~in ya muteber bir banka kefaletnamesi ve yahut muha - 1 

sebei hususiye veznesine teslimi nattk Ziraat Bankast makbuz senedi 
veya milli esham ve tahvilitm muhuebeye teslimini nallk muhasebei 
hususiye miidiriyetrnin makbuz varaku• teklif mektubuna leffedilecek- ' 
tir. 
3- lhale giinii olan 9/11/931 pazartesi giinii saat 15 ten evvel tari

fab kanuniye ve ~artname dairesinde hazn•lanacak kapab zarflar Encii
meni Viliyete tevdi edilmi' olacakbr. 

Nev'i Azami Asgarl 
Kilo Kilo 

Kuru F asulya 2500 1500 
Beypazar Piri~ 3000 !000 
Makarna 1500 I COO 
Y etil Mercimek 300 200 
KumiZI Mercimek 300 200 
Yerli Nohut 750 500 
Barbunya ·F asulya 400 250 

t;OeufJunuzu, 
s·z de sevin 

Kumbarayi -;oeugunuz i-.;in 
bir eglenee vasttasi haline 
getirmekle, ona istikbalini 
kazandirmt~ olursynuz ! . 

z!. 

r TURKiYE i~ BANKASI ~ 
------------~~----~----~~) 

.ex~ 

Ankara Merkez Mekte leri Mu-
bayaat Komisyonu ei li ~in en: 

cCemiyeti Akvaman esaa dii,iin -
cesi Cemi)"eti Akvam ve Paris mi -
saklar• mucibinee miilki tamamiyete 
riayet gosterilmesini teminden iba • 
rettir. Japonya timdiki ihtilaf• an -
cak sulhperverane tedbir ve vaatta 
Iarla hallrdebilir. 

Askeri i,gal iae bu kabil tedbir ve 
vas•talard .degildir. Aakeri itgali 
uzatmak esasen haddinden fa:zla de
vam etmli~ olan sikmbh bir va:ziyeti 
devam ettirmek demek olur ve bir 
~ok vaban neticeler dogurabilir. 

Daith> 
K.!VlrCik 

Kuzu 
Ke~l (Kara) 

53 21 
80 17 

<90 10 

!I 
17 

12 
tO 
I I 

Palates 
Sadeyag 
Bayaz peynir 

3000 
2500 
800 

2500 
1700 
500 

Ankara Merkez Mekteplerinin mahrukat, ett ekmek, sebze ve kuru 
erzak ihtiyac;lan ayr1 ayr1 olarak kapah zarf usulile ve 5 te~rinievvelden 
itibaren yeniden 21 giin miiddetle miinakaaaya vazedilmi,tir. Talipler 

~artnameleri gormek ve malumat almak ic;in Gazi T erbiye Enstitiisii 
muhasebe memurluguna miiracaat etmelidirler. Y evmi ihale olan 27 
te~rinievvel 931 sah giinii sabahleyin saat 9 da et, ekmek, saat 11 de 
sebze vv saat 14 te mahrukat ve saat 16 da kuru erzak ihtiyaclar1 ic;in 
teklif mektuplart kabul edilecektir. Miizayede, miinakasa ve ihalat ka-

1 nununa tevfikan taliplerin ayn ayrt hazuhyacaklart kapah zarflar 
iizerine mahrukat, et, ekmek, sebze veya kuru erzaktan hangisine i~-

«Cin • Japon ihtiHifmm miisellih 
bir ihtil(f halini almuJnm oniine 
gee<mek medeniyete bir hizmet olur.» 

Cenevre 24 (A.A.) - Cemiyeti 
Akvam medisi Japon mukabil pro
jesini - Japon miimessilinin bir mu • 
halif 1.-eyine kar'• • ittifakla reddet • 
mi,, mediain karar auretini Cin mii
messiJi de dahil oldugu halde itti • 
fakls. ke.bul eylemistir. Japon mii • 
mes...~li aleyhte rey vermi,tir. Medis 
i-;timalarm• 16 te,rinisaniye tehir et
mistir. 

M. Briand icttimaa nihayet vere • 
cegi a1rada meclisin kabul ettigi ka • 
rar suretinin manevi k1ymetine dik -
kata celbetmi~, Japonya'nm da 16 
te~nisaniye kadar bu karart kabul 
ed-ecegi i.imidinde bulundugunu soy
lelltli!ltir. 
~ .................. --

Beyoglu'nda bir cerh 
Seyyar sahel Kadri ile Muharrem 

arasmda Dun Beyoglun' da kavga -;•k -
mill Muharrem tabanca ile Kadri'yi a-., 
)J8.gmdan yaralam!flir. 

Dariilfiinun 
Emanetinden: 

T a til miinasebetile Dariilfiinun 

llahiyat Fakiiltesi miiderrisleri 

tarafmdan verilmesi mukarrer 

konferanslardan sekizincisi T er

biye ve l~timaiyat miiderrisi Is -
rnai Hakkt B. tarafmdan te~rini
evvelin 26 mer bugiinkii pazarte

si giinii verilecektir. Konferansm 

rnevzuu «San'at ve terbiye» dir· 

Bu konferanslar umuma mah -

sus olup llahiyat F akiiltesi ders -

hanesinde saat 16 dadtr. 

oktor 

Osman Serafettin 
Emraz• imtaniye miltehaisrs• 

L.igaloglu C\uriosmaniye caddesi l!l 
Telefon: 893 

Muavene 1amam cuma'dan 

maada oileden aonra 
(Gureba hastahaneii) dahili,sari 

Hasta tklar mUtehass•s• 

Okiiz 67 7 

lnek 54 9 

~and• 2 7 

!< -\1{1\11~: "\lZ POS1 ASI 

Erzurum 
2s~p~!!e, ~ar~atub 
gunii ak~am1 Sirkec1 'den hare
ketle ( Zonguldak, lnebolu, Sam
sun, Ordu , Giresun, Trabzon , 
Siirmene ve Rize) ye gidecektir. 

Fazla tafsilllt ic;:in Sirkeci Yel
kenci hanmdaki acentahgma mii
racaat Td 21515 

TAViL ZADE VAPURLARI 

lZMlR POST ASI 

SAADET 
vapuru her pazar
tesi ak~am1 I 7 de 
Sirkeci'den bareketle 

Gelibolu , c;anakkale ve lzmir'e 
azimet ve <;anakkale'ye ug-nyarak 
avdet edecekt1r 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemi~te Tavilzade biraderler 
Telefon: Istanbul 2210 

BAR TIN s~~~T POSTASI 

BARTIN V APURU 
Her P a z a r t e s i zUnU 

sa at 

18 de Sirkeci rlhbmindan hareketle, 
Eregli, Zonguldak, Bartm, Amasra, 

Kuruca,ile, Cide i1kelelerine azimet 

ve ayni tarikle latanbul'a avdet ede· 
cektir. 

Miiracaat mahalli; Sirkeei Y eni 
han No. 15. Telefon 23609 ve 23388. 

Ka~ar 400 250 
Zeytin yag1 J)OO 400 
Zeytin tanesi 300 200 
Sirke 300 200 

Sogan 2000 1500 

~eker 2500 2000 

Tuz 500 400 

Soda 600 500 

Sa bun 1500 1000 
Amasya bamya 40 25 
F1attk 15 10 
Cevizi~i 40 20 
Salc;a 400 300 
Pekmez 150 100 
Tahin 150 100 
(;ay 20 15 

Sartmsak 40 30 

Erik kurusu 150 100 

(;ekirdeksiz Ozum 300 250 

lncir 300 200 

Limon 2500 adet 2000 

Yaprak 100 kilo 50 
Un 2000 1500 

irmik kahn 100 70 

lrmik ince 100 70 

Tel ~ehriye 100 700 

Arpa fehriye 200 150 

Pirinc; unu 70 30 

Kttrmizi biber 15 10 

Bahar 30 20 kutu 

Kara. biber 10 5 

Salep 10 5 

~orum Sthhat ve i~timat muavenet 
MtidiirliiJ}findeu: 
~orum mektep hastanesi rontkeni i~in liizurn goriilen ve ,artname -

sinde muharrer bulunan iki adet tiipiin 27/9/931 tarihinden itibaren 

miinakasa miiddeti bir ay daha temdit edilmif oldugundan taliplerin 

~artnameyi gormek iizere ~orum ve Istanbul Sthhat ve l~timai Muave

net miidiirliiklerine miiracaatleri. 

Maliye Vekaletinden: 
SOVTORGFLOT Kumat;lart hari~ olmak iizere 107 maakasket elbise ile ayni miktarda 

SOVYET SEF AlNi TICARiYESJ paltonun imaliyesi aleni miinakasaya konulmuttur. Muvaf1k fiat bu -

HiSSELf ~IRKETI . lundugu takdirde 27 tetrinievvel tarihine miisadif aah giinii saat on 
28 saatte istanbul'dan Selli.ni~e Ili~ • • • • 1 'd • d · 

1 1 U .. t 16 d be,te 1halest 1cra k1hnacakbr. ~artnames1 evaz1m 1 aresm e ve lstan-
vapuru 27 te§rlnievve sa 1 g nu saa a , , .. • • w • .. •• I 
yolcu ve e~yayi tlcariye ala~ak (Sel&nik, I bul• ~a Dolmabah~t! de evrakr matbua ambart mumeyy1zhgmde goru-
Plre, Izmir, Yafa, iskender1ye ve Portsa- lebrhr. 

I 
ltl e hareket edecektlr. Miinakaaaya i,tirak edeceklerin o giin ve saatte 136 lira elli kurutluk 

Fazla tafsiHl.t i~in Galata'da Qinlli Rlh-
teminatt muvakkatelerini miistahsiben Levaz1m Miidiirliigiine miiracaat tun hamndakl acentaltjtma miiracaat. 

Teleton Beyo~lu: 2358, 2501, 962 eylemeleri. 

tirak edeceklerini yazmalart ve her zarf i~ine miinakasaya konulan 
bu maddeye ait muhtelif nevi mahrukat veya erzaktn eiimle ine birden 
fiat vermeleri lazimdtr. Taliplerin Mektepler Muhasebeciligi vezne
sine yattracaklar1 % 7,5 niabetindeki teminah muvakkate makbuzlan 
veya banka mektuplarmt kanunun talep ettigi evaaf ve e,kilde haztr

hyacaklart teklif mektuplarile beraber Ankara'da San'atlar mektebin
de yevmi mezkurda toplanacak mubayaat komisyonuna vakti muayye
ninde tevdi etmeleri lin olunur. 

Tahlisiye UmumMiidiirlii~ ··nden .. 
Kuma•• dairede mahfuz ve memhur niimunesine tevfikan irae edile

cek fabrikadan ahnmak iizere idare miistahdemini ic;in 230 ila 260 
tak1m ku;hk elbise ile ayni miktarda kasket imali aleni surette miina -
kaaaya konulmu~jlur. 5 te~rinisani 931 tarihine miisadif per~embe giinii 

saat 14 te ihalesi icra kthnacagmdan taliplerin bu baptaki ~artnameyi 
gonnek iizere Galata'da Rthbm caddesindeki ldarei merkeziyeye mii
racaatleri. 

r I 
Font boru ve tef~rruabntn kapah zarfla miinakasasr 10 birinci ka

nun 1931 per~embe giinii saat 15 te Ankara'da idare binasmda yapt
lacaktu. 

Tafsilit Ankara ve Haydarpa~;~a veznelerinde be{ler liraya sablmak
ta olan ~artnmelerde yazthdrr. 

I Monok ::~~~!~~~ & 2~ 
!;lube A. Sirlceci MUhiirdar zade H. 2. 2740 -27 te{lrinievvel sah T rabzon 
postas1 yaptlmJyacakllr· 

PIRE - iSKENDERiYE P. 

(tZMIR) 27 Te{lrinievvel 
sah 10 da Galata r1hbmmdan 
kalkacakbr. 

I LA 
Turk Anonim Elektrik 1?irketi iyi 

tenvir ve evlerde kullamlan cihazlar 

hakk1nda alikadarlara bir cemile ol

mak iizere ve mukemmel malumat ala

bilmeleri ic;in, bir miitehaas1sm her gun 

saat 14 ten 18 e kadar Metro hanmda 

2 inci katta iyi tenvir dairesinde miif· 

terilerin emrine amade bulundugunu 

muhterem ahaliye atzeyler. 

MUAYENEHANE NAKLi 

T~~tBt MEH ET R f T 
Cag~lo!;lu'nda, llalk f1rk:.s1 I ar
~Ismdakt 1hhl anart•mtm, 3 tim:ti 
k·1t :- numaraya 

naklctmJ~lil. 

~---- l"imyaker ••••II! 
Dr. i 8 RAHiM 

KIMYA 
ETEM 

EVi 
Bilumum idrar tahlilab, kanda 

iire ve kollestrin miktarlllrl, maddei 
gaite, usarei middeviye, su, tereyag
lar•, ve maden komurleri, idrar tab · 
lili, 200 kurustur. Her gun saat 9 
dan 18 e kadar Divanyolu 175, 
T elefon 23548 

..--BONO--. 
Gayrimi.lbadil bono! 1n u-.erine 

muamde yap1hr. Bahkpazan 
m 1k. udive han ro. 3!'i 

- MEHME r DERVi$ 
-------------------

SATILIK OTOMOBil 
BUiK markah ( 926) modeli, yedi 

ki~ilik az miistamel bir otomobil sa
bhkbr. Gormek i~in T aksim' de, Y eni 
garaja ve pazarbk i-;in Tiirkiye Sanayi 
ve Maadin Bankaslfta miiracat etmeleri. 

Kirahk aparbman 
Tram\'a~· mcvkiine yakm Biiyiik Pan -

galt1 Ccdidiye sokagmda No. 43 iki kat 
apart1man kirahkt1r. 

F.fekrigi. Snyu, H:ovagazi vardlf. Alh 
odah li!sm• 10 lira, iu,: oilnlts1 25 lii·ad~r. 

Haliiskar (,azi C'addesinrle «Uj!"urlu apar
trmam Dr. ismail Kenan Beye mliracaa.t. 
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il!CLARINIZI 
' 

istanbui'da 
Bah~ekaprda s. i den ahn1z. Re~eteleriniz 

taze ila~larla ciddi bir 
istikametle yap1hr 

·. f "66 T i SAH, 
Y eni ilfm tarifemiz 

1 Te~rinievvel 931 tarihinden 
itibaren ilan fiyetl~ ri ~u suretle 
tesbit olunmu~tur: 

Alt1 •hife giinlerl Sek\z sahife giinleri 

-------~ Sahife Santiml :labile Santimi 
Kuru, Kuru~ 

2 250 2 250 
3 200 3 20{) 
4 100 4 ,100 
s 60 5,6 60 
6 30 II 7,8 30 

T aria farelerinin 
oliimii 

Mahsuliintizii kurtarmak 
istiyorsamz IDC{ihur Alman 

BAYER 
fabrikasmm 

Z ELi 0 
tanelerini kullanm1z. Biiytik eczanelerde 

ve ezca depolarmda bulunur. 
C, Frohlich. Sultan Ilamam- Kendros 

Han 6 lstanhul 

Belsoguklugu 
ve frengiye yakalanmamak i~in 

PR01E]iN 
ullammz.Her eczanede bulunur 

"JOUViN, eldivenleri 
son icat 

Beyoglu'nda " N 0 V I L , 
magazalarmda 

Dr. iHSA 
Avrupa'dan avdet ederek Beyog

lu'nda M111r aparbmam birinci ka· 

tina naklettigi muayenehane&inde 
hastalarJnJ kabule ba,Iams~br. 

Dr. TA~~IY AN 
Zilhrevl hastallklar muayenehanesl 

Eminiinii Minasyan eezanesl kar • 
§tsmdaki sokak No. 4 

Istanbul Orman BalJmiidiirlii • 
jiinden: 

Bahkesir istasyonuna 14 saat 
mesafede Dursun Bey kazasmda 
Ala!<am ormamnm Sokuldak k1t' • 
aamdan 3734,161 metro mik'ap 

Crocodile 
giizeHik verir. 

Avrupa'nm terkibi me~hul ve bayat miistahzarabna her ci
het~e faik bir nefaset ve miikemmeliyette her giin taze ola • 
rak istihzar olunan Hasan Gluten mamulatmdan Gluten ek • 
meklerinde yiizde altm1~ Gluten ile yiizde yirmi mevada ni~a • 
iye mevcut olup yiizde (4) ten fazla idrat do karbonu havi 
olmadigi miiteaddit me~hur kimyagerlerin raporlarile sabit 
olup kemali emniyetle hastalaramza tavsiye edehilirsiniz. 

$eker hastahklarma musap olanlara teb~ir - Biiyiik tenzilat 

Hasan Gluten ekmekleri Paketi 30 kuru§ 
» Bademli Gluten ekme kleri » 50 » 
» Gluten gevrekleri » 50 » 
» » makarnasl » 50 » 

» » §ehriyeleri » 50 » 

~ikolatas1 20 

S..Ii Ticaret Mektebi Miidiirliigiinden: :. 

et, B ka, ors 
' Ak~am kurslan 2 te~rinisanide ba~hyor. 

Mahdut talebe ahnacakt1r. 

Kaydolmak ve diger ~artlar1 anlamak i~in pazartesi, 
~ar~amba ak~amlar1 saat 6-7,30 
Sultanahmet'te mektebe muracaat. 

Taksitle 

Sat1hk ., st·i kii~kler ve arsalar 
Ktz1ltoprak istasyonuna be~ dakika mesafede l.\ay1~dagt caddesinde ha 

vadar ve nezarcti kilrnileyi h'·iz bir iki kadt biitiin konforu havi ve bu
sene in~a edilen asr! kilrgir ko~kler ilc mi.ifrez arsalar taksitlc s ttlhkt1 r. 

-'!l'lloo ... 
T: liplerin hergi.in ogleye kadar Karakoy'de Kiirek9iler'de Karaka~ 

hamnda 4 numaraya ve mezkur binalara miiracaaderi. 

ziihreviye tedavibanesi. Her gt.n 

Galata itha at Oiimriigii 
Miidiirliigiinden: 

Adet 

20 

Nev'i 

Sand1k 
Mark a 
M. K. 

Numara 
Muhtelif 

Kilo 
2451 

· Cinsi e~ya 
lnce ve kahn klasor 

Evsaf1 balada yaz1h e~ya 21/10/931 tarihinden itibaren yirmi giin 
miiddetle bilmiizayede transit suretile ecnebi memlekete gonderilmek 
iizere bilmiizayede taliplerin 12/11/931 perfembe giinii saat 14 te 
sati~ komisyonuna miiracaatleri. 

devrik ~am ef~al'IDlD beher met y •• k k kt r mubayaat 
r0 mik'abJ 300 kUl'Uflan iki bu~uk I u se me e p e 
senede katedilmek ve 9/11/931 \ 

tarihinde ihale olunmak iizere 20 I komi•syonundan• 
giin miiddet ve kapah zarf uAsulile ' • 
mib;llyedeye ~·kanlm•~hr. tlan ,e. 
raitini anlamak istiyenlerin Anka
ra'da Orman miidiriyeti umumi
yesile Istanbul ve Bahkesir Or • 
man miidiriyetlerine miiracaat -
leri ilan olunur. 
----------------------------

Beyofla Tapu Memurlu~ndan: 
Ferikoy'iinde Rum kilisesi arka soka -

gmda ati.k 31 cedit 17 numarab arsa ile 
atlk 33 cedit 19 No. lu hanenin mutasar -
nfass Maneo veledi Minas ile zevcesi A -
kabinin yekdigerlerini miiteaksp velatla -
rile bir evlatlars Andona intikal l~in mii • 

racaat ederek ild temcssiikii ibraz etmi!J -
lerdir. Bu temessiiklerin her ikisi de Arif 
Bikmet B. vakfmdan olup Ferikoy 96 tah

ririnde muayene edilmemi~tir. Temessii
kiin biri Akabi digeri Matyo veledi Minas 

nammadsr. Vergi kaydmda ati.k 31,33 No. 

Yiiksek Baytar ve Kii~iik S. hayvaniye mektebine ait ~amaflrlar 

28/10/931 !<ar,amba giinii saat 15 te ihaleleri icra edilmek iizere pa
zarhga konulmu,tur. $artnamesini gormek igin her giin ve pazarh
ga iftirak i~in de yevmi mezkurda Fmd1kh'da Yiiksek Mektepler 
Muhasebecilik dairesindeki lwmisyonumuza miiracaatleri. 

Haydarpa,a E1nraz1 istilaiye Hastanesi 

Ba.tabip ip,-inden: 
Miiessesemiz i~in aleni miinakasa suretile 300 adet ~am agac1 satan 

almacaktir. 
Taliplerin mezkur aga~lara ait ~artnameyi gormek ve almak iizere 

her giin hastane idare memurluguna ve miinakasaya i~tirak etmek 
ic:=in miinakasa giinii olarak tesbit edilen 16 tet~rinisani 931 pazaytesi 
giinii saat on dortte Galata'da Karamust fa Pasa soka~J'nda kain 
istanbul Limam Sahil S1hhiye merkezinde miite~ekkil komisyona gel

meJeri ilan olunur. 

In senet muayene edilmeksizin ekmek~i 

Mannik namma tespit edildigi gibi vuku -

at ka.ntla.rmda n tahrlr kaydmda Pa.;o

~· Mateo veresesi 1\ndon na.mma yaz•l
dJia blldirllmi~tir. 

-~------
Meskiir temessiiklerin mahalline tatblki 

ve Andona ait tasarrufun mahallen tetklk 
ve tahkiki z•mnmda ta.rlhl ilandan itiba.-
ren bir ay sonra ke§fe gidileceginden bu 

miiddet zarfmda bu yerle ahlkasa olanla
nn yedlt.rinde mevcut vesalki tasarrr..fi -
yelerile birlikte b.l.l:lsale ve ya bllvekii.le 
i4areye miiracaatleri liiz:umu ilan olunur. 

Zayl - Tatblk miihliriimii zayi eU!m. 
Yentlfni hak ettlrecegimden zaylin hiik • 
mii yolttur. 

Galat:l Ya~ktt.Dant No. 21 Kahvede Rize 
:raarelk tazas1 San All o~lu Meel~ 

--- ~ llalaD 

Uskiidar Tapu idares inden: 
Haydarpa~a T1p Fakiiltesi yamnda kain 28/5 numarah kuliibe 

yeri bilmiizayede sablmak iizere tapu kayd1 sureti Defterdarl•ktan 
talep edilimi11tir. Tapu sicilinde kayd1 mevcut olmamasJ hasebile se

netsiz tasanuf hakkmdaki ahkama muamelesi icra edilmek iizere 
31/10/931 cumartesi giinii sabahleyin saat 10 da berayi tahkikat ma· 
halline tapu memuru gonderileceginden bu yerin tasarrufu ile alakasa 

1 olanlarm ellcrindeki vesikalan ile birlikte bu miiddet zarfmda Oskiidar 
tapu idaresine ve yahut yevmi muayyende tapu memuruna mahal • 
Jinde ~racaatleri liizumu ilan olunurw - - ·- · 

soguk alma, kmkhk, ba~ ve di~ 
agnlarmda pek muessir olan bu 
yerli mustahzar1 tercih ediniz. p ARANIZ BURAD A KALSIN sal~e~~scu~ti 

MUHiDDI 

l.okum 
Bad em 
Rer;el 
$urup 

Merkezi : Bah~ekap1, istanbul 
~ubeleri: 

Ankara' Karakoy' Beyoglu, Pangalti , 
Kad1koy, Kahire, iskenderiye 

MOBiLYANIZI 
mubayaa veya sipari~ etme;;den evvel her halde 

<;:ikolata 
Fond an 
Pasta 
Kek 

Nezle, Grip, 
Bogaz, Kulak, 
burun hasta-A N T 0 A N S 0 F Y A N 0 S 

l\lobilya me~herini ziyaret edin1z. 
Beyotlu, Asmaltmes9it No. 15, Telefon: Beyothi 1293 Bevotlu, istikl!l cad

deci No. 402 " Ttinel ba~wda,. Biiytik elektrik fabrikast: Taksim ( Stadyum 
arkasmda) Telefon: Beyogm 1801. Buti.in mobilyalanm1z nazik bir zevkm 

hkla~a I 
KORY.zAL 

mahsul ii. saglam ve garantidir. 
FiatlanrnJZ da rekabet kabul etmez derecede mutedildir. 

: Gayrimfibadiller takdiri k1ymet 
I komisyoun riyasetinden: 
I 

Karar numaralar1 1181 den yukart 

olan Gayrimiibadillerin yiizde 20 he-

sabile bonolarini almak iizere Tesri-, 

nievvelin 26 unci pazartesi giinii saat 

I 0 dan 16 ya kadar komisyona mii

racaatleri. 

Antalya dalga kirammn tamiri 
Antalya V aliliginden: 

1- Antalya limam dalga k1ranm tamiri 18/10/931 tarihinden 
20/12/931 tarihine miisadif pazar giinii saat 15 e kadar kapah zarf 

usulile miinakasaya vazedilmittir. 

2 - Bedeli ketif (20430) lira (17) kuruflur. Miinakasaya iftirak 
etmek istiyenler bedeli ke,fin yiizde yedi bu~ugunu hiikumetge mute
her bir bankaya tevdi ederek makbuzunu veya usuliinde yazilm•t bir 
banka mektubunu teklifnamelerine rapta mecburdurlar. 
3- Taahhiidiin eylul 932 gayesine kadar ikmali tart ittihaz edil

miftir. 

4 - Miinakasa teklifnameleri 661 numarah miizayede, miinakasa 
ve ihalat kanununun kapah zarf usulile miizayede ve miinakasa hu -
susundaki ahkamma tevfik edilmelidir. 

5 - Bu husustaki fenni ~Jartname, ketifname ve planlar Antalya 
Enciimeni Vilayet kalemindedir. 

6- Taliplerin Antaly~ Valiligine miircaaatleri li.z•md1r. (3460) 
------------------

TASHiH 
Emniyet Sand1g1 Miidii rliigiinden: 
Muhterem gazetenizin 19 tesrinievvel931 tarihli niishasinda nesre-' . 

dilen 61 giinliik ilanda 8488 ikraz numaras1 sehven 8486 olarak gos-
terilmit ve 8533 ikraz numarah muamelenin muhammen kaymeti de 

3859 olmak laz1m gelirken 2859 olarak yazilm•t oldugundan tashihi 
keyfiyet olunur efendim. 

---------------------------------------------
Canakkale Defterdarhgmdan 

Yenitar kariyesi hududu dahilinde senevi 150 lira icar1 olan 1300 
doniim arazii gayrimezrua otlakiyesinin miizayedesi 27 T f· evvel 931 
tarihinde yapdmak iizere bir hafta temdit edilmistir. 

' ------------· 
SATILIKDizELMOTORLERi VE TEFERRUATJ 

USKiiDAR • KADIKoY ve HAVALISI HALK TRAMVAYLARI TURK 
ANONiM $iRKETiNDEN: 

Tesisabm•z•n tevsii hasebile kullansl muma liizum kalm1yan beheri ij~ yiiz 

beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M. A. N. markah Dizel motorlerile 

dinamolan ve biitiin teferriiab ve takam larile yedek par~alara ve on tonluk 

cerri eskal ve 410 unsurlu bir akiimiilato r batariyesile teferriiab miinasip fera • 
itle satdacaktar. 

Toptan ve ya perakende suretile satan almak istiyenlerin fenni vas1flar ve 

mali ~artlar hakkmda maliimat ve izaha t i~n ~irketin Oskiidar'da lskele mey

danmdaki umumi idaresine tahriren ve ~ifahen miiracaat etmeleri Iaz1mdJr. 

SATILiK VE KiRALIK BiNA 
Sirkeci'de, Yeni Postane s1rasmda Tiirkiye Sanayi ve Maadin Ban

kasmm mah olan bina kirahk ve satihk1r. 

Ticarethaneler i!,;in pek elveri~li olan mezkur binaya talip olanlarm 
Galata' da, Voyvoda caddeainde Tiirkiye Sanayi ye Maadin Ba~aa1na 
~iiracaat etmeler~ . -

ile tedavi 
edilir. Her 
eczane ve 

ecza depolarmda bulunur. 

Gros Biraderler 
l"::eyoglu 1 unel 525 

Saat ve miicevherat 

ticaret:1anesi. Her ~e~it an 
cep ve kol S'latlen Al

tln, giimii~ ve madeni 
bilezikler. 

Rekabet kabul etmez 

fiatl<ira kontrol saadeti bulunur. 'r 

J. iTKiN 
T erzihanesinde yapdan 

pardesiiler sizi tebeddiilati 
havaiyeden sadrkane muha
laza eder. 

Bu pardesiiler gayet ~rk 
ve sporvari olup suyu ge • 
~irmiyen hususi kumaslar
dan yapdmrflrr. H aliltirler 
ve ayni zamanda pratiktir
ler. Viicudii tabii bir suret
te havalandrrma ve ayni za. 
manda bi~im mes'eleleri, 
ciddi bir Surette miitalea e· 
dilmi~ oldugundan kullam~t 
pek kolaydrr. lstiklal cad • 
desi 405, Tel. B. 0. 450 

Ha#ye - Muhtelil cins
ten, deriden mamul man -
tolarzmrz gelmi~tir. 

Adapazara Sulh Hukuk Hakimli -
ginden: 

Adapazars'mn ~elebiler koyiinden 
gaip Mustafa kazs kii~iik Ay~eye ait o

lup o koyde Salih aga yedinde mev -

cut maa araba bir ~ift kosu manda o
kiizile bir res manda, iki, res manda 

malagt, bir res kara sagu inegi, iki res 
kara stitr diiesi bil.miizayede sablmas1 
takarrur etmis olmakla 2/11/931 ta
rihine musadif pazartesi giinii saat 11 
de Adapazan hayvan ahm sabm pa • 

zars mevkiinde a~ak arttmlma suretile 
mezkiir hayvanat sablacag1 ilan olunur. 

- -----
istanbul lkinci lflas Memurlugundan: 

lflas ettigi mukaddema ilan olunan 

M:~hmt•tnll\la'da lrfaniye ~arfJsmda 
27/28 No. Ju mag.uada kuma~c;• Aram 
Muratyan Ef. nin bor~Janna ait tetkika· 

b bitmi~ ve yaptlan Slra defteri ala • 
cakldarm tetkiklerine hazsr bulundu • 

rulmu~tur. MUms vekili alact>kltlarm ka· 
buliine hagh olmak iizere bir kongur· 

dato teklif etmistir. Bu cihetin miizake· 
resile beraber ikinci toplanmamn 1 5 
teJrinisani 931 pazar giinii saat 14 te 
yaptlmasa kararla~nu~ olmakla mukay
yet alacakblann yevmi mezku.rde lkin

ci iflas dairesinde hazar bulunmalan 
Jiizumu ilan olunur. • 

Umumi neqrivatl tdare eden Y ntt i§lerl 

miiduru; Abidin Daver 

Matb~tactllk ve Ne~rt11at Til.rk Anonfna, 
6irkett - istanbul 

II a 


