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Y uğosla vyada 
Neler 
Oluyor? .. 

siyasisi ·ile mülikatlar yapacak ı 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~·· ~ 
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ÇİN 
• 

Japon kıtaatı tarafından ifgal edilen Çin şekirlerini 
gösteren harita .• 

Japonlarileri harekata 
devam ediyorlar 

Gazi Hz. 
Gazi Hz., dün bir yere 

çıkmamışlar ve Sarayda 
meşgul olmWjlardır. 

Başvekilin 
Seyahati 
Balkan konferansı 20 
teırinievvele kaldı 
Batvekilimizin Balkan Olim 

piyatlarında da hazır bul~
aı için Atina ıeyahatiııi teırini
evvele tehir etmeaiıııi M. Veni
zeloaun rica etmi, oldujunu 
yazınıttık. lıınet P,. nm bu ri
cayı kabul ettiği anlatılmakta
dır. 

Atina seyahatinin bu suret
le teahhur e esi 11 teıriniev
velde tehrimizde Baıvekilin 
bir nutku ile açılacak olan Bal
kan konferanslarının da tabia- · 
tile teahhur edeceğ&n teyit et
mektedir. Balkan konferansla
" çok kuvvetli bir ihtimale gö
re 20 tepinieTVelde toplanacak 
br. Darülfünuna yerletmit .o
lan merkes f,üroau ve komaa
yonlar faaliyetlerine devam et
mektedirler. 

Belediye Yıldız aarayındaki 
tamirat ve te!Ti.ııata .azam~. e
hemmiyet verrnektedır. B~ro 
dün de içtiuıa ederek bazı ıh
zari tetkikatta bulunınuttur. 

· iki d~fa. T eslihat mütarekesi 
Vergı mı • • ) k .. 
Alınmış? ıçın yapı aca muza-
Defterdarlık tahkikata 

b~~tadı 

Defterdar Şefik Beg 
J)eftudarlık bir vOl'gİ itinin taı.

kikma bqbunıttır. M.,.eıe ıudur; 
Tütün ııümrüğünde maiazaaı va 

yanında anliyeai olan bir tüccar ka
zanç versiıini muntazam surette 
verdiii halde bu paradan ardiyeye 
ait veriainin Eminönü maliye tahlil 
fU .... İ ikinci kısmına verilmecllfi i
çin kendUinden 1200 lira ceza tarh 
edilnıiı ve itirazı üzeri .. 600 lira ce 
za almdıfını ihbar etmiıtir. Bu :ıoat 
pararun iadesi için temyiz komi.yo
nuna müracaat etmİftİr. 

Dört seneden beri vergisini Emi
nönü ıubesine yatıran bu zata ıim
diye kadar, maiazaya ait verırinin 

birinci ardiyeye ait lmmmda ikinci 
kısma verilmesi lilzım geldiil hak
kında bir teY IÖylenmeclifini ayn.ı 
zat beyan va hak11zlıktan ıikiyet 

etmektedir. 
Bu hususta eltin bir muharririmiz 

Defterdarlıkta ıu tahkikatı yapmıt

tır. 

MHeleyi Defterdar Şefik Bey e-
hemmiyetli bir ıekilcle tetkik et-
mektedir. 

Hadisenin -.ı cerey11n ettiğini 
vaki ihbarın mahiyetini Eminönü 
mal müdürlüğünden aomıuıtur. 

Mesele beyan edildiği şekilde 

tahakkuk ederse alikadar memurla
rın mes'uliyetini n1ucip olan bir ha
reket teıkil ettiği söylenmektedir. 

Defterdarlık ardiyede satıı ya
pılıp yapılmadığmı da tahkik ettir
mektedir . 

kerata davet edildik 
Türkiye ile beraber Rusya, Ame
rika ve Afganistan da davet edildi 

CNEVRE, 19 (A.A.)- Üçüncü 
encümenin Sovyet Rusya, Amerika 
ve Türkiye hüküme!lerinin bir tHli
hat mütarekeoi akti hakkında F ele
menkliler tarafından yapılan teklifi
haklı:ında cereyan edecek müzakera
ta iıtirak davet edilmelerine dair o
lan teklifine mütealik olarak gelen 
mütemmim haberlere nazaran lıu 

mesele hakkında ıayanı dikkat mü
zakere! ... olmuıtur. Bu müzakereler 
eınaaanda Arjııntin ve Brezilya' da 
menuu bahoolmu~tur. M. Ma.ı.

riaco naZllMlMla enciimen reisinin 

teklifi, mükemmeldir. Fakat muma
ileyh davetin bu üç dnlete haaredil 
mesi sebelılni Cemiyet için pek na
zik bir mesele olduğu mütaleaınıda 
bulunmuştur. 

M. Mıuaiırli, birinci encümenin 
hukuku devletin tayini için cemiyet 
U..ınclan ııayrİ devletleri davet e
demiyaceiini kabul ve t.,.lim etm•~ 
olduğunu söylemiştir. 

Lord Secil'ia fikrince, bu üç ı.kv 
letin umumi ourette teılihatın lahdi 
di mıııl"riae kartı ıöstermit oldul( 

(Devamı 4 üncii sahifede) 

• 

, 

Bari sergisiı1tle Tiirk pavigonu .. 

Bari sergisinde çok 
muvaffak olduk ... 

Sergide Türk pa 
viyonu mükem-

• 
mel bir netice 

almıştır .. 
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A BiR GUN 
1 stanbul nası/iş gal edildi? 

Aziz Hlldagl 

Uzun boylu adam .. 
' 

Dölil olacak! Birisine bir kağıt 
verirken benim ismimi söylemiş •• 

Yaninin fallarile sabahı el· ı diğimizi söyleyince kapıda 
tik. Hep ayni vaziyette iki Türkçe bilen bir adam '1ıa, 
gün daha geçirdim. Alqam evet, eledi, bugün onu teslim 
üstü mülazim Dölil geldi. Be- edecdı:lerdi.,, 
ni görünce : - Nereye teslim edecekler-

- Oh, dedi, sizi galiba u- mit ? 
nuttular. Her halde bugün si- - Bilmem. 
ze bir karar teblil etmeleri - Her halde ıize değil, be. 
lazımdı. ni evime otomobil ile göndere 

- Siz hatırlanna getire- ceklerine ihtimal verir misi-
mez misiniz, miilizon efendi? niz ? 

- Biraz bekleyiniz, baka- Sonra refikam Saime anlat-
lım. Dedi ve çıktı . tı: 

Dolil doğru söyliyordu. Be - Arkadaşların memuriyet 
ni bir mendil, bir baston gibi le uzak bir yere gittiğini yaz
unutmut olmaları muhtemeldi. mışlardı. İki gün bekledik. 
Bir saat bekledim. Bu bir ıa- Sonra yine arkadaşlarından bir 
at müddetin ne kadar wıun ve telgraf aldık: Aziz Bey Fran
azaph geçtiğini tarif ede arz sefarethanesindedir. Gidip 
mem. Nihayet Dolil geldi. görü,ebilriıiniz, diyorlardı. 1-

- Bu aktam, yahut yarın ki defa gittim, göremezsınız, 
sabah mutlaka size bir cevap dediler. Üçüncü defasında Ha 
verecekler, dedi . miyeti gönderdim, nasılsa gö 

Hakkımda gittikçe iyi ha- rüttürmütler. 
reket etmeğe bathyan Dolil - Necatı niçin getirmedi-
bu müphem haberlerle beni niz? 
ne kadar üzdüğünün farkında - Görtittürecekleri fÜphe-
rleğlid. li idi. Hem biraz aleti var da .. 

DöliJ gittikten sonra emni- Konuşulacak çok şeyler var 
yet müdürü, Mösyö Benoit dı. Rum nöbetçinin sabırsız. 
geldi. Hila sebebini anlıya- !andığını görüyordum. Bana 
madığım ,u sualleri ıordu: yeni endişeler ilave etmekten 

- Evli miıiniz? ba!ka bir ıeye yaramıyan bu 
- Evet . resmi görüşmeğe nihayet ver-
- Kaç çocuğunuz var? mek istedim. 
- Bir. 
- Valdeniz Tar mı, Te ona 

kim bakar? 
- Evet, ben. 
- Fransızcayİ nereden öğ-

- Siz artık gidiniz, dedim, 
her halde bugün vaziyetim bel 
li olacak. Yarına kadar eve 
gelmezsem tekrar ararsınız. 

Ingiliz 
Filosunda 
Baı gösteren itaatsiz

lik zail oldu mu? 

Amiral Tomhmson 
LONDRA, 20 (A.A.) - Atlaa 

denizi filoıunun bütün ciizütamlan, 
menıup bulundukları üsoübahrilere 
iltihak etmişlerdir. Mürettebata mu 
tat olan hafta sonu izinleri verilmİ§ 
tir. 

(Milliyet - İngiliz bahriye büt
çesinde yüzde 25 nisbetinde yapı

lan ta181'ruf üz...-ine, §imal denizinde 
manevralara çıkmak üzere bulunan 
1 nııiliz Ati.. okyanosu filoıunda 

bir itaatıızlık bqgöıteo.niıti. Evn
lii Rondney zırhhsmıla batlıyan bu 
hareket derhal Hood ve Neloon 
zırhlıları ile diğer on altı parça harp 
gemisine ve daha sonra da tezgih 
lara ıirayet etmiştir. Mürettebat za
bitlerin emirlerini dinlemeyince, fi
lo kumandanı amiral Tomkinııon 
derhal manevraları talik etmiıti. Yu 
kariki telgraftan itaatıizliğin zail ol 
duğu anlaşılmaktadır) 

Brezilyanın mali 
rendiniz? 

- Talebe Te muallim ola
rak mekteplerde .• Fakat daha 

Ziyaretçilerim gittiler. Sa-
atler harap edici bir heyecanla vaziyeti 

ziyade burada. 
Güldü ve ba,ka bir şey ıöy 

!emeksizin gitti . 
Ne demek istiyorlardı? i

dam, yahut F ranaaya .:ıaklim
de cezamı değittirec:elı: nokta
lar mı arıyorlar? Yoksa bıra
ka.cağım kimsesizlere yardrm 
etınek ciheti mi diifünülüyor? 
İşte sorgusuz bekliyen bir 
mahpusun beynini kemirecek 
bir sürü kör testere! •• 

21 Şubat. 
Saat on bire doğru karım 

ve kayin biraderim geldiler. 
Nöbetçilerimin yanında an

cak hali hatır sorutabildik. Ne 
vakit kurtulacağım mevzuu 
bahıoldu. Mösyö Dölil'm müp 
hem sözlerinden lehime mana
lar çıkararak yakında kurtul
mak ümidinde olduğumu söy
ledim. Kayin biraderim Tah
sin Bey dedi ki: 

- Biz sefarethane kap11ın
dan girerken uzun boylu bir 
zabit (Dölil olacak) birisine bir 
kağıt vererek senin ismini söy 
ledi ve "otomobil gelmit mi? 
diye sordu.,, 

Karım ilave etti : 
- Biz seni görmeğe geldi-

geçiyor. Saat 16 olmuştu. Nö RIODE JANEIRO, 19 (A.A.)-
betçi Yani "hazır ol, Aziz 1 lkbsadi teraitin iyi olmamaamdan 
Bey, gidiyonun,, dedi. Kapu- cıo\n·;ı Brezilya hüklımetinin ecnebi 
tumu giydim. Bahçede bekli- memleketlere olan borcunun faizle
yen Mösyö Benoit'in yanına rini ödemek için poliçe aabn al-
geldik. Kapının Önünde bir ınaktan çekinmek meçburiyetinde 
de otomobil vardı. Emniyet bulunduğunu bildirmektedir. 
müdürü ile bindik. Nöbetçiye Hükumet bu huıuıta bir plan 
gitmesini iıaret etti. Nereye hun-layıp kara~tırmak ve va.ci
gideceğimizi söylemeks~in fO· yete nizam vermek için alaca.lddarla 
före sadece : müzakereye giri~ccektir. 

- Haydi! dedi. 
Karaköye geldik. Burada 

yine keskin istifham dimağı-
mı burdu: Kuruçe§meye, Ce
neralin riyasetindeki divanı 
harbe mi gidiyorduk, yoksa 
beni bizim harbiye nezaretine 
mi götürüyorlardı? 

Otomobil köprüye doğru 
ilerleyince birinci ihtimal si
lindi. Köprüyü geçerken o za 
mana kadar yüzüme bile bak
mamı§ olan Mösyö Benoit; 

- Kabahatiniz çok ağır
dır, dedi . 

Bir şey söylemeksizin yü
züne baktım. 

- Hatanız büyüktür, diye 
tekrarladı • 

- Sorgusuz bir hüküm! de 
dim. 

;Devamı var) 

Yugoslavya intihabab 
BELGRA T, 19 ( A.A. ) - Gele-

cek umumi intih.:ıbat 8 teşriniıani

de yap:Jacakbı·. 

mittir. Birinci haftayimde hal 
yan takımı iki gol atmı~ ve Fe
nerliler buna bir tek gol ile mu 
kabele etmişlerdir. ikinci hafta 
yimde İtalyanlar iki gol daha 
atarak oyunu 1-4 galibiyetle 
bitirmişlerdir. 

l~l~~·mı 

İkinci oyun V .;ıfa "B,, takı
mı ile Galatasaray "B,, takımı 
arasında yapıldı. Birinci hafta
yimde o.yun G. Sarayın hakimi 
yeti altında cereyan etti ve G. 
Saray iki gol attı Vefa buna 
bir sayı ile mukabelede bulun • 
du. ikinci haftayimde oyun 
gib Galatasarayın gi.h V«a
nm hakimiyeti altında devam 
etti ve neticede oyun 2-1 G. 
Sarayın galibiyetile bitti. 

Balkan ınaçları tehir 
edilmiyor Atina kafilemiz gidiyor 

Bu sene Atina'da yapılacak 
ıkinci Balkan oyunlarına ifti
rak edecek olan atlet kafilemi
zin hareketi esas itibarile aah 
günü için tekarrür etmittir. 

Gidecek kafileye Güreş fede-
rasyonu reiıi Ahmet Fetgeri 
Bey riyaset edecektir. 

Atina oyunlarına ittirak e
decek olan atl~tlerimiz Atina
nın en yüksek oteli olan Akro
poli Palasa ineceklerdir. Muva
salat tarihlerinden Olimpiya
dın başlayacağı tarihe kadar 
atletlerimiz pist antrenemanla 
rım yapacaklardır. 

(Starter) meselesine gelince 
Federasyonumuzla Yunan fede 
raayonu arasında cereyan eden 
muhaberat neticesinde, Yunan 
fe<lerasyonu bir Türk ve bir de 
Yunanlı Starterin bulunnıumı 
teklif etmiıtir. 

Ancak; buradan Atinaya iyi 
bir Starter götürmek imkansız 

lığını düfünen federasyonu
muz, yarışlan idare için bitaraf 
ve ecnebi bir milliyete mensup 
Starter konmasını mukabele
ten teklif etmittir. 

Bunun üzerine Starteri.n bir 
Amerikalı olması ihtimalı kuv
vetlenmiştir. 

Taksim stadyomunda 
yapılan maçlar 

Dün Takıim stadyomunda 
kalabalık bir halk kütlesi huzu 
runda yapılan Fenerbahçe "B,, 
takımı ile ltalyan klübünitn bi
rinci ve Vefa "B,, takımı ile Ga 
latasaray "B,, takınılan arasın 
da yapılan maçların neticeleri 
fUnlardır: 

llk oyun F enerbahçe "B 
takımı ile İtalyan klübünün bi~ 
rinci takımı arasında idi. F e
nerbahçe "B., takımının buı 
oyuncularınm gelmemesi yü. 
zünden bu oyunu 1-4 kaybet- · 

SOFY A, 19 A.A. - 27 ey-
1\llden 4 T etrinievvel' e kadar 
devam edecek olan Sofya Bal
kan oyunlarır ın tehir edileceği 
hakkında son günlerde çıkan 
şayialar kat'iyen tekzip olun
maktadır. 

Oyunlar ilin edilen mahal 
ve tarihlerde yapılacaktır. O
yunlara Türk, Yunan, Roman
yalı, Yugoılav ve Bulgar spar
cuları ile küçük Arnavut spor 
grupları ittirak edecektir . 

Balkan olimpiyadına 
iştirak için 

IZMIR, 20 A.A. - Balkan 
Olimpiyatları için tecrübe edil 
mek üzere Göztepeden Agah 
ve Bucadan Kamil Beyler Altı
nordu atletizm kaptanı Cihat 
Beyin idaresinde pazartesi sa. 
babı lstanbulda bulunacaklar
dır. 

Altmordudan Sabahettin B. 
de bu seçmelere İftirak etmek 
üzere hareket etmi,tir. 

!Bulgari•tan mektubu! 

Yunan -Bulgar 
ihtilafları 

SOFYıA (Hususi muhabiri
mizden) - M. Venizelos, Bul
gar - Yunan ihtilafı hakkında 
Cemiyeti Akvam meclisinin ka 
rarım beklemcdeo Cenevreden 
müfarakat etti. M. Malinoff i
se neticeyi bizzat Sofyaya ıe
tirmek kararile Cenevrede kal
dı. Karar henüz verilmİf değil 
se. de, mahiyeti timdiden anla
şılmış gibidir. 

M. Venizelos hareket eder
ken vuku bulan beyanatında, 
Yunanistan Hooveı· senesi zar 
fında, Mollof - Kafandaris iti
lifnamesi ahkamına tevfikan, 
tediyata deva.na davet edilirse, 
Bulgaristanm Yunaniıtana o
lan tamirat borçlan hakkmda
ki moratorycmun tatbikine mu 
vafakat etmiyeceğini söylemit
tir. M. V enizelos bu tehadidi 
tatbika her halde ihtiyaç hisset 
miyecektir. Zira Cemiyeti akva 
mm bulacağı çarei hal, her hal
de Yunanistanın ileriye atılma 
sına mahal vermiyecektir. Mol 
lof • Kııfandaris itilô.fmm Ho
over teklifine dahil olup olma
dığının tayinini, Ceımıiyeti ak
vamın La Haye divanı adaleti
ne havale etmesi de mWıtemel
dir. Böyle de olsa, her iki mem 
leket arasında doğrudan doğru 
ya bir itilafa vanlması husu
sunda, her taraftan gösterile
cek gayretlerin devamı mütlde
tince, Yunan tediyatı gayri 
muayyen bir zaman zarfmda 
teahhur edecektir. 

Bu gayretlerden bir netice 
çıkacak mı? Bulgar tezine gay 
ri müsait bir karar, hiç füphe
siz Yunan - Bulgar münueba
tının tabiilettirilmesi huıuıun
da menfi bir teıir hasıl edecek
tir. Yunaniıtanmı Cenevredeki 
hezimetinin de ayni neticeyi 
vereceğine §Üphe edilemez.Çün 
kü iktisadi ve mali buhrandan 
son derece müteessir olan her 
iki memleket te, zaten pek na
zik olan bütçe müvazenelerine 
halel verebilecek her feye kartı 
pek ziyade hassaG bulunmakta
dırlar. Mollof - Kafandaris iti
lafı mucibince yapılan tediyat, 
muhacırlarm zarar ve ziyanla
rının tazminine ait buhmduğu 
için, bu noktada Bulgaristanda 
eski kinleri tekrar alevlendire-
cek manevi bir hassasiyet te 
tevlit edecektir. Binaenaleyh 
ortada mevzuu bahsolan bu te
diyatın sadece bir senelik tehi
rinden ibaret değildir. Yunan • 
Bulgar muhtelit komisyonu 
emlak tasfiyesinde Ylınnnista
nın hesabını bir milyon leva
dan fazla olarak tesbit etmiş
tir. 

Son birkaç sene zarfında 
Bulgar - Yunan ihtiliiflannın 
geçirdiği safahat dikkatle tet
kik edilirse, görülür ki, maddi 
sahaya giren mesailin mümkün 
mertebe sür'atle tasfiyesi her 
iki memleketin menafii icabın
dandır. Evvelce, her talebin te. 
ferrüatına kadar tetkiki usulü 
kabul ve ittihaz edilmişti. Bu 
suretle İptidai meselelerde bile 
anlatmak için üç sene ııibi bir 
müddet kafi gelmemiştir. Bu 
meselelerin heyeti umumiyesi
nm hakeme havalesi hakkında
ki Yunan teklifini de Bulgaris 
tan kabul etmedi. Bu esnada 
matbuat münakaşaları, kin pro 
pağandaları ve daha birçok •· 
vamil iki memleket arasındaki 
gerginliği gittikçe artırıyordu. 
Bu hava içinde, Avrupanm bu 
kötesinde siyasi ve iktısadi İı
tikbale tealliik eden daha mü. 
him meselelere temas etmeği 
düşünmek bile gayri mümkün. 
dü. Ne ekalliyetler meselesi, 
ne Egedeki Bulgar mahreci, ne 
de ticari mübadelelerin tanzim 
ve inkişafı meseleleri hiç görü
tülemedi. 

Bu ahval maddi sahadaki ih-

ispanyada 
Galeyan 
Grevler, mitingler, 

bombalar 
kanlı musademeler 
MADRIT, 19 A.A. - Ortuello'

da srevciler altı telefon merkezini 
dinamitle berbeva ebniıler ve tele
fon hatlannı kesmiılerdir. 

VIGO, 19 A.A. - Belediye rei
sinin azli üzerine bütün balk Bele· 
ıliye reisine muhalif bulunan soıya
liıt belediye azası aleyhinde nüma
yiıler yapmıtlardır. 

Zabita ıükilnu iadeye muvaffak 
olamamıttır. 

VALENCE, 19 A.A. - Muhte
lif sendikalar, büyük bir meting ter 
tip etmek üzere mensuplarını içti· 
maa davet etmitlerdir. Bu metingte 
hiçbir netice vermesinin sürüklenip 
gitmekte olan kısmi grevlere bir ni
hayet vermek için umumi bir grev 
ilanı ihtimali derpit olunacaktır. 

CRENADE, 19 A.A. - Guajar
faraguit'ten bildjrildiğine ııöre ıırev 
cilcrle patronlar arasında vukua ge
len bir arbedede bir grevci telef ol
muttur. 

Zirai nakliyat amelesi, madeni 
sanayi tamyehaneler ameleıi ile te· 
sanütlerini göstermeleri için crev 
ilan etmitlerdir. 

BARCELONE, 19 A. A. - Ba
clalome' dan bildirildiğine göre, ame
lewi birkaç haftadan beri grev halin 
de bulunan singer dikiı kumpanya
aınm ıubeti önünde bir bomba pat
lanHftır. Telefat yoktur. Ha.arat 
oldukça mühimdir. 

Latin 
Harfleri 

Bütün dünyaya teşmil 
edilmesi isteniyor 

CENEVRE, 19 A.A. - Cemiye· 
ti almun siyasi encümeni, celaeıiai 

fikriyat sahaıında te,riki mesai me. 

selelerine haoretmiştir. Encümen 
bilhassa M. Pebche'i dinlemqtir. 
Mumaileyh, ııeçen tene zarfında 

fikriyat saha11nda yapılan tefriki 
meıainin mes'ut ve b~ıaretli mukad 
demeler teıkil etmekte olduğunu 

beyan etmiıtir. 

Hatip, Franaa'nın bilhaHa fevka
lade meıai aarfetmit olduğunu aöyle 
miıtir. Mumaileyh, Paris'te teıkil 

edilmiı olan yeni sulh mektebinden 
bahsetmit ve bu mektebin büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıt olduğu
nu çünkü 11 bin sami kartı venniı 
ve muallim mektepleri müdür ve ta· 
!ebesinin Cemiyeti akvamın faaliye
tini takip etmek üzere Cenevre'ye 
gidebilmeleri için tahsisat vennit
tir. Kitaıilarla yapıla11 propaganda
lar da inkitaf etmektedir. 

M. Caıaros (lıpanya), memleke
tinin fikriyat oaha11nda teıriki me· 
sai tarikile manevi bir tahdidi t
lihat yapılması meseleoine büyük bir 
ehemmiyet atfedilmekte olduğunu 

beyan etmittir. 

Mumaileyh, Li.tin harflerinin bü
tün dünya tarafından kabul edilm• 
ıi meseleıi hakkında bu huıuıun 

ıarkı, Avnıpa'ya yaklaıtınnağa me 
dar olacağını oöylemittir. 

Basrada 
Kolera 

Afet gittikçe şiddetini 
arttırmaktadı,. 

BASRA, 19 A.A. - Kolera ala
tının ıiddeti, bu hııfta artmııtır. Fe 
liketin zuhuru anından beri 869 ki
ti koleraya tutulmuı, 460 ı ölmüı

tür. 

lngiltereden tekrar 
altın çekiliyor 

LONDRA, 19 ( A.A. ) - Fele. 
menk ve laviçre'nin lneiltereden 
yeniden altm çekmeleri İngiliz. lira 
sının loymetini tehlikeye diltürmek
tedir. 

tilafların heyeti umumiyesinin, tasfiye taraftarlarının tekrar 
mütekabil fedakarlıklarla tasfi seslerini yükseltti . 
yesi fikirlerine kuvvet verdi.Bu Memleketinin hukukunu Ce
suretle istikbale ait meselele- nevrede ıiddetle müdafaa eden 
rin müzakeresi için zemin te- M. Malinoffun her iki menıle
mizlennıiı olacaktı. Cenevre' de ket arasında doğrudan doğruya 
ki münakaşalardan sonra, Yu- anlatma imkanlarını aramağa 
nan - Bulgar münasebatmdaki amade olduğuna da hükmet. 
gerginliğin artması, umumi mek hatalı sayılamaz • 

müddei umumiliği ve jandarma ku· N 20 DAMLA ALMAK KAflUIK nin hükmü oktur. 

• ,.. ~ :":.~CJ'~ ~-.-.... ~ 

D 
Dil encümeni müm
kün olan neticeyi aldı 

Encümen tarafından takdim edilen arizı 
ya Gazi Hz. nin yazdıkları derkenar 
ANKARA, 20 (Telefon) - dil işlerimizde iyi bir baş/sD 

Bu seneki bütçede Dil encüme- giç oldu. Encümenin mevcll 
ni !ahsisa~~nın ~aldı~ılma_sı ü- olan gayretle çalıştığı ve rrıeı' 
z~nne enı:umenın dagıldıgı ma cut olan şerait vesait ve zatl11 

lumdur. Üç sene evv:e~ ~.arf İn· na göre mümkün olan neti~ 
kılibı ean~~a. Reısıcum~ur !eri eldığı kanaatindeyim, .8 
Hazretlerının h~maye ve alaka mesai yeni baştan alınacak ttl 
ları altında faalıyete be.şlamıı birlerle ikmal edilmeyect1 

olan encümen azası dağdırken mahiyettedir 
Gazi Hazretleri ile ismet Pata B derk . c·· h ,.;yel 
H ti . b" . kd. u anar umu. 

azre erıre ırer arıza ta ım H lk F k k't•b• ..... ııı e<I k . d' k a ır au a ı ı um....-
.. ere . ftm ~-•:! ad_ar heyete Kütahya meb'usu Recep Bel 

gosterılen yuksek alakadan do- tarafından Maarif vekiletiııl 
layı te§ekkürlerini arzetmiıler- t-'-1' • d'I · ı· M "f eki· d• R · · . h cu ıg e ı mıt ır. aan v 

•: eısıclim ur Hazretle!1. bu Jeti de derkenarın birer suretİll 
arızaya derkenar olarak atıde- çıkartarak arizada imzalan bil 
ki sa tırlan yazmıılardu· : lunan encümen ıızalarına af' 

"Dil encümeninin çalışması ayn tebliğ etmittir. 

Devlet Bankasının yeni memurları 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Devlet Bankası, teşkilitIJll 

tamamlamaktadn. Bilhassa iktisadi tetebbüler servisine ~ 
murlarını tayin etmiştir. Bunlar Anadolu ajan11 sabık ba, mütB' 
cim ve şeker inhisarı umumi katibi Süleyman Hikmet, Muhid 
din ve Sait Beylerdir . 

Heyeti vekile dün toplandı 
ANKARA 2{1 (Telefonla) - Heyeti Vekille bugün öğlede! 

sonra bir ;:İçtima aktetti. 

Tayyareci Vecihi Beyin uçuşları 
TRABZON, 20 A.A. - Vecihi Beyin tayyaresinin tamir 

bitmittir. Dün aktam üzeri tecrübeleri yapılmış ve bu tecrübe 
ler muvaffakıyetle neticelenmiştir. Vecihi Bey bugün de ,ehi: 
üzerinde bir ceyrek kadar uçmuş ve hava oyunlan yapmıttıf 
Tayyarenin tekrar uçuşundan ıevi.-ı Trabzonlular Vecihi Be1 
fiddetle alkıtlamıtlardır. 

Hava bulutlu ve ruzgirb olduğundan bugün için mukarreı 
olan Erzincan seyahati teahhür etmittİT. Tayyareci bava açılıı 
açılmaz seyahatine devam edecektir. 

Bir yolcu kamyonetini soyan 
lar yakalandılar 

TRABZON, 20 A.A. - Uç gün &TVel Maçka Erzurum y1.r 
lundd bir yolcu kamyonetini soyan çapulçularm dördü de zabi· 
tamam şiddetli takibatı neticesinde yakalanmı~tır. Haydutla• 
bugün Trabzona getirilmitlerdir . 

l:Sono tevziatına başlanıyor 
(Başı Birinci sahifede) \ S. Kemal P4. cad. No, 108/122 dük· 

ti hakkındaki endiff'lerini gayri va· ı kin V. K. 2000 füa M. K. 1000 Hrrir • 
. .. k d · ti" ki sailamcLr. 

rıt gorere emıı r : 
_ Böyle neıriyat bir takım müh- S. Kem~l Pı. cad. No: 37 clülr.~&o '\/ 

tekirlerin itine, yarayabilir. Emlak ı .. 5000 lora M.K. 3500 S. 1. 430 lora ta 

müzayede ile satılacağına göre, liı- mire muhtaçtır. 
tede göıterilen muhammen kıymet- S. Kemal Pt- cad. No, 39 hane V. JC 
lerile değil, müzayede neticesinde 533,33 lira M. K. 3500 bet oda bir u..t· 
alınacak fiatlerle satıı olacak , em- lak bir mutfak ltir büfe bir :.Ylu ta•ir· 
lak hakiki değerile llltılacaktır. .muhtaçhr. 

Satdacak erolik ilan edjlmit olan S. Kemal Pt. Cad. No: 121.117 diik· 
lzmirdekilerden ibaret değildjr, A- kôo Y. K . 1333,33 M. K. 800 ı.mire mu: 

nadoluda asrari 9 milyon liralık Yu taç olup karairdir. 
nan emlaki vardır. Bunlar, farzı S. Kemal Pı . cad . No: 6S 70 diik!cit 
muhal bonoların tamamen itfaya ki- V. K. 6666,66 llra M. K. 4000 lı:i.r.ir y 

fi gclmeoe bile hükumet miitebakisi sailamcL•. 

nin bedelini tediyeyi tekeffül ettifi S. Kemalpt. cad.( No. 123.119 hane \ 
cihetle gene mesele yoktur. Ayni K. 3331 M. K. 2500 lr.i.r~ r- ya ••ilam 
mikdarda varidat ııetiren iki bina- drr. 

dan birinin kıymeti 833, diğerinin S. Kemal Pı. cad. 66 68 dükkia v .K 
kıymeti 3000 lira olmaaı aralarmda 5000 Jira M. K. 3200 kirairdir •• aai4n 
ki eakilik farkından ileri ııeliyor. dor. 
Y ok11a geliıi ııüzel değil! Kıymet.iz 
lik mevzuu bahoolmaz. Yunaniıtan
daki emlak te ayai nziyettedir. 

1 O haziran 930 tarihinden oonra 

S. Donanmacı ya.lr cad. No . 
32 hane V. K. 16666,68 lira M K. 1100 

S. 1, 900 lira •ekiz oda bir •andık odaı : 
bir rautfak bir- ç.am•tırlık bahçe "• bo 

rayri mübadil oldukları anlatılanlar drbm, aaj:lamd.r 
la bu tarihten evvel gayri mübadil 
lik ve1ika11 olup ta henüz takdidi 
kıymet komisyonuna müracaat et .. 
memit bulunanlar kanıbnlıyor. Bu 
tarihten evvel vesika alanlar timdi 
de baklanın aramakta ıerbeıtirler 
ve bono alacaklardır. 

Bonolann nama muharrer olma-
11 ve yalnız gayri mübadillerin isti
mal edebilmeıi teklifi gayri müba· 
dillerin aleyhinedir; çünkü o tak
dirde müzayedelere doirudan doğ
ruya ittirak edemiyenler bonolarını 
devredemiyerdc mahrum kalırlar. 
Spekülasyona karıı yes'ne tedbir 
bonoları borsaya kabul etmekten i
barettir. Baıhca Yunan emlaki İz
mir, Ankara, Zonguldak, Mersin, 
Samsun Ye Adanadadır.Binaenaleyh 
yalnız lzmir emlıilki liıtelerini göre
rek teli.fa dü,mek hiç doğru değil
dir,. 

Emlikin listesi 
lzmirdeki emlakin listesini 

bugün de aynen neşre devanı 
ediyoruz. 

Emlakin hizalarmda geçen 
bazı işaretlerin manası şöyle
dir: 

V. K. (Varidatına göre kıy
meti demektir). M. K. (Mu
hammen kıymeti demektir). S. 
1. (Senelik icaresi demektir). 
M. (Mevki demektir). 

S. Kemal Pt. cad. No, 106/ 120 ı...ne 

V. K. 333J3,33 lira M. K. 3000 S. 1. 120 

lira beı oda blr m.utfalı. bit:: awlu. Kir•İc" 

•• a.ailanulır. 

S. Doıu.nmacı yat.. c.ad. No 

76/ 70 haaıe V. K. 118666,66 lira M, K 
9000 aeki.t oda iki sofa bir mutfak bi 
ç.amatırl.k bir lc.ilir muhtacı t&mi .·dir. 

S. Donanmacı yalı cad . No • 
86--80 hane V, IC, 11666,66 lira M,K,8S(k.. 

S. Doaanmacı yalı c.d. No 

92-.86 hane araaaı V, K. 14166,66 M. it 
9000 8 . 1. 810 lira .Utı oda b; .. matfaf 
bir çamatırhk bil· saloa •e bahçe muit · 
tacı tamirdir 

S. Dona.amacı yalı cad. No 

126·116 Hane arsası V, K, 13333,:U lir 
M. K. 2500 boılur. 

S. Rayeiaın No : 8-22 h.ane ara.aaı V. K 
5833,33 lira M. JC. 3500 S. 1, . Z90 b. 
oda tatlık mutfak •.e b.hce Sailamclu·. • 

C. Çora.leh Noı 42-50 hane araaaı V 
K. 5000 liTa M . K. 3000 Üç oda bir ha 
yat, bir lcoridor l:ııir ye1nek o4uı l.ir taı 

lık bir m•tf•k •• luJ,~e. Sa.ilamdır. 
S. Çora.ki. No: 62·64 hane arıuı V 

K. 5000 lira M . K. 3000 dört oda bi 
ta.tlık bir hayat bir mutfak muh.tacı ta 
mirdir. 

S. (;oraklı No: 31-63 la.ne ar•aaı V.• 
4664.86 M. K. 2800 Üç oda bir m•tfaf 
ta,hlıı: •e a•lu. Saila.mdrr. 

S. Şayeate No : 31 -37 hane araaaı V 
IC. 300 lira M. K . 2300 üç oda bir ta4h1 

blr mutfak bahçe •e bodrum. Muhtac 
tamirdir. 

S. Şayeate No: 39.45 hane- arıaa V 
K. 2000 lira M. K. 1000 dört oda aralı~ . 
ve mutfak muhtacı tamirdir. 

Karşıyakadaki mebani 
S. E•lr.ibanka No: 44·68 hane aru.a 

V. K. 5333,33 M . K. 3200 5. 1. :ızo lır . 

dört oda aa,.ddr: odası mutfa.lıı: çamaıırL 
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lstanbulda da köy kanununun tatbikına başlandı •• 
Belediyede Mahkemelerde Vilayette 

Ekonomi 

Türk piyasasında 
Japon dampingiL, 

Köy kanunıJ S ' }}• J • 
Tatbikatı on posta mua ım erın isi, an 
Mecidiye köyü halkı 

1

haysiyetinirencide etti 
yeni şekli istemiyor 

Tasfiye işleri 
ilerlemektedir. 
Vilayet iskan idare.inde bütün 

doe,.alar tasnif eclilmiı bir h.tdedir. Köy kanunu üç günden beri 

k le . f h t k yahut ta Jstaııbulda tatbik edilmeğe bat a mu 8Ve yt e5 e me lanmııtır. Bu kanun Mecidiye 

J
,. , ve Kağıthane köylerini beledi-

tedbir almak azım.. 1 ye hudutları haricinde bırak-

Japon dampinıi iktıaadiya
. ıza. gittikçe daha büyük te
ır İcra eden bir mesele haline 
elıtıittir . 

Ankara'da 7 tetrinievvelde 
Opla.nacak olan Türk Ticaret 
e sanayi odaları kongreeinde 
11 nıesele ehemmiyetle ınev
ııu bahsolacaktır. 

Dün bu hususta kencliaile 
~~rü9tüğümüz Ticaret mektebi 
~İsi ınüderrislerindesı Hakkı 
tıihi Bey demittir ki: 
"-Japon rekabeti hakikaten 

lıı"h' 11 ıın bir şekil almıttır· 
Türk. Japon Ticaret muka· 

~elenaınesinin bir maddesinde 
ı, E:ğer iki taraftan biri diğerine 
l.r§ı damping yaparsa ifbu mu 

jhede ahkamı nazan dikkate a-
11111ıa.yarak dampinge maruz 
lııeınleket istediği tetblri alabi 
~eceği,, yolunda bir madde Mr 
ır. 

Dampingin manasını mali
l'et fiatından dun fiatle diğer 
lııenılekette mal aatmak olarak 
kabul edebiliriz. 

Japon Ticaret seqıisi müdö
l'ii bundan bir ay kadar evvel 
!!aıetelere beyanatta bulunur
ken: 

- HükOMetimiz fabrikalara 
llakliyatta, faaliyetlerini de
"anı ettirmek ve ihracat yapa
lıilmelerini temin için yardmı
tla. bulunmaktadır, demişti. 

Ucuz satabilmek meselesine 
Relince: 

1 - Maddei İptidaiye ucuz-
11ur. 

2 - Peıin para ile satış yap
dıklarından sigorta ve sair maı 
'l'afları yoktur. 

3 - Nihayet Japon sergisi 
l:ııiidürünün söylediği gibi Ja
l>on hükumeti yardım etmekte 
.ıir. 

Şu vaziyet Japonların dam
~İng yapmakta olduklarını ve 
niçin ucuza satabildiklerini gös 
lerir. 

ceğİ merkezindedir • . 
Gladiston zamanından be~ı 

Jngiltere iktısadi sahada en zı· 
yade liberal olarak tanınmışt~r. 

1 'ltere'nin bu yolda tak~p 
ngı k d'' k 

ed •. hattı hare et unya ı 
ecegı l'k ·ı 

tısatcıları tarafın~an a a a ı e 
takip edilmektedır • 

fzmirden ihracat 
Eylulün başmdan onuna kadar 

l . 'd 964 919 liralık ihracat ve 
zmır 'T • . 

b kabı·ı 431 351 liralık da ıt· una mu ' 
ha.lit yapdmıfbr. 

Merhun tütünler 
lzmir mıntakaıı Ticaret müdürü 

Ziya Bey bankalara merhun tütün
ler meselesi için Ankara'ya gitmit
tir. 

Tutün ihracatımız 
Ağuatos ayı zarfında memle 

ketimizden ihraç edilen tütün 
miktan 661,359 kilodur. Bu 
miktar temmuz ayına nazaran 
çok fazladır. ~'-

Ceyhan pamuk 
rekoltesi 

Mühim pamuk iatibsal mer
kezlerimizden biri olan Ceyhan 
ın bu seneki pamuk rekoltesi 
'hakkında ihracat ofisine malu
mat gel mittir. 

Bu mmtakanın bu seneki 
pamuk mahaulü 1,5 milyon ki
lo olacaktır. Bu miktarın bir 
milyon kilosu yerli koza ve 
250 şer bin kiloları da Amerika 
ve Mısır cinsidir. · 

Geçen sene bu mmtakanm 
mahsuJü bir milyon sekiz yüz 
yetmit bet bin kilo olduğuna 
nazaran bu seneki İstihsalit 
noksandır. 

Tütün 
Alınıyor 
Lehistan bu sene en çok 

Türk tütünü alacak 
Türk - Japon tic:uet muabe 

desi üç &ene için feshedilemez, 
o halde bükilloetimizin tetbir Lehistan rejisi bu seneki ib-
alınaaı lizımchr." tiyacı için tütün mubayaasına 
Himaye uıulü teklifi bq.lamıthr· Lehiataıı. rejisi bu 

tütünlerin mühim bir kısmmı 
İngiltere'deki son iktıHdl __ ..ı,. ··t" ·· !arak ı'ntı'bap et 

,...~ tu unu o -
ahval üzerine Mançister Tica- mektedir. 
ret -±tsı hazırladılt bir rapor-
da bugünkü vaziyete çare ola- Veril- malümata nuaran 
tak gümrük tarifelerinin tadil bu tütünün mubayaası için la-

k Zon 
'

elen paranın miihhn bir 
edilerek himaye sisteminin a- nk p 
bulünü teklif ve talep etmittir. kısmı Osmanlı Ba asının .a
lJınumi kanaat tnııiltere'nin riı merkezi, tarafmdan tedank 

neticede bu sistemi kabul ede- edilmekteıdır. .. ......... 
,., ....... , ............ u!JllJll." ~ .......................... " ........................... ,...... ~,, .... ~ . 

• 
Ziraat odası dün yenı 
I ntihaplar yaptı . 'h edilmit-

. Enver Beyler ıntı ap 
Vilayet Ziraat Odası yem d' Bundan batka Ankara'-

neyeti ~d~resi dün ilk içtimaını ~e: b~ ayın sonunda toplana-
aktetmıştır . • k I n Ziraat Bankası mer-

B . . d . mı ca o a 
k' . u. ıç~h~ a re~~·- ~u:~hap kez heyeti umumi içtimaı.na 
1 
atıp ıntı a ı ve ıger ın 1 hb s olarak Ramis çiftliği 

ar yapdmııtır. mura a . . 
Riyasete Halkalı çiftliği mü mutesarrıfı Mazhar Bey mtı

dürü Raşit, ikinci reis ve uı~u- hap edilmittir. Ziraat Odası 
---...... ~...:.,_, • .;_·'-'-'---..J• . . i si bundan ıon-

mıştır. Belediye bu köylerle a
li.kasını kesmiş ve köyler ken
di varidatlarr ile idare olunma
ğa başlamışlardır. Köylerde ye 
ni ihtiyar heyetleri intihabı ya
pılmıştır. Kağıthane köyünün 
vaı:idatı ki.fi olduğundan bu 
köy halkı vaziyetten memnun
durlar. Halbuki Mecidiye köyü 
niln varidatı ki.fi gelmemekte
dir. 

Belediye Mecidiyeden alaka 
sıru kestiği cihetle yol fenerle
rini ve çöpçüleri kaldırmak iste 
miştir. Halk ise buna razı olma 
mıt bazı makamata şikayet e
dilmiştir. Mecidiye köylüleri, 
köylerinin bu mali vaziyetin
den ve şehre çok yakın olma
sından dolayı tekrar belediye 
hudutlan dahiline alınarak Şit 
li nahiyesine rapt için te§ebbü
aatta bulunacaklardır. Vaziyet 
ali.kadarlar ta.rafından tetkik 
edilecektir. 

Belediye ikraz sandığı 
Bedestendeki belediyenin 

ikraz sandığı halka çok müfit 
olduğu anlaşılmııtır. Bu san
dık sayesinde birçok kimseler 
mallarını satmiyarak muhafaza 
edebilmektedir. Belediye bu 
sandığı ıslah ve teşkili.tını tev
si etmeğe karar vermiştir. Hali 
hazırda sandığın bin lira serma 
yesi vardır. 

Dünyada büyük 
Adamlar 

Dünyanm en büyük adamla
rına dair bir eser hazırlamakta 
olan İngiliz kadın muharrirle
rinden Madam Aleksandır Spe 
arman dün Sofyadan şehrimize 
gelmittir. 

Bu İngiliz muharriri seyaba 
tı hakkında demittir ki: 

- Büyük Gazi, Muıolini, 
Kromvel, Lenin ve Jul Sezara 
dair bir eser vücude getirmek 
için tetkikat yapmakla m91gu
lüm. Bu eseri ilkbahara kadar 
ikmel edecejimi ümit ediyo-
rum.'' 

Madam Aleksandır Spea,. 
man şehrimizde bulunduğu 
müddet zarfında Gazi Hz. hak
kında mal6mat toplayacaktır. 
Bugün Dolmabahçe sarayını 
ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Bartın at 
Yarışları 
BARTIN 18, (Milliyet) - Bartın 

C. H. F. idare hey'eti tarafından 

tstip olunan sonbahar at yarışları 
Bartmın Omer tepesi mevkiinde bu 

gün yapıldı. 
Ko,u ve mükafatları şu suretle 

tertip edilmitti: 

1 - Tay koşusu mesafe m. 2400 

mükafat T.L. 30 ,, T.L. 15, 2 -

Sür' at koşusu mesafe m. 4000 mü

kafat T.L. 75, mükafat T.L. 30, 

3 - Tahammül koşusu mesafe 
m. 5600 mükafat T.L. 150, mükafat 
T.L. 75. 

Bütün civardan, Adapazar ve Düz 
ceden koşuya iştirak için gelen hay 
vanların adedi 14 idi. 

Birinci kotuda birinciliği Hasan 
oğlu Mahmudun ikinciliği Saraç 
Mu•tafanın. ikinci koşuda birincili
ği Düzceli Mehmet Beyin ikinciliği 

lhsaniyeden Ahmedin. Üçüncü ko· 
§Uda birinciliği Düzceli Mehmet Be 
yin hayvanları kazanmıştır.,, 
Koıudan sonra pehlivan gÜreşleı-i 

yapılmıştır. Zonguldak meb'usları 

da gelmiılerdi. 

Gazi Hz.nin heykeli 
San'atkir Nejat Bey tarafından 

7apılan Gazi Hz. lerinin Bursa' ya 
•• Ü 

Müddeiumumilik bu iddia ile 
Sonposta aleyhine bir dava açtı 

Son Posta gazetesinin 17 1 Satılacak eşya 
~ifil t~rih~~ nüshasında çıkan Adliye emanet daireaindeki 
hır. k:u-ıkat?r, mu_al.limlik. ınea- 1 eşyayı cürmiyeden şimdiye ka
le~ı . ren~ı~~. edıcı mahıyette 1 dar sahibi çıkmadığından do
telakkı edıldıgınden Matb~at layı beı senelik müruru zama
kanununun 30 uncu maddeaıne na tabi olan mallar satılığa çı
tevfikAan Müddei umumilikç~ karılmıştır. Sahipsiz mallar a
mezkur gazete aleyhinde bır rasında birçok tabancalar, el
dava açılmıştır. Sonpoıtanın ' biseler ve bazı ev eşyası vardır. 

Halen, istihkak fazlan olanlara 
verilecek bonolarm gelmeai beklen 
mektedir 

Bonolar gelince sahiplerine tes
lim edilecektir. 

Yoklama bitti 
Eytam, eramil ve mütekaidin 

maaş yoklamaları için verilen müd .. 
det dün ak§am bitmiıtir. 

Teftişten avdet 
Miilki7e müfetti,Ierinden Şefik 

muhakemesine yakında birinci ! •• • • ,, 
ceza mahkemesinde başlana- ıMucadelenın el ılanları 
caktır. Matbuat kanununa muhalif 

Beraet etti ' görülerek intişarına müsaade 

Bey, Trakya'daki teftişatından av
det etmiıtir. 

Defterdarlık kursu 
Defterdarlık memurlar kursun

da dün Defterdar Şefik Bey, me· 

murlara vergi kanunları hakkında 

izahat vermiştir. 

Afyon piyasasının düştüğü e?ilmi~en ~üc~d.ele gazetesi
etrafında bazı neşriyat yaptı- ndı~ dagıtbtıgı el ı~anl.arına lmbasıdl-
g" mdan dolayı S p t aley- ıgı mat aanm ısmı yazı a ı 

on os a • · · b 1 ·ı· 1 b hine açılan da d·· "çüncü gı ıçın u e ı an arını asan 
va un u C · b bib" F 'k B ceza ma'hkemes' d be etle ezrı mat aa sa ı aı ey Zarar var mı? 
ın e ra 1 h' "dd · 'l'k neticelenmişt' a ey ıne mu eı umumı ı çe 

ır • b' d 1 
Şark şimendifer idaresinin 

geçen seneki hesabatı şirket ko 
miserliği vasıtasile Nafıa veki 
Jetine gönderilmiştir. 

• • A ır ava açı mıştır. 
Bır ceza ılanı Dava evrakı uçuncü ceza 

Tevzi ettiği ilanlarda baya- mahkemesine tevdi edilmiştir. 
Mukavele mucibince eğer 

tirket zarar etmekte ise Hüku
metçe tazmin edilmektedir. 

aızça bazı netriyata tesadüf e- Niyazi Beyin ölümü 
dildiğinden dolayı Mehmet Ki 
zım ecza ticarethll!lleli ve ilin
lan tab'eden matbaa sahibi a
leyhine bir dava açılmıştır. Mu 
hakemesi üçüncü cezada görü
lecektir. 

Sabık komiserlerden Niyazi Be-
yin ölümünün kaza neticesi olduğu 
müddeiumumilikçe teıbit edilmiş Balkan komitesi 
ve malumatlarına müracaat edilen. Çarşamba günü saat on bu
zevat serbest bırakılmışlardır. çukta Ticaret Odaaı Balkan ko 

.. ,,,,,, .. ,,,MllUtıııınıııııııııııııu .. ıııııııınıııııııı ..... ııııınıuınııınıııııınııınıııııHıı- mitesi İçtima edecektir • 

Gazi Hz.nin 
Taziyeleri 
Mısır kralına gönderi

len telgraf 
ve gelen cevap 

ANKARA, Hl A.A. - Mısır 
kralı Fuat Hz. lf~inin hemşi•eleri 
Prenses Emine Uanınun vefatı do-

( . . 
layısi[e Rei~içünjlıur1 Hz. lerile Mı-
sır kralı arasınıJ,,aşağıdııki telgraf
lar teati olunm"ftur: 

Ha§metlu Fuat 1, Hazretlerine 
Kahire 

Fehametlu Prenses Emine la
mail Hazretlerinin vefatını derin 
bir teesoürle haber al.lnn. Zatı hat
metanelerine en samimi taziyetlerİ· 
mi beyana müsareat eylerim. 

Gazi M. Kemal 

Türkiye Rei,.;cümhuru Gazi 

Mustafa Kemal Hauetlttrine 
Ankara 

Tarafı devletlerinden bana gön -
derilmit o1an ıutufkh telıraEname
den pek ziyade mütehaHia olduğu
mu an:ile bu eı-li zamanımda ba
na kartı gösterilen büyük alaka ve 
muha~~t aa.,rı için en har minnet
tarlık hislerimin kabulünü zatı dev 
!etlerinden rica ederim. 

Poliste 

Bir T ra'mvay 
Kazası 

Fuat 

Darülbedayi 
Temsilleri 

Motosikletle 
Devri alem 

1 Teşrinievf!elde temsille, 
başlıyor Dün Belçikalı bi, kız 

Darülbedayi 1 teşrinievvel- şehrimize geldi 
de almancadan tercüme edilen Motosikletle devri alem se-
Namus isimli piyes ile temsille- yahatine çıkan Belçikah sey
rine başlayacaktır. yah matmazel Jüstin 'iibesar 

Rejisör Muhsin B. bir hafta dün şehrimize gelmiştir. 
sonra Parilten şehrimize avdet Henüz 21 yaşlarında olan 
edecektir. Muhsin Beyin Darül bu Belçikalı genç kız bir mu
bedayiden ayrılacağı hakkında harririmize demiştir ki: 
ki fayialar belediye tarafından _ Japonyada uzun müddet 
tekzip edilmektedir. Artistler kaldıktan sonra Şaygona git
artık ücretli memur vaziyetine 1 tim. Beş ay evvel oradan moto 
girdikleri için maatlarını be e- sikletle seyah3 te başladım. Çin 
diyeden alacaklardır. Darülbe- Hindiçini, Hindistan, İran ve 
dayi biletlerini belediye matba Arabiatanı dolattıktan sonra 
aaında meccanen baatırmak is-
temiş iae de belediye bu teklifi Anadoluya geldim. Adana ve 
reddetmiştir. Çünkü Darülb~- Konyaya uğrayarak İstanbula 

vasıl aldum. dayi bütçeainde bilet bastır- . . . . 
k için ayrı bir fasıl vardır. Burada motosıkletımın tamı ma .

1 1 
.. 

Reklam faslı bu sene 90() li- n e meş:u um. 
radır. j Bir kaç gün zarfında gene 

motosikletle seyahate devam 
ederek Bulgariatan Sırbistan 
ve İtalya tarikile Parise kadar 
gideceğim. 

Maarifte 

Muallimler için 
kütüphane 

Seyahatte en büyük müşkü
l !atı lranda gördüm. Türkiye 

de çok kolay ve rahat seyahat 
ettim. 

Bu aeyahat bir spordan iba
rettir. Aldığım neticelerden 

k .. ço memnunum. 

1 Memleket Haberleri 1 

An karada 
Acı bir ölüm 

lstanbulun 25 muhtelif mın 
takasında, ilk mektep muallim 
!eri için tesis edilecek mesleki 
kütüphanelerin bütün noksnn • 
!arı ikmal edilmiştir. Kütüph>ı· 
neler tercihan yeni yapılan 
mekteplerde tesis edilmiştir. 
Maarif müdüriyeti kütüphane
lere birer muallim tayni etmi!
tir. Kütüphaneler tedrisat bıu-

Kar:ı!l'.ümrükten fürkeciye nare- !angıcı olan 1 teşrinievvelde 
ket eden vatman Şevki Efendinin mekteplerle birlikte açılacak
idareslndeki tramva7 arabasının ar- tır. Kütüphanelerden yalnız 
ka cephesinden atlayan Karagüm- muallimler istifade edebilecek, 
rük sakinlerinden Bandırmalı maran mesleki malumatlarını tevsi e
goz Hüseyin Efendi bafından mec- deceklerdir. 

Bir kadın tutuştu 
yanarak öldü 

ve 

Ankara'da Yenişehir'de feci bir 
vak'a olmuttur. 

ruh olmu~ bera'yı tedavi hastaneye 1 

kaldırılmışıtr. 

Bir müsademe 
Evvelki gün Ortaköy yolunda 

feci bi~ kaza olmuştur, Sultan Ah
mctte A kbıyıkta Keresteciler cadde. 
sinde 4"> numaralı hanede sakin Ada 
let Hanım Sultan Abmetten bısiklet 
le giderken yolda karşısına şoföı· 

Yaninin idaresindeki 2442 numaralı 

o,tomobil çıkmış ve sadameden Ada. 
let Hanım yere düıerek başından 

mecruh olmuş ve hastaneye kaldırıl 

mışt1r. Müsademeden sonra şoför 

Yani efendi de şaşkınlıkla direksiyo 
nu idare edememiş ve otomobili du

vara çarpmıştır. Neticede otomobil 

kıımen harap bir hale gelmiı şoför 

de elinden ve yüzünden Yaralanmr1-

Muallim mektebinde 
tedrisat 

Erkek muallim mektebinde 
bazı tamirat olduğu için tedri· 
sata başlanamamıştır. 

8 teşrinievvelde derslere baş 
!anacaktır. 

Müfettiş Besim Bey 
Maarif vekaleti başmüfettiş 

!erinden Besim B. vekaletle te
mas etmek üzere Ankaraya gi
decektir. 

Selim Sırrı beyin 
konferansı 

Selim Sırrı Bey radyo konferans
larının 36 ncııını bu aktam saat 7 
de verec.:ı.tir. 

11-kvzu: Hanımlann beden terbi-

Y enişebir' de Deliler tepesi deni. 
len mahallede oturan Zekeriya Be7 
bir müddet evvel dinamitle bir ku
yu kazmış ve artan bir miktar dina 

miti karısı Şerife Hanıma vermiı· 
tir. 

Şerife Hanım bir seneden beri 
rafta sakladığı bu infilak edici mad 
deyi kazara yere dökmüı ve ani o-

larak üzerine basınca madde infilak 
ederek Şerife Hammın elbiselerini 
tutuşturmuftur. Şerife Hanım SO· 

ğuk kanlrlığını muhafaza ederek Ü· 

zerine bir kova su dökmüşse de a· 
tet her tarafını yakmıttır. Şerife 

Hanım hastaneye kaldırılmışsa da 
vefat etmiıtir. 

Bir otomobil facias~ 
Ber&'ama civarında evvelki gün 

bir otomobil devrilmit yolculardan 
Y enitehirli Ali Rıza &y ölmüt üç 
kaduıla ıorôr ve bir erkek volcu 

d • 

Milli Tıp 
Kongresi 

Üçüncü kongre yann 
Ankarada açılıyor 

Hanım lıekimle,imizde tebli
gatta bulunacaklar 

ANKARA, 20 (Telolonla) -
Oçüncü miUi tıp kongresi salı pi 
Halk evi binaoıncla açılacaktıT. Kon 
greye bu sene dört yüz kadar h• 
kim ittirak edecektir. Şimdiye ka
dar kaydolan bu mikdan bulmuıtur. 
Kongrenin ilk celsesinde, Başvekil• 
den sonra, sıhhat vekili kongre re .. 
isi sıfatile bir nutuk söyliyecektir. 

Verilen takrirler okunduktan sonra 
celse kapanacaktır. 

Öğleden sonra on dörtte şehirde 
ve köylerde gıda meselesi hakkında 
müderris Server Kamil ve Zeki Na
§İr Beylerin rapoı·ları ile çocuklara 
gıda meselesi üzerine müderria 
Kadri Raıit paşa ile Hamit Osman 
Beyin raporları ckunacaktır. 

Bu raporlar üzerine kongre aza .. 
11 fikirlerini söyliyecektir. 

ikinci gün öğleden evvel rasi .. 

tizm mevzuu üezrinde Ali Şükrü ve 
muallim Murat lbrahirn Beylerin 
raporu okunacak ve müzakere edi .. 
Jecektir. Ayni günde serbest mevzu 
lar da konuıulacalctır. Bu sene ser· 
best mevzularda muaUim Ihsan Hil 
mi Beyin rasitizm kuş palazı teda
visi ve süt çocuklarında gogus 

ve karın ölçüleri hakkında tebliğatı 
vardır. Tevfik Halil Beyin in1anla
rın tegaddi ihtiyaçları, ınüderriı 

Hamdi Suat Beyin mide dahilinde 
teıekkül eden ecnebi cisimler, mu
allim Abdülkadir Beyin kola7on me 
tabolizmaıı, Mazhar Oıman 
Beyin kızıl aşııından ıon-
ra görülen anrefaliterler, 

Dr. Fahrettin Kcriın Beyin Türki
yede intiharlar, Aıım lsmail Beyin 
Türkiyede sıtma mücadelesi, Tev
fik lımail Beyin akciğer vereminin 
ıun'i punomoto1·aks ile tedavisinin 
umu:ni ehemmiyeti, haiz noktalar, 

Behçet Sabit Beyin tek böbn kli bir 
adamın böbrek lafları ameliyesi en
dikasyon ve neticeleri, Nurettin Be· 
yin müttenk kızıl ve kuf palazı afı· 
ıı, Sani Yaver B. in larengosel vak' 

ası, Şevket Aziz Beyin Anadolu ve 
Rumeli TürkJerinin morfo1ojiıi, 
Ahmet Şükrü Beyin kan gruplar~ 

Feridun Şevket Beyin mide çıbanla 
rının rezeksiyon tedavisi, Ahmet Ha 
mit Beyin Türkiyede kel ve halk 
tedavisi, Murat İbrahim Beyin eoki 
dirsek mafsalı çıkıklarınm 7eni bir 
usulle tedavisi, Fazıl Şerefettin Be· 
yin akciğer vereminin erken teıhiıi 
ve hemmiyeti, Refik Hüsnü Beyin 
tirahom, Zühtü Tevfik Be7in iki 
taraflı aun'i pinomotorakı, Emin 
Kitif Beyin yedi sene zarfında kan 
tiikiirme vak'alan tetk:ki, Fuat Sa
t.it Beyin fridmam aıısı, lsmail Hak 
kı Beyin yeni takma göz camları, 

Halis Tevfik Beyin tifus, Etem Va• 
saf Beyin kara idros bummsı, Tev
fik Beyin ı·asitizm ve radyoloji tel 
liğatı vardır. 

Bu kongrenin ilk hususiyeti de 

geçen kongreye i~tirak etmektle be 
raber tebliğat yapmıyan hanım he
kimlerimi:7.in bu cı;ene b2.z1 mühim 
tebliğata da iştirak etmeleridir. 

Hekim Kamile Şevki Hanım t:p 

fakültesi te~rihi marazi laboratuva 

rında hazırladığı lenfogran:.il~mato~ 

hakkında tebliğatta bulunacaktır. 

Verem sanatoryomu hekimlerinden 

Sabahat Hanım da verem üzerine, 
hekim Sıdıka H;,nım da umumi felç 
te mali.rya tedavisi hakk1nda konu

ıacaktır. 
Üç gün sürecek olan kongre 

müddetince halk evinde bir sıhhat 

sergisi de açılacakbr. Bu sergiyj 

sıhhat vekaleti hilili ahmer yerli 
ve ec::ebi müstahzarat yapanlarla 
tıbbl al&t ve edevat müesseseleri 

iıtirak edecektir. Kongre i.zası için 
buı1usl bir rozf?t yapılmıştır. Kongre 
nin ikinci günü Gazi Orman çiftli. 
ğinde bir çay ziyafeti verilecektira 
~~~ ... ......-.~~~-

Bern elçisi geliyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) 

Bern elçisi Cemal Hüsnü Bey yİr· 

mi güne kadar me:zunen memleketi. 

mize gelecektir. 

Muğlada zelzele oldu 
MUGLA, 20 A.A. - Bu ıa 

hah saııt 5 de garpten şarka bir 
zelzele olmuştur. Hasar ve za
yj yoktur 
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MlLLlYET PAZARTESi 21 EYLÜL 1931 

Jlilliyct 
Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

21 EYLÜL 1931 
• 
ır Japonlar ileri harekata devam ediyor 

r 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telcnıf adreııiı Milli7et, 

'otaııbal. --
T.W- ........nlanı 

~311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
C Türki1e için Hariç ip. 

1 a1hj. 400 kul'Uf 800 kurut 
6 .. .... • 760 .. 1400 .. 

12 .. fM; 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti seçen nullıalar 10 lıurut 

tur. a.- ve matlıaaJ• ait itler 
İçin mücliriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz llinlarm mu'uliyetiıü 
kabul etma. 

Bugünkü Hava 
Dtin azami hararet 22 , 

aıgari 18 derece idi. Bu
giin rusglr poyraıı:, bava 
açık. 

IFr• rifiJ 
Yerli malı 

Eveti Hepimizin dilimizde 
yerli malı 1. Likin bu lif ne de-
receye kadar elbise olup sırtı
mıza, botin olup ayajımıza ııe
çiyor bilmiyorum. Sırasına ııö

aı re bepimiıı: yerli malı kullan-
ar maktan balıaediyoruz. Kimse 

• A. kimsenin sırtındaki kumaşın 
• fabrikas1111 tetkike kalkı§amaz. 
1~ tl Hadnaşinaslık olur. Ben biri

. ni tanırım ki; gömleğine ka
az.ı dar dııanduı alır ... Veye getir 
r 1 tir ..• Geçen ııün ııenc böyle yer 

11 li malı meselesinden bahsedi
.. , lirken aöze kanıtı : 

ua~ - Monter, yerli malı sergi
e sine gittim ... Memnun oldum. 
ki Mükemmel frigolar var. Dört 
·, tane yedim .. Yerli gazozlardan 
le çtim. Bir kutu yerli sabunu al-

ar< lım .. Zaten hep yerli malı kul 
c anırım .. Evde Çamlıca suyu 

u' ı;eriz .. Havagazı, elektrik hep 

1 rerli .. Yalnız terkos zanrıede
ya im dışarıdan gelir değil mi? 
n ~lımda öyle kalmış.. Ya? .. 
bo )emek o de yerli! Ali, ili .. 

ıi fütünlerimiz yerli.. Ekmek, 
.hı n, et, yağ hep yerli, hep!. ln
nıı aallah böyle böyle iktısadi va 
k iyetimizi takviye edeceğiz .. 
nk •erli ıarkılar dinliyorum .. Yer 
ul gazeteleri okuyorum .. Kart 
ri ö vizitlerimi hep burada bas-
rrr rıyorum .• Yal ruz ( Guerlin) 

1 t>lrularının yerlisini bulama
' n• ,m ! Üst tarafı hep yerli hep! 
'"' em vazifemiz efendim .. 

\ Bu esnada elindeki Hollan· 
• sigarasını çeki,tirdi ve ce
nden bir Figaro çıkarıp oku

}( aya başladı ... Allah böyleleri 
ekaik etmesin! Yoksa yerli 

alı satan esnafın hali nice o
kl r? !. 

m Pasbrma 
a 

of Dünyada en samimi yemek 
leı dir derseler pastırmadır .. Bir 
fe re yediniz mi, inkir etmenin 
ı~ ıkMıı yoktur .. Kırk adını u
n• ktan bağırır •• 
4 Pastırmanın bu samimiyeti 
lı sebep acaba sannısak mı? .. 

in 

(Başı 1 inci sahifede) J 

li bir topçu ateıiodeo sonra bu sa. 
hah K wan-Ccang-Eze ıehrini iual 
etmiılerdir. Moukden tersaneai ile 
tayyare karargahı timdi Japonların 
eilne dütmÜttür. Japonlar, Çin'liler
den 450 aaker eair etmişlerdir. 

Japon askerleri bu sabah T ıin
gato' ela karaya çıkmııtır. Çinli me
murlar asayiıin temini için bütün 
tedbirleri almıılardır. 

Japon zayiatı 
TOKlO, 19 (A.A.) - Nanling 

mevkiinin zaptı esnasında Japonlar
dan 30 kitinin ölmüş ve dokıan ki
tinin de yaralannvı olduğu anlaşıl
nııtbr. 

Çin hiikdmeli protesto etti 
NANKIN, 19 (A.A) - Çin Hari 

ciye Nazın Japonya'nın Nankin orta 
elçiıi nezdinde tiddetli bir protesto· 
ela bulunarak Japon kuvvetlerinin 
muhaoamata derhal nihayet vcrmele 
rini ve hidiıeden evelki mevzilerine 
hemen çekilmelerini istemiştir. Hari 
ciye Nazın Japon hükômeti nezdin 
ele de ayni ıuretle protestoda bulun
ması için Tokyo' daki Çin mulahat
aüzarına talimat göndermittir. 

Bir Çin taburu mahvoldu 
TOKIO, 19 (A.A.) - Mukden 

tehri timdi tamaınile Japonların elin 
ele bulunınaktadır. Chaug Cbun 
civarında Japonların uiradıkları za

yiat 19 maktiil ve yinni iki yaralı

dan ibarettir. Çinlilerden on dört ki 
ti ölmüt, on üç kiti de yaralanmıt· 
tır. 

Manling'İn itgalinden evvel 
vukubulan çarpııma esnaımda bir 
Çin taburu hemen hemen tamamile 
mahvolmuttur. Japonlardan bir ki
ti ölmüt, dört kİ§İ de yaralanmış-
tır. 

Mukdt1n'den başka 
TIENTSIN, 19 (A.A.) - Japon 

kuvvetlerinin Moukden ve New
shang'ı iual etmiı oldukları haberi 
teeyyüt etm.ektedir. iki mahal ara-

············-·-·-·-····-.. ······-·········· .. 
Halbuki sarmısak hakkında: 

"Sarmıaak bile gelin olmuş 
ta kırk gün kokusunu belli et
memiş,, derler .Belki eoki sarını 
saklar bu derece ihtiyatlı idi
ler. Her halde yenileri kat'iy
yen böyle değil.. Hele pastır
maya girenler, oradaki diğel' 

kokulu ve baharlı unsurlarla 
birleşip öyle bir halita oluyor
lar ki; burun olsun da dayan
sın! Evvelce de mütalea e\ti
iim bir bahse bu münasebetle 
bir daha döneceğim.. lki şey 
vardır ki; İnsan yediğini itiraf 
etınez .. Rüşvet ve dayak!. 

Haydi dayak için bazı zahi
ri alametler de bırakır diyelim. 
Likin rüıvet ustalıklı yendi mi 
sezmenin imkanı yoktur. Dün
yada rütvetin aleyhine kanun
lar yapar, zecri tedbirler a
lırlar •. Yine bir türlü onune 
geçilemez. Bir ehli hüner çıksa 
da rütvete biraz pastırma çi
meni karıjtırmanm yolunu bul 
sa, o zaman da "rüşvet değil 
pastırma yedim,, der, diyecek 
siniz .. O halde şöyle diyelim .. 
Rüşvet yiyenin de pastırma yi
yen gibi hususi bir koku neş
retmesini temin etse dünyanın 
itlerinin - mlibalağa olmasın 
amma - üçte biri düzelir .. 

FELEK 
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~.BAŞI DÖNÜKLER 
lbrahim Necmi 

aındaki demiryolu miinakalib ke
ııilmittir. Japonlar, büyük bir muka 
vemete maruz kalmadan bu tehirle 
re girrniılerdir. Her iki taraftan pek 
az inııan telef olduiu söyleniyor. 

Pekinden bildirildiğine göre Ma. 
refal Shzog·Such-Liang, Japon or
dulannın Moukden'c hücum ettik
lerini bu ıabah ısat birde öğrenmiş 
fakat ıaat üçte haberlerin arkaaı ke
ıilmi!tir. Japonlar telgraf ve telefon 
hatlarını kontrol ediyorlardı-

Pekinde heyecan 
PEKiN, 19 (A.A.) - Amerika 

sefareti, Moukden' deki Amerikan 
konsolosundan bir telgraf almııtır. 

Bu telgrafta Mançuri' deki ecnebile· 
rin sağ ve salim olduklan bildiril
mektedir. Pekin'de büyük bir heye
can vardır, fakat Japonlar aleyhinde 
nümayiş vukuuna dair haber yok-
tur. 

ihtilaf Cemiyeti akvama 
aks~tti 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Cemi
yeti akvam meclisinde celae açıldığı 
vakit Japon mümeuili M. Y oıhuza
wa Japonya'nın Mançuri'de çıkan 

mevzii hidiıenin bir taknn ihtilal 
ve teşekküllere sebep olmamaıı için 
bazı tedbirler aldığını aöylemiı ve 
Japonyanın vaziyette aükUn hiııl 
olmasını temin için elinden geleni 
yapacağını sözlerine ilive etmiıtir. 

Çin müıneısili 'bu hadiıeye Çin 
bükômetinin ve memurlarmın sebe
biyet vermediğini temin etmittir. 

Şoförler 
Cemiyeti 

(Başı 1 inci sahifede) 

şoförlerin hakkını müdafaa et
meği muvafık görmüştür. 

İdare heyeti, bu mesele an
cak b:r kıum toförlere ait oldu 
ğu için, heyeti umumiyeyi top
lamağa lüzum görmemiştir. 

Yalnız idare heyeti azasın
dan Mehmet Namık B. eski o
tomobil sahibi olmak itibarile 
ucuz otomobil işinin başında 
bulunmaktadır. 

Kendisinin idaresi altında 
teşekkül eden 8 kişilik komite 
ucuz otomobil işine esaslı su
rette başlamağı istihdaf eden 
teşkilatı b<1günlerde bitirtcek 
ve müsaade için Dahiliye veka
letine müracaat edecektir. 

Komitenin projesine göre, 
müsaade alındığı takdirde şu 
tarzJa çalışılacaktır: Ucuz o
tomobil servisine giren şoför
ler 8 saat çalışacaklardır. Ma
amafih münavebe ile çalışılaca 
ğmdan her zaman Taksim, E
minönü, Karaköy gibi halkın 
mütekasıf bulunduğu yerlerde 
ucuz otomobil bulundurulacak 
tır. 

Bu şoförler mesailerine mu
kabil beşer lira yevmiye ile oto 
mobillerini komite emrine tah
.ııis edecekler, hasılatın fazlası 
bu işlerin inkişafına ve ileride 
şirket halini almasına hasredi
lecektir. Komite mesaiyi kon
trol edecektir. Teşkilata dahil 
şoförler şunları söyliyorlar: 

"- Ucuz otomobil işi ile a
lakadar toförler bu hafta için
de toplanarak, kat'i kararları • 
nı ittihaz edeceklerdir. Komite 

şimdi aza !'aY~ile ~guldür: ı T eslihat 
Otomobıllerı eski ve yenı 

olmak üzere ikiye ayrrmak ve M •• t k • 
lüksler için timdlki taksiyi mu u are esı 
hafaza ederek, diğerlerini ucuz 
latmak zaruridir. Çünkü eski
ler lükslerin yanında it yapa
mıyorlar. Tasnif mümkündür. 
Ucuz otomobil iti tahakkuk et 
mezse, bu, cemiyetin meselesi 
olacaktır. 

Hiç bir müşteri 5000 liralık 
lüks otomobile mukabil serma
yesi ancak 1000 lira tutan eski 
otomobile ayni fiatle binmez. 

Birinci senesi 5000 lira eden 
bir otomobil ikinci sene 3000, 
üçüncü sene ise 1000 liraya dü 
§Üyor. Dördüncü sene 300 lira
ya hurda halinde satınaktan 
başka çare yoktur. 

Zaten otomobilcilik yalnız 
fabrikalara kazanç temin edi
yor. Şoförlere hiç bir şey kal
mıyor. 

Tasnif yapılınca bu eski oto 
mobilleri ikinci smıf sayarak 
ilk saat açma, yani antre ücreti 
10 kuruş, sonra her kilometre 
için 15 kuruş alınması muvafık 
tır. Ancak bu tahdide girmek 
ihtiyari olmalıdır. 

Bu yapılırsa it adamları u
cuz otomobilleri diğer vesaite 
tercih edecekte;- ve otomobile 
binenler yüzde yetmiti bulacak 
tır. Milliyet'in otomobil mesele 
)eri hakkındaki makalesi §Oför· 
ler arasında çok memnuniyetle 
kartılanmıştır. 
iş otomobilleri muayyen mın 

takalarda olmalıdır. 
Şoförler bugünkü vaziyete 

göre, iki kısma ayrılmışlardır . 
Lüks sahipleri ucuz servislere 
aleyhtardır. Fakat, kendi aleyh 
lerine de olsa, itiraz etmiyor
lar ve zaruri görüyorlar. 

Zaten kendilerine çok tesiri 
olamaz. Çünkü tenezzüh müşte 
rileri ayrıdır . 

Otomobil işleri milli iktısa
da açılmış bir yaradır. Baştan 
başa muhtacı ıslahtır. Bir kı
sım eski otomobil şcrörieri de 
ucuz servis teşkilatına girmek 
istememişlerdir . fi" 

Otomobil işini hal için bü· 
tün şoförlerin bir şirket teşkil 
etme~i lazımdır. Bu da resmi 
teşvik olmak sartile yapılabi
lir . 

Otobüsler de bir zümre ha
linde cem;ycte girmek üzere • 
dir. 

B ı:ıbtalı fren yerine hidrolik 
ikamesi mecl:m•iyeti otobüsle . 
rin ka; ııyonct şeklin i olmasına 
sebep olmuştur. Bu da 2 mil
yonluk bir sermayenin işi bo
zulma~• demektir. 

Şoföl'ler cemiyeti plaka Üc
retlerinin motorün esas kuvve
tine göre alınması eski otomo
billeı-in zararına olması dolayı. 
sile bu ücretin otomobiller es
kidikçe azaltılması için beledi
yeye müracaat etmiştir . 

Cemiyet, birinci sınıf otomo 
billerden ayda on iki buçuk li
ra, ikinci sınıftan yedi buçuk, 
daha eskilerden bet lira alınma 
sını istemektedir. 

Cemiyet kazanç vergisinin 
her otomobilden ayni miktarda 
alınmaması, benzin sarfiyatı
nın esas tutulması için Maliye 
vekaletine müracaat etmiştir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
ları alaka dolayııile azadan olmadık 
lan halde davet edilmeleri mümkün 
dür. 

M. Marinius, reisin teklifine mü

zaheret eboİJtİr. 

ltalya murahhası M. Buero, Fran 
aamn teklifine ittirak ebnit ve son 
dakikada bu meaelenin ortaya atıl

maaına hayret eylemiştir. Muma
ileyh, cemiyet azası olmayan devlet 
lerin davet edilıneııinin kabul edil 

lenıiyeceği auretinde M. Maclariago 
tarafından aerdolunan mutaleaya it
tirak etmi§tir. Felemenk teklifi do

lay11ile Cemiyet izaaı olnuyan bazı 
devletlerin tqriki mesaisinden bir 
faide beldeniyoroa diğer lut'alardaki 

devletlerin de bu müzakerata iıtirak 
!erinin faideli olacağı münakaşa gö

türemez bir hakikattir, denilmekte
dir. 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Öğle· 
den sonra Cemiyeti akvam üçüncü 
komisyonunda, Cemiyeti akvama a
za olnuyao bazı devletlerin bu ko
miıyonun mesaisine ittirake davet 
edilmeleri hakkında zuhur eden ha· 

dise alıtam üzeri kapannuştrr. Bq· 
lıca hey'eti murahhasalar reiılerin· 
den terekküp eden meclis divanının 

iıtif81'esinden sonra, divan, devletle 
rin daveti hususunda cemiyet riyase 
tine vekalet vennitşir. Daveti takar 

rür eden devletler ııunlardır: Türki 
ye, Amerika müttehit cümhuriyetle 
ri, Brezilya, Arjantin, Kontarika ve 

Efganistan. Bu hükumetlere davet 
telgrafı çekilmiştir, 

Gelece1' hafta açılacak münaka
şnt, terki teGlihat konferanaının de
vamı müddetince, teslihatın timdi

ki seviyesini yüksctmemeğe matuf 
bir mukavele akti zımnında bazı hey 

eti murahhasaların tekliflerine taal
luk ~tmckıedir. 

Bu l<klifler M. Grandi'nin m.;.,. 
liste ir:ıt eylemiş olduğu nutuktan 

çık.·nıştır. Meclis divanı yapılacak 

davetlerin istİ§arİ mahiyeti hai:? ol

masını kararlattırmrştır. Kitibi umu 

milik bürosu Arjantin'e yapı]an da
vetin tamamen başka bir mahiyeti 
muhtevi olması lazım geldiğine bil
ha11a işaret eyleınittir. 

Filhakika Arjantin hükumeti Ak 
vam Cemiyetinin her hangi bir ko
misyonunun mesaisine istişari m.ahi 

1 yettc olarak davet edilemez. Çünkü 
bu hükumet Cemiyeti akvt1mın her 
hangi bir komisyonun mesaisine İf
tirak etmeğe ıalahiyettar bulunan 
bi.· azalığm ·sahibidir. Cemiyeti ak
vam umumi katipliği tarafından Ar
jantin bükUmetine &erek doğrudan 
doğruya ve gerekse mezkur hükume 
tin Avrupadaki mümeııUi vaııtaıile 
davet için gönderilecek telgrafta bu 
cihetin ıarahaten kaydedileceği te· 
yit edilmektedir. 

Teolihata fasıla verilmesi tekli
finin müzakereıine sah &Ünü başlan 
ma1t mühtemeldir. 

Murahhaslardan bir ç.oğu bu 
müzakereye bir takım yeni unıurla
nn hiç beklenilmediği halde dahil e 
dilmesinin faydalı knrarlar alınma11 
na az müsait bir hava vücude getire j 
ceği fikrinde bulunmaktadır. 

Yugoslavyada 
Neler 
Oluyor? 

(Başı 1 inci sahifede) 
nunlann tevhidi yüzünden ken 
dilerine birçok haklar temin 
eden yeni rejimden bir dere
ceye kadar memnun olmuşlar
dı. Fakat ötedenberi siyasi 
muhtariyete alışmış olan bu 
un.surlar, son zamanlarda dik
tatörlüğün şiddetli idaresine 
tahammül edememeğe başladı
laı, merkezin müdahale ve te
sirlerinden bıktılar. Onlar 
tam bir hürriyet istiyorlardı. 

Halbuki Belgrat ricali buna 
yanaşamıyorlardı. Unsurlar 
arasında hürriyet temayülleri
ni bastırmak için merkezin 
tazyikleri arttı. Bu hal hürri
yet taraftarlarından bir kısmı
nın Avrupaya kaçmalanna, bir 
kısmının da başladıkları kur
tuluş faaliyetine daha gizli ve 
müessir surette çalışmalarına 

sebep oldu. Bu boşnutsuzluk, 
esasen zayıflamağa başlıyan 

diktatörlük rejimini sarsmağa 
başladı. Gün geçtikçe bu mem 
nuniyehizlik, memleketin her 
tarafına dağıldı. lktısadi buh
ran dolayısile, asıl Sırp halkı
na da kolay sirayet etti. Bu- · 
nun üzerine kral; iktısadi 
buhranın memlekette uyandır
dığı umumi hoşnutsuzluğu 
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mektt!bi edebiyat muallimi mu 
kait kaymakam Mehmet E 

Beyfo oğlu ve Tıp Fakültesinin 
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Te'gr.ıf: 
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Vasiliki, şeytan gözlerile 
Ahmet Nebilin sevimli yüzüne 
bakıyordu. Gencin geçirdiği 
tereddüdü pek ali anladı. Tat 
lı tatlı gülümsiyerek Beyin 
9apkasını aldı: 

nındaki kızı tanıttı: 
- Size takdim edeyim, de

di, lisenin bu seneki mezınıla
rından , Nemika Srrrı Hanım, 
Uzak akrabamdandır. Muhte
şem Hanımefendiye ııetirmİ!· 
tim. 

1 
nin hemen yanındaki bir san
dalyeyi ııösteriyordu. 

tuyorsunuz: Isır Ke:" aj.e tıı
zır elbiseler vardır ki insana 
belki ısmarlamadan daha iyi 
yar-.ır. Sonra da bugünkü 
ııenç hanımlar yeni hay;ıtı ya. 
pan kuvvetlerden biridir. 

Tuhaf bir kızdı bu Nemika 
Sırrı Hanım: Boyu uzun, vücu 
du adela sıskaydi. Yüzü koyu 

- O! Maşallah Ahmet Ne esmerdi. Elmacık kemikleri 
bil Beyefendi! Siz buranın yo fırlamıttı. Çenesi uzun ve siv 
lunu bilir misiniz? riydi. Bu yüzün üzerinde yal

- Estafurullah, Hanıme- ruz göz çukurlarının ta için-
fendi . den bakan atef gibi kara göz-

- Buyurunuz. Daha iyi ki 
var bunlar. Onlar buradayken 
darılmaz size .. 

- Yoksa sokağı mı yanıldı ler insanı çekiyordu. Bir er-
nız ? kek gibi yerinden kalkarak Ah 

- Nedemek efendim? Bil- met Nebile elini uzattı: 
hassa ziyaretinize kottum. - Müşerref oldum, Beye, 

- Çok şey! Ne ise, ,öyle fendi. 
buyurun, bakalım . - Şeref bendenize ait, 

Muhtetem Nihat Hanıme- efendim. 
fendi sinirli sinirli gülüyordu. Ahmet Nebil, dönüp Şeyda 
Ahmet Nebil biraz şa,kındı. Kamil Beyin elini aıkarken 
Hanımefendinin, hemen yanı Muhtefem Nihat Hannnefen
batına oturan, kendisine acır di : 
ııibi tatlı tatlı gülümsiyerek - Buraya buyurun Ahmet 
bakan Semiha Nazmi Hanı- Nebil Bey . 
mın ellerini öptü. Retit Bey, Dedi. MuhteJem Nihat Ha 

OA•N' 2o OAMLA ALMAK KAf ıoıR nin hükmü ol<nır. ·---

Ahmet Nebil, CM'aya oturur 
oturmaz, kulağına eğildi: 

- Yoksa bu küçük Hanı
mın yanına mı oturmak istiyor 
dunuz ? 

- Niçin, efendim? 
- Karaları pek seviyorsu-

nuz, galiba da .• 
Ahmet Nebil, taıın nereye 

atıldığını hissederek, kızardı. 
- Hayır, efendim .. Yani .. 
- Sus, sonra konufuruz. 
Rqit Bey, açılmış bir söze 

devam ederek, Semiha Nazmi 
Hanıma hitap etti: 

- Evet, Hanımefendi, yeni 
mektepten çıkan Hanımlarla 
buııün bayatın içinde olanlar 
araudaki fark, ısmarlama elbi
se ile hazır elbise arasındaki 
fark gibidir. Onlar yeni Tür
kiye hayatını çocuktan benim
sediler. Biz ona sonradan, vak 
aların zorile girdik. 

Semiha Nazmi Hanım, na
zik ve sevimli tavırla, cevap 

Şeyda Kamil Bey, hemen 
kavuk salladı : 

- Öyle ya, öyle ya! doğru 
hanımlarımız senelerden beri 
asrilik için çalıttılar . 

Neydi efendim o eski devir
lerde kadınların eteklerim. 
tuvaletlerine hükumetin boyu
na karıtmaaı ? 

Re9it Bey, hiç istifini boz
madı : 

- Esvapçı dükkanında ba
zen böyle bir tesadüf olabilir. 
Fakat cemiyet nizamında öyle 
şey yoktur. Hanrmlarımızın 
yeni hayatı yapmış olmalarına 
ııelince, evet, bugünkü hanım
lar yaşadıkları hayatı yaptılar. 
Fakat bu ha.yat yarınki Türk 
hanımının yaşıyacağı hayat 
deiii!dir , 



- !J 

Yeni neşriyat: 
Yeni tabiiyat dersleri / 
M:ünir Raşit B. ilk mekteplere 

tıahsus olmak üzere yeni tabiiyat 
dersler· . . ı · b' ı ısım 1 ır eaer vücude ge-
lırıntştir. 

Beşiktllf 

D1K1S YURDU 
Kayıt devam ediyor. Biçki 

ve dikiş öğrenmek isteyen Ha
nımların 28 EyUile kadar açık 
olan sergimizi görmeleri el-

zemdir. 
Akaretler No 62 -·· 

• 
MiLLiYET PAZARTESi 2'1 EYLUL 1931 5 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 ------
.... ( • ... • 

ı =-~-------------~ · 
1 

SEY KJ:'.:)Ef:' Aiı\J .-- D.ııma Genç --.~:ı -~ MEKTEPLiLER 
, Kalmak i11te,.seniz bcYKOZ Ku ndura ve diba-

Merkez acenta : Galata Köprü ha 

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 

dar zade han 2. 2740. 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

aile muhitinizi şenlerıcı iriniz gat fabrikasının yeni model.de 

NASIL 
şık. zari f M EKTEP ÇA NTA-
LARI, evrak çantaları , 1-asetler •••• ve yemek sanlaları .. 

Arzu ve eksiklerini temin 
sure tile 

Uzun vade basit muamele 
S ı ıl tanhım•m Dik ran yı . ı l lan 2 1 

Genç Mektepliler: Bu ilı
tiya~larınızı yerli malından ve 
Türkiye Sanayi ve Maadin Ban
kası fabrikalarına ait: 

ZA Y! - Bu sene Eyüp Orta mek
ltbinden aldığını t"9diknamemi kay 
bcttim. Yenisini alacağımdan hük
tnü yoktur. 307 No Safi. 

Hava kıtaatı için toka, bü
yük ve küçük kopça maden ke 
mik ve mat düğme fermejüp, 
makara, tela saten muşamba 

mukavvadan ibaıret on üç ka
lem malzeme 23-9-931 çarşam

Askerf fabrika· ba günü saat 15 te Fndıklıda 

(EGE) 22 Eylul Salı ıo 
da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. .iANTIR JENERAL ---

Kayseri<leki kıtaatı askeri- 1 

yenin senelik ihtiyacı olan sa
de yağı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. İhalesi J 

30-9-931 Ç<11'şa.mba günü saat 

18 de Kayserlde Askeri SA. 

AL. KOM. nunda yapılacaktır. 
Ş lstanbul yedinci icra memur/u- Yerli Mallar 

ıar ilanları.._._.,. ın. o. K. SA. AL. komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartna
mesini komisyonda görmeleri 
ve ihale saatinden evvel te
minatlariı.e .kiomisyonda hazır 
bulunmaları. (310) (2553) 

, ~undan: artnameyi görmek istiyenle- L 22 Eyllll Salı Tırabzon 
rin hergün ve mu"'nakasaya işti postası yapılmryacaktır. . p Pazarı 

Paris Darülfünunundan mezun 

Dit Tabibi 
Mehmet ifat Bey 
Cağıloğlunda KıpılJ fınn karŞı· 

sındıki muayenehanesinde hasıalo 

rını knb11I '" tedavi ermekr..dir 

lsıanbul lir.inci Ticaret llabk· 
rnesinden: 

D. A. Mango Efendi tarafından 
Doyçe Oryant Bankaıına merhun 
bulunan 182 adet Arslan hisse se
"•datında satılmasına makam• riya
Setçe karar verilmiş Q)makla23-9-931 
tarihine müsadif Çarşamba günU 
saat ıı de Esham ve Tahviınt Bor
sasında satılacağından talip olanla
r.., yevm ve vakti mezkürda mahal
linde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Beyoğlunda Mısır Apartımanın

da 17 numarada mukim iken elyevm 
ikametgahı meçhu.I Madam La Ba
ron Depereye. 

lstanbul üçüncü icra Memurlu
ıiundan: 

Türkiye İş Bankasına, bilezik, in
ci kolye. yüzük kolye zümrüt reh· 
ncderek istikraz eylediğiniz 1128 
lirann 31-12-929 tarihinden itibaren 
her üç ayda bir heöap ve Tesillınale 
kalbedilıınek üztte 6CR"Vi % 9 faiz 

ve SO lira ücreti ve 1/ 2 komisyon 
Yekilet ve masarifi icr'aiye ile bir
likte temini tah<Oili için menkul relı
nin paraya ~vrilmeeİ hakkında 
930 4269 nusna~a ile vaki takip ta
lebi ilzcrine tanııfmıza gönderilen 
ödeme emrine verilen meıruhattan 

iPrametgahınızın meçhul bulundu

ğu anlaşılmış ve il!nen tebligat icra 

500 ton Gazöl. 
Yukardaki malzeme kapalı 

1 zarf ile 14-10-931 de saat 15 te 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 

şartname i~in her ~~ ve mü
nakasaya .girmek ıçın de o 
gün teminat ( teklifat) ile mü

racaatı. (4151) (2530) 

*** 
8 kalem tezgah ayrı ayn veri-

lecektir 
1 adet freze tezgahı; 
1 adet su sertlik taısfiye ciha

zı ayrı ayrı verilebilir. 
Yukarıdaki malzeme ayrı ay 

rı aleni münakasa ile 23-11-
931 de saat 15 te ihalesi yapı

lacaktır. Taliplerin şartname 
için her gün ve münakasaya 
girmek için da o gün teminat 
ile müracaatı. (4149) (2529) 

Kilo Cinsi 
600 Toz şekeri 

1500 Kuru barbunya tasuliyesi 

400 Pirin~ 
300 Sabun 
150 Zeytin yağı 
600 Zeytin tanesi 

1500 Bulgur 
1000 Nohut 
1000 Kuru faeulye 

50 Biber 

1000 Tuz 
100 Salça 

1500 Mercimek 

100 İrmik 
100 Reçel 

100 Beyaz peynir. 

Barut F.b.ları muhafız Bölü-
sına karar vcrilmiıtir. ğü için yukarıda nevi miktarı 

Tarihi ilaıı-dan itibaren bir ay , yazılı on altı kalem erzak ve 
zarfında dai.reye müracaatla bir iti- Aske.rl Sanatlar me-ktebi için 
raz -dermeY""n ey.lemediğiniz ve ani 300 k"l l-'-. ı o gaz ayn ayn pazar ..... 
l~ki~. eden >'.i~'. gün i?ınde mez-· la satın alınacağından satmak 
lur odemedigınız taktırde hakkı- . . 1 · 26 9 931 · . . ıstıyen erın - - curnartesı 
>ıızda temaınen muamelitı ıcratyeye 

günü saat 14 ten 16,30 ya kadar 
devam olun<H:ağı ödeme emri ma-
kamına kaim olmak üzere ilan olu- Tophanede Askeri Sanatlar 

nur. 

Pertevniyal Vakfından: 

Şişlide tzzat Paşa soka.ğında Val 
de apartmanının, 8, 11, 12 numaralı 
daireleri birer sene müddetle ve 
Yi rmi gün için aleni müzayedeye ko 
nulmuştur. Taliplerin yevmi mü
zayede olan Teş. Evvelin onuncu 
r.umartesi günü saat on altya kadar 
İstanbul Evkaf Müdiriyetindc Per
tevniyal idaresine veya idare En
cumenine müracaat eylemeleri. 

(2536) 

mektebinde müteşekkil satın 

alma komisyonuna gelmeleri 

lazımdrr. (2640). 

ZAYİ - Gelenbevi Orta mektebin
den 929 senesinde aldığım şahadet
nameyi zayi ettim. Yenisini alaca
ğrmdan hUkmü yoktur. 154 No Hil
seyin Nezihi. 

ZAYİ - 895 numerolu şoför vesi
kamı kaybettim. Y eni .. ini alacağım
dan hükmü yoktur. Yedikulede şo
för Mehmet Hüseyin. 

araya çcvrilm.,.;ine karar verilen 
rak edeceklerin teminat ve l Bahriye Vekili sabıkı İhsan Beye 
teklifnamelerile vakti muay- "~~1-~•-••••••9':. ait İş Bankasında mahçuz bulunan 
yeninde Kayseride mezk' A emdar Zade Mehmet - ı 1583/ 1692 nwna.ralı beheri birer adel 
K . ur Vapurları Jik on 72574/1692 numaralı be-

om. mtiracaatlan. (279) Lüks ve sen· Karaden:~ ~ heri onar adetlik kırk ve 88938 nu-
(2272) Postası maralı elli 10939/11945 numaral:ı be 

ıt: * • 

ndan tedarik ediniz ... 
İstanbul: Balıçekapı Birlnci Va 

kıf Han. 

Beyoğlunda: Elhamra sineması 
aırasınqa (Sabık Strongi!o) 
Yerli M.Jlar Pazarı. Çatalca müstahkem mevkii 

için un 23-9-931 çarşamba gü
nü saat 14 te Fındıklıda ili 
K. O. SA.AL. KOM. da pazar 
Irkla alnacaktit". Taliplerin şart 
namesini KOM. da gömıeleri 
ve: ihale saatinden evvel temi 
natlarile KOM. da hazır bulun 

Kolordu kıtaatı için .zeytin 
ve o9aşağıda hizalarında gös
terilen tarihlerde Fındıklıda 
K. O. SA. AL. KOM. nunda 
pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin şartnamelerini KOM. 
da görmeleri ve ihale saatin
den evvel teminatlarile KOM. 
nda hazır bulunmaları. (~35) 

Bülent VAPURU heri birer adetlik yedi 77513 numa-
21 Eylfil ralı on 90949 numaralı elli iki ce- j •u••••••mmm•D 

Pazartesi man l67 adet Türkiye İş Bankası suııanahmet 4 ünciı Sulh Hukuh 
hi"se ıtCnetleri ile 245 numaralı İ1 1 mabkemesinden: 

günü akşam saat 18 de 
SİI\keci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancrk, Samsun, Ünye, 
Ordu: Gireson, Görele, Vak 
frkebır, Trabzon, Sürme
ne, Rize ve Mapavriye azi
met ve avdet edecektir. 

Bankası Hi98e senetl«i açık arttır- Muddei vilayet idarei hususiyes· 

maları. (308) (2551). 

ma u.sul>le tehrihalin 24 üncü per- vekili Tahsin Yesari Beyin r.lÜd· 

sembe günü sat ikiden itibaren ls- dei 5.leyh Fatihte Cırçırda Hacı ı 

tanbul Esham Borsasında bilmüıa- Haian Bostanı karşısında 12 numa· 
yede satılacağı hazır bu1unacak me ralı hanede Mukim Esat efendi 
muruna müracaat olunması ilan olu- aleyhine ikame olunan 1160 kunı .. • matlubat davasının cari muhakeme· • • * nur. 

(2649) 
1 -------------1 sinde muddei aleyh mezkür haneden = 
1 lstaııbul ikinci lilas memurlu- çıkup bir semti meçhule gittiği FaI'kı fiatı ifayı taahhüt ede

miyen Müteahhide ait olmak 
üzere 167,600 .kilo -Odun pazar
lık suretile alınacaktır. Talip
lerin şa-rtnamesini okumak ve 
münakasaya iştirak etmek için 

. taliplerin 22 Eylfıl 931 Salı gü 
nü saat 14 te Komisyonumu
za müracaatları. (333) (2647) 

• • • 
İzmitteki ıkıtaat hayvanatı ih
tiyacı iç.in 436000 kilo arpa ve 
aynı miktar yulaf kapalı zarf 

usulile münakasaya k<ınmus

tur. İhalesi 29-9-931 tarrihi;e 
müsadif Salı günü saat 14 te 
lzınitte asken satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şart 
namesini görmek istiyenler 

her gün :komisyonumuzla İz
mitteki komisyonda görebilir

ler. İhakye iştirak ede<:ek ta

liplerin aııpa için 1635 ve yu

laf için de aynı miktar temi
natlarile T<icar~ Odasından 

musad<lak ehliyetnamelerile 
ve teklif mektuplarile mezkur 
ıkomisyona vakti muayyenin
den evvel müracaatları. (289) 

(2384) 

Ot 22-9-931 Salı günü saat 
15,30 da • 
Zeytin 22-9-93 t Salı günü saat 
16 da. 

*** Yulaf ve arpa ayrı ayrı şart-
namelerle ve kapalı zar.Ela mü 
nakasaya ık<ınmuşt'llr. İhalesi 
29-9-931 Salı günü saat 14 te 
İzmitte Askeri SA. AL. komı
syonunda yapılacaktır. (Şart-

nameleri komisyonumuzda 
mevcuttur) taliplerin şartna

me almak ve münakasaya gir
mek üzere teminat ve teklif 
namele-rile mezk\lr komisyona 
müı:acaatları. (287) (2357) 

••• 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentasi
ne müraoaat. Tel. 21037. 

LLOYD TRİESTİNO'nun 
VlENNA 

Muhteşem ve lüks vapurile 

Atina'ya 
seyahat 

Birinci mevki 80, İkinci 60, İkin-

ni keonomik 40 lira. 

Galata rıhtımmdan hareket 2.J 
Eyini Perteml>c saat 10 Pireden av 
det 4 Teşrinievvel. Fazla malü
mat almak iıteyenkr, Galatada 
Rıhtmı caddesinde No 27-29 da N. 

A. Konstantinidis .a.ccntalığına mü

ğundan : 

Adres: Gala tada Voyvoda cadde
.sinde 18 Numaralı ma~azada '!&P
kacı Mihal Yerornnimcıııı efendi. 

Bali.da ismi ve adresi yazılı olan 
zatın iflası açılıp tasfiyenin adi şe
kilde yapılmasına karar verilmi~ ol
duğuadan 

1 - MüfU.ıten alacağı olan veya 
Junanların alacak ve iddialarını i~bu 
Junanlarm ala.ek ve iddialarını işbu 
ilan-dan bir ay içinde eyyamı res
miye müstesna olmak üzere her 
gün ıııaa.t 13 buçuktan 18 ze kadar 
Sultanahmct'de vaki adliye bina
sında icrayi vazife eden ikinci iflis 
dairesine g"1erek alacaklarım kayt 
ettinnclcri, vıe senet ve defter gibi 
delilleri her ne iec bunların asıl 

veya müsa<idak suretlerini vıermcle-
ri, İzmir Müstahke-m Mevkii i- rac:aat edebilirler. 

çin rezzaki üzüm kapalı zarfla Telefon: B.O. 3126. 2 - Müfli<ıc borç.lu o.lanJarın 
münakasaya konmuştur. İha- _ ·--- _ yukarıda gösterilen müddet içinde 

[~~~?.~;.~:~~'. ~NJm ~~;Et~E~.~~ 
mesini almak ve münakasaya 

1 evrakını her ne suretle olu.ru olsun 
• ek · · klı"f KARADENİZ / elleriıxlc bulunduranlar ister şalıiAı 

gınn iızere temınat ve te POSTASI ,.._ ister banka ve oair müeıosise olsun 
namelerile !zmirde mezkw s ) amsun I bfuuznlkaalmarm iık"zerindeki hakları mah-
KOM. na müracaatları. (334 sartile o malları ayni 

(2648) 
1 

j milddet içinde daireye vormcleri, 
Vapuru 21 Eylul 1 vermulerw cezai talcibat ve mesu-

Devlet Demıryollan idares i i anlan 1 

1 

p azartesi ; ~~e~:~~~:yac;~~"' ı::::~n::~ 
m3hrum kalacaklarının bilinmesi, 

günü akşamı Sirkeci rıhtı- j 4 - 3 teşrinievvel 931 cumutesi 
günü saat 14 tc yukarıda yazılı 

olan iflas dairesinde alıocak.lıların 

ilk içtimaında hanr bulunmaları ve 
müflisin milşterek borçlulariyle 
kefillerinin ve borcu tekeffül eden 

Haydarpaşa kömür talunil ve tahliyesinin kapalı zarfla mmdan hareketle (Zon-
1 guldak, İnebolu, Samsun, 

münakasası 5 Birinci teşrin 931 pazartesi günü saat 15 te da- Ordu, Gireson, Trabzon, 
re Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa Rize iskelelerine uğraya
veznelerimizde beşer iraya satılmakta olan şartnamelerde ya- , rak H O p E ye gide-
zılıdır. (2518) cektir. 

Teklif edilen fiatla.rın yük::ı:ıiği dolayisile feshedilen , ro- i VAT AN 
morkör tamiri münakasası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinci : 
Teşrin 931 Pazar günü saat 15 te İdare merkezinde yapılacak- : 

tır. t 

Tafsilat Ankara vıe Haydarpaşa veznelerinde üçer liraya sa- ; 

Vapuru 23 Eylül 

Çarşamba 

11 
&ir kimselerin içtimada bulunma
ğa hakları olduğu ilin olunur. 

ı ! ____ _ 

1 Beyoğlu d-ör_d_ü_n-cu-.. --su_l_b_h,ukuA: 

1 mahkemesinden: 
Terekesine mahkemece vazıyet 

olunan müteveffiye madam Mari
nin uhdesinde bulunan Bcyoğlunda 

mahallesi muhtarı ve mubaşırı tara
fından davet-namesinin zahrına ve
rilen meıruhattan anlaşılmış ve yir- ı 

mi gün zarfında ilii.ncn tebligat icra 
sına karar verilmiş olduğundan ve ' 
muhakeme 10-10-931 tarihine müsa-
dif pertembe günü eaat 13-30 a talik 
kılınmış olmakla yevmi mezkürda 
bizzat ve yahut bir vekili musad- oı 

dak göadermesi aksi taktirde giya-
1 

ben Tliyet olunacağı teblig' maka-
ı ı 

mına kaim olmak üzer.e itan olunur. 

ikinci icra Memurluğundan: f 
Bir borçtan dolay• mahcuz ve 

ısatılması mukarrer 95 Çeki Meşe r 
odu.nu 24-9-931 talihine müsadif ' 
perşembe günü saat 12 den itibarrn t 

Fındıklıda 8, 10. 12, nu. lu odun ve ı 

kömiır deposunda aatılıocağından ta ı 

lip olanların yevmil mezknrda 
931-2850 dosya numaraaını hlmilen ı 

mahallinde hazır bulunacak memu-
l • ı:a müracatlıorı ilin olunur. 

--:~"-".":--:--~-~----· 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 
ı 

Uzun 9e11eJerden beri nerede ol- 1 ı 

duğu malüm olmayan doktor Kons- 1 
tantin Makridiye ait olarak Galata 
da Karaköyde Melek hanında :nev- ' 
eut üç demir kasa ve şezlong ve 
masa ve sairedcn mürekkep eşya 

22-9-931 sali günü saat 17 de açık 
arttırma stirctiyle satılacaktır, ta~ 

!ip ola~ların mezkOr gün ve eaatta J 
mahallınde hazır bulunmaları lüzu-. 1 
mu ilin olunur. 

lstanbul mahkemei asliye ikinci 1 

hukuk dairesinden: 

Çanakkale Nafia Baş ul=k" ol=şHID~•I·:· :»lıdrr (2:9) • A i 

mühendisliğinden: .Isparta VılayetıD_aımı 
1 

günü akşamı Sitlceciden Bostan mahallesinde Şiırlı:et soka-
harelketle (Zonguldak, ine ğında 35 nı.mıaralı hane maiH in-
ıbolu, Samsun, Ordu, Kire- hidam oMuğundan enkazı kaimon 
S<J!l, Trabzon, Sürmene ve açık arttırma auretiylc rüsumu del-
Rizeye gidecektir. !aliye ve .ihale pulu müşteriıine 

Milli müdafaa vekileti deniz avu 
katı Sami B. tarafından !stanbu!da J 
Vefada Kerimpas.a arsasında Hacı 
Fazil efendi hanesinde mükim Ayi
şc H. Aleyhine mektep ücretinden 
490 lira 38 kuruş tahsili hakkında 

ikame olunan dava üzerine tebliıY ı I 
olunan liyıha mahallesi muhatara~' 
m tarafından mümaileyhanın mez
kQr haneyi terkederek ikametgahı
nın meı;bul .:ılduğu şerhiyle iade 
kılınmıştır. ve müddei vekilinin ta
lebi üzerine ol baptaki .layıhanm 
müd.deialyha Ayişc hanrma tarihi. 
ilandan itibaren bir ay zarfında ce-1 
vap vermek üzere tahkikat hii.kim
llğince ilanen tebliğine karar veri-

1 

lerek bir nusha<ıına mahkeme di
0 

vanhaııeeine talik kılınmı! oldu
ğundan keyfiyet H.U. M. K. 142 in
ci ma-ddesi hilkmiine tevfikan ilin 1 -- Canakkale - Balıkesir yolunun vilayet dahilind~ ve Encümeninden: 

muhtelif-·mahallerde inşa edilecek olan beher adedi 
2
T
601 1 '.r~ 16 

·re· kulübesi 10 esrınıev-
kuruş bedeli keşifleri dört adet tamı ı · ~ . 

. k .. e 21 EylUl 931 tarıhınden 
ve! 931 tarihinde ihale edılme uzer f !ile yeniden 
. 'b . . .. "dd tle ve kapalı zar usu 
ıtı :ıreıı yınnı gun mu e 
münakasaya konulmuştur. 

• • • ..ı~ ki r teklif mektuplarım ve 
2 - Münakasaya ıştıra:k ~e e . t on beşten 

T · · el cumarte:Sı .saa 
muvakkat teminat 10 e:ırınıevv . . rtn meyi görmek 
evvel Çanakkale Vilayetine tevdılerı :'e. ~~ ~üracaat eyle-

r .1• . . 1 N f" B ...mühendıslıgıne ve ta sı at ıstıyen er a ıa a,.--

meleri. (2655) 

Ticaret işleri Umum Mu.'du"rlüg~ ünden: 
. "'ml rine göre tescil edilmiş 

30 İkmci Tetrin 330 tarihli kanun hüku e . . ş kiye F.ranıuz .. r (Metnalık• ar 
olan ecnebi tirketlerind n Fransız tabııyet 1 

.. aatla Şirketin Bey-
Banka11ı) am Türkiye umum vekili bu ker~ '."ura: tatili faaliyet etti
oğlu Tali şubesi<ıin 1 Ey!Cıl 931 tarihinden ıtı~~ edileceğini bildirmiş 
ğini ve tasfiye5inin Galata Merkezi tarafından 1ın 'rketc ve icabında 
olmakla mezkür tali şube ile alikası buluna.~lar şı ıemeleri ilan olu-
t "d" !" - .. e muracaat ey stanbul mıntakası Ticaret Mu ur ugun 
nur. 

Dr. RHORUNi_ 
·· vı e 

! - Bedeli keşfi sekiz bin sekiz yüz otuz üç lira kııık beş 
kum§ tan ıbaret İsparta - Dinar yolunda 2 .J-889 ila 46+ 000 ara
sında muhtelif kısımlarda yapılacak tamiratı esasiye kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile münakasaya iştirak edecekler erbabı 
vukuftan olduklarına dair Nafıa dairelerinden muta şahadet
name ve Ticaret odası vesikalarını ve sahibi sennaye olup bu 
gibi inşaatta ıbuhınmamış ve bu kabil inşaattan anlamadrkları 
takdirde inşaatın hitamına kadar müteahhit taliplerin refa
katlerinde bir fen memuru bulunduracaklarına ve bu fen me
murlarıııın mukavelenameyi müteahhitlerle beraber imza ede
ceklerine dair müteahhit ve talipler Noterden musaddak bir 
teahhütname itasına mecbu·rdur. 

3 - Teklifnameler kaç liraya talip olduğuna dair birinci 
maddedeki sarahat dahilinde yazılarak talip tarafından imza
lancak ve mühürlü bir zarf içerisine konup zarfın üzerine talip 
ismini yazacaktır zarfı kapryacaktır. Zarf başkaca teminatı 
muvakkateye ait banka teminat mektubu ile ikinci maddede 
istenilen resmi evrakla beraber diğer mühürlü bir zarf içerisine 
konacak ve işbu zarf üzerine teklifnamenin yalnız işe ait 0 1 .. 

duğu işaret olunarak mühürlenecektir. ' 
4 - İhale muamelesi dört teşrinieVt•el 931 pazar günü saat 

on beşte İsparta Daimi Encümeninde icra edilecektir. 
5 - Fazla tafııila talmak istiyenlerin keşifleri göreceklerin 

· 'n 1 nur. 2609). 

Fazla tafsilat için Sir- 1 ait olmak üzere 23 eylnı 1931 Çar-
keci Yelkenci hanındaki şamba saat 8,30 da atılacaktır; ta-
acenteliğine müracaat. l li.p olanların mezkilr gün ve ıııaatta 

Tel 21515 mahallinde hazır bukınmalart lll-

•••••••••••- zumu ilin olUlllUr. 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
İstatistik müdürlüg" ü için lüzumu olan eta" 1 ki 1er pazar ı a yap 

tınlacaktır. Talip olanlar keşif evrakını gönnek için her gün, 
pazarlığa girmek için de 45 liralık teminat akçesini bankaya 

yatırarak alacakları makbuzla 22-9-931 salı günü saat on beşe 
kadar Levazım müdürlüğüne gelmelidir. (2641). 

lstanbul Deniz 
yon undan: 
Kilo 

Satın alma komis 

6000 Kuru üzüm Açık Münakasası 13 Birinci Teşrin 931 S. llde 
6000 Kalem Boya malzemesi Açtk Münakasası 13 Birinci 

Teşrin 931 saat 14 te 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı Malzemenin hizasında 

.gösterilen gün ve saatte açık münakasası icra olunacağından 
şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
cakların yukarıda yazılı münakasa gün ve saatinde temin ti _ 
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Satm Alma K · a a omısyonuna 

müracaatları. (2644 ). 

olunuc. • 

EyDp Sulh Hukuk Hikimliginden. 
Müddei Raif efendi vekili Şefi~ 

Beyin müddaaleyhler Nikoli, Yorgi 
Lfi.zari,!stefo,Boriz efendilerle 1va 
na hanım aleyhlerine ikime ettiği 
izaleyi şuyu davaunın muhakeme 
sinde müdaaleyhleriıı ikametgah 
!arı meçhul bulunduğu mubqırı v< 
mahalleoıi Heyeti ihtiyariyesi taraf 
larmdan verilen f<>rhten anlaşılmış 
"" hukuk uauli muhakemeleri kanu 
nunun (141) ve (147) inci maddele 
ri müc:ibiııce ilinen tebligat icı-ası 
na karar vedl.miş ve muhakem 
8-10-931 saat 11 re talik kılınmış 0 
duğuı:wiım mczk(lr gün ve aaatc mal 
kemeye gelmeleri ve yahut bir ve 
kil göndermeleri akıi takdirde mu 
hakemenin giyabcn icra kılınacağı 
ve ilin varakalarmdan bir nushu 
nın mahkeme divanhanesine tali· 
olunduğu llSn olunur. 

AYAl<LARI TERLEYENLERE 

HiDROL 
TERı.e KOKUYU DCRHAL KCSER VUCUOA 
ZUAR VERMEZ HU ECZANf0E BULUNUi 
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Leyli ve f • L• • Nişantaş 
• Nehari eyzıye 15851 Tel.B.0.4039 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel F eyziye Li9eaine müracaat ediniz. 

- Türkiyenin en eski huausi mektebi. T·esis tarihi 1885 

ARNA VUTKÖY'ÜNDE 

Amerikan Kız Koleji 
Kayıt muamelltı her Salı ve Cw .. hrt aaat 9 1/2 dan 

11 1/2 a kadar Kolejde icra olua-ktadır. 

Şitli - Oınnanbey 

Yeni Türkiye Me~te~i 
Yuva • ilk· Orta 

Franıı:ı:ca ve İnailizce liaaıılan kw haliııde 
· ve itina ile tedris edilir, 

Kayıt dev• m etmektaclir 

Yüksek Mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muamelesinin hittmK olan 24 Eylul 931 Per

~embe günü ak'8Dlll'a kadar mektebe kaydü kabul 

edilmiş bulunan talebe meyanından mektebin leyli 

kadrosuna göre alınacak leyli talebe miktarını te

frik için yapılacak olan müsabaka imtihanı 28 Eylw 

931 pazartesi günü sabah saat (9) da . 
ıcra edileceği 

cihetle alakadaranm mezkUr gÜn. ve aaatte Gümüısu

yunda kain mektepte h~ır bulunmaları lüzumu ilan 

olunur. (2534) 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Orman mektebi birinci sınıf kadrosu ik
m:ıl edilmiştir. Kayıt ve kabul muamelesi kapanmıştır. 
Müracaat kabul edilmiyecektir. (2619). 

Eskişehirde Tayyareciliği Temsil edecek 
bir abidenin inşası hakkında 

1.- Bu abide 50:60 ebadında bir bahçe içerisine rekzedile
ccktir. 

2.- Abidenin heyeti urnıuniyeı;i yerli mermerden olup eze
rine mermer veya tunçtan Tayyareciliği temsil edecek bir 
heykf'l konacaktır. 

3 - Kaide şu şekilde olacaktır: 
A - Şühedanın cenazesi için alt katta zeminde beş adet hazır 

mezar yapılacaktır. 
R - Kaide: bir daire olacak ve dairenin dahili duvarlan ke

miklerin konacağı müteaddit hücrelerden teşekkül ede
cektir. Hücre kapakları mermeııden olup üzerine her 1 

şehidin künye ve avaıkibi yazılacaktır. 
C - Kaide etrafı mermerden balusturaklarla çevrilecektir. 
E - Kaide üzerine mermerden çıkılacak ikinci bir kaide yapı 

lacak ve bu kaidenin altı köşesine de tayyareciliğin ta
rihçesi ve temsili, şühedanın künyeleri hakkedilecek bir 
tarzda yapılacaktır. 

-! - Bu ikinci kaide üzerine 6 :8 metre i<rtifaında bir sütun 
;ekzedilip bu sütun üzerine de tayyareciliği temsil edebilecek 
bir heykel konacaktır. 

(Bir tayyare ile kanatlı bir kadın ve saire olabilir). 
5 - İşbu abidenin resmini yapan müessise veya zavata inti 
'ıap edildiği takdirde dört yüz lira nakdi mükafat verilecektir. 

6 - Abidenin ccanibe karşı bile bir hissi ihti<am telkin 
edecek mahiyette olması meşruttur. 

KIZ-ERKEK 

Enverpaşa mektepleri 
Şi,U son tramvay istasyonunda 

Leyli, Nehari - Ana, İlk, Orta 
Şubeai: Erenköy'de yalınız ilk kısım, nehari 

Her iki ınektepte kayıt devam etmektedir• -

Elaziz Belediyesinden: 
Elaziz "Belediye riyasetinden 35 ıbin 819 lira bedeli keşifli 

Elizız belediye sinema ve kulüp binasının inşaatı 20-9-931 den ' 
itfüaren yirmi g(ln müddetle kapalı zarf usulile münakasaya 

• 1 

konulmuştur. İhale tesbit edilen şeraiti dahilinde Elaziz bele· 
diye enciim=i tarafından yapılacaktır. Taliplerin mimar veya 
mühendis olması meşruttur. Evrakı keşfiye ve şeraiti ihale 

hakkında malfimat almak için Elaziz belediye enciımeni katip 
liğine müracaat olwıur. Taliplerin ilan edilen ibedeli keşif üze
rinden 7,5 teminatlan ve ehliyeti ve fenniye vesikaların muiı

tm teklifnameler ile birltkte yevnii ihale olan 10-10-931 cu
martC6i günü saat 16 ya kadar Eliziz belediyesinin enciime
nine müracaatları ilftn olunur. (2636). 

lstanbul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

20,ÔOO kilo pirinç ı Kapalı .zarf usulile iha1cıııi 22 eylfıl 931 salı 
günü saat 10,S da. 

15,000 ,, nuhut: Açık münakawa ıusulile ihalesi 22 eylfıl 931 
salı günü saat 14 te. 

5,000 ,, şekerı Açık münakasa ueulile ihaletıi 22 eyltll 931 
etılı günü saat 16 da. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı erzakm hizaeımhı gösteri
len gün ve saatte kapalı zarf ve açık münaka6a usullerlle iha
leleri iora kılınacağından prtnamelerini almak istiyenlerin 
her gtinve venneğe talip olacakların hizalanndaki gün vesaatte 
teminatları ile birlikte Kasımpaşa'da Denir: Levazımı Satın 

alına komisyonuna münı.caatlan. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 3. üncU Ketide 

11 TEŞRİNiEVVEL 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
100,000 Liradır 

Ayrıcaı ( 40.000, lS.000, 10.000, ) Lirahk 
İkramiyeler v.!J:' (S0.000) Ltrahk bir Miikifat. 

v•rclır. 

2 Numaralı Gireson Jan-:
darma Efrat Mektebi 
müdürlüğünden: 

Harmanı 
tasarrufla yapmak için: 

Fordson kullanmalı 
YENi FORDSON ' OAKI 

TEKEMM0LATTAN BIRKACI 

...... - Daha kuvvetlidir. OclO puHu~u 
kolıylıkl• celcebilir 

Yağlama usuUI - SOzgeç ilavesde ıslah 
edilmlftit 

İflial - Dafi ite mOcehhez yOlıı.sek leYet 
tOrlO bir Bosch ma"yetosunun 
llAveslle isfAh edllmi,ur 

freol• - Dlok adedi tozylt ad•ldlölndon 
daha mOessırdır 

Solutfftı tertibatı· Kayı,ıa hareket eden bir 
au tulumba$ı it~vesıle lsllh edilmış.tır 

DirefcliJln - Takviye edilmistir 

HaYI fihresi - Oıha mOkemmel 
Yaylu• - On tarafa takılmıt olan yay 

mOkemmel bir yaylanma temin eder 

' 
Hasat bıtiyor. harman bqlıyor i kuvvei muharrikeyi 

kira ile tutmak icap ederse bu ış çok pahaf·.va 

malolur Halbuki bu masraf Fordson sahıplerı ıcır: 

çok daha azd ı r , butdayı en ıyi neticeleri temın 

ederek biçtikten sonra harmanı d a en ucuza mal· 

edecek ofan y ıne fordsondur Ziraate muteallik 

hiçbir ış Fordson'u earıı avlıyamaz . Gerek tarlada· 

ki gerek çiftlikteki kudreti hiçbir zaman zaaf nedir 

bilmez. Fordso,-. dan lyı Uf&k yoktur, onu iş başında 

bir görunce derhal hızmetindan istifade temın etm• 

fi dü,uneceksınız. Her hangi bir Fordson acentaaı 

mariretlle yapılacak tecrUbe meccanidlr 

Ford<;on 

Leyli ve Nehari 
K· :ı: ve Erkek lnkilap Liseleri 1 t~~ ~ ·~m~:!~ 

Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 
Resmi ders programlannı tamamen tatbik ed~r. Ecnebi lisan tedrisatı, ec~ebi mekteplerine kafi ı ven lıizum 

bırakmıyaoak bir mukemmeliyeıtedir. Talim ve terbiye heyetleri mem\ekttimi%ln en güzide muallim \O mu· 
rcbbil<rinden mürekkeptir. Ana ve babı yavrularını lNKILAP LiSELERiNE her hususta tanı bir cnın i\ e• 
v._. huzuru kalple teslim edebilirler. :Mufassal Jzalınam ~ vcrecetlniz adreşe gönd erilir) 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 20019 

Türkiyede her li~anda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

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

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 ........................ 
iktisat Vekaleti 

Balıkçılık işleri müfet
tişliğinden: 

İdaremizin altı aylık ihtiyacı olan 800 ton ev
safı şartnamede muharrer maden ıkömürünün kapalı zarf usu
lile mübayaası mıikarrerdir. İhalesi 4-10-931 tarihine müsadif 
pazar günü tam saat on buçukta Balıkçılrk Müfettişliğinde icre 
kılınacaktır. Şartnameyi almak istiyen taliplerin cumartesi. ve 
salı günleri Boğaziçinde Balta limanında İktisat V ekftleti Ba
lıkçılık işleri müfettişliğine müracaatları ilan o1ıuıur. (2510). 

Galata' da 10 Sınıflı 
• Avusturya» 

''SANKT 
GEORG,, 

Leyli, Nehari Kız Mektebi 
Son sistem tadil edilen 

mekte.p kayda başlamıştır. 
Tedrisat Almanca.dır. İngi · 

llzçe en meşhur İngiliz mua!
lime tarafından tedris edilmek 
tıc ve olveçhile Fransup da 
temi 1 edilmektedir. Fi atlar her 
sene olduğu gibi pek dıı'l ciu·. 

7 - Taliplerin daha fazla tafsilat taleplerinde bizzat Es-
kisehir Hava mektebi kumandanlığına müracaatlan ve tevcih j (2) N~~aralr ?.ir~son Jandarm~ r:ıektebin!~ 931 ve kıs~en 
edilen suallere cevap olarak tavzihan ilan olunur. (2523). 932 senesı ıdaresı ıçın 12-9-931 taırıhmden ıtıbaren aşagıda 

cins ve miktarı yazılı mevat iaşenin 3-10-931 tarihine müsadif 

Sıhhat ve İçtimai muavenet veka
letinden: 

r.l•ki n 
ile ı"m 
men şe r ı 

halin de 
i nıal edi 
len l'Rl 
R.~ ı;: rı 
rn • l:>ıça 

# ASRI cumartesi günü saat (14) de' münakasai aleniye suretile ihale-
si icra kılınacağından itaya talip olanların yevmi mezkurda Basrada kolera hastalığı hüküm sürmekte olmasına binaen 

K f 1 A t l k 1 k · .. ti l"z m 'lA buradan gdecek olan bütün taze S""'Ze ve meyva vesairenin 
ve taze ve kuru hurnıa ve mümasili gibi maddelerin ithalleri-On Or U Par iman ar 

i 
m
01

euntuerp. (s2a6t3ıı6ı)a ma , omısyonuna mırracaa arı u u u ı an - ... 

Maçka'nın en havadar mahallinde köşebaşında inşaatı hitam bul.ın 
ve nezareti fevkaladeyi haiz ve her türlü konforu bilhassa 14 metro 
tulünde üç buçuk -;,,etro arzında gtniş emsalsiz terasa ve balkonları 
ihtiva eden (Narmanlı apartımanları) Asri, lüks gayet mu
vafık şeraitle Teşrinevel iptidasından itibar<0n kiraya verilmekte 

olduğundan muhterem halkın ziyaretlerine küşat edilmiştir. 

Edirne defterdarlığından: 
On beş bin liTa kıymeti muhammeneli İnoz nahiyesinde 

"18 93J." dönüm ve 408 zira miktaruıdaki İnoz namı diğeri 
Beylik konı ile maruf koru ve mera temliken sekiz sene ve se
kiz taksitte satılmak üzere 2-9-931 tarihinden itibaren "30" 
gün müddetle kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye vazolun
duğundan taliplerin jo 7 ,5 kuruş depozito akçelerile yevmi iha 
le olan 2-10-931 tarihine kadar Keşan Malive dairesine müra
caat etınelerin~n ilan olunur. (2545' 

unuz?" diye bağırmış. T~;\r-A~kara telefonu 

Kilo Cinsi , nin men'ine karar verilerek Umumi hıfzıssıha kanununwı El-
2000 Sabwı linci maddesi mücibince Gümrüldeııe tebliğat icra kılındığı 

8000 Soğan alakadarlarca malum olma:k üzere ilan olunur. (2597). 

fahvil Satışı 
Tahlisiye Umum 

dürlüğünden: 

•• mu-

Rumeli Tahlisiye mıntakasının merkezi olan K.umköyünde 
Nurettin Hüsnü Beyin 2442 nıunaralı borç senedile ve 397 "Kilyosta" pazarlık suretile müceddeten bir garaj yaptırılacak

adet Rumeli Demiryolları tahvili terbini suretile istikraz etmis t ır. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

olduğu sekiz yüz lirayı vadesinde tediye etmemesine mebni Garajın bedeli keşfi 2304 liradR". 
<kendisine alelusul ihbarname tebliğ edildiği halde yine tesvi- Evrakı keşfiyesi Galata rıhtımında Maritim hanında Tah-
y ei deyn eylemediğinden mezkur tahvilattan borca kifayet ede lisiye Umum Müdürlüğündedir. 
cek mikdarın Sandrk Heyeti huzurile 29 Ey!Ul 931 tarihinde Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 21 Eylfil 931 tarihine 
esham ve tahvilat borsasında piyasaya göre satılacağı ilan [ müsadif pazartesi günü saat on dörtte Tahlisiye Umum Mii-
olunur dürlüğü mübayaa kornieyonuna gelmeleri. (2344). 

OAN 2o DAMLA ALMAK KAFiDiR 

lan aynı cinse ve değişm ez hır 
keskinliğe maliktirler. 

PROBAKı 
Tırat bıçakları 

l LAN 
OMNİOM ŞARK SINAİ 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Hisse senedatına 8 numaralı ku· 

pon mukabilinde 10 kuruş verilece· 
ği ve işbu mebliğm 1 Teşrinevvel 
1931 tarihinden itibaren Galata'da 
Banka Komerçiyale İtalyana gi~e
lerinden tccviye olunacağı ilin olu· 
illi&'. 

İstanbul, 15 Ey!Ql 1931 
(İmza) Mccliai İdare 
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MiLLiYET MATBAA.Si 


