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Siyası tefrika: 37 • •• 

KARA BiR' GUN 
lsian/;ul nasıl işgal edildi? 

.Aziz Hiidagi 

l. MiLLiYET ÇARŞAMBA 30 EYLOL 1931 

HARöCt HABE:RlblER 

~ Paşanınyüzünebaktım 

Bir Alman - Fransız iktısadi 
komisyonu teşkil edildi 
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Oedi ki: "İlk vapurla seni İzmire 
Fransız nazırları Berline hareket ettiler ... 

göndermeğe karar verdik,, 
- Siz lzmire gideceksiniz. 
- Benim evim lzmirde de-

ğil ki, Beyefendi, dedim, fakat 
galiba bu sözümü işitmedi, çün 
kü o çoktan uzaklaşmıştı. Ak
§am üstü Muhafız Pata çağır
dı. O zaman Harbiye Nezare
ti olan şimdiki Darülfünun 
meydanının dış kapısının sağın 
daki daireye geldim. Paşa iti
zar etti .. 

- Bizim elimizde bir ıey 
yok, oğlum, dedi, bak Fran
sız Cenerali ne yazmış. 

Ve bir kağıt uzattı. Sadare 
te yazılan tezkel'enin sureti ay 
nen şöyle idi: 

"Yüzbaşı Aziz Hüdai Beyi 
size teslim ediyorum. Bu za
bit mutlak surette mücrimdir. 
Derhal latanbuldan tebit e
diniz, muhakeme ve tecziye e 
diniz. Nereye teb'it ettiğinizi 
ve ne ceza verdiğinizi bize bil
diriniz.,. 

Pa~anın yüzüne baktım. O 
devam etti: 

- Harbiye Nezaretine ay
rıca bir tezkere daha yazılmıf. 
Bu sebepten Müstetar Paşa 
senin eve gitınene müsaade et
medi. tık vapurla seni lzmire 
göndermek için emir aldık. O
rada Divanı harp olacaksın. 

- Şu halde, Paşa Hazret
leri, dedim, beo evime gitme
den, ailemle görüımeden, et -
ya ve sairemi almadan hemen 
hareket edeceğim? 

- Evet, batta verilen emİ!' 
de tahtelhıfız gönderiniz deni· 
yor. 

Müvazenemi tamamen kay. 
betmittim. T abiatnna hiç uy
mıyan bir sesle bağırdım: 

- Hayır, Paşa Hazretleri, 
Müsteşar P&§a beni o ıekilde 
gilndermiyecektir. Beni F ran
sızlar idam etmedi, fakat siz 
itaatsizliğimden dolayı idam e 
diniz . 

Pa§a sert bir mukabelede 
bulunacak yerde ,efkatli bir ba 
ba tavuru aldı. 

den ibarettir. Hakikatte teczi 
ye edilecek bir cürüm değil, 
takdir edilecek bir vatanper 
verlik vardır. Bir taraftan şek 
li muameleye devam ederken· 
diğer taraftan Aziz Beyin mü 
nasip bir vazifeye tayinini ve 
kendisinin serbest bıraktlması 
m rica ederim.,. 

İtgal ordularının rütpe ve 
makam tanımaksızı hakaret, 
tevkif, işkence ve hatta F ran 
sız müstemlekelerine teb'it gi
bi bütün Türkler hakkında 
yaptıkları terrör sıralannda 
Paşanın göze aldığı bu tehli
ke, bu yüksek feragat unu
tulacak mertliklerden değildir. 
Vakıa o tarihten yedi sekiz 
sene sonra Paşayı Ankarada 
gördüm ve varlığımın tarihin
de işgal ettikleri mukaddes 
sahifeden bahsettim. Fakat 
bununla vicdanımda ödenmiş 
bir borcun ferahlık ve sükfuıu 
vücut bulmadı ki.. Bende yal 
nız bir teselli ve emniyet var 
ki o da Türk vatanının sessiz 
yuvalarında çok yüksek zeka
ların, çok yılmaz vatanperver
liklerin ve vatandaı aşkı taşı
yan ruhların mevcut olduğu
nu ve bunlann her zaman, 
her tehlike anında meydana çı 
karak bizi kurtarmağa kafi bir 
kudret olduğunu bir kere daha 
görmek olmuştur. Muhafız Pa 
tanın bana tevdi ettiği evrak 
ve verdiği müsaade Cenerale 
bildirilseydi biç ıüphe yok ki 
Fransız sefarethanesinin önün
de yalnız ben değil, Ahmet 
Fevzi Paşa da kw-!una dizilir
di ve belki de yalnız o! 

Paşanın elini öptüm, kağıt 
!arı aldım ve emirlerini aynen 
ifa edeceğime söz vererek ayni 
dım. Daireden çıkarken , inzı
bat zabiti Fransızların iade et
tiği emanetlerimi verdi, evime 
geldim • 

Bizde sansör 
Sansör diyince matbuat 

Mülakatın 
Neticesi 

Bir karar halinde 
neşredildi 

BERLIN, 28 A.A. - Alman '"' 
Fransız nazırları, müzakerelerini sa
at 19 da ikmal ve atideki kararı ka
bul ebnişlerdir: 

Avam 
Kamarası ------Mac Donald feshi 

tarihini 
bu~ün bildirecek 

LONDRA, 29 A.A. - M. Mac 
Donald, parlamentonun hangi tarih· 
te kapanabileceğini pazartesi günü 
söyleyebilmek mevkiinde bulunaca
ğını beyan eylemiştir. Mumaileyh, 
bundan sonra Avam kamarasında 

bir kabine içtimaı yaptırm.ıştrr. 
Başvekil, bugün kral tarafından 

kabul edileceğinden bu kabine İçti

mamm net_iceleri hakkında sükut ile 
davranılmaktadır. Bu hidiıeler, bü-

M. Lava! ve M. Briand, M. Brü
ning ile M. Curtius'un Paria'e icra 
ettikleri ziyareti iade etmek makss
dile Berlin'e gelmi,lerdir. Mumailey 
biına, aynı zamanda evvelce yaphk
ları müzakerelere ameli bir netice 
vermek istemişlerdir. Her iki hüku
metin mümessilleri, memleketelri a
rasında müteakip ve eınniyetli mü· 

beti ' · · h daki ı.--1 kumet ve siyaşete ait kararuzlıkla-
naıe er .. esııı uıuıun -..aı ı- .. 
ca maksatlarında mutabık balundnk 'ı nn sonunun gelmiş bulunduguna 

1 .. ah d ı · ı hali dair ihtisaslannı teyit eylemekte ve 
armı muş e e ey emıJ er ve , . 

h d d .. ka lam ı b h 1 başlayan haftanın ve bılba15a çar-
azır a unyayı P tf o an u - ı · · "' · ı · · · h 'ki t raf ıaınba ırününün memleket ıçın kat ı 

ranın ıza esı ıçın er ı a ın gay . ... 
---" · · t 'k d k I neticeler vadeylomekte oldugunu te-ret ve mcaauenm eşn e ere umu 

- b tahfif t f h kiki t db' 1 ınin etmektedir. M. Mac Donald, 
mı aza ı e ma u a c ır-

1 · t "bre -" 1 • ' kralın tasvibine hangi kararJarı va-
erı ara• ırrnamn mu m va:uı-e erı 

T 1 d L'? 
ni teşkil etmekte bulunduğunu ıör- ze ecet<tır • . 
mü !erdir. M. Lloyd George başta olarak hır 

§ iol blok görülecek midir? 
Nazırlar, bir Orgal'iıme teıisi ve LONDRA, 28 A.. A.. _ M. Mac 

müsbet neticelere varabilmek i~in Donald, Avam kamarasında parla
bu Organisme'ye oldukça emin bir mentonun feshi tarihini 30 eylulde 
mesai usulü bulmak lazım olduğunu 
tasdik etmişler ve bu hususta alika
dar daireler mümes&illerinden mÜ• 

rekkep ve muhtelif iktısadi faaliyet 
ıubelerine mensup mümessillerin de 
ittinık edecekleri bir Fransız - Al
man komisyonunun vücude getiril
mesi lüzumunda ittifak eylemiıler

dir. Bu komisyonun mesaisi her iki 
bükfunet azalan tarafından idare o
lunacak ve daimi bir umumi katip 
munenetine mazhar bulunacaktrr. 

bildireceğini söylemiştir, 

M. Snooden n~ diyor? 
LONDRA, 28 A. A. - Meb'us-

!ar tarafından sorulan suallere ce • 
vap veren M. Snowden, ahiren ln
giltere' ye ikraz edilmit olan 80 mil
yon lngiliz lirasma ait komisyon ve 
ilan maıarifinin 1,047 lnıriliz lira11· 
na baliğ olmuı olduğunu söylemiı

tir. Bundan sonra mumaileyh, bükil· 
metin katiyyeh fazla banknot ihraç 
etmemeğe karar vermiı olduğunu 

ve lııgiliz lirasmın muvakkat mahi
yette olan t~ıiıe'nüçleı-lne fazla e
hemmiyet atfetmenin dojiru olmadı
ğını beyan etmiıtir. 

1 
Liret gittikçe düşüyor 
NEVYORK, ?.8 A. A. - Liret 

bugün biraz daha düşmüştür. Nev
york borsaımda saat 13 te 100 lirete 
mukabil 4 dolar, 95 sent verilmittir. 

Çinliler 
Galeyanda 
Japonlar bazı yerlerde 
örfi idare ilan ettiler 

LONDRA, 28 A.A. - Noxs 
Cbronicle gazetesinin Hong-Konıı'
dan iıtibbarma göre vali William 
Prll şimdiki ahval dolayısile bir be
yanname neıretmittir. 

Gönüllü lngilizlerden mürekkep 
bir kıt'a ile bir tank bölüğü seferber 
edilmiıtir. lki lngiliz tOl'pido muh
ribine, Japon mültecilerinin bulun
makla olduklan Asame . N aru is
mind~ki Çin vapurunu himaye ebne 
si için emir v~rilmişth·. Vaziyet v• 
hametine binaen örfi idare ilin e

dilmiştir. Sokaklarda devriyeler do
laımaktadır. 

Canton matem içinde 
CANTON, 28 A.A. - Seyriiıe

f.., tatil edilmişık Mançuri'deki Ja
pon vahşetini protesto eylemek 
malnadile halk üç dakika sükUtu 
muhafaza eylemiştir. 

H ükiimet makamları, Japon işga
linin devamı müddetince halka ma
tem bazubentlcri taktırmağa uğraı· 
maktadn". Bu son günlerde birçok 
nümayişler yapdmııtır. 

Hatipler, Japon mallarına karşı 

boykotaj yapmak için halka ccsaret 
ermcktedirler. 

Japon filosu Çin sularında 
TOKIO, 28 A.A. - Birçok Ja

pon tebaasının tehlikeye maruz bu
lunmasın« binaen, birçok lı:rovazör 

Çin sahillerine gitmek üzere bazır

lannuıtır. 

Hong Kong'da örff id•re 
HONG KONG, 28 A.A. - Hü

kumet Japonlar aleyhinde baı göı
teren galeyandan dolayı örfi idare i
lan etmiıtir. 

Japonyanın yeni bir not!Tsı 
TOKYO, 28 A..A. - Japonya 

hükümetinin yeni bir notasında 

Mançuri' de bulunmakta olaıı Japon 
a•kerlerinin hepsinin imkan hisd o
lur olmaz geri altnacağı temin edil ... 

- Istırap senin sinirlerini 
bozmuş, oğlum, dedi, biz su
yun akıntısına gitmek mecbu
riyetindeyiz. Sana yapacağı
mız muamele bir şekilden iba -
ret olacaktır. 

hürriyetini boğan bir el hatıra 
gelir. Eğer bu mana doğru ise 
aansör koleradan da, zelzele
den de, gök afetlerinden de 
fenadır. Nasılki Abdülhamit 
devrinin sansörü bunlardan 
çok fena idi. Fakat sawıör, 
memleketin menfaatlerini bo
zacak yazılara müsaade etme
mek, düşmanlarımıza sır ver
memek, herke-sin itini ve ra
hatını bozmamak, hülasa va
tanımızın selametini muhafaza 
etınek gayesine matuf olunca 
bundan daha mübarek bir ted
bir olamaz • 

Mezkiir komisyon her iki memle 
ketin ihtiyaçlarına göre, tarakyin 
arazisi dahilinde çalıf'IC&k ve mesai
ye en kısa bir mühlet zarfında bat
lanacaktrr. Komisyon her iki mille
tin ilı:tısadi ihtiyaçlarını tetkik vazi
fesile mükellef olacak ve bu tetkik
leri üçüncü bir milletin menfaatleri
le beynelmilel bir teşriki mesai lüzu 
munu göz önünden uzak bulundu.r
mıyacakbr. Ezcümle mevcut itilifla
n tahkim ve tevıi edecek ve yeni 

telı:illerde batka itüDflarda vücude 

getirecektir. Komisyon ayni zaman• 

da 1927 senesinden beri tatbik edil

mekte bulunan ticaret muahedesinin 
elde edilen tecrübelerinden iotifade 
arzusilc mülhem olarak her ilci meın 
leketin ticaret mübadelelerinin hali 
bıu:ırmı tetkik cyliyecek ve yeni 
manıaplar bulmak için icap eden ça 
releri müıtereken arayacaktır. 

Kapanan j miıtir. 
Kapanana ! Amerikan notasına cevap 

Amerikada 16 banka NEVYORK, 2:ı A.A. - Harici· 
da/ıa kapandı ye nazırı M. Stimoon'un göndermiş 

NEVYORK, 28 A.A. - Ameri- 1 olduğu notaya Japon bükümeti ta
kadaki bankal<'.l'dan 16 m ıubeleri rafından verilen c.evopt;ı Mançuride· 
de dahil olduğu halde bugün tedi- ki gerginliğin her türlü ihtirastan 
yatlarını tatil etmiılerdir. Bu banka· ari ve doğrudan doğruya müzakere 
lardaki tevdiat yekunu 20 milyon ye tirişmek ıuretile halli mümkün 
dolan bulmaktadır. olduğu beyan edilmi~tir. Bu cevabi 

- Fakat çok ağır bir şekil, 
Paşam. 

Muh:ıfız Paşa bir müddet 
dü~ündü. Gözlerinde yeni bir 
şefkat ve yeni bir karar parla
dı • 

- Git, Aziz Bey, dedi, 
haydi evine git. Fakat çok 
kalma. lzmire gidecek ikinci 
vapurla mutlaka hareket et. 
Yanma muhafız olarak ne za
bit, ne asker, kimse vermiyece 
ğim. Kalem reisine hitaben 
Harbiye nezaretinden yazılmıt 
bir tahrirat var, al, onu da 
kendin ver. 

Harbiye Nezaretinin kor
kaklığı yanında Fevzi Patanın 
bu pervasızlığı, bu baba tefka 
ti ıözlerimi YR§artıcak kadar 
beni müteessir etti • 

Sanıör her vatanpeı'Verin 
vicdanrnda, muhakemesinde 
feragat kabiliyetinde olmalı
dır. Fakat vicdanların hassa
siyeti bir değil, muhakemeler 
ayni kuvvette değil, feragat 
kabiliyeti herkeste bir değil
dir. Bunun içindir ki mühim 
zamanlarda bunları bir seviye 
de tutacak mürakabe memurla 
n tayin olunur. Diğer zaman
larda da bu iti matbuat kanun 
lan görür. 

(Devamı var) 

- Fakat, Paıa Hazretleri 
dedim, mademki Harbiye ne
zareti tahtelhıfız gönderildiği. 
mi ve Divanı Harbe tevdiimi 
yazmıı, ben oraya gider git- Hambourg intihabatı 

Yukarıda tadat edilen mevadm 
tahdide tabi bulunmadığı hususun
da mutabık kalınmııtır. Her iki hü
kumetin mümessilleri, kendi teteb
büslerinin diğer biç bir memleketin 
iktısadiyatına kartı hiçbir kıuti mub 
tevi bulunmadığını sarahaten kay
dederler. Mumaileybima, komisyon 
tetkikine mevzu meselelerin mun
zam bir gümriik resmi vaz'r sureti• 
le intacı fikrini timdiden reddettik
lerini beyan ve iktuadi buhranla mü 
cadele için umumi gayret ve mesai 
sahasında tutunacaklarını ve mn• 
zuun ihtiva edeceği vaziyete naza .. 
ran diğer milletleri de teıriki me
saiye dava eyliyecelderini ilave ey
lerler. Bu suretle bahri seyriisefer 
ve ticari tayyareciliğe ait beynelmi
lel itiliflar tahakkukuna müsait for-mez yine mevkuf kalacağım BERLIN, 28 A.A. - Hambourı 

· lh ba müllerin tetkiki imkanı hasıl olacak-

Nautilus suvarisinin 
beyanatı 

NEVYORK, 28 A..A. - Nauti. 
lus tahtelbabirinin süvarisi Nevyork 
Herald gazetesinin bir muhabirine 
vaki beyanatından şimal kutbunda 
deniz altından ketfiyat yapmak 
mümkün olduğn, ancak bu iı için 
hususi fttBiti haiz bir deniz altı ge
misi inta etmek lbım geldiğini söy. 
!emiştir. 

val ile M. Brüning otomobille yeme 
ie gibniılerdir. 

M. Curtiuı'da Adlen otelinde M. 
Briand'a müliki olmuı ve mumai
leyh ile birlik yemeğe gibniştir. 

BERLIN, 28 A.A. - Mareıal 

Hindenbourg, bu sabah mesai oda
sında refakatlerinde M. F ran;ois 
Poncet bulu'l&D M. Lava! ile M. ve kimbilir muhakemem kaç mt a tının neticesi ıudur: 

ay aurece'k. Komünistler 27 azalığına muka- tır. Briand'ı kabul etmİ1tir. 
- Hakkın var, dur öyle ise bil 35, Sosyalistler 60 azalığına mu- Her iki büki'ımetin mümeHilleri Alman Reiıicümbunı, bütün mil. 

dedi, ve lzmirde kalem reiıi kabil 46, Devlet fırkası 21 azalıfına bu suretle umumi bir camıanın ilk !etlerin mukarenetini lüzumlu kılan 
miralay Süleyman F ethl Be- mukabil 14, Merkez frrkası 2 azalıjiı merhalesi olan ve günün ihtiyaçtan umumi muzayakayı ehemmiyetle 
ye ( 1) bir mektup yazarak zar n.a mukabil 2, Halkçılar 20 azalığı- na tekabül eden batana bir eserin kaydettikten sonra Fransa ile Al-

( 1) Bu muhterem zat lzmirin i§· na mukabil 7, lktısadi fırka 4 azalı- illı: esaolannı atmıı olmalı: ümidini manya arasındaki münasebetlerin 
galinde yerli Rumlar tarafından pek ğma mukabil 2, Hıristiyan sosyalist izhar eylerler, dalıa dostane bir mahiyet almasma 
feci surette şehit edilmiştir. ler, O azalığına mukabil 2, Nasyona· medar olacak berşeyin fevkalade bir 
fı yapıftırmaksızın bana ver- listler 2 azalığına mukabil 9, Nazis- M. Leflal ile M. Brüninı ehemmiyeti olduğunu söylemiıtir. 
di • ler 3 azalığına mukabil 43. Şuhale fiti Briand ile M. Curtius Müıarünileyh, hali bazD'da Bertin'
. - Oku, dedi, eğer bu da nazaran komünistlerle Nazisler ka- ayrı ayrı yemek yeailer de icra edilmekte olan mülikatların 
ıeni temin etmezse mektubu zanmlflardır. BERLIN, 28 A.A. - M. Lava! muvaffakiyetle tetevvüç etmesi ve 
sen istediğin gibi yaz, ben im ile M. Poncet, M. Brüning ve M. feyizli neticelere müncer olması tc-
za ede)· im. ltalyada zelzele Curtius ile beraber resim salonları m~nniaini izhar eylemiıtir. 

Okudum. Hatırımda kal ROMA, 29 A..A.. - C>Scia'dan müzesini ve müteakiben eski Yunan Bunu müteakip M. Lava! ile M. 
dıgına ı:öre şöyle yazılmıştı: bildirildiğine göre, tiddetli bir hare lılara ait tabii cesamette bir mihrap Briand, Reisicüınhur ile bir müddet 

notada Japonyanın askeri kuvvetle
rinin menfaatleri tehlikeye düıme

dikçe herhangi bir düşmanca hare
ketten sakınacakları da ilave edil-
mittir. 

Sevilde arbedeler 
SEViLLE, 28 A.A. - Bu sabah, 

ameleler içlerinden hangisinin it ala 
cağını a..'11ııınak için kura çelı:melı:le 

meşgul olduktan sırada, üç ıahıs, 

amelderden komünist bir grup üze
rine bir ateş açarak · aralann
dan birisini öldürmütlerdir. Hücu
ma maruz kalan ameleler de hemen 
tabancaları!'• çekerek mukabeleye 
başlamışlar ve hakiki bir ateı teati
ai baılamııtrr. Mutaarrızlardan ikisi 
kaçmağa muvaffak olmuı ve bir 
kahvenin ııiıesi arkasına gizlenmeğe 
muvaffak olan üı;üncüsü de kendisi
ni tevkife gelen ml!hafızlar üzerine 
atef açarak birini yaralamıııa da 
başka bir muhafızın attıi:ı kurşunla 
alnından vurulup ölmüttür. 

Komünist ameleden mürekkep 
grup ibtizar halinde bulunan merku 
mun üzerine atılarak ıite darbelerile 
kurıunun yanda bıraktıjiı iti ta
mamlamıılardD'. Bu hidise, it husu
sunda komünistlerle sendikalistler 
arasında çıkan ihtilafların neticesi
dir. Mesai umumi konfederasyonu 
iılerini tatil ederek atelye ve fabri
kaları gezmelerin~ arkadaılarından 

birisinin vurulduğunu söyleyerek a
meleleri dışarı çıkmağa ttıvik eyle 
melerini kendi taraftarlarına tavsiye 

:... "Yüzba ı Azız Hüdai Beyi keti arz ebaliyi heyecana diiJÜnnÜJ vücude getirilm~ olan Pergame ıı:örüımüılerdir. Bu mu.ahı.be esna-

'' 
tır. J"\..tZn yuz nut:.11 -.ıaıu•a,ıo• L _ .. _ ........ _ .... _ -----:-.. -- u- - .. · ""iıtn -... .. , 1 1 ı • __ ._ ... __ · . ,. 

seıı "" ~· •••• , -- 1 1 . "'"liara araıında r mandaiiffi:r aan yapnan llllt .. 
,'diyerek Kazımı da ya zmır -

.. 

~ --.g;J 
Balkan oyunları 

Yüzme 
nanlılar 

müsabakalarına yalnız Yu
ve Bulgarlar iştirak ettiler 

SOFYA, 28 (A.A.) - Bal 
kan oyunlannın ikinci günü 
Sofya civarındaki Diana havu
zunda yapılan yüzme yarııları 
na inhisar etmiştir. Yüzme mü 
sabakalarına yalnız Bulgarlar 
ve Yunanlılar iştirak etmiştir. 
Müsabakalarda Kral Balkan 
hükumetleri mümessilleri bir 
çok resmi zevat ve kalabahk 
bir halk kütlesi hazır bulunmuş 
tur. tık müsabaka yüz, iki yüz 
ve dört yüz metrelik serbest 
yüzme idi. Neticede Yunanlılar 
21 ve Bulgarlar 11 puvan almış 
lardır. Dalma müsabakalarında 

Bulgarlar 19 Yunanlılar 10 . 
van almışlardır. Umumi tasP 

te, Yunanlılar 31 puvan Bul· 
garlar 30 puvan kazanmış!• 
dır • 

Yunanlılar yüzmede Bulg~· 
!ar ise dalmada nazarı dikkaV 

celbetmişlerdir. Sofyada bu ~ 
vi bir müsabaka ilk defa oları 
yapıldığından halkın azami ,li 
kasını uyandırmış ve galiple! 

halk tarafından sürekli bir so· 
rette alkışlanmıttır. Yüzııı' 
müsabakalarına yarın da d~ 
vam olunacaktır. 

Hükumetimiz ve Çin, 
Japon ihtilafı 

ANKARA, 29 A.A. - Çin - Ja- ı lumum beynelmilel vesikalann iıııf 
pon ihtilafı hakkında Anadolu Ajan- sına saik olan esaaa llzım olan bıI' 
sının hükumet muhafilinden aldığı ehemmiyet vermekte olduğundan ' 
malumat berveçhi alidir: ğer akitlerin bu gibi vesikalara atft 

Türkiye Cümhuriyeti hükumeti decelderi fÜpbesiz olan ebemmi1' 
Mançııride cereyan eden mevzii Ja- ile mütekabil teahhütlere riayetin ; 
pon • Çin müsnllaJı ihtilafından bah çülmesi tabii bulundujiundan Çin b• 
sederek Kellog miaaki itibarile rik- kiimetinin notasına verilecek cevaf 
kat nazarından ve bir nüshası bütün ve vaziyeti mütalea müktedir olabil' 
devletler meyanında hükümetimize mek için hidiselerin cereyanına 11 
de tevdi edilen Çin notasından Pa- ehvale ve sahih ve doğru bir tarzİ 
ris büyük elçimizoen gelen bir tel- vakıf olan membalara müracaat ei 

!erek tenevvür etmek ihtiyacıncladıl graflardan dün haberdar olmuıtur. 
Bu itibarla Tokyo maslilıatgüıl Notanın aslı posta ile gönderildiğin-

" hadise hakkında kendiliğinden 'den ihtiva ettiği tafsilata ançak iki 
üç gün sonra ittita kesbedilecektir. vakti zam ani le mali'ımat vermek ol 1 

zalı:etinde bulunan Japon bükiimell j 
Mançuride husule gelmiı olanas- ne aPris büyük elçiliği deliletile -

keri hareketlerden hükumeti merke 
ziyenin haberdar olmadığı ve böyle 
bir hareketin hemen durdurulacafı 

ve Japon yanın Çine kartı harp ... 
melinde bulunmadıtı hakkında bun 
dan bir hafta evvel Japon hariciye 

nazırının Tokyo maslibatgüzamnı
za kendili(inden vuku bulan dosta
ne izahatı Türkiye Cümhuriyetine 
her hangi· bir harp tehlikesi mevcut 
olmadığı huzur ve sukun verecek 
mahiyettedir. Hadise mahallinin u

zaklıkı itibarile alikadar büki'ımet
ler menablirıden tereuun eden malu 
mat ve Ajansların verdiği tafsilat 
haricinde bu bapta hususi hiç bir ha 
bere malik bulunulmamaktadır. 

Cümburiret hükumeti imza ettiği bi 

dıjiuruz Çin notasından mali'ımat 
rerek bizi tenvir ebneleri ricasmdl 
bulunmak emrini alnuıtır. 

Moskova ve Vatİngtoa elçiliklt 
ri nezdinde bulundukları hülrumet 
lere müracaat ederek iti nasıl tela~ 
lı:i ettllı:lerini öir-melı: Ye bu buo~ 
ta tenevvür ebnelıı için talimat gön' 
derilmiıtir. Bern elçiliiine de Kel· 
lol,i misakınclan hııtka ahdi ahkid' 
ve teıisindeki hilı:met va ainesinclı 
ihtiva ettiii cihanın büyük bir kıı' 

mını kendisine babtettili salalıiyıl 
itibarile bu hadise hakkında hususi 
mahiyette iıtiğal etmesi tabii oisl 
Cemiyeti Akvam umumi kitipliğiJJ' 
tenevvür makıadile müracaat etnıf' 
ıi bildirilmiıtir. 

İzmirde 5000 İngiliz lirası sahldı 
lZMlR, 28 (A.A.) - Bankaların tavassutu ile İngiliz lira•' 

bugün de 850 b."Uruştan satılmıştır. Bu tavassut muamelesind~ 
bankıı.lrın spekülasyon yapmasına mani olmak için tedabir a1ııt' 
mıştır. 

iZMlR, 29 (A.A.) - İngiliz lirasının vaziyetinde yeni bil 
değişiklik yoktur. Üzüm ve kısmen de incir mubayaatına devaıl' 
edilmekte olmasına rağmen piyasadaki umumi durgunluk he
nüz tamamile zail olmut değildir. Dün 5000 kadar İngiliz liratl 
satılmıştır. 

lk.i şaki daha yakalandı 
YOZGAT, 29 (A.A.) - Bir müddetten beri Yozıat •~ 

Çorı.m ha valisinde ıakavet yapan Kr i. haydarm uıaldan adııı' 
daki iki şerir yapılan takibat neticesinde Y ıldıa elinde yakalaıt' 
mışlardır. 

Vecihi B. Garp vilayetlerine de gidece1' 
ANKARA, 29 (Telefonla) -Tayyareci Vecihi B. yakınd• 

garp vilayetlerinde bir seyahate çıkacaktır. 

••• 
ADAPAZARI, (Milliyet) -

Tayyareci Vecihi Beyin ıehrimize 

de geleceği haberi burada halk ara

sında bir sevinç uyandınmıtır. Ve
cibi Beyin istikbali için timdiden 

tertibat alınmalı:tadr. Şehir ve k8"" 
ballanın Tayyare Cemiyetine kart' 

gösterdili alika ve fedakirlık fllf.

nı ıülı:ran ve takdirdir. 

Teslihat Mütarekesi 
CENEVRE, 28 (A.A.)- Tahdi

di teslibat tali komisiyonunun umu

mi mahiyette bir beyenname metnin 

de mutabık kamıı olduğn bildiril

metedir. Bu beyenname, bütün bü

ki'ımetleri 1 Teırinisani 1931 d.ı i

tibaren bir sene devam edecek olan 

teslihat mütarekesine ittiraki kabul 

edüp etmediklerini me>:kur tarihten 

evvel bildirmeğe davet etmektedir. 

Beyannamenin mütarekenin usul-
" terini tesbit etmekte oldulu fakat 

komisiyon raporunun kabulü muvı'" 

fık olacak tedbirleri beyan ve tefsir 

i söylenmektedir. 

zalı:ere etmek üzen saat 22 de tol" 
la nacaktır. 

CENEVRE, 29 (A.A.)- Talı~i· 
di teslihat komisiyonu teslibata ıı>~' 
valı:katen fasıla verilıneti usulüııiİ~ 
tesidi baklandaki karar suretini lı'' 
bul ebniıtir. 

811 karar suretini bilhassa Cerı'İ' 
yeti Akvam büyük mecliıinin tahOİ' 
di teslihat konfransına davet edil•' 
büki'ımetler ne>:dinde sulhu tan:ıİ"' 
ve temin hususundaki arzuların• İf' 
bat temleri ve teslihatın arttD'ıl,,... 
ıma matuf herhangi bir tedbir al· 

lı:t elı:i 1 .. . • da bll' ma an ç nme en ıçın ıırar . 
lunmasını Cemiyeti A.kavam ınec:lt' 
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Soförler kendi aralarında ih ilifa 
3 
=a 

.. 
Ekonomi 

Ticaret odası meclisi 
bugün toplanıyor 

r Üç mühim mesele görüşülecek 
1.. llir lan bu ucuzluk muhtelif ıebeplerden 

f' ;.11_ '<anıt Oclaaı meclioi busün edir 
-,....._ na,et etmekt • 

B Y~tır. ı· kutu dolay111-
lııeo u İçtimada bathca üç mühim fngiliz ıraaının ıu 

ele müzakere edile<:ektir. le hidiı olan dütüklük ve ihracata 
"İıı Buntarc1an birincit.i Oda mecli•i· arız olan durgunluk, son günlerde 

~ d Y"'1i intihabı meaeleıidir. Müd· k yumurta gelmesi, ıoğuk hava 
d 1 etJ...; hitıuı:ı bıdan Oda meclioi aza repoounda bulunan bir tüccara ait 

ltıııı Y""İne yeniden intihap yapıl- ı b" d b · · 
ı ~ı içU, tqekkül ede<:ek intihap he yumurta arm ır en ıre pıyaaaya 

1tt;118 ı...... __ _,_.,, çıkarılivermeıi buna sebeptir. 
-t aza ıeçil.,.._ •• r. 

~ "'1ı Geçe,, içtimada denizci azanın Japon ihracat şubesi 
• 111llnaınumdan dolayı, müzakere 
~y- navlun Ye... rep~ müdürü şehrimizde 
~dald Bahriye raportörlüfü-
tı"- _,. ··zak t Japon hükumetinin ihracat ıube-.... -taı ... , etrafmda mu era 
~an eclecektir. Bu içtimada in- oi müdürü M. Fukai ıehriınizde bu-:e:- liraaı üz.inde de ıörüıülecek· lunmaktadır. M. Fukai iktuadi itleri 

tetkik ile meıguldur. 

T araus'un bu seneki Mahrukat fiatJan 
pamuk rekoltesi ADAPAZARI, (Mil~et) - Oç 

ı,· Paıauk iotihaal medı:ezluimizden ıünden beri ıehrimizde sürekli yağ
ltj oı.,. Tanua'un bu oeneki pa- murlar yağmaktadır. Sıcak devam 

ltıulr rekolteıi hakkında selen rapo- eden havalar birdenbire soğuınuı 
l"ll ~ mıntılcanın bu ıeneki derecei hararet 11 e düımüttür. 
ltıalıaı.ı ıııiktarı 5,500 tonilato ola- Mahrukat fiatleri niobi bir tereffu 

1 
~hr. göıtermit iıe de esa• itibarile ucuz 

M11Y1İm bidayetinde bu havalide olmall halkın gözünü korkutmamak 
<15() bin dönüm tarladan yağmurlar tadır. 

Ld?layıaile ancak 370 dönüm zeredile -------------. 
ilınittir. Nakit Borsası 
Yunanistanda para 

istikrarı 
ATINA, 28 - Yunan Baıvekili 

Af. Venizeloo netrettiği bir beyanna 
hıede faiz miktarlarında yapılan neı 
tiyatı zıkretmekte ve milli paranın 
iatikrarını ihlal edecek neıriyata ica 
Lında sanoör vazedeceğini bildirmiı· 
tir. 

Yumurta ucuzladı 
Son &"Ünlerde yumurta piyasaaın

da ehemmiyetli bir ıukut vardır. 
Şehrin birçok oemtlerinde kırk para

>'.~ 50 paraya yumurta satıldığı ıö
•ülınektedir. Diin bir müesıeıe top
lan 30 paradan yumurta satıruıtır. 

1914 seneıinden, yani harbiumu
tni bidayetinden beri ıörülmemiı o-

laıerlln 0000 ~ Kuron 14,05 

Dolar 0,47,58, Şlllnı 3.42 
-
frank 12,06 Pezeta 5,19, 

Liret 9,64,80 Rayşmark 1198,5 --
frank 8. 3,42,00 Zloti 00 

Drahmi 36,68 PengA 00 

frank 1. 2,44,25 Ley 88,80 
-

Leva 00,00 Dinar 24,87 
--- ·-

florin 1,19,66 Çervoneç 

Borsa {Altın 940,00 

harici Mecidiye 52,50 
Banknot 266,00 

Eıham ve Tahvilıitın nevi 
lıtlkrazı dahlll 92,25 
DUyunu muvahhlde 46.50 
lkramlyell Demlryol lan 3.50 

Musikişinaslar dün toplandılar 

lstanbul musikişinasları cemiyeti 
~0".gresi dün Divan Yolundaki mer 
•>ınde, saat 15 te Hüseyin Halit 

lleyj . R • n rıyasctinde açılmıttır. eıs 
taraf d · kk'' ::n an evveli. cemiyebn teşe u 

~~ hal.kında izahat verildi. Mütea· 
.•,ben 4 kişilik bir kongre heyeti se

~··di. H eyeti reis Hüseyin Halit, 
tb;ı, Keramettin Beylerle Sühey-

l; li .. 
anım teşkil ediyordu. Bunu mu 

'•aı.· h . . d 1P eyeti idare intihabı ıçın a~ 

ğıtılan rey pusulaları toplandı. Neti 
cede Süheyla ve Behice Hanımlarla 

Hüseyin Halit, eKramettin, Nebil 
Vasıf ve Oıman Beyler idare heye

tine, Sallilıattin, Mehmet Nuri, Meh 
met, Hidayet Fehmi Beyler de ihti

yat azalığa intihap edildiler. Heyeti 

idare bir kaç eüne kadar nizamname 

sini hazırlayacak ve ikinci içtimada 
bir hayıiyet divanı ve bir de müraka 
be heyeti intihap edilecektir. 

Bari 
Sergisi 

Mahkemelerde 

ArifOruç-YunusNadi 
Beyler davası bitti 

karar tefhim edildi 
Arif Oruç B. bir sene hapis ve 200 lira cezaya 

mahkum oldu. Ancak 
tahrik vaki olduğu iç ın ceza iskat edildi 

Cümhu~~et gazetesi sahip ~e r çen neşriyat davasının rüyetine dün 
başmuharnn Yunuı Nadi Beyın devam edildi. iddia makamı iddiası· 
Y arm gazetesi sahip ve başmuharri- nı serdile Arzu ile Kanber adım ta
ri Arif Oruç Beyle mes'ul müdürü ııyan kitabı, umumun iffetine tear
Bürhanettin Ali Bey aleyhinde ika- ruz teşkil ettiğinden müıtehçen ad-
me ettiği davaya ait karar dün tef- dettiğini söyledi ve ıuçluların mah-
him edilınittir. kuıniyetini, kitabın müıaderesini ve 

Kararın tefhimi esnasında mah- kararın neırini iıtedL 
kemede Arif Oruç Beyle Bürhanet- Maznunlar matbuat kanununun 
tin Ali Beyler hazır bulunmuılar- 59 uzuncu maddesi mucibince, mü
dır. Yunuı Nadi Bey tarafından da dafaalarının ihzarı için bet gün 
vekili Vasfi Raıit Bey bulunmuJ- mühlet İstediler. Heyeti hakime tale 
tur: Verilen kararda ıuçluların Ya- bi kabul etti ve davanm müdafaa j. 
rın gazeteoinin 539 ve 540 ila 547 çin Pazar gününe talikına karar 
numaralı nilıhalannda Yunuı Nadi verdi. 
Beyin namus ve hayıiyetini kearede Gene Muharrem Zeki Bey tara
cek surette neıriyatta bulunduklan fından yazılan ve Ahmet Kamil Bey 
sabit olduğundan, Türk Ceza kanu- tarafından basılan Şeytanın Kızı i
nunun 480 ninci maddeıinin ıon ıimli kitaptan dolayı açılan müıteh
fikrası,,. tevfikan birer sene müd- çen neıriyat dava11 da dün rüyet e
detle h"p ' e konulmalarına ve ikiter dildi. iddia makamı mütaleasını ıer
yüz lira ağrr para cezaıı alınmasına dederek, kitabm ayıp u.ydan, müı
hükmolunrn •§tur. Ancak Cümhuri· tehçeniyeti tebarüz ettiren yazı ola
yet gazetesini ., 7-6·931 tarihli nÜs· rak anlatıldığını oöyled~ ıuçlulann 

batında hiıdise 1•i tahrik etmit olma- mahkumiyetini istedi. Maznunlar 
sından dolayı, 485 inci maddeye tev- bu huıusta da müdafaalarını yap
fikan Arif Oru, ve Bürhanettin mak için mühlet istediler. Heyeti ha 
Beylere verilen ci.arnani ve nakdi kime davanın Arzu ile Kanber dava 

cezaların iıkatına, hi.diseye Yunus ııyla tevhidine ve müdafaanın aynı 
Nadi Beyin ıehebiyeı vermiş olduğu günde yapılmasına karar verdi. 
ve Arif Oruç Bey hakkında Tahkira * Kemal Ahmet Bey aleyhine ika
miz neşriyatta bulunduğu tetkik e- me edilen hayatızca neıriyat davası 
dilen Cümhuriyeı nüshalarından an· dün rüyet edilecekti, fakat Kemal 

laıılmakla, vaki olan tazminat tale- Ahmet Beye tebligat yapılamadığın. 
binin de reddine, maoarifi muhake- dan muhakeme 10 teşrini evvel cu-
menin Arif Oruç ve Bürhanettin marteıi gününe talik edildi. 
Beylerden alınmasına müttefikan 
karar verildiği tefhinı. edilmittir. 

Müstehçen neşriyat 
davaları 

Esrarı hükumeti ifşa 
davası 

düslüler .. 
Bono 
Ticareti 
Bazı kimseler hususi 

yazıhaneler 
bile açmışlar .. 

Gayri mübadillerin iıtihkak clo
ıyaları 2,200 e baliğ olmuıtur. Şim
diye kadar 620 nci numaraya kadar 
ııraıı aelenlerden müracaat edenle

rin bonoları verilmiı ve tevziat kıy
meti üç buçuk milyon lirayı bulmuı
tur. 

Bugün de tevziata devam edile
rek 650 nci numaraya kadar alaka
darlara bonoları verilecektir. 

Diğer taraftan piyasada bono a
lım ve ıatnnı hararetlenıniştir. Elle
rine yok pahaaına 70-80 bin liralık 

bono seçiren birçok tefeciler bunla- ı 
rı satmak suretile it yapmağa teteb 
büı etmiılerdir. Hatta hunlar araaın 
da ıırf bono ticareti için yazıhane 
açanlar da vardır. 

Bunlar, yazılı kıymetlerin.in yüz. 
de yirmi betine tedarik ettikleri bo
nolar için çok yükıek fiatler iste
mektedir. 

Gayri mübadiller cemiyeti idare 
heyeti buıün toplanarak bu ıpekii
lasyonun önüne seçmek için lazım 
selen t91ebhüoatı teobit edecektir. 

Henüz ne bonoların borsaya ka- ı 
bulü ve ne de bunlara mukabil Zi- 1 

raat Bankasınca avanı açdmaaı hak 1 
kında bir tebliğ gelmiı değildir. / 

Busün de bono tevziatma deYam ı 
edilecektir. 

ftalyan prensi 
Şehrimizde bulunan ltalyan pren 

•i Di Belmonti Ferdinanto dün Ka
palıçarııyı gezmiı ve ehemmiyetli 
miktarda halı ve ıair Türk qyaaı 
mübayaa etmiıtir. 

Prenı Hz. bugün Atina'ya "-re
ket etmiıtir. 

Askere 
Davet 
10 T eşrinievvelde 

sevkiyata başlanaca 
lstanbul vilayetinden: 
931 teşrinievvel celbinde si

l§b altına alınacak tam bizme
~ tabi efradın sınıf ve doğum 
larr aşağrda gösterilmiştir. 

1 - 931 teşrinievvel celbin
de silah altına alınacak tam 
hizmete tabi efrat. 

A - iki sene himzete tabi 
olan efradın 324 ve 325 doğum 
luları. 

B - Deniz sınıfına ayrılmı§ 
olanların ds keza 324 ve 325 do 
ğumluları. 

C - Jandarma sınrfına ay
rılmış olanların 324, 3ZS, 326 
doğumlsrr • 

D - 1741 No: it af kanunun 
dan istifade edip henüz Sf!vk 
edilmemiş olanların srnrfları

na ve ddğumlarına bakrlmılrsı
zın hepsi celp ve Sf!vkolunacak 
tıt. 

Z - Celp ve sevk 10 teşrini
evvel 931 tarihinde başlanacs

ğrndan I ci maddenin ( A) ( B) 

(C) (D) fırka/'8.rında yazrlr ef
radın mezlı:{Jr tarihte kayıtlr ve 
ya mıntakalarında bulundukla
rı askerlik şubeelrine müracaat 
etmeleri ve bedel vereceklerin 
9 teşrinievvel 93 I akşamına ka 
dar bedellerinin lı:abul olunaca
ğr ilin olunur. 

İkinci 
Tebliğ .. -----
ihtiyat zabiti olacaklar 

da sevkedilecekler 
lıtanbul Vilayetinden: 

Belediyede 

Fiat 
Listeleri 
Yarından itibaren tat

bikine başlanıyor 

l - lhcyat zabitan kanununun 
muvakkat maddeıinin (D) fıkratına 
tabi (Piyade, Levazım, Senayü Har 
biye) ıınıflarına mensup olanlar ki~ 
milen (1 Tetrinioani 931) de. 

Arzu ile Kanber isimli kitabı ya
zan Muharrem Zeki Beyle kitabı ba-
ıan Matbaacı Aziz ve ıatan Yuıuf 

Ziya Beyler aleyhine açdan müoteh-

Dün ikinci ceza mahkemeainde 
Süleyman Tevfik ve Muzaffer Mu -
bittin Beyler aleyhindeki earan hü-
kfımeti ifıa davasının rüyetine de
vam edildi ve muhakeme mütalea 
için 6 tesrinievvele talik edildi. 

Taksi şoförleri de 
ucuzları istemiyorlar 

Lokanta, bar, kahvehane ve em
eli gibi yerlerin fiyat liotelerinin 
taıdiki mühleti bu akf&ID hitam bul
maktadır. Dün listelerini tasdik et
tirmek İçin belediyeye fevkalade ı .. 
hacüm olmuıtur. Kalabalıktan iktı
sat müdürlüğü koridorunda bir iki 
cam kırılmııtır. Bunun üzerine inti
zamı iade iç.in Alemdar nahiyeıin .. 
den iki poliı memuru celbedilmiıtir. 

2 - 322, 326 (dahil) doğumlu ve 
bunlarla muameleye tabi (Piyade, 
Levazım, Senayü harbiye) ıırufları .. 
na mensup ve Yükoek ehliyetnameli 
olanlar kamilen (l Teşriniıani 931) 

ele. 
3 - (Piyade, Levazım, Senayii 

harbiye) sınıflarına tefrik edilmit 
olup askeri ehliyetnameıi olmıyan 

kısa hizmetlilerden ,322, 323, 324 
(dahil) doğumlular ve bunlarla mu 
ameleye tabi olanlar kimilen ( l tet
riniıani 93 l ) de. Ucuz otomobiller servisi komitesi 

reisi bunlara c~vap veriyor 

Yeni yollar 
Belediye heyeti fenni>'e müdürü 

Ziya Beyle daimi encümen azaları 

dütı Topkapıya giderek yeni yapıl
makta olan yolları teftiı etıniıler

Diğer birçok e•ki otomobil ıahip 
)erile komite araıında, iltihak husu
sunda temaslar başlamıştır. 

Komite Ankara'da bulunan mu

rahhasına talimat vererek, Dahiliye 
vekaletile temas etmesini bildirmiş
tir. 

Komite yarın bir içtima akt,ı:de
rek, Belediyenin ucuz nakliyata mü 
teallik noktayı nazarını tetkik ede
cek ve İcap ederse hiikllmet nezdin
de teşebbüoatta bulunmak Üzere An 
karaya bir heyet ıönderecektir. 

Diğer taraftan toförler arasında 

Belediyenin üçüncü ucuz taksi ih
dası tasavvurundan Çlkan münakaıa 
lar tiddetlenmektedir. Lüka otomo
bil sahipleri bu vaziyete eski otomo
bil işleten ıoförlcrin sebebiyet , erdi 
ğini ve büsbütün İtlerin duracağını 
ileri sürerek ucuzculara hücwn et .. 
mektedir. 

Muztar bir vaziyette kaldık; Elimiz dir. 
deki sermayeler muattaldır. Halbu- Bütçe tasdik edildi 
ki şehirde bilhaıoa it adamları için Tekrar tevzin edilerek vekilete 
küçük ve mütemadi nakliyata ihti- gönderilen belediye bütçeoi taıdik 

yaç vardır, diyoruz. Otomobillerimi- edilerek dün belediyeye gönderilmit 
zi malüm takai servisi haricinde ka tir. Vekillet bütçede yeniden hiç bir 
lan küçük nakliyata tahsise karar tadilat yapmamıttır. Vandatın nok
verdik, yaptığımız hesaplara göre, ıanlaımaıı ile maıraf kısmında ya
tehrin gidiı ve geliılerinde daima pılan tasarruf vilayet faalında 750 
müşteri bulunabilecek kı1ımlarını ve belediye faılında da 163 bin lira
tayin ettik, ve ancak buna istinaden dır. 
ortaya çıktık. Bizim çalışmamız tak- Darülbedayide ıslahat 
ıicilikten farklı değildir. Darülhedayi hakkında ıslahat e-

Şayet müıtoriler avdetle muay. oaıları hazırlamak ve bir yeni ıali
yen ucuz mıntakalar haricinde bir matnaıne yaparak tatbike batlamak 
yere gitmek iıterıe, gene taksi •aat Üzere Suph~ Tevfik Amir, Şevket, 
lerimizi açıp götüreceğiz. Her yere Galip Bahtiyar, Refik Ahmet Beyler 
ucuz gitmek varit olamaz. Belediye den tqkil edilen komiıyon dün aa
nin alelade bir mütalea kabilinden at 16,30 da ilk içtimaını belediyede 
serdettiği üçüncü takıi eaaaını ka- Muhiddin Beyin riyaıetinde aktet
bul, hatta mevzuu bahsetmeğe bile miıtir. içtimada tetkik ve müzakere 
İmkin yoktur. B~ zaranna çalıtma edile<:ek esaılar tesbit eclilınittir. Da 
ğa mecbur edemezler. Üçüncü takıi riilbedayiin tehre layik bir tiyatro 
yi kabul edecek bir ıoför yoktur. olabilmesi için ihtiyaçı olan ıeyler 
Zaten Belediye üçüncü tarifeyi u- hakkında dR görüıülmüıtür. 
cuzcuların ihtiyarına bırakmakla, va / ~~!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!1!1!!!!!!1!!!1!19!! 
. Türk malı ve ıcnnayeıidir. Ve aa-

zıyeti değiştimıeıniıtir. Binaenaelyh 
tdmuı imkinıızdır. 

ıoförlerin teliıa düşmeleri doğru 
değildir. Ortada mevcut sarih ihtiyaca ce-

vap vererek, bu muattal sermayeyi 
Bugünkü kazançlarından ıikiyet halka tahsis etmek tabii bir gaye

çi ve gayri memnun olan foförlere 
tenzili.tir tarife yapılamaz. 

dir. 

4 - (Piyade, Levazım, Sanayii 
harbiye) sınıflarına ayrılınıı olup 
yetlerinde ehliyetnamesi olan kıaa 
hizmetlilerden: 

A - Orta ehliyetnameliler kimi· 
len (l Kanunusani 932) de. 

B - Tam ehliyetnameliler kaıni
len ( 1 Mart 932) de. 

5 - (Süvari, Topçu, Ölçme, fı. 
tihki.m, Muhabere, Hava, Nakliye, 
Deıniryol) sınıflarına tefrik edilmiı 
322, 323 (dahil) doğumlular vı 

bunlarla muameleye tabi olanlar· 
datı: 

A - Ehliyetname.izler (l Teıri• 
nisani 931) de. 

B - Orta ehliyetnameliler ( l 
Kinunuaani 932) de. 

C - Tam ehliyetnameliler (l 

Mart 932) de. 
D - Yüksek ehliyetnameliler (l 

Mayıa 932) de. 
6 - Deniz tınıfına ayrılmJt olan

lardan 322, 323, 324 (dahil) doğum 
lular (1 Teırinioani 931) de. 

Baladaki 6 maddede sınıfları do
ğumları ve ehliyetname dereceleri 
yazılı ihtiy,.t zabiti yetiıtirilecek e
fencliler ıöoterilen tarihlerde ihtiyat 
21.biti yetittirilmek üzere celp ve 
sevkedileceklerinden mezkUr ıevk 

tarihlerinden azami 5 gün evveline 
kadar kayıtlı oldukları veya mmtakı 
larında bulundukları aakerlik tubele 
rine müracat1arı ili.n olunur. 
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~-illiyet 
• Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

30 EYLÜL 1931 
~ iDAREHANE - Anlmra cadd• 
,,_al No: 100 Telıraf adreai: Milliyet, 

htanbul. 

1 
3 
6 

12 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç isi-
aylıiı 400 kurut 800 kurut 

.. 750 " 
1400 .. .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Miiddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
M için müdiriyete müracaat edilir. 
"' Gazetemiz ilıinlann mes'uliyetini 
al kabul etmez. 

' 
aı 

al 
r. 

ııı 

hı 

Bugünkü Hava 
Dün a:ı:ami hararet 17 , 

ugari 13 C:erece idi. Bu· 
gün ruzgir hafif lodos 

n hava açık. 

~rt; 
t' 

~Ne san'atlar var?! 
" Birkaç gündür gazeteler bir 
dıteyden bahsediyorlar. Bir ta
.n kım meçhul adamlar -malum· 
1-lar çalamaz- aptesthane mua· 

1 
iluklannı çalıyorlarmış .. Amma 

u bilhassa apteathane muslukları 
Jlnı ... Demek bu muslukların bir 
iıde alıcısı var .. Yahu dünyada 
Jne garip ticaret ve san'at erha
lbı var ... Acaba bunların Lonca· 
.i !arı filin varını? .. 

Dördüncü Türk tıp 
kongresi 

Ankarada toplanan dördüncü 
Tıp konırreıine doktorlamnızın mü
him bir kunu iıtirak etmiıtir. Bu 
rağbet bu ıibi Tıp kongelerinin, ar· 
tık Doktorlar için büyük bir ihtiyaı; 

,eklini aldıiına delilet ediyor. Çün· 
kü burada cereyan eden müzaker~ 

ler, yeni tetebbüılere zemin hazırla· 
maktadır. 

Bu seneki konan için, tehirler
de halk ve çocukların iaıesi gibi ga
yet münasip bir mevzu intihap edil
miıti. Sıhhatli ve kuvvetli çocuklan 
malik olmak, hiç fÜpheıiz, memleke 
tin iatikbalinden emin olmak dernek 
tir. 

Kongrenin yorucu müzaker"!le .. 
rjnden sonra, fenni bir film ira~ e

ailmiıtir. Bu film, cezri i~1c. noktai 

nazarından son zam3.nlarda ehemmi 

~·eti büyük bir alaka celbetmiı olan, 
/ıtamin mevzuu üzerine BAYER • 
MEISTER LUCIUS ve MERCK 
fabrikalarının müştereken ih:rar et -
mekte oldukları Vigantol ve Vita
minli Balıkyağı olan Vidalon'un su 
re.ti ihzarlannı ve tecrübeleri nctıcr 

sinde elde edilen muvaffakiyetleri 
gösteriyordu. Bu mü•tah~rkır ~aye 

sinde hetke.ı gıdasını, anu ettiği 
nisbette, Vitamin noktai naurın· 
dan zenr;ir.leş:tirebilir. 

Halk evinin muazzam bir salo
nunda kü!at edilmiş olan sergide, 
Bayer - Meister Luicius müessesesi 
kongre mev2uuna gayet uygun bir 

şekilde, ve filmde gösterilen müıtah 
zerat ile birçok diğer tarunnuı ilaç
larının i.lemi ticaretteki ~~killerirıi 

parlak bir surette teşhir etmekte idi. 

KÜRKLER 
Takarrüp eden kış mevsimi müna 

sebetile Beyoğlunda maruf Eprem 
kürk ticarethanesi tarafından inti· 

hap ve sipariş edilen güzel ve şık 
kürkler koleksiyonunun vürudünü 
muhterem halka tebsir ve rekabet 

t Sonra bir de Beyazıttaki 
o Haydar Bey havuzunun da mus 
Y· luklan atırrlmış .. Eğer bu son 
"muslukları çalan, apteathane kabul etmez fiatlerle mevkii fü•uh-
1 musluğu çalanlardan ise doğru te vazeylediğini arzeyler. Bir ziya
ll su meslek harici it gördüğü i- ret isbatı mü<ldeaya kafi<lir. 

Kadıköy Süreyya sinemasında 

SÜREYYA OPERETİ 

Yunus Bey 
Duymasın 

Operet 3 Perde 

Orkestre: Kapeçelli idaresinde. 

· çin üç ay müddetle boykot edip 
uçaldığı muslukları kat'iyyen 
ılmübayaa etmemeli ... Efendim? 
Y Y anlıt mı düşünüyorum .. Son
T ra da bu ite bir nihayet vermek 
l için apteathanelere musluk koy 
•maktan vazgeçmeli. Zaten söz 
'1 aramızda, ,ehirde su yok ki; 
ı musluk olsun. Beyhude aleme '!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~ı su ümidi vermekte ve bir takım Çocuga bile! 
ılkesanı da kıymetaiz şeyler için T 1 ş· d" h 
l·hırsız etmekte mina yok!.. amam. •m i mu a-

, Şu çocuğa para ver! 
le Çocuk muhabbet ve şefekat 
tuzağıdır .. Gördünüz mü sever 

r veya acırsınız!.. Bu yüzden de 
ı• dilencilerin avadanlığı arasın
" da çocuk daima mühim bir rol 
j oynar •. Birkaç gündür rastgeli-
1 yorum .. Genç genç Çingene ka 
• nları kucaklarında bir yavru: 
ı' , - Beyciğim! Allah sevgilin 
ı den ayırmasm! Şu çocuğa para 
j ver ... 

. Dikkat ediyor musunuz? .. 
' Kendisi para istemiyor. Çocu
l ğa para vermemi tavsiye edi-

yor. iyi amma a Hanım! Bu ço 
' cuğu sen peydahlarken bana 
ı sordun mu?_. Sonra bu çocuğun 
babası nerede?!. Haydi ben ço

. cuğa para vereyim .. Bu parayı 
sen alacak değil misin! .• 

İşte hep bunları düşünerek 
ı bir türlü para veremiyorum •• 

rebeyi kazanırlar .. 
Çin ile Japon al'asmd:ı ufak 

tert:p bir harp old:ığun'-1 tabii 
biliyorsunuz ... Çinliler bu harp 
te pek az mukavemet göstere
bildiler ve Japonlar da istedik
leri araziyi işgal ettiler .. 

Bunu protesto etmek ve bu 
işe karşı ko)T.ll'lak için Çinde ne 
yapmışlu bilıyor musunuz? .. 
Bilmem kaç yüz bin kişi Japon 
yaya karşı husumet eseri ola
rak üç dakika susmuşlar. Hükü 
met te halkın kollarına nefret 
bandıraları takdırıyormu~ !.. 

İlahi Efendi! Bu ne gülünç 
tedbir ... insan insana kızdığı za 
man susar mı!. Bilakis açar ağ
zını, yumur gözünü .. 

Hele ndret bandrolunun kol 
!ara takılması pek garip .. Nef
ret denilen tey kolda bandrol 
değil, kalplerde ateş olmalıdır 
ki, bir tahrik amili olsun! .. 

FELEK 

' Milliyet'in Edebi Romanı: 37 
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BAŞ D 
O ne yapacağını bilmiyor· 

du. Semiha Nazmi Hanım, 
yine suflörlük etti: 

- Şimdi siz ele teşekkür e
derek umumun sıhhatine içi-
nız. 

Ahmet Nebil, kızara bozara 
ı bu kumandayı da icra etti. Bü 

yük bir alkış salonu çınlattı. 
Nihat llhami B~y elinde kade 
hi, 

- Yahu, hadi bir şerefe da 
ha içelim, hangi şerefe olursa 
olsun! 

Diye bağırıyordu. 

• 
Yemekten kalkıldığı zaman 

Ahmet Nebil Reşit Beyin yanı 
iL<"- fOı<uldu: 

- Bl'yefendi ... 

u 
lbr-him Necmi 

- Ama bütün bütün de 
uydurma değil. Seni gazeteye 
gerçekten almak istiyorum. 

-A! 
- Y ann matbaaya uğrar-

san bu meseleyi düz~ün kafay 
la konuşuruz . 

- Peki, efendim. 

Ahmet Nebil, Retit Bey
den ayrılır ayrılmaz, Nimet Ha 
mm hemen fırsatı yakaladı: 

- Tebrik ederim, Nebil 
Bey. Retit Beyin himayesile 
gazetede mühim bir yeriniz ola 
cağı meydanda. O zaman Neı-i 
manın eserlerini neşrine de ar 
tık siz delalet edersiniz. 

- İnşallah Hanımefendi. 
- Geçen gün rica ettiğim 

mesele hakkında Re~it Beye 
LiJ. • ""'' 1}.~, , .2 ... t..'a .. u\._.a la .... _• -.1 ""-• j L ~ • •• • .. - .-

'sen ae mı ınıyuı· 1 ·-.--. - ~k .. ra araaında 1 manda:Jıgı 
iyerek Kazımı da ya zmır -

MiLLiYET ÇARŞAMBA 30 EYLOL 1931 

Spor Çapras kelimeler 
Pehlivan güreşleri 

11 teırinisani 1931 de An
lcarada Türkiye birincilik 
müsabakaları gapılacak 

Himayei Etfal Cemiyeti Umumi 
Merkezi tarafından 11 Teıriniaaru 

1931 de Ankarada latikliil spot' saha 
sında yapılacak Türkiye giireı bi
rincilikleri müaabakaaı için tertibata 
baılanmıttır. 

Güreıler alaturka yapılacak ve 
memleketimizin her tarafından ta- ı 

2 a • a a 1 ı ı ıı ıı 

nınrruş pehlivanlar bu müsabakalara ı.;..;.;,;:::.:.;;.;.:.;.;.,..;;..;.;;:;.;.,;;;.;;:;;.ı.;..=.;..;..ıı 1 
ittirak edecekleı·dir. Birincilik mü- Diınl<ii fekli,ı halli 
sabakalarına iştirak edecek baş peh· ı ? ı • a ı 1 ı ı ııı 

1 •ı t_j ı 1• 1 1 ı• 
,-ı ,-ı·ı- .ı- -ı=ı 

s ı-i- .-ı--; 1 -,-ı-ı 
ı_ ________ -

Bu Akşam Gala Suvare1i Olarak ..,. 

MELEK SlNEMASINDA EL HAMRA S 1 N E M A S I N DA 
MARIY GLORY ve JEAN MU- EMiL YANINGS' in ibda ettiği en muazzam ve asil 

RAT tarafından temsil edilen eserlerinden biri olan 

KÜÇÜK DAKTİLO İLAHLARIN SEVG1L1Sl 
Musiki, cazibe ve neş'e filmi. Uzun 
müddet hatırası silinmeyecek son 

derece güzel bir filmdir. 
İlaveten: Meşhur piyanistler 

WIENER veDOUCET 
iki piyano ile çaldrkları son 
(FOX - TROT) lannda-

(Liebling der Götter) 
filmini dilber ve sehhar OLGA TCHEKOW Aile bera· 

her temsil edilmektedir. Bu filmde ezcümle OTELLO 
ve LOHENGRIN'in şarkıları işidilecektir. 

İlaveten: 120 kişilik bir orkestra tarafından oynanan /!iJ TANNHAUSER uvertürünün bir şaheseri 

PARAMOUNT halihazır dllnya havadisleri - Gandi LC)ndra'da konuşuyor - l:Jgiliz 
donal!ma51 Portsmouth isyanından senra - İngiliz Kaye Don tarafından kazanılan 
H•rmsworth kuoa<ıı • Fransa'rla rüvü' rn~nevrahr • Ç'"'rie tufa, 

AZA IS 
Yarın akşam M A J IK 

sinemasında Büyük GALA olarak 

livanlar arasında Balıkesirden Ço· 
ban Mehmet, Manisadan Rüat, Ban 
dırmadan !bra AH, Edirncden Him
met, Cabaeskiden pamuk Ahmet, 
Boludan Bulıraryalı Cemal, Bursa
dan lbrRhim pehlivanlar vardır-

Müsahake.larda kazananlar hii· 
yük ikramiyelerle taltif edilecekler-

• i!I ır.ı !'ı_ı+ı~ı •ı 
ı• m ı 1 - ı•ı l•i 

•liil_l_i_IBIJ-11• '• MAX DEARLY tarafın-
ı ,.ı-ı-ı-ı .,-ı-ı•ı" 

ARTHUR GÜZEL HANIMLAR MASÖRÜ 
(Hanry Christene) nin eğlenceli eserinden alnmış bu mi! 

kemmel Fransız opereti Leonce Per·ret tarafndan vücu<l 

Askeri maçiar 
getirilmiştir. 

8 -ı-ımtıafl_1
'.:._ı a'ııil=I dan. Taliin, taliinizn fil-

i • tı~ midir 1_1_:11t _ ı• _ 1 ._mıl!ll ___ _ 
J( ı .• '111 • ' • ı-ıı ıı,-ı- ı ı-ıl-r• ------·-- Heyeti temsilyesi başında: BOUCOT, ROBERT PART 

HEZ, LİLY ZEVACO ve MARGUERITTE DUCOURE: 
Selimiye kış:asında yapıl:tn As· 

keri birinc!ljkler mü~abakasır.da fi. 
nele kalan Kuleli lisesi taknnı ile 
Haı·lı~)·e tal::ımı karşzla~mı~tı ve ne

tice de bir bire berabere kalındı. 

;.~mpjyonun meydana çıkması için 

hu iki takT1J1 bu!;Ün tekrar karşı1aşa 

cnk ve netice taayyün edecektir. 

Atinaya ik'nci kafile 
gıtti 

Dün lzmir vapurile Atina Olim
piyadına İ§lirak edecek olan atletle

rimizin ikinci kafileıi de gitmiştir. 

Dün gidenler ıunlardır: Mehmet 
Ali, Veysi, Sedat ve Cihattır. Cihat 
kafileye lzmirden iltikah edecektir. 

Davet 
İstanbul Futbol Heyetinden: 

2 Te,rini en•I 931 Cuma günü 
Talnim Stadyomunda icra edilecek 
Şii d maçları: 

Altınorda - Kumkapı saat 14 Ha
kem Şahap Bey. 

Beykoz - Kaıunpaşa saat 15,45 
Hakem Emin Bey_ 

* • • 

Soldan saia 
1 - Tekenin ditisi (4). Ses (4). 
2 - Farenin düşmanı (4). Kır 

çiceği (4). 

3 - iyi (3). Deri (3). Hakkın-

dan gelmek (3) 
4 - Kör (3). 
5 - Şafak yeri (3) • 
6 - Sacatz (3). Göz rengt (3). 

7 - Bağlamak (4). Deri kemik 
arası (2). 1 

8 - Beygir (2). Babaların baba
sı (3). Eklet (2). 

9 - Etajer (3). Yükseltmek (3) 

Eksik değil (3). • 
10 - Yama (2). Edat (2). 
11 - Kolay (2). Sürmek (4). 

Yukardan aşağı 
1 - Baş ( 4). Kedinin düşmanı 

(4). 1 
2 - Saçsız (3). Motörlü mavna 

(4). 1 

3 - Tavır (3). Yapmak (3). ı 

4 - Piımiş değil (2). Yama (3) . 

Yarın akşam 

ASRI SiNEMADA 
Büyük bir süperfilm olan 

Son temsil 
iki mukte<lir san'atkar 

CONRAD V AID ve MA
RY PHILBIN tarafından 

temsil edlecektir. 

İlaveten: VARYETELER 
ZV AN ELLi heyeti tara

fından yeni nuınerolar 

!!111111_. Bugiin, bu ak~am 
ve yarın yalnız matinelerde 
MAJİK Sinemasında 
DİLENCİLER 

OPERASI 
Fransızca sözlü filmin son 

temsilleri 
ALBERT PREJEAN 

Zamana ait bu filmde Fransız nüktesi, güzel şarkılar, Ri 
vierada latif şenlikler, Juan - Les Pins pijamaları 

ARTHUR, bir çıplaklık kulübünün mucidi. 
ARTHUR, dilber bir kadının zevci. 

GÜZELLiK .... GENÇLiK .... ve TABIATfL/<, AŞK. 

ve 
Sigortalarıııızı Gala tada Ünyon hanın ~a kaiıı 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı mu:ımele etmekte olan 
DD 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorh yaphr· 

Telefon: Bevo'Hu 2J02 

cü İcra Me. murluğun- , 
dan: 

Tamamına (3260) lira kıymet 

takdir edilen Fındıklı.da Selimeha 1 

MAX DEARLY'yi 

Beylerbeyi gençler spor ku
lübünden: • Uzağa iıaret (2). iııı-m. tarafından 

tun mahallesinin Oııman Çavuş so
kağında atik 15 cedit 19,21 No. lu 
maa ah!jBp hanenin tamamı bu kere 
açık arttmrtıya vazedilmiş olup 
10/T. evvel/931 tarihinde şartname 
•i divanhaneye talik edilerek 26/T. 
evvel/931 tarihine müsadif pazarte· 
si günü saat 14 ten 16 ya kadar İs 
tanbul 4 cü İcra dairesinde açık art 

AZA İS 
Boğaziçi gençler kulübü ve 

Beylerbeyi terbiyeibedeniye ku 
lübünün tevhidi dolaysile bil
umum azanın kayıtları tecdit 
edileceğinden te~rinievvelin 
ikinci cuma gününden itibaren 
ay sonuna kadar her cuma gün 
!eri saat 14 ten 16 ya kadar 
klübc müracaat edilmesi ilan 
olunur. 

İstat.bu1 üçüncü icra memurlu

ğundan: 

Bir borcun temini istifası için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
brrer 38000 pişmiş tuğla Eyüpte 
Gümüş suyu civarında kar kuyula
rındaki Kemal Beyin tuğla harma
nında teşrinicvvclin dördüncü pa· 
zar günii açık arttırma suretile sa· 
at ondan on bire kadar satılacak-

5 - Tatlı aat;<n (7). 
6 - Gök (4). TeI. (4). 
7 - Kokulu ot (4). Uzağa i~at·et 

(2). 

8 - Uzun (2. Edat (2). Notı. 

(2). 
9 - Çatı (3). Lezzet (3). 
10 - iyi (3). Ceketin boyun ta

rafı (4). 

11 - Elbioenin alt kısmı (4). 
Denizd~ giden (4). 

iLAN 
İzmir Verem Mücadele Cemiye

ti ile (İzmir Verem Mücadele Cemi 
yeti Sıhhat ve İktısat Almanağı) 

isim1i eserin neşir ve tevzii ve fruh 
tu hakkındaki mukavelename ve 
zeylinin mukarreratı 30 eyli'll 1931 

tır. Taliplerinin mahallinde buluna tarihinde hitam bulmuş ve cemiyet 
çe verilen vesikaların da bittabi 
hükmü kalmamış olmakla bugün
den itibaren ne bmim ne de başka 

cak memuruna müracaatları ilin o
lunur. 

İstanbul 8 inci icra memurluğun hiç bir kimsenin bu işle alaka ve 
dan: ı rabıtası kalmamış olduğunu ve iş-

Bir borcun temini istifsı için , bu cenıiyet tarafından veya namına 
Sirkecide Alemdar Oteli dahilinde her hangi bir müracaat ve hareket 
ki matbaada mahcuz büyük Litoğ- le benim kat'iyyen münasebetim o

. raf makinesi açık müzayede sureti lamayacağmı lan eylerim. 
le 7 te~rinievvel 931 çarşamba günü İzmir verem mücadele cemiyeti-
11 den 13 çe kadar satılacaktır. Ta- Sıhhat ve iktısat mücadele Almana 
lip olalarm vakti mezkurda memu- ğı tabi ve naşiri müteahhidi Meh-
runa müracaatiarı ilan olunur. met Raif. 

- Kuzum, unutmayın, ol
maz mı? 

- Baş üstüne, Hanımefen
di. 

Süheyla Hanım, Ahmet 
Nebilin kolundan yakaladı: 

- Azizim, iki katlı tebrik: 
Hem yeni işinizi, he::n Reşit 
Beyin muhabbetini ... 

- Teşekkür ·ederim, Ha
nımefendi. 

Yavaşça ku.lağına eğilerek, 
bir gizli kahkaha içinde ilave 
etti: 

- Görüyorsunuz a, size o
ğur getirdim . 

Kahve getiren Semiha Naz 
mi Hanım da: 

- Buyurun Nebil Bey. Si
zi candan, yürketen tebrik ede 
rım • 

Dedi. 
Ahmet Nebil, bu ardı ara

sı kesilmiyen tebriklerden bü
tün bütün şaşırıyordu. Salo
nun bir köşesine çekildi, pen
cereden dıtarıya bakıyordu. 

içinde geçen şeyleri duymu
yor, kendi kendine bu gecenin 
iki büyük yeniliği üzerinde de 
rin deria düşünüyordu. Bir ta 
raftın Reşit Beyin gelirken 
kendine yap ı ,ı ifşalar beyni
nin içinde çürük b;r nokta gi
bi e.cıya acıya dolaşıyor, diğer 
taraftan yine Reşit Beyin ken 
disini matbuat hayatına al
mak tasavvuru yüreğinde kor
kulu bir sevinç uyandırıyor
du. 

Kibar alemi .. Matbuat ha
yatı ... 

Ahmet Nebilin kafasında 
bu iki hayatın her biri için yük 
sek hayaller vardı. Kendisi i
çin açılmalarını umulmaz birer 
saadet sandığı bu iki alemin 
İşte ikisi de önünde idi. Bun
ların birincisine daha şimdi gir 
mişti. Fakat anlıyordu ki bu 
alem dişardan zannedildiği gi
bi değildi. İkincisinin de ka
pısı bu gece önünde açıhyor

u. Acaba orada kendisini ay-
.- ........ .ı..- ................ ,. ~. ., ........ _ 

İstanbul Mahkemei A<ıliyc Bi 
rinci Ticaret dairesinden: 

Beşyilz altmış liranın ına.ıı masa 
rifi mahkeme tahsilini mutazam
mı olmak üzere Kefeli Zade Meh
met Efendi veresesi tarafından 

Mahmutpaşa'da Kefeli hanmda iZ 

No lu mağazada mukim İstamatya· tırma suretile satılacaktır. Arttırma 
dis Ef. aleyhine istihsal eylediği j ikincidir. Birinci arttırmada bin li-
6 temmuz 931 tarih ve 244 adetli raya çıkmış olup bu kere en ziyade 
ilamı gıyabı sureti müsaddakası i • arttıranm üzerinde bırakılacaktır. 
kametgiihı hazırı mechul bulunan Arttırmıya ;ştirak için yüzde ye 

di teminat alınır. Müterakim verği, mahkumun aleyh İsıamatyadis efen 
diye tebliğ olunamadığından hukuk 
1J-sulü muhakemeleri kanununun 142 

inci maddesinin bahşeyledfği sala-

Belediye Vakıf icaresi miişteriye a 
·ittir. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile di-. 
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı 

hiyete binaen tebliğat icrasına ka - sahiplerinin bu haklarım ve hususi 
rar verilmiş ve mezkfır ilamın bir 

sureti mÜ6addakası maddei mezkii-
run birinci fıkrası mucibince mah 

keme divanhanesine talik kılnmış 

olduğundön kanunu mezkiirun 144 

üncü maddesi mucibince mahkfunu 

aleyhin ilanen neşri tarihinin ferda 
sın.dan muteber olmak !izere iki ay 
müddet zarfında kanuni hakkım is 
timal eylemesi ve aksi takdirde mu 
amelei kanuniyenin ifa kılınacağı 

alelusul evrakı havadisle de ilan o
lunur. 

mişti. Yoksa oda mı uzaktan 
göründüğü gibi değildi? 

Bu dü~üncelerle ağnmağa 
bo.şlıyan başını salonun pence· 
resine dayamış, dı§anya bakı
yorJu. Birden bire çekildiğini 
hia.etti. Ddöndü, çeken Semi 
ha Nazmi Hanımdı: 

- Nebil Bey, bu ne dalgın 
lık? 

- Affedersiniz, Hanıme· 
fendi, biraz başım ağınyor 
da ... 

- Biraz gelir misiniz? Size 
ciddi bir şey aöyliyeceğim. 

Semiha Nazmi Hanım, Ah
met Nebili salondan çıkardı. 
Aparbmanın ta öte ucunda bir 
odaya götürdü: 

- Buyurun, bakalım, hele 
bir de cigara yakın .. 

- Mersi, Hanımefendi, ge 
~en geceki tecrübe ... 

- Peki. Şimdi söyleyin ba 
kalım, bu sizin maceralar ka
ça varıcak? 

Ahmet Nebil birden bire şa 
~--'- _n. ., •• 

le faiz ve masarife dair olan iddia-
larınr ilcln tarihinden itibart:n yir

mi gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi hal<le 
hakları Tapu sidllerile sabit olmı· 
yanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Alakadarlrın ic
ra ve iflas kanununun 119 uncu mad 

de11i hükmüne göre tevfik hareket 
etmeleri ve daha fazla maliimat al
mak jsteyenlerin 931-198 Dosya nu 
marasi1e memuriyetimize müracaat 

ları ilin olunur. 

cerası olmıyan yegane kadın
dı. O da kendisinden macera
larının hesabını soruyordu. 
Ş~kın şaşkın yüzüne b:ıktı, Se 
miba Nazmi Hanım, delikan
lının hayretini anladı: 

- Bana ait olmıyan bir şe
ye karışıyorum, ama, affeder
siniz, size de, Mubtetem Ni. 
hat Hanıma da dostluğum yü
zünden karışıyorum. Dinleyin 
beni: Muhtetem ıizi seviyor. 
Hem de öyle rast gele bir sev
da değil. Gerçekten, yürekten 
seviyor. Pek te kıskanıyor. 
Geçen günü kendisine söz ver· 
mişken Neriman Cem9it Ha
nımlara gittiğinize çok üzül
müttü. Şimdi de evvelki ak
şam Süheyla Hanımlardan 
Mebruke Numanla beraber çık 
tğmızı, bir daha görünmedi
ğinizi öğrenmiı. Size çok dar 
gın ... 

Ahmet Nebil, §a~kın §aş-
kın Semiha Nazmi Hanımın 

bakıyordu. Ne demek 

filminde görerek çok eğle
neceksiniz. 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Beşiktaşta Yeni Maha1!c Posta 
eaddesinde atik 3 cedit 2-3 numara
lı hanede mukim iken elyevm ika· 

metgiihı meçhul olan Zare Zakar· 
yan Efendiye: 

Temlikcn alacaklınız Madam 
Konstans Behlamyan tarafından da 
iremizin 930-620 numaralı dosyasile 

paraya çevrilme muamelesine de
vam edilen Beşiktaşta Yeni Mahal
lede Bostan caddesinde atik 3 cedit 
3-2 numaralı hanede mcrlmn hi68e· 
nizin ferağ bedelini mumaileyha 
Behlamyan Hanım Beyoğlu dördün 
cü Noterliginin 21-9-931 tarih ve 
14664-719 numaralı senediyle Kir
kor Becidyan Efendinin tamamen 

alarak her biri hakkiyle alacağını 

mumaileyh Kirkor Becidyan Efen
diye temlik ettiğinden badema ala
.caklmızın Kirkor Becidyan Efendi 
olduğunu natık işbu temlik keyfi· 
yeti 930-620 umaralı dosya ile tara 
fınıza ilanen tebliğ olunur. 

Nazmi Hanıma açışı, bütün 
dertlerini söyleyişi delikanlıyı 
tatırtmıştı. 

Semiha Nazmi Hanmı, Ah 
met Nebilin bakışlarına karşı 
gözlerini indirir ibi yaptı: 

- Aman, Nebil Bey, öyle 
beni manyatize etmek ister· 
miş gibi r;:özlerim'n içine bak· 
mayin • Gözlerinizd öyle ate! 
li bir bakış var ki ... 

Ahmet Nebil, birden bir~ 
gözlerini indirdi. Bir türlü bu 
Hanmılann daldan dala seken 
konuımalanna alıtmıyordu. 

Semiha Nazmi Hanım, ev· 
velki sözüne devam etti: 

- !-nlıyOI' musunuz? Mulı 
te§em benim çok eski arkada· 
9ımdır. Birbirimizden hiç gi:ı· 
!imiz yoktur. Doğrusu ya, t~ 
şıyoruın size de: Muhteşem gı 
bi bir kadının gönlünü kazan· 
dıktan sonra ötekilere nasıl 
tenezzül ediyorsunuz, bil~e!'1· 

Atımet Nebilin kafası ıçın· 
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Muhabir mektubu 

Milaslılar ihtiyaçlarını 
sayıyorlar .. 

Bu ihtiyaçların en başında gelen 
1 k )ay olanlardır 

şeyler yapı ması o 

• • 

' 

Milas &ledige dairesi 

·ı- ta muh 1 kınlıyor. Oralara kinin veril-
MILAST AN: Mı as old memekte ve mücadeleden ha-

telif tabakalarla. yapm1ıt ledu~ . addolunmaktadır. Bunun 
• 1 rdan ha11 ey ı- rıç 1 d gum temasa M' b'r çaresine bakılma ı ır. 
ğim intibaatı ve muhterem 1 ı . 
1- 11 dertlerini madde be Asayış 
ası arın . . · ,,. K'· 

dd • da arzedeceğıın. Kazada asayıt ıy • .,ır • oy-
ma e atagı . ld k kt erk B ddeler üzerine aıt o u terde kız kaçırma an, m ez 
la~ı mdairelerin nazarı dikkatle kazada da itretten vukuat 
rini celbeylerim : . olmaktadır · . 

ı _ Ziraat odalarının nı- Nüfus ışlerl 
zamnameleri değittirilmelidir. Nahiyedeki nüfus memur-
Çünkü aanmızda hayat ~art- !arından bir fayda olmadığı an 
ları değitmişth·. Burada bır a- latılmakt dır. Bunun en kes· 
mele ve bir patron hayatı aıci t irme yolu köylülerin hanele
tık batlamıttır. Amedl~ ~et - rinde toplu oldukları mevsim-
i k .. a ken ını mu- f 1 atına artı zurr . 

1 
)erde seyyar nü uı memur an 

hafazaya muktedırfl 0 aml ıby?lrd.. dolatlırarak mektmnları tescil 
Ve istihsal maara an a a ı ı 1 kt' 

• 1 F k t b. ey eme ır . 
ğine yükıelıyor. a a ır • 
gün bunun zararını amelenin Maruf sımalar 
de çekeceğine akılları enni- Mili.un kendine mahsus 
yor. bir içtimai manzarası vardır ki 

Zürra pek zavallı ve hima- oraya giden bir adam muhte-
yesiz bir haldedir. Ellerindeki rem birçok zevatın tahsiyetle
aermaye aittikçe mahvolmağa rile alakadar olmak mecburiye 
mahkUmdur. Burada on bin- tindedir. Mesela belediye rei
den fazla amele tütün itlenıek si Şevket Bey Mili.sın en ma
le metguldürler. ~u kuvv~e ruf ailesine mensup sabık vali
kartı zürra zebun bır mevkiye lerden bir zattır. Hareki.tında 
düşmüştür. Ziraat.. ~asm~n vekar ve ciddiyet ve fevkalade 

d b Ç ı·ntı·zam vardır. Murat Salih zürra ve amele uzerın e ı 
bir nüfuzu yoktur. .Kuvvei Bey batlı batına bir mevcudi-

1 ak tile bu yettir. Herkes onu sever, şa-rnüeyyidesi o m ıar . : 
günkü nizamnamenin tebdılı yanı hürmet bir yüzbatı müte 

el 1 · kaididir. Ve meb'us Halil Be-
günün en mühim mes e enn- ı k · yin kardetidir. Meme etm 
den biridir! iktısadiyatında mühim bir şah 

2 - Burada üç bankadan M f 
başka para ikraz eden diğ.er siyettir. Terzi Zade usta. a 

k Zeki Bey sayi zatisile zengın 
tefeciler de zürraa bol para 1 - b' k olmuş dört başı mamur ır zat 
raz eylediklerinden her .es ~~- tır. Kendisi mühim bir tütün 
harnmülünden ziyade ıt gor· k · l müessesesinib de oınısyoncu-
rnekiçin fazla paralar isti traz. e dur. Yazıhanesinde üç katip 
derek ağır yükler altında ezıl- muntazam mcsailerile işleri 
ınektedirler! J kted ' l M 

3 - Mili.sın tütünciileri bil tedvir ey eme ır er. u-
h kayyit Zade Nuri Bey tayanı 
.assa köylüleri, zirai ko~~~: dikkat bir simadır. Çok mun

tıf şirketlerinin teıekkülunu t m bir müskirat fabrikası 
büyük bir memnuniyetle kar- aza u idare eden Lami Bey 
§ılaınıtlar ve hisselerine düşen ye :de çok kıymetli bir oğlu 
Paraları da Ziraat Bankasına ısm d Sıtma mücadele dokto 
Yatırmıtlarsa da bir . t~kım var Vdi Beyle tütün inhitar 
tnuhtekirlerin tesiratıle şırket ru"d"rü Cavit ve tüccardan Be 
lerin te&ekkülüne imkan hasıl. mu u Be 1 ·dden 

l ~ K l"I zaz Zade Esat y er ckiı. o anıaınakta ıın· ı· a ! öy u en ms ~ halu"k ve hürmete tayan e 
iktısadi esaretten kurtaracak 
olan bu faydalı şirketlerin bir lerdMir:.ft" Sadık Efendi aari ve 
an evvel m-dana ıetirilmesi u u · ·ım· 
1 -J medeni hıı.yatın kiavc;ı ~ ıy~ 

e zeındir • ki' d mücessem bır tunsalı 
4 - Tütün idaresinden ve- ~~ ıv: ilim ve fazlile mnu

rilınekte olan ruhsatiye tezke- ır. hürmetini kazanmqtır. 
relerinin ancak yüzde 20 si Tm~h ait derin malumatı var 
•sıl toprak sahiplerine geçiril· an e ecl' · · dır. Halk Fırkası m .'s l~ısı 
ırıektedir. C .1 Bey yüksek secıye ı ve 
. 5 - Oibağhane memleke- çokem~eğerli bir gen~ti~. Murat 

tın icinde etrafa kokular nef- Salih Beyin biradendır. El~k
tetın~kte olduğundan batka 'k . Kemal Beyle park mus
tnünasip bir yere nakli lazım- tn . ç.ı Hu" seyı'n Bey memlekete 
dıl' ! tecın . 1 d dir nafi mütetebbıs genç er en . 

6 - Şehrin suyu menba ta 
raflarında telvis edilmekte ol· lerSinema sahibi Bekirağa ahçı 
duğundan oralara boru fe~edi k anmıt ve zen-
ı· bek lıktan para az Oku inceye kadar muvakkaten · d dır -
r't 1 1 1 gin olmuş bır a almmadı• "ı hal-~ı er e muhafaza a tına a ınma g 

ed' ması ve yazma11 o 
ftı çok hayati bir mesel ır. de doğruluğu sayesinde b~ ser 

7 - Pazar mahalli iğrenç • f Bu vazıyet "e gayrı sıhhi oldug" undan ya- veti elde etmış ır. ff kı 
ı d .. ve buhal, hayatta muva a. -
ın toz ve toprak için e ve gu- yetin sırrı doğrulukta oldedug~

ıı"l altında kışında yağmurlar d . canlı bir nümun ır. 
bltında ve çamurlar içinde halk Avuı:;,~ Fehmi, Salahattin Ra
. Ü yük bir azap çekmekte old~- f Asım Beyler mealekle
ı:.llndan belediye tarafından a- :ind:e mahir halka daima suhu 
kılen bir hal inşası suretile h~I- let gösteren muhterem ınes
l}lu istirahat ve sıhhati temın l k erbabındandırlar. Eczacı 

~ınalıdn-. eli Kemal ve Esat Mustafa 
f 8 - Kazada müthiş bir u- :e ler şehirde tanı.nmış kıy-

~--etk n;t;,.::'I 1,,,,1 ... n. v~_.,ı,,._ 8 Y ._ _ . 1-

MiLLiYET ÇAR~AMBA 30 EYLÜL 

Sofyadaki hezimet 
(Başı 1 inci sahifede) 

kazanılmıı bir galebedir: 
1 - 5: lıte bu da Milli bir ta

kım için hazin bir netice! 
Fakat açıkça söylemeli ki, o

yuncularımızın bu maçta bü
yük bir mes'uliyet hiueleri var 
dır. Bulgar oyunculafının bu 
maçta büyük bir enerji sarfet
tiklerine tüphe yok .. Ne enerji 
ne harikulade ,ür' at, ne vuruı
larda emniyet yoktu. Fakat e
ğer takımımızın müdafaası bu 
kadar zayıf, bu derece hayretba 
h, bir ahenksizlik göstenne

1931 , 

Poliste 

Eli bıçaklı 
zorbalar 

( 

Taklitlerinden sakınınız! 

ŞAFAK ÇAYI 
Bilhassa Şafak ismine ve ala
meti farikasına dikkat ediniz. 

r Şark Musiki Cemiyeti Konseri .... 

Posta . . . b • d" •. ı mit olıaydı, Bulgar takımı bu 
ıdaresının ta ettır ıgı derece bariz bir muvaffakıyet 

pullardan... kazanamazdı. 
ı Milli takımın iki "bek"i Bür 
han ve Hüsnü, çevik bi~ hasmın 
kuşısında meş'um netıceler ve 
rebilecek bir usul takip etmiş
ler ve ekseriya haf ve forvetle
rin muavenetine kotmak için, 
kendi yerlerinden çok uzaklara 
gitmişlerdir. Bu ~uretle Bulgar 
müdafaasının topu oyuncuları
mızın arasından süren vuruştan 
i' ~ takımımız adeta müdafaa
sız kaldı. Hezimet, en ziyade 
bu hatadan ileri gelmiştir· 

Alaettin, Kemal, Mükerr-, Ali 
iıminde dört kiıi evvelki ırece elle
rinde bıçaklar olduiu halde Aksaray 
caddeoinde Nalbur Vasilin dükkanı
na tecavüz etmişler ve tehdit ile 12 
§İşe rakı alıp kaçmıılardır. Bu teca· 
vüzü müteakip bu dört adamın öte
den beri bu şekilde tehditlerle o ci
vardaki esnafı haraca kestikleri, fa. 
kat esnafın tehditlerini ika edecek
leri korkusu ile polise ihban keyfi
yet etmedikleri anlaıılımı, müteca
vizlerin derdestine teıebhüs oluna
rak, bunlardan Alaettin derdest e
dilmiştir. Diğerleri taharri olunmak

tadır. 

2 Te~rinievvel 931 Cuma günü saat 15 te Kadıköyünde SÜREYY l 
PAŞA SİNEMSINDA mutat (Alaturka aile konseri) verlecektiı 
Ayrıca aavetıye gön.derilmiyeceğirulen işbu ilan davetiye addolunaral 

aza ile davetlilerin te,rifleri mercudur. 

Matbaacılara Balkan 
Konferansı 

(Başı 1 inci sahifede) 
rak Balkan konferanslarında 
ve merasimle asılacaktır. 

Balkan konferansının şehri
mizde toplanma11 münaaebeti
le posta idaresi tarafından ta
bettirilmekte o~an pullar ta
mamen hazırlanmııtır . 

Muhtelif kıymette tertip e
dilen bu pullar çok cazip bir 
tekilde tabedilmiıtir. Pulların 
üzerindeki resimde bir Balkan 
haritası ve altı Balkan merke
zi hükümetine kök salmış bir 
ağaç vardır. Bu resmin üzerin 
de Türkçe T.C. Postaları ve 
altında fransızca olarak "ikinci 
Balkan konferansı,, yazılıdır. 

Tarihin kaydetme
diği bir 

istikbal proğramı 
(Başı 1 inci sahifede) 

ile lıtanbula geçmiş ve Yeni. 
köydeki ikametgahına gitmiş
tir . 

Tevfik Rüttü 8. yarm tdi
rimize gelecek olan Baıvekil İs 
met Pı. Hz. ni bekliyeceğini 
ve birlikte Atinaya gidecekleri 
ni ıöylemittir . 

ismet Pş. Hz. bugün Anka 
radan hareket edecekler ve ya
nn ıehrimize vasıl olarak, bu
rada hiç tevakkuf etmeden ken 
dilerine refakat edecek hey'et
le beraber "Eğe., vapuruna ra
kibeıı Atinaya hareket edecek
lerdir • 

Hey'ete dahil olan "Hakimi 
yeti milliye,, batmuharriri Fa 
lih Rıfkı B. dün Ankaradan 
gelmittir. Hey'ete dahil diğer 
zevat bugün geleceklerdir • 

Bulgar başvekili 
galecek 

SOFY A, 28 - Tevfik Rüttü 
Beyin bir daveti üzerine Bulgar 
baıvekili M. Malinof ilk hrıatta An-
kara'yı ziyarete karar Vermİftİr .. 

Fevkalade hazırlıklar 
ATINA, 29 - Batvekilimizin 

seyahati için yapılmakta olan hazır
lıklar hummalı bir devreye tJÜ'mit
tir. Yunanlılar lımet Pataya timdi· 
ye kadar miıli ırörülmemit bir istik
bal merasimi yapmak için mümkün 
olan her §eyi yapmaktadırlar. 

l•tikbal rasimeıi Pire'dc<ı batla-
)ilCaktır .. Pir(; bc.lediye reiıt bir nu .. 

tuk •Öyliyel'ek Baıvekllimizi aclİlm
layacaktır. 

istikbal mcrRıiminde 1ulunmak 
ü·ıere kazalardan ve 
halk ırelrnektedir. 

vilayetlerden 

Ticaretin inkişafı 
ATINA, 29 - Yunaniatan'la ara· 

mızcla ticari münasebatın inki?fı i· 
çin Yunan tacirleri tarafından bu 
akşam bir içtima yapılacaktır. 

ihtilafın halli için 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey 

Atina seyahatinden dönüıte Yugos
lavya ile aramızda mevcut mesailin 
halli için müzakereye başlayacaktır. 

Hükumetle temas 
ADANA, 29 - Bir heyet hot'ç 

ifin hükumetle temaı etmek üzere 
bura tüccarları tarafından seçilmiı

tir. 

Keskin Zade Feyzullah, taha
fiyeci Fuat, Halil Efendi Za
de Hamdi, Gül Hasan Zade 
Şakir Beyler maruf tüccarlar
dan ve erbabı yesardandırlar. 
Doktor Cemal ve Sezai Bey

•timadına mahzar ol 

Kaleci Avni bile ekseriya, 
çok ileri giden beklerin yerini 
bot bıralanamağa mecbur oldu. 
İtiraf etmelidir ki, Bulgar1·ua 
dört gol kazandıran ikinci haf 
taymda, aşağıya inmiş olan gü
neş, ıtıklannı doğrudan doğru
ya Avninin gözlerine gönderi -
yor ve Avni ekaer defalar hattr. 
topu bile farketmiyordu. 

Türk muhacım hattı ise, ta
yanı dikkat bir teknik kabiliye 
ti göstermekle beraber, forvet
ler aralarında sıkı ve daimi bir 
ahenk tesisine muvaffak olama 
mıılardı. 

Çalım yapmak san'atini iyi 
bilen İnıoytler çok tahşi oy
nadılar. Bu suretle Hakkı ekse 
riya mecburi bir atalet içinde 
kaldı. Maamafih lehimize yega 
ne gol kaydeden de o oldu. 

Türk muhacim hattının di
ğer hatası, Bulgarlar müdafaa· 
sının önünde fazla uzayan kom 
binezonlar yapma11 idi Bu kom 
binezonlar bazan son derece f& 
yam dikkat olmakla beraber, 
Bulgar müdafaasının toplanma 
sına ve vaziyet almasına müsa
ade ediyordu. 

M1..truk çocuk 
Dün Neıil,ahıultan mahallesin

de kale üzerinde iki ıün evvel doğ

mu ş olduğu tahmin edilen bir erkek 
çocuğu bulunmuı, Dnrülacezeye 
gönderilrniıtir, Çocuğu brrakan hak 
kında takibat yapılmaktadır. 

Berut'tan ruhani bir 
heyet Heldi 1 

Berut Başpiskoposu Elmit- \ 
ron Zaharyas ile ruhani Arbi
mondrit Trifon ve Hurıdıl.:. 
dün tehrimize gelmitlerdir. 

Bu heyet, Rum patrikımeaini 
bugün ziyaret edecek ve sonra 
Atinaya gidecektir. 

Hava kulübü 
Bazı sivil tayyareciler tarafmdan 

bir hava klübü teıiıi için teıebbüı 

edilmi~tir. 

Yunan bankası müdürü 
istifa etti 

ATINA, 299 A.A. - Yunan ban 
kası umum müdürü M. Diomidiı 
sıhhi sebeplerden dolayı iıtifa etmiı 
tir. Bu istifa hükUmetin ınali ıiyase 

tile aıla alalıadar değildir. 

Hızlı giden itfaiye 
tu'umbalan 

vızu (Porteki;ı) 28 A.A. -
Bir yanrını aöndünneğe giden bir 
itfaiye tulumba otomobili devrilmit· 
tir. itfaiye efradından altı kiti yara· 
)annuıtu. Bunlar arasında itfaiye 
kumandan muavini de vardır. 

Cenubi Amerikaya 
Gitmek isteyenlere 

ROY AL MAiL LINE 
İngiliz Truısatlantik kumpanya-

sının vapurlarını te.r.cilı ediniz. 
Türkiye acentası: 

N. A. KONSTANTİNİDİS 
Galata R_ıhtım Caddesi 27/ 29. 

Tel B. O. 3126. 

lstanbul 
lüğünden: 

Gümrükleri başmüdür· ' 

Gümrüklerce kullanılmakta olan 128 kalem evrak, defter \ 
sairenin tab'iyatı için 6-10-931 5alı günü taliplerle pazarıık yı 1 

pıacaktıc. Pazarlığa iştirak etmek isteyenler nümune ve şar 
namelerini görmekle beraber o gün saat 14 te 375 lira teminı 

1 
akçesile birlikte Başmüdürlükteki komisyona gelmeleri. (2860 

1 stanbul Beledıyesi ilanla rı 1 
Kadıköyünde satılık arsa 

Beher metro murabbaına 17 lira ıkıymet takdir edilen Kadı 

köy kuınluğundaki 77 harita numaralı 480 metro murabbaı sa 
hasında arsa satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye konmu 
tur. Talipler şartname alma:k için her gün levazım müdürlüğü 
ne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 612 Iiralrk mu 
vakkat teminat lazrm<lır. Bu teminat ya nakden veya depozitı 
suretile yahut hükfunetçe muteber tanmmş lbankaların birindeı 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat akçe 
sile beraber 22-10-931 perşembe günü saat 15 e kadar Daimi Er 
cümene müracaat etmelidir. (2856) 

* * * 
Ortaköyde şimalen Fehime Sultan yalsı ve deniz, şarkan vt 

ceııuben deniz, garben Şefik Bey aırsası ve Ortaköy deresi ile 
muhat olan mahalde ayda iki yüz ton kum ihraç etmek şal'tile 
üç sene müddetle kum ihracı kapalı zarfla münakasaya konmu~ 
tur. Talipler şartname almak için her gün Levazım müdürlüğü 

ne müracaat etmelidirler. Münakasaya girmek için 45 lira temi ' 
nat lazımdır. Bu teminat ya nakden veya depozito suretite ve 
yahut hükumetçe muteber tanınmış bankaların birinden geti
rilecek teminat metubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber 
ihale günü olan 22 teşrinievvel 931 perşembe günü saat on beş~ 
kadar Daimf Encümene müracaat edilmelidir. (2853). 

* * * 
Beher metro murabbama dört lira kıymet takdir olunan Fa· 

Bulgar takımının oyunu takı 
mımızm oyununa nazaran hiç 
tüphesiz daha yükaekti. Müda
fileri de vazifelerini bihakkin 
ifa etmişlerdir. Bulgarlann iki 
beki Bulgar kaleciainin itin; bin 
nisbe kolaylaştınnıttır. Oyu· 
nun nihayetine doğru verilen 
penaltı kaçınlnıamıı olsaydı, 
netice talamımız için daha iyi 
olacaktı. Halbuki top kaleye" .. -S•, E•Ym111K•l!S•E•.•ı-•A•t•N--. 
girmedi. 

tilıte Mirmiran Hasan Paşa mahallesinde Altay ve eski Ali Pa 
şa sok.aklan arasında 57 metro murabbaı metruk mezarlık arsa
sı satılmak üzeıre açık müzaydeye .konulmuştur. Talipler şart
nameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğ üne müracaat 
etmelidir. Müzayedeye gnnek için 17 buçuk lralrk teminat la
zm1dır. Bu tcmnat ya nakden veya depozito suretile veyahut hii 
kumetçe muteber tanınmış bankaalrdan birinden getirilc:<:ek te 
minat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat akçesi ile beraber 
22-10-931 perşembe günü saat 15 e kadar Daimi Encümene mü· 
racaat edilmelidir. (2858). 

Bulgar haftan da bilhaua 
ikinci devrede daima mevkile
rinde kaldılar ve Türk muha
cimlcrine meydan bırakmadı
lar. 

Bulgar forvetleri bilhassa 
merkez ve soldaki iki oyuncula 
rı kombine bir oyun oynadıkla
rı kadar, 9ayanı dikkat bir ham 
le ve kuvvet gösterdiler. 

Macar hakem lvançit oyunu 
gayet dikkatle ve bitarafane i
dare etti. 

Selim Sırrı Beyin 
konferansları 

Selim Sırrı B. dün aktam 
radyoda zevk ve eleın mevzulu 
konferanaını vermittir. 

Selim Sırrı B. yakında yeni 
bir seri konferansa baılayacak
tır. Bu konferanslannda son za 
mantarda seyahatten dönen 
Andre Moruva ve Morice de 
Cobra gibi methur edebiyatçı
ların verdikleri konferansları 
radyoda aynen söyleyecektir. 

Polisler birinci mevki 
tramvaya binmiyecekler 

Polis memurlarmın birinici 
mevki tramvaylarda seyahat 
etmeleri memnun olduğu halde 
buna riayet edilmemektedir. 
Keyfiyet hakkında alakadarla
rın nazarı dikkati celbeclilmit
tir. 

Hami reislik 
B.M.M. Reisi Kizım Pata .malıll 

gazilerden mürekkep bir heyeti ka
bul ebni,ler ve cemiyetin hami rei1 • 

liğini kabul etmiştir . 

Kömür oldu! 
ADANA, 28 - Burada çıkan bir 

Adalar cuma tarifesi lağ 
vedilmiştir. 2 teşrinievvel 
cuma günü hali hazır pazar 
tarifcı;i tatbik edilecektir. 

3 teşrinevvelden itibaren 
Adalar yaz tarifesi lağvedil 
miş ve yeni son bahar tari
fesi iskelelerde itan olun
muştur. (2850) 

İdarece aşağıda ismi ya 
zıh malzeme ı '.!zarlık. ile 
satın alınacaktıc. 

Teminat yüzde 10 dur. 
İhale 3 10-Sl saa• 16,30 

100 met. payanda borusu 
100 ., kazan borusu 
20 tane masucalık çubuk. 

(2816) 

TAVlL ZADE Vapurları 
MUNTAZAM AYVALIK 

POSTASI 

~ s~!!!'!!t 
~ Perşembe 

akşamı on yedide Sirkecden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükıkuyu, Altınoluk, Edıre
~it, Bürhaniye ve Ayvalığa a
zımet ve avdet edecektir. 

Yoku lbileti vıapurda da vıeri 
lir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: İst. 2210 

* * • 
1 • 

1 Beşıktaş belediye binasrnın tamiri esna~mda sökülen kapla· 
j '.11.a tahtaları pazarhk suretile satılacağından tahplerin görmek 

l ıçınhergün ve almak steyenlerin yevmi ihale olan2lteşrinievvel 
931 b .. .. d . . çarsam a gunu saat 2 e Beşiktaş belediye şubesı encüme 
nıne müracaatları ilan olunur. (2859). 

* "'. 
Mevcut nümuneleri veçhile Dispanserler ıçın lüzumu olan 

evrakı ı~atbua ve. d~_fterler. ~azankla yaptırılacaktır. Talip o
lanlar n~n_ıunelerı goımek ıçın her gün pazarlığa girmek için 
~e 3 teşrınıevvel 931 cumartesi günü 64 liralık teminat makbuzu 
ıle ıberaber Levazım müdürlüğüne gelmeleri. (2854). 

* * • 
1 

İ~~ mektepler için lüzum olan 600 adet sandalya kapalı zari 
· l~. munkasaya koıunuştur. Taliplerin =rtname almak için her 

gun Leva .. d.. · • .--. . .znn m.u unyetme müracaat etmelidirler. Müzayedeye 
gırme~ ıçın 54. liralık teminat laznndır. Bu teminat ya nakten ve 
d~l?°zıto sur~t_ıle yahut hükUmetçe muteber tanınmış bankaların 
bırınden getın!ecek teminat mektubile olur. İşbu teminat mak
b~zu veya temmat mektubu ile şartname, teklif mektubunu ve 
Tıcaret ~asında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühüryü zarfa 
koyarak ıhale günü olan 22 teşrinievvel 931 perşembe günü sa-i 
at on beşe kadar Daimi Encümene vermelidir. (287) 

* * * 
. . Ba_lat atelyesinde mevcut 3 ton kadar hurda demirler 1 teş
nnısaıu perşembe günü saat 14 te müzayede ile satılacağmdaıı 
talip olanların atelyede bulunacak memura müracaatları.(2852) 

İıtaobul 3 ilncil İera Memurlu 1 nat akçesi alınır. Müterakim vergi. 
ğundan: .Jerle belediye resimler! ve vakıf 
Tamamına 5215 lira kıymet tak- kareal miljteriye aittir. Hakları ta 

dir edilen Çemberldtaf civarında pu sicilledle sabit olmayan ipotek 
Molla Fenarl maballeoıinin atik E- 1i alacaklılar ile diğer alllcadara 

nır. 

ııir pazarı cadde•inde eılı:i 21 yeni ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
Devre<lilecelı: ihtira beratı. 18 ve 20 ve 1 numaralı Mehmet Paşa halı:larını ve hususile faiz ve ma.arl 

"Telefon kablolarının tevziinc a- •okakında 1 ve Esir pazarı caddesin fe dair ola iddialarını ilan tarihin
it. usulün ıslahı., hakkındaki icat i- ı de 18 numaralarla, ahfa'P w aralık den · 'ba 

ıtı ren 20 gün içinde evrakı 
çın Sınai Müdüriyeti umumiyeain- mahallin tamamı açık arttınnaya m" b' 1 · 
~- · ·h-•1 ed us ıte erıle, bildirmeleri lazımdır. 
..... n ıstı "" ilmiı olan 20 teırini vuedilmiı olup 5·10-931 tarihind Ak e ıi halde hakları tapu sicille!ile 
sa. ni 1928 tarih ve 702 numaralı ih- şartnamesi divanlıaıM!ye ~•ı'k edlle-

wıu aabit olmayanlar ııatıt bedelinin p:ıy 
tıra beratı bu kere ferağ veyahut rek 26-10-931 tarihı' "--d'f . . . ne m._. ı pa- la§!Dasından hariç kalırlar, alakadar 
ıcara verıleceğınden mezk<lr ihtira zart-ı' ""'nU •••t 14 ten 16 ya kadar JJ ... ,, 6"' 'DQa. tarın icra v~ ifl§s kanununun 
yı satın almak veyahut isticar et- İstanbul UçUncU icra dairesinde a- uncu madd 1 hükmOne /Jr 
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"' Edirne 4 Numaralı Jandarma 

mektebi müdürlüğünden: 
Asgari Azamı 

Sade yağı aooo 4000 
Beyaz peynir 1000 1500 
Patates 5000 7000 
_Kuru soğan 5000 7000 
Zeytin tanesi 1000 1500 
Arpa 6000 9000 

Saman 1000 5000 
Ot 4000 6000 
Ekmek pişirme ücreti 80000 130000 

Edirne 4 No. lu Jandarma Mektebinin bir senelik ihtiyacı 
için yukarıda miktarları yazılı dokuz kalem erzak ve saireye ' 

1 
verilen fiatlar gali olduğundan bir hafta müddetle temdit edil- 1 

mis ve tekrar 6-9-931 tarihinde yapılan münakasasında da fiat- ı 

lar pahalı görülmüş olmakla 26 EylUJ 931 den itibaren tekrar ı 
bir hafta müddetle 4 Teşrinievvel 931 pazar günü saat on beşte 
ihalei katiyeleri icra kılınmak üzere münakasay vazedilmiştir. 1 

Taliplerin Edirnede müteşekkil komisyon mahsusuna müra- I 
caatlarr ilan olunur. (2784). 

1 Defterdarllk lı;anları 1 
1927 Mali s~nesi nihayetine kadar Milli hükumet bütçele

rine miıteallik borçlarla Milli ~ükOmetin zamanına ait bütçe 
ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakları 1513 
No. lu kanun mücibince Şubat 930 nihayetine kadar müracaat
la müracaat vesikası almışlardır. Tayin edilen bu müracaat 
müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tehakkuk eden bu 
gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kert. kabul edilen 1783 numerolu kanun mucibince altı ay daha 
müracaat müddeti tayin olunmuştur. Eylül 930 nihayetine ka
dar hitama erecek olan bu altı ay mii<idet zarfında alakadararun 1 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 30 EYLÜL 1931 

HAVA GAZI 

Dolmabahçe Kok Kömürü 
-(BEYOGLU HAVA GAZI FABRIKASI)-

Merkezı teahiaat ve bilciimle ev iıleri için en elveritli ve en mükemmel kok 

GAZHANE KOK KÖMÜRÜDÜR 
Müstehliklere Doğrudan Doğruya 

DOLMABAHÇE GAZHANESİ 
Beyoğln şubesinde istiklal caddesi No. 10 

Satış Yapıllr. 

1 Tel: 8. O. 898/899 

Gayet ucuz bir nakliye tarifesi iie ve şirket nlemuru 
refakatinde evlere teslim olunur. 

Sıklet Ve Cinsi Tamamen Gtıranti Ediliı 

Saraçhane baıında Münir Pa,a konaklarında 

1'.•z i:;ı~kek Hayriye Liseleri A!~t~'~K 
ve Nehari liae 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıştır. Tedrisat türkçe, fransızca ve ~ngilizce~r. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam aynı vasıta ıle evlerme 
,.. ı;.,rleriHr. Te.J•is'h 1 Te~rinievvelde başlanacaktı ~. Her gÜ" 1 rı ,4Hn 18 e k ~·hr miin

caat edilebiliY . Tcl~fon: 20530 ___ _....................... ~ 

HEIMI ıtlNtlR T~IK tiMTED ~i~IETI 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

' mahali ikameti itibarile tabi oldukları en büyük mal memuru
na ha istida müracaat ederek mürcaat vesikası almaları lazım 
geldiği ilan olunur. 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

i . ~ . .,. . ·. ,. ... . . . ~ 

Devlet Demiryolları idares ' ı '•nl"! 

İdaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pis gazın 
kapalı zarfla münakasası 14-10-931 çarşamba günü saat 15 te ' 
İ dare merkezinde yapılacaktH". 

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

~ t • 

720 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 12, İkinci teşrin 
931 Perşembe günü saat 15 te İdare meri<ezinde yapılacakttr. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde beşer lira
ya satılmakta olan §artn.ımele1'de yazılıdır. (2772). 

Paris trp akademisi tarafından tayin e-di.lmiştir. 
Tehlikeli taklitlerden sakınınız ... 

0-0u'11 yakan sobalar günde ilç defa dol-durulur. 
, Salamandralara mahsus lngiliz antrasit 

,, " Rus ,, 
(Auer) gaz maklne•eri et1 mükemmel. .. 
Salamandraların tamiratr taahhüt olunur. 

Kuluçka ve ıır.a makinalan .. 
Yeğane depoım ' A. Hristidis, Galata, Hezoron 
sokağı, posta yakınında Na zlı Han kö~esinde No. 20. 

BOMONTi 
FEVKALADE RAKI 

BAHÇE 

.. 
1 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

San'at ve fennin birer harikasıdır.<( 

. . 

Şehrimizin kibar ve nezih aile mecmaı ola n 

LONDRA BİRAHANESİ Ziver Bey 
idaresinde 

Önümüzdeki perşembe akşamı açı!ı;.·or. Memleketimizin en maruf muganniye Ha?ıme
~~n~i'er· r, ; "ıiraLi'" nn•ht~·~m 5 ." z heyeti her akşam ne,·e V'n~ına ı . • .ı~r ıcr.v • 

Leyıi ve Nehari 
K•z ve Erkel, 

terennüm edecektir. <il( 

lnkilap Liseleri 
Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 

Resmi ders programlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebi mektepleıine kaı"lyyen lüıum 
bırakmıyacak bir mukemıneliyeııedir. Talim ve terbiye heyet1eri ınemleketiınizln en güzide muallim "fc mü· 
rebbil. rlnd !n mürekkeptir. Ana ve baba yarrularını l'IKILAP LiSELERiNE her hususta tam hir emniyet 

lll_ve 1ı ,,..uru k•lple ıe~lim cdebillrlcr. :Muhs•al lzahnam' vereceğiniz adrese gönderilir) 
~ Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 2001~ • • ··· ~ ". • • • ' l,o 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

2500 t·ra Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çel,iliyor 

Istanbul Deniz Levazım satınalma ~ cifi'LhL! ~ 
komisyonundan: ~:...t:,~a/l~n MI. ne- ~ 

Roc10 ı fo . ...Y~ ~~r 
145 Muhtelif halat kapalı zarfla münakasası: 15 Teşriniev- 4ad<-oli:vn. ~a=, ~ 

ve! 931 saat 10,5 ta Perşembe günü. , 
Yukarıda mikdarı yazılı halatların hizasında gösterilen gün ·, DEVREDİLECEK İHT iRA 

ıe sa:ıtte kapalı zarfla münakasası icra olunacağından şartna
:neııini almak istiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların 
yukarıda ya.ırlı münakasa gün ve saatinde teminatlarile bklik
tc Kasımpaşada Deniz Levaznn satın alma komisyonuna mü
racaatları. (2699) 

Bahriye sevkıyat müdürlüğünden: 
Tamire muhtaç Benz ve Mersedes markalı iki adet binek 

ltomobili tamire muhtaç Dayimler marka bir adet kamyon: 
Yukarıda cins ve nevi gösterilen otomobiller 2 birinci teş

~in 1931 Perşembe günü saat 10 da aleni müzayede ile satı-

BERATI 
" Sigara tabakalarr hakkmda" 27 

Teşrinevvel 1927 tarih ve 648 numa
ra tahtında Sanayi Müdiriyetinden 
bir ihtira beratr istihsal krlınmış-

tı. Bu kere mczkitr berat fruht ve-
ya icare verileceğinden ve iştirası
Da veya isticarma talip olan zeva
tın İstanbul Bahçe Kapı Taş Han 
No 43/ 48 de mukim vekili H. W. 
İSTOK Efendiye müracaatları. 

Dr. A. KUTİEL 

Birinci mükafat 
İkinci mükafat 

750 lira 

250 " 
-10 kifiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 

Türkiye iş Bankası 

" 
" 

Gayrimübadiller tak
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaralan 591 ile 625 
arasında bulunan Gayrimübadille· 
rin yüzde 20 hesabile bonolarını al· 
mak üzere eylfılün otuzuncu çar· 
şamba günü saat ondan on altıya 
kadar komisyona mürac?atları. 

(2851) 

lst. Ali Ticaret 
Mektebi müdürlüğünden: 

Mektebimizin 10-10-931 cumartesi günü açılacağı ve ders· ı 
!ere o gün başlanacağı ilan olunur. (2722). 1 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
3J İkinci Tc~rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilıtıİf 

olan ecnebi şirketlerinden İngiliz tabiiy~tli (N. Mayer ent Kampini Lf 
nıitit - N. M2yer Company (1919) Limited) şirketi lıu kere müracaattı 

şirketin 29 Haziran 931 tarihli fevkaiiide hbaedarlar heyeti umumiyesifl 
de şirketin tasfiyesine karar veriWiğini bildinni~ ve lazrmgelC'll vesika1 
vermiştir. Keyfiye t kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla m<I 
kur şirket le alakası bulunanların şirkete ve icabında İstanbul Mıntakl 
sı Ticaret l\11üdürJüğünc müracaat eylemeleri il3n olLmur. 

Istanbul Ziraat mektebi 
müdirliğinden: 

Mektebe kaydolunmak üzere müracaat etlen efendilerin 1 
teşrinievvel 931 perşembe giinü müsabaka imtihanları yap 
mak üzere Sirkeciden saat sekiz buçukta ,kalkan trene binere 
Yeşil köye gelmeleri ilan olunr. (2832) 

Tütün inhisarı Umumi 
müdirliğinde~ 

1 - (700) kilo: Çubuk halinde Bronz Fosfore etire: 19/ 10 
931 pazartesi satın alınacaktır. · 

2 - (15000) ,, : Köhne ·kanaviçe 7-10-931 satılacaktır. 
Taliplerin Bronz Fosfore etirenin şartnamesini almak içi~ 

he!' gün komisyona ve köhne kaneviçeleri görmek için de fi 
zapkapı levazım ambarına müracaat etmeleri ve Bronz iç· 
(150j ve kaneviçele• için (50) lira teminat a çesini yukand 
gösterilen günlerde Galata'da Müyayaat komisyonunn müril' 
caatları. (2787) 

Istaribul Evkaf müdirli
ğinden: 

Ceva mii ~erife için mu'bayaa edilecek muhtelif kuvvetti 
(4650) adet ampul acFk münakasaya konmustur. 
Şc~aitini anlamak isteyenlerin her gün saat on dörtten soır 

1 

ra hey'eti fcnniyeye ve yevmi iahle olan 17-10-931 cumarteS' 
günü saat ı;m dörtte İstanbul Evkaf Müdiriyetinde İdare Eııca 
menine müracaatları. (2689) 

.1 _____ 3 __ ü_n_c_u_· __ o __ •o_r_d_u __ i_ıa_- _n_ı a_r_• _____ ı 
Çatalca Müstahkem mevkii ı Pirinç 1-10-931 Perşembe saıı1 

için sabun ve zeytin aleni mü- 14 da. 
na.kasaya konmuştur. İhaleleri Pirinç 1-10-931 Perşembe saıı' 
hizalarında gösterilen gün ve 14,30 da. 
saatlerde FmdLldıda K. O. SA. Kuru üzüm 1-10-931 Perşewb' 
AL. KOM. nında yapılacaktır. saat 15 de 
Taliplerin şartnamelerini ko- Kuru ot 1-10-931 Perşembe 

1 
misyonda görmeleri ve İhale saat 15,30 da ~
saatinden evvel teminatlarile Piyango müdürlüğiiı'' 

ı KOM. da hazrr bulunmaları. d 
(336) (2650) e:a:rttıameleri veçhile piyaııg~ 

Zeytin 17-10-931 Cumartesi müdürlüğü için el ve duvar pilaııl: 
günü saat 15 te rı ile duvar afiıleri tap ettiri1•'1, 

j Sabun 17-10-931 Cumartesi ğinden taba talip olacakların p•~ 
günü saat 15,30 da. akçalarr ile birlikte 30-9-9~1 ~ 

şamba günü saat 15 te Pıya ., * • • •Jl'" 
müdürlüğünde müteşekkil tay) ıı' 

İhale tarihleri ap.fıda yazı- cemiyeti mübayaat komiayorııl 
lı beş kalem erzalk ve yem müracaatları. ~ 

Fmdrklıda III K. O. SA. AL. Dr. İhsan Sami .,_,J 
KOM. nında pazarlıkla alına nk .. ··k ubu 
ak Tal. 1 . 1 . 1 suru şur . 

c tır. ıp erın şarname en- Ôk .• "k efes darlı!1"1 
. .. . . suru ve n . 

nı KOM. da gonnelen ve ih~le 1 için pek tesirli iliçtır. [)i• 
saatinden evvel teminatlarıle vanyolu Sultı:n . Mahoıut 
Komisyonda hazır bulunmala- türbesi· No. 189 4'. 
rı. (356) (2781) , Her eczanede bulunur. 


