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, Xıx uncu asır: 

11 Mudanya 
Yeni 
Muhriplerimiz 

,--. 

Bir asır evvel lngiltere yi • 
~büyük bir siyasi ve iktısadi 
, hran içinde idi. N apolyona 

I!' jarıı açılan uzun seferler ıneın 
t 1eket':n servet ve refah ınemba
ı" arını kurutmuş, sefalet sal-

ı Müta~~i Dokuz sene evvel 
bugün imzalanmışh 
Dokuz sene evvel bugün, Mu 

~n bir hal almıştı. Bir buçuk, 
llıİlyon ( 1 ,500,000 - 2,000, 

~ 0oo) kadar yardımla geçinen 
tl'İ!an işçi vardı: Londra' da 

Yakında limanımıza 
gelecekler 

Mac Donald 

J 
' 

Baldflin l "h dıkal gazeteci Cobbett: 
k arp bu memleketi, tiındiye 
h~dar llıedeniyetin görmed!ğ! 

r sefalete soktu cümlesını 

danyada devletlerle mütareke
yi imzaladık. lstanbulun sene
lerce süren işgal kabusuna ni
hayete verdiği kadar, nihayet 
Lozana uzanarak memleketin 
üstündeki ıztırap kabusun da a 
tan bu mütarekename, aynı za 

1 

m :uıda mağrur devletlere de 
gururun bir fazilet olmadığını 
öğretti. 

LA SPEZZ!A, 9. A.A.
Ansaldu fabrikasmrn Tür
kiye hükumeti namına Ses
tri Ponentede inşa etmiş ol
duğu Türk torpido muhrip
/eri Spezzia limanına gel
mişlerdir. 

Bu Türk torpido muhrip
leri bir kaç güne kadar 1 s
tanbula hareket edecekler 
ve orada Türk bahriyesine 
teslim olunacaklardır. 

Llogd George 

1 İngilterede hummalı 
bir intihap faaliyeti var 

Ya " • ıarken işsiz amele kütlelerı 
de: 

ad "Dört milyon (4,000,~) 
t de llllı .!oksulluk ve sefalet ıçın 

8 
' dort milyonu (4,000,000) 

(1~1lılıda, bir buçuk milyonu 
,SOo,ooo) yarı sefalette, ya

l'ıııı 0 / 2) milyonu da göz ka
~.a§lıracak bir refah ve bolluk 
lrı d .. 

İsmet Paşa ve Hariciye 
' vekilimiz bu 

Harbi umumiden sonra, Mon 
dros mütarekesini bir lngiliz 
zırhlısında yazdıran büyük dev 
!etlerin murahhasları, bu defa 
Mudanyada lımet Pa9anın da-

Suikast 
Tahkikatı __ .. __ 

Bu defaki intihapta komünistler 
de büyük bir 

• : 11 e, İrlandalı kardeşlerıını-
"1? hali bizden de fena, işte Bü 
~~k Britanya'nm bugünkü va
:1Yeti !. .. ,, Cüınlesi yazılı yaf
;1arı sokaklara yapıştırara~ 

sabah Peştededirler ı6::· 
Ege vapuru T riyesteden Ven ediğe ~q 

Yeniden tevkif edilen 
veya nezaret 

altına alınan yoktur 

rol oynamğa çalışıyorlar 
LONDRA, 9 A.A. - Yakında 

yapılacak umumi intihabat için ırö•
terilecek hükômet taraftarı namzet
lerin miktarı ıu suretle tahmin edil-

Beyanname, milli hükumetin sı
yaıetini bir ihanet addetmekte ve 
bu hükumet tarafmdan milli emni
yet için lazım bir tetbir diye altın 
mikyasının terkedilmiş olmasını bir 
biyanet eseri telakki eylemektedir. 

.arlamentoya istida vermege ,; f1d~Yorlardı. Bunların . arka_sı 
· k~-ı~nıedi, otuzar, e_ll~ş~r. bı~ 

d §ılık nümayişler bırıbırı ar 
•nca y·· "d" 1819 Ağusto-

• 8 uru u. . . d 
b~nda Mançester nümayışı~ e 
ır hat"b. 1· verınek ıste-

ııı· ı ı po ıse d" t 
1Yen 50 000 kişiden or ' 

be. y·· .. ~. . tlarının nal -I • uzu suvarı a 
arı altında ezildi. 

d _İşçilerin ve çiftçil~ri~ gü~-
tılıif.i bir aileyi geçınd~rı;n~ • 

t~n çok uzak olduğu gıbı, ış-
81~lik te ünden güne artıyor-
du g .. · • h . Dünyadakı ıstısnaı ma • 
sı.ıı bolluğu zaten bir avuç top 
ta' ' b 1 

gitmiştir. Heyet 
Venedik tarikile avdet edecektir 

Atinada bir Türk-Yunan federasyonun
dan bahsediliyor 

I ga bile sahip u unmıyan 
ı llgiliz toprak işçisini, çiftlik 

"· kahibi "Centlmen,, le~~- ~o~ak 
• d aııısı önünde ve eli bögurun
ı e bırakmıştı. 

TtRYESTE 10 (Heyetle gi 
den arkadaşımızdan} - Ege 
buraya vasıl olduğu uman 
Tiryeste valisi, Roma sefirimiz 
Suat sefaret mü;te§arı ve kon 
solo;umuz hususi bir muşla va 
pura gelerek, lsmet Paşa Hz. 
ne bayanı hoşamedi ettiler. Mü 
teakıben vali ve diğer İtalyan 
memurını resmiyesini vapura 
terkettiler. ismet Paşa Hz. ve 
maiyetindeki zevat ö~leden. e". 
vel liman dahilinde hır gezıntı 
yapmışlardır. .Bu gün ?eyet~ · 
şehir namına bir öğfo zıyafetı 
verilecek ve bir resmi kabul ter 

tip edilecektir. Akşam hareket 
edilecek ve pazar sabahı Buda 
peşteye muvasalat edilec•ktir. 
Ege vapuru buradan Venediğe 
gidiyor. Peşteye gitmeyecek o
lan gazeteciler de Ege ile Ve
ncdiğe gideceklerdir. İsmet Pa 
şa Hazretleri avdetinde Vene
dik yolunu tercih ettiği için 
Ege heyeti Venedikte bekleye
cektiı·. ]' 1820 - 1822 arasında lngi • 

1 ız iktısadi • mali • siyasi buh· 
il lanı son haddini buldu v~ yıl

ı:ca şiddetini kaybetmedı. Bu 
" t' r Ve muhaceret imdada ye

b1!llıeseydi Britanya adaları 

0
jlki_ de ~omalılar zamanında 
. dugu gıbi Avrupa devletle-

~'.tıden birinin bir vilayeti hali-
1 alırdı. 

. O devirde kapıları, muha-
tır) • • ' d k 1 er ıçın ardına ka ar açı o-
tn Amerika ve Kanada İngi
dı aç ve işs i,zlerini barındır
~: İşlemedikleri halde umu
l 1 gıdaya ortak çıkan ve bes • 
)'eıııııedikleTi zaman _ Tabii - a: 
aklanan kütlelerin göçmesı. 

111lıunıı sıkıntıyı hafifletti. 

Buharın sanayie tatbiki ise h Yıllara kadar toprak altında 
t eıııen büsbütün faydasız. ya
aıı kömür yıg" ınlarmı lngılte-

te · · v • d' ıçuı altına ve ekmege çevır-
k~ ~ ıldan yıla inkişaf eden 

.llıur istihaalatı ve ıhracab 
~~ll'onlarca işçiyi işte bu son 
fiıılere kadar yüz yıl doyur-

11. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
TIRYESTE, 10 (A.A.) -

Başvekil hmet Paşa Hazretle
ri ile Hariciye vekili Tevfik 

(Devamı Sinci sahifede) 

Bitaraflar üç yeni 
ihtilafı halledecekler 
Mübadele komisyonunda bitaraf 

delegeler dün 
mühim bir iÇtima aktettiler 

ıı 1827 • 1830 da, ilk defa sa
e 4lte 24 kilometre yürüyüşle 

ı e ~&ııçister ve Liverpol arasın-
da işliyen şimendifer ve 1838 
he büyük denizlere açılan bu-

~.: 1.llrlı ve demir tekneli gemi ile A 
~~~ret temasları ko~aylaştı. M. Holştad, J?.iflas, . nders~n ..• 
t Unyanın uzak köşelerınde bu- - Dün saat 17 de Muhtelit lllü tablile~ıne, ~ob? mubak~edle ıtıla~ 

~ı 11arlı sanayi için ucu bucağı M.. .. Holttad' - namesı mucı ınce es ı en vaz 
belirsiz denecek kadar geniş delege. ~sdyo mühim bir ıyet ettiği çiftlikleı e mukabil 

j 

m' rıyasetın e •· h t' •· 150 000 lla:ı:arlar açıldı. Artık o za- . . aktolunmuştur. Bita- ve~ .negı ta~ >ı.ıt et ~gı , 
llıe.ndan XX inci asrın ilk yıl- ıçtnndal M Rivas ve M. An- İngiliz liralık tazmınattan ev-
i İ 'd b raf e ege · 1 T.. ki d t ld • arına kadar ngiltere e ir derson'la Türk ve Yunan baş- v~ c~ u_r e~ ~nll s~ ~n a '~j 
tehlike halinde İş&izlik ~ö~I- murahhaslarının iştirakile geç çıftlıkle~ıı:ı ebek~rın~n. teniz~ 
~edi. Servet ve refah gıttıkçe vakte kadar de,,-am etmiştir. edilmesını ve. a _ıyesı?ı? . a a-
~ttı , Bu içtimada bitaraflarm ha- kadarlara tevzı edılmesını ıs~e-
}{X kemlig"ine havale edilen mese- miştir. Mukaveleye. merbut lıs-

inci asır: k 
lJ 1 k 1 ı d · "çu"ncü büro rapor- teye nazaran tazmınata mu a-t'ı mumi harp her rnem .e e- e ere aır u h"k' . . 'k 1 
ll]du- 'b' lngiltereyı de !arı görüşülmüştür. iki taraf a- bil Yu:"~ 1 u_ umhetınelOınOtıOOaO 

llıa • gu gı ı , n- I t 'ki 'hti eden çıftlık erın sa ası , 
lıı, ddı - manevi derın yorgu rasında evve ce ~eb~cu kı t ·

1 
- a kadardır. Yapılmakta olanı ke-

••. !.a du··,u"rdu", Harpten daha l"f ·ıaveten yem ır no aı n . d b 1 kı , .. ~ a a ı b şif neticesın e un arın yme-
~ıtıdel başlıyarak harp sıra~a- zar farkı daha çıkhmışlve_, u •: ti tazminattan daha fazla oldu-
! a h tesır- ı b't raflara ava e <><una y ı ı e~ . Ve arpten sonra ret e ı a . • l t . ğu anlaşılırsa unan ı ar tara-
llıil~~ şi~~etle~diren birç.~k il.- meseleler üçe balıg 0 muş ur. fından tazmin edilecektir. He-
~,. . dunya ıktısat muvaze- y ~ heyeti murahha . 'f d ) 

ismet Paşanın miittefikın 
ceneralleri ile Mudangada 

alınmış bir resmi 
vetine icabet ettil~r re Türkün 
öyle değil, böyll!: bir mütareke
name imzalayabileceğini gös· 
terdik. 

Suikast tahkikatı ikmal edil
miş gibidir. Agon Apikyanm 
hudut hııı·ic.ine çıkarılmaaı iç\n 
Köstenceye hareket edecek va 
pur beklemektedir. Bu mesele 
yüzünden T okat!ıyanda iki A
merikalının nezaret altına alın 
dığı, bilahara serbest bırakıldı 
ğı, Haçik isminde yeniden biı· 
Ermeni tevkif olunduğu en sa 
lahiyettar zevat tarafından tek 
zip edilmiştir. Hiç kimse neza
r.-t altına .ııhnmamış, ve ne de 
tevkif edilmiştir. lzmirde zab•
ta tarafından yhkalanan Erme
ninin buradaki suikast tahkika 
tr ile alikadu olup olmadığı he 
nüz malfun değildir. lzmirden 
buraya hiç bir iş'ar vuku bulma 

mektedir: 
Muhafazakarlar 500, Amele fır .. 

kalına mensup milliyetçi aza nam
zetleri 50, Milliyetçi liberaller 30, 
Muhalifler tarafından gösterilecek 
namzetlerin tahmini miktarları şun. 
lardır: 

Amele fırkası namzetleri 500, 
Serbest mübadele taraftarları 50, 
Yeni müstakil Mosley fırkası nam
zetleri 18. 

Komünistler de haııırlanıgor 
LONDRA, 9 A. A. - Komünist 

fırkasE, namzetlerinin bir listesini 
neşretmiıtir. Komüniatler Londra 
için 6, Gaile memleketi için 3, Shef
field için 1, Laneashire için 1 kadın, 
lskoçya için 4, Liverpool için 1 ka
dın, Y orkshire için keza 1 kadın ki 
cem'an 17 namzet göstermiılerdir .. 

Fırkalar beyannameler 
neşrettiler 

eByanname, muhtelif akide ıahi
bl insanlardan müteıekkil milli ka
bine yerine amele fırkası azasından 
muayyen ve aksamı arasında irti
bat mevcut bulunan biı· programa 
sahip bir hükfunetin iktidar mevki
ine getirilmesini tavsiye etmektedir. 

Amele fırkası projelerinden bir 
kısmını tsadüf ettiği mÜ§küllere rağ 
men tahakkuk aahaoına iıal ctmit 
olduğundan 1929 senesindeki pro
gramına olan imanını muhafaza et
mektedir. 
Fırka, bankalar ıiıteminin milli bir 

kontrole tabi olma11 lüzumuna kail 
ve gerek, dahilde ve gerek hariçte 
yatmlan sermayeleri kontrol edeck 
milli bir meclis ihdasına taraftar bu 
lunmaktadır. 

Mudanya, umumi harpten 
sonra, Türk milletinin geçirdi
ği büyük merhalelerden biri
dir. Çünkü Lozan yolunu bize 
açan Mudanya olmuştur. 

, \ LONORA, 10 A.A. - Amele fır 

Fırka, altınla teadül eıa11na gel
mek için banknot miktannın artırıl
maeı veya eksiltilmeaini reddetmek ... 
te ve beynelmilel bir nakit konferan
sının içtimaa davet edilmesini talep 
eylemektedir. 

Askeri muharririmizin bu ta 
rihi güne ait yazısını iç sahife
lerimizde okuyunuz. 

Matbuat 
Kongresi 
Gazi Hz. ve Dahiliye 
vekilinin telgraflan 
Matbuat Cemiyetinin kongre 

si dolayısile çekilen tazimat tel 
grafına şu cevaplar gönderil
ıniştir: 

"Kongre münasebetile hak. 
kımda izhar buyrulan samimi 
hislere teşekkür ederim efen-
dim.,, 

Reisicümhur 
Gazi M. KEMAL 

Dahilıye Vekili Şükrü Kaya 
Bey tarafından gönderilen ce
vabi telgraf ta şudur: 

"Kongrenin hak~~a gös
terdiği tevecc~~ ve ~!tıfattan 
çok mütehassısım. T ~~k m~t
buatınm muhterem mumessıl
leri arkadaşlarıma teşekkürleri 
min iblağına delalet buyrulma. 
sını hiirmetle rica ederim efen-
dim.,, 

Dahiliye Vekili 
Şükrü KAYA 

Güneş 
Tutulacak 

Bu ay içinde şehap 
yağmurları 

da seyredeceğiz 
Bugün güneş tutulacaktır. 

Bu küsuf hadisesi cüz'idir ve 
şehrimizden görülmeyecek, 
münhasıı·an Amerikayı cenuhi-
den görülecektir. Bu akşam ay 

Atinadaki tutulacağı hakkındaki haber
ler asılsızdır. Ay tutulmaya-

M iisa bakaJa r caktır. Evvel~i akşamda.? beri 
---~ 1 fezamizda bır şahap yagmuru 

Semih gene müsabaka- başlamıştır. Bu yağmurun gün 

l . medi !eri şöyle tesbit edilmiştir: 
ara gır . 9 teşrinievvelden 29 teşrini-

A Ti NA, 10 (Suretı mahsu- evvele kadar Oryanides deni-

kası, dün akşam uzun bir beyanna
me neşretmiştir. Bu beyannamede 
kapitalizmin her yerde muvaffaki
yetsizliğe uğramış olduğu ve istih
dam ettiği kimselerin hayat ve mev 
cudiyetini temine muvaffak olama
mıı bulunduğu beyan edilmektedir. 

Beyanname, lngiliz milletini zu
hur eden bu kat'i fırsattan istifade 
etmeğe ve hayatının temellerini ye
nicln atmağa davet eylemktdir. 

Beyanname, amele fırkası men ... 
suplanmn ıimdiki buhran ile harp 
borçları ve tamirat meseleleri enunn 
da münasebetler mevcut olduğu hu
susunda israr etmiş ve borçlarla ta
miratı ilga etmeği derpif eylemek 
suı·etile bu meseleyi müzakere mev 

(Devamı beşinci sahifede · 

Mühim bir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 
Kaçak olarak yakalanan eşya 

bjnlerce lirayı mütecavizdir 
Eminönü polis merkezi dün pek mühim bir kaçakçı şebekesi 

yakalamış, kaçak olarak ipekli, yünlü kumaşlar, çakmaklar, çak 
mak taşları yakalanmıştır. Elde edilen eşya bir kaç bin lira kıy. 
metindedir. Kaçakçıların ikisi Türk, ikisi Alman Yahudisidit. 

Polis tahkikatını işkal etmemek için bu haber etrafında bilaha 
ra tafsilat vereceğiz. 

sada giden muhar~rimizden) len şahap yağmuru, 9 teşrinisa 
Müsabakalara bugun devam e- niden 22 teşrinisaniye kadar ' 
dilmiştir. Mehmet Ali iki yüz Leonides denilen şahap yağmu 
metrede yirmi iki üç beş ile ikin ru, 25 te,rinisaniden 30 teşri· 
ci gelmittir. Seınih gene müsa- nisaniye kadar Andromedicles 
bakalara girmedi. şahap yağmuru devam edecek-

Balkan bayrağı yarışlanna tir. 
1 
·--..u. 

da Mehmet Ali ve Semih gir- Bu yağmurun husule getirdi Balkan konferansının içtimai arı için Yıldız sarayında hazırlık-
mediler. ~i l~tif manzarayı her gece şeh ı l~~a devam e~il~~kted~r. I~timalar bu sarayda yapılacaktır. Bu 

Burhan rımız semasında seyretmek ka- gun Balkan bırlıın cemıyetı m.erkez büı·osu Yıldızda toplana-

•••••••••••• (Devamı beşinci sahifede) caktır •nı b d b"t" 1 - una d ki T" k e- (Devamı S incı sııhı e e 
( "e o:ı: u. Hemen u un b" T kya a ur 

~' ...a~...;.,,;u;..:;..ıraın..~~~·----bL":ı~A~J:.ı._A\1~-J.~s~a~sı:...;;G~a-r~ı ~r-a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Suriyede yapılan 
tahrikatın manası '1 

Ermeniler hududa niçin getiriliyor 
ve teşkilatlandırılıyorlar? 

-3-
Fransızların çok ehemmi

yf't verdikleri bu (Roma yolu) 
hekkında tarihleri karıştırdık. 
Ne coğrafi ne tarihi ve ne de 
bir memleketin hududuna esas 
ol cak askeri mahiyette bir şey 
bulamadık. Vakıa Milattan ev 
vel Mührüdar ile Dikran, yani 

• kain pederle damat arasındaki 
geçimsizlikten istifade eden 
ve Dikranın oğlu tarafından 
yapılan ıhanetle galip gelen 
Romalılar 66 tarihinde Suriye 
şimalini ele geçirmitier ve 
Pompeyus bu havaliye hakim 
olmuş. Fakat Partlarm daimi 
taarruzları ve Ermenistan kral 
!arının da bu uada fırsat kul
lanmaları Romalıları çekilme
ğe ve kendi himayeleri altında 
Ermeni krallarına bırakmağa 
mecbur etmiş. Sonra vak' alar 
ve bu havalinin elden ele geç
mesi tevali ediyor. Arşagonik 
Hanedanı söndükten sonra 
( 428) buralarda Bizanslıları 
ve hanileri ve daha sonra A 
rapları görüyoruz. Romalıla
ıın en hakim oldukları zaman
lar da bile Nuseybin son hu
dut noktası olmuş, Roma haki 
miyeti fili olarak Nuseybini 
geçmemiştir. Ceizretül Ömer 
Arap istilasından sonra yani 
yedinci asırda tesis edilmiştir. 
Bu sebeple bu iki şehir arasın
da mühim bir yol inşa edilmiş 
olması meçhul olduğu gibi ih 
timal dahilinde de görülemez. 

Roraalılarm Asya ile yap
tıkları ticaretin takip ettiği yol 
her halde daha cenuptan geç· 
mektedir. 

Milattan evvel birinci asır
da Romalılar Fratın prkında 
bir hakimiyet tesisine çalışmış 
lar ise de teşkilat yapmağa bi 
le fll"sat bulamamışlardır. Esas 
lı bir hakimiyet ancak Miladın 
ikinci asrında imparator Tir. 
yan zamanında mümkün olabil 
mıştir. Şu hesapça Romanın 
oral rdaki mevcudiyeti bilvası
ta olmu~tur. Bu da ancak (A
diryen) zamanına kadar, yani 
hem 15 - 20 ene kadar de
vam ed bilm:ş ve ondan son -
ra R oma teşki:atı F ratın gar
bir:- rckilmiştir. 

Vakıa artık çizilmiş ve Fran 
sızl~rın istediği derecede muğ 
lak ve karıtık bir şekil almıt 
olan cenup hududu için binle!'. 
ce sene evvelki vak'alara dön
mek ve Roma yolunu tarih sa 
hifelerinde bulmağa çalışmak 
bizim için lüzumsuz bir yor
gunluktur. 

Fakat F ran11zlarda büyü
mek hırsı mevcut ve bu hının 
ufukları Asyada ve Türk top. 
raklarında bulundukça bu meş 
guliyet ve bu yorgunluk milli 
bir endite mahiyetine girecek 
tir. 

Muharrir Fransız hudut mu 
rahhaalarmm affedilemiyecek 
coğrafi cehaleti yüzünden Nu
seybini kaybettiklerini yazı
yor. Onlar vaziyeti ve tarihi 
bilseydiler ve ellerindeki dür -
bün hudut dağlarından ziyade 
Dicle vadilerinin öte tarafma 
çevrilmit olmasaydı Fransız 
postaları Nuseyb;nin bir kilo
metre cenubuna değil, hakiki 
Roma yoluna, kilometrelerce 
cenuba çekileceklerdi. Fakat 
şaşılacak şey! Fransız posta
ları şimalde iken (Kamışlı) 
mıntakası "berbat, ıssız ve 
kum fırtmalarma maruz bir 
yer iken şimdi şimali Cezire
nin merkezi 10,000 nüfuslu bir 
ıehir olmi!f. Nuseybinin ve 
ıliğer mıntakalardan kütle ha
linde insanlar hududu geçerek 
bu iki mamureyi doldurmuş
lar!,, Paristeki masasında me
de i şehirler kurup medeni in 
sanlarla dolduran muharrir 
acaba hakikatte Kamışlı mın
takalarmı gezip görmüş ve ya 
hut bitaraf bir adn;:na göster 
miş midır? Külle halinde hu
dudu geçer. ler kimlerdir? F ran 
ıız silahlaıı, torbalarında F ran 
ıız fi,ekleri ve altlarında F ran 

11z otomobilleri bulunan mÜc· 
rimler mi? Rusya Ermeniıta
nmda.n, Macariıtandan, Yuna 
nista1ldan... İğfal edilerek geti 
rilen biçare Ermeni muhacir
leri mi? Yoksa bütün hudut 
boyunu ve bilhassa Kamışlı 
ve diğer mıntakaları bir kaçak 
çı yuvasına cıeviren haydutlar 
ve memurlar mı? Bunların 
Fransız medeniyetile hangi 
noktada alaka ve İştirakleri 
vardır? Fransızlar mübarek a
yaklarını basar basmaz kum 
çölleri cennet ve kaçakçı kule
beleri apartıman oluveriyorsa 
Türklerden çok mamur olarak 
aldıkları Şam ve Halep şehir
lerinin bugünkü harabelerini 
nıçın düzeltmiyor, niçin bir 
efıunla apartunanlar yapmıyor 
!ar? Hududun kum ve kaya 
sahaları Şam ve Halepten da
ha ehemmiyetli de onun için 
mi? Aşiret akınları ve gazve
ler dahili politikadan daha la • 
znn da onun için mi? 

Muharrir diyor ki: "Türk
ler Roma yolunun arazide ese 
ri bulunmadığmı iddia ettiler. 
Mıntakanm iyi bir haritası ol
maması ve bizim harita alma 
mıza da müsaade etmemeleri 
büyük mütkülata sebep oluyor 
du. Bunun üzerine bir zabiti
miz tayyare ile, arazinin fotağ 
rafını aldı. Orada yol saraha
ten görülüyordu. 1927 de bari 
tayı ikmal ettik ve Akvam Ce 
miyetine verdik. Akvam Cemi 
yeti ta.rafından gelen Danimar 
kalı Ceneral nihayet Fransız 
iddiasını kabul etti. Fakat 
Türkler yine razı olmadılar.,, 

Evet, Möıyö, Türkler razı 
olmadılar. Çünkü zabitinizin 
muahedat hilafına tayyare ile 
aldığı fotoğrafta görülen fa
sılalı yol parçaları Roma yolu 
denilen hayali şose değil, köy 
lüleı İn yağmurlu havalarda 
geçmek için dağlar arasında 
yaptıkları liozuk bir keçi yo
lundan ibarelti. Hatta bunu bi 
tarf zannettiğimiz ve hakikat
te bir Fransızdan ziyade taraf 
gir bulduğumuz Danimarkalı 
Ceneral bile anlamıt ve arada 
ki iht il:fı hail için mutavassıt 
bir yol yaparak meselenin An 
kara muahedesine uydurulma
sını tavsiye etmitti. Yani 
Türk iddiasının doğruluğu ka
bul olunmuştu. 

Esasen ısrarlar neticesinde 
Ceneral Gallenin işgal ettiği 
yerler zannedildiği gibi F ran
sanın Suriyedeki nüfuzunu art 
tırmamıştır. Fransız müstem 
lekeciliğinin bütün hedeflerini 
anlamış olan Suriye vatanper 
verlerinin hariçteki neşriyat 
ve ifadeleri ve Suriye matbu
atının yazabildikleri makaleler 
bu sözümüzün en sadık şahit
leridir. "İşgalimizin bir fayda. 
ıı da Irak ve Türkiyeden bir • 
çok halkın himayemize geç
mek üzere akın akm gelmeleri 
dir,, iddiasını ise hudut boyun 
da her gün bir vak'anın ke:'di 
!erini perişan edeceği endişesi 
le iğreti oturan Ermeni mu
hacirlerine sormak kafidir. 

Hudut mıntakasını az kuv
vet ve az masrafla iıgal ede
bilmek görülüyor, ki şimdi 
Fraıı.sızları en çok dütündü
ren bir nokta "Olmuştur. (Ora 
daki Çeçen ve Çerkeslerle sa
ir aşiretler itimada şayan) ola 
bilirler. 

F akal hangi felaket karşısı 
na getirildiklerini gören Erme
nilerle memleketlerinin nasıl 
bir mikrop yuvası yapıldığını 
anlamış olan Suriyeliler muhar 
ririn tabiri veçhile, bir hıı.rp 
halinde Fransaya ne dereceye 
kadar dost ve yardımcı kala
caklardır? "Hudut muhafızla
rına hudutta arazi vermek ve 
o:·alarda aile teşkil etmelerine 
çalışmak,, aldatıcı ve çürük ted 
birlerdir . 

Makale muharririnin kendi 
kendine ıol'duğu bir sual var: 
"Frat ve Suriyeden UZllk bir 
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ispanyada 
Grevler 

Galeyan 
Artıyor 

Yeni Alman 
Kabinesi ---

Ve müsademelerin Yeni bir Çin - Japon M. Brüning yeni 
arkası gelmiyor harbi olacak mı? kabineyi teşkil etti 

CORDOUE, 9 A.A. _Villa Nu- CHANGAY, 9 A.A - Ja:;:on BERLIN, 9 A.A. - Yeni kabine 
d d L-'d h""k"" ·· orta elçioi Nankin'e gitmek üzere ıu tarzda tetekkül etmiıtir: 

eva ve ecor .o""' .a ~ um suren b .. bu da h reket etınittir. S.tvekil ve Hariciye nazın M. tethif hareketine hır nıhayet ver· "l'un ra n a .. . . . . . 
mek için hükUmet tarafından gön- Nankin hükU.met~e Japonya'nınson Brun1ng; Batv~. muavı~ ~e ~; 
d ·ıe murabbaı belediye meclisi notao:nı verecektir. Japonya bu n=- ı ye. n_azu:ı M. Dıetnch, Dahiliye 
crı ncla "ki k ·· · t "le 8 '-allık 1 tuında Çin hükürnct ,nin Janonlar a- Millı mudafaa nazm M. Groener, 

azasın n ı omunıs ı "" • • 1 M. W b ld M"" 
ta aftannı azletmiş ve zabıta kuv- leyhlndcki hareketi C:ur.:unna .. tJi ktısat nazırı c:rm o , un:ı-

rt. · • ltm ftır Bununla bera· 1 t k "irde lıu .aziye\ten le .eli t ede· ı kalat nazırı M. Trevıranuı, laıe ve 
ve ını çoga ı • 1 la , z· M Sh. t p sta nazın ber ziraat amelesinin srrevi ve taar- cek neti~elerden mE:s'ul tutu cagmı ıraat nazırı • . ıe e, o 
ruzlar devam etmektedir. Birçok haber vermktdir. M. Scba~tzel, Adlıye nazırı M. Jo--
ki 1 t kif olunınuşt<0r. Bunla· Burada b!llurunlkta ola, bozı ec- el, Mesaı nazın M. Stegerwald. 

mse er ev b" 1 ç· rı · 1 cak · 
rın arasında mahalli poliı müdürü ne 1 memur arı •n.~ erın §~şı a ı Fransız g.::.zetelerınin 
d ardır Zabıta kuvvetleri eyalet derecede sabırlılık gosterme.;.to ol- 1 t 

1
• l 

e v • C . . Akv 1ı· mu a aa arı 
dahilindeki bütün yolları nezaret ve dukla~mı vek e'."'ydetı ... ';:;:~~ d:k PARlS 10 A.A. _Yeni Brüning 
teras sut altında bulundurmaktadır. mayesıne pe zıya e umıt g a - . . ' , . • . 

CADX 9 AA. _ Olivera'da ih· \arım beyan etmektedirler. Yine bu kah_ınesı. Almanya run . "Y."." .vazı
tilal ınabi;etinde bir grev ilin edil- memurlann mütaleanna göre Cemi- y~tın': a~t '."""2"'""Y1 dh_ıç dyegı~~~r 

· · b k · · t ıı· 1 yeti Akvam kendisinden beklene;, mış bıssını vermekte ır. em ...., • mıştır. Bu grev are etını er P e- . kkül ihti tla ka 
1 denlere kolaylık göıtenniJ olan be- himayeyi ı;öıtennediği takdirde nenın teıe .tanı Y~ i~~ 

lediye reisi il~ belediye meclisi azala Çin bükümctinin düşmesi muhtemel l~llmllkta ~e oaırc:-;nabad dfo~ ,'::_ek 
'-" dilm" 1 d" dir bır temayül ıuretm e te 11r euum rı tevAU e •ı er ır. • . • edi 

MELILLA, 9 A.A. - Nakliyat . Bununla be~ber Çın hakkınn.J t r. 
itçileri sendikası grev ilan etmiştir. hır ruh yakmlıgı duymakta olan ma Bazı ırazeteler ıükün ve aoayİf-
B. takını ·· ··ıtül· ·· uma·· vic\er ol hafil Japon aıkeri makaır.atırun vu- ten ına'ul olan Dahiliye ve Milli ır guru u n ~-s • . . . ... , 
muıbır Poliı nümayiıçilerin üzeri- kubulabilecek hır harp ilanının ~ Müdafaa nezaretlerinin bir elde ttop 
ne büc;..., etmiıtir. Bir kiti ölmüt uliyetini Çin'e yükletmek suretıle laıımuını müsait bir ıurette telikki 
iki k.İJi de yaralanmıştır. ' bu iti ve ihtilafı bir neticeye bağla. etmektedir. Diğer bir tak>m gazete-

CORDOUE, 9 A.A. _ Villanu- mağa azmetruit olduğu kanaatıncla ler de bunu yeni hükümetin dikta· 
eva ve Cordoba'daki grevciler çift· bulunmaktadırlar. törlüğe temayülünün aç;k bir delili 
likleri ellerine geçirmekte ağaçlan Vıı.zi et vahimleşiqor addetmektedir. Yeni kabinenin Par-
kesmekte ve ekinleri bozmakta de- CENEVRE, 9 A.A. _ Japonya' limeato karf11mdaki vaziyetinin ev 
vam etmektedirler. run Cemiyeti Akvam nezdindeki mu velki kabineninkindcn daha kararaız 

MADRIT, 9 A. A. - Soıyaliıt 1 rahbas heyeti Çin' de vaziyetin Ja- olacağına dair umumi bir kanaat 
ve radikal amele, 5eville ayaleti da- ponlar aleylıindek; hareketin ıi~det vardır. 
bilinde kain Gilena'da müsademe ı lenme,inden dolayı gitikçe vehamet Hindenbnrg, /f,{, Hitleri 
etmişlerdir. Poliı, müdahele eyle- 1 peyda ettiğini Cemiyeti Akvama bil kabul edigor 
mittir. iki maktul vardır. Bunlardan dinni,tir. 
birisi ıivil mubahzlann kumandanı Japonya, Mançuri'dkei konsolo•· BERLIN, 9 A.A. - M. Hitler, 
dır. Birçok da yaralı bu1unmaktadır. larıruı Çin'de bat l'Öıteren iftirak yarın reisicümbur tarafından kabul 

Argentin Hariciye nazır 
istifa etti 

hareketlerine İftiralden Japon taba- edilecektir. E vvelcc bugü:ı icrası 
asının ıiddetle menedilmeoini emret teıbit edilıni§ olan bu mülakatın ga 
mittir. yeoi, mü§arİİnileyhin M. Hitleı'e pa 

v f h k / • zar günü Bad - Hezburg'da icra e-
neşi nre et erı dilmesi müta5'lvver tarzda gürültülü 

BUENOS • AIRES, 9 
Hariciye nazın M. Boıch 
vemıiıtir. 

A.A.- PEKlN, 10 A.A. - lng:\iz orta nümayİ§lerin bugiinkü ab7al ve şt>
iotifasını elçiliği erkanından üçii Mançuri'ye rait altında Almanya için muzir ola 

Avusturya reisicum
hurluğu 

gitmitlerclir. Japon tayyareleri Cbin cağını ifbam etmek fırsatmı bahteY· 
chow civanndaki demiryolu lı:ıamı- \emektedir. 

ViYANA, 9 A.A. - M. Miklas 
tekrar Reiıicüınhurluğa intihap e
dilmittir. 

nr bombardıman etmifler •e tamami 
le bozmuılardır. Şimdi Tienuin'· 
den çok uzağa doğru kqif hareket
lerinde ve uçuılannda bulunmakta
dırlar. 

Çinli gençler 
• • 1 • • CHANGHA Y, (Havu) 9 A.A. -

noktaya nıçın yerleşme;ı: ıstı- Çin'de Japonlar ueyhind k" galeyan 
yoruz,, dedikten ıonra: "F ran 1 Çin ile Japon~ arasındaki gerginli. 
ıız arazisinin genişletilmesine ği arttırmaktadır. Çin gençleri için 
matuf olan bu mevzulara fU •.•~en. t~lim ;.arargalıları çücude ge 1 
cevabt vereceğiz·. Diyor: "Bi- tınlmıttı~. .. • . . 
· · ebep hl.kid" h Nankin bükumetı Kanton ıle bu- ı 

rıncı •. a a . ır, _mua .e- susi bir anlaıroa yapmadnn evvel 
deye nayet mecburıye~ınd~yız. Japonya ile reımi mükükmeleı·e gi
Suriye hudutlarını e:nıın bır va rİ§mek istemiyor l'İbi görünmekte
ziyete koymalıyız. İkinci se- dir. 

bep bu mıntaka gayet zengin- Çin htıkümetinin cuıabı 
dir. Almanların harpten evvel TOKYO, 10 A.A. - Çin'in Ce-
bu mıntakayı bir müstemleke miyeti Akvama gondereceği ccvabii 
yapmağa çalıştıkları malum- notaı-nda Cemiyeti ı. kv"'1Un r"llan
dur. Ankara muahedesile Ki - çuri ihtilafının halli için m.;;daluıle
l"kya'yı kaybettik. Bu mınta . de bulunacağı hususunun l;m'. t cttir-
kı d 1-' t t ı ff diği müddetçe Çin bükümetiuin doğ 
ayı a e <>- u amazsaı< a e- • .. k 
. . . . rudan dcgruya muza ereye g.rı2-

dılemez bır hata ışlemış olu- mekten imtina edeceğini beyan ede 
ruz. Faaliyetimiz başladı. Ya- ceği haber alınmıştır. 
tın tamamen Fransızlaşmış o- flarbe m ' ni vfmak için 
lan araziden timendiforler ge • VAŞiNGTON 9 A.A. - Ameri-
çecek ve servetimiz artacak- , ka hükümeti Mancuri'deki vaziyet 
tır. Mütehassıslara göre Ördek hakkında kat'i bir te9ebl.ii•te bulun 
gagası Musul petrollarının bir ~ağa hazırlanmakt~dır: ~ükum~ti':' 
parçaHdır. Rvandiz _ Irak ı cihan ef~arı umumıy~ını ~enı bır 

l il ld kt Japon-Çın mubarebesı aleyhıne ha. 
ve bran yo akarı yapı -~h. an sb°!1 zırlamağa çalıtacağı ıöylenmekte-
ra u mmt a en mu ım ır clir. 

iktısat caddesi olacaktır. Kabinenin bueünkü içtimaı bit-

Maamafih, Hitler'in mareşal ta· 
rafından kabulii, !İmdik:İ buhranın 
sefahatı ile hiçbir ıuretle alakadar 
değildir. Mülakat •a•ti henüz teobit 
edilmİf değildir. Reisicüın'lur, M. 
Hitler'i Brüni.nıı kabinesi kıt'i su
rette teıeklriil ettikten sonra kabul 
edecektir. . 

Maamafib Hitlerin Hindenbourır 
tarafından, Alman ıiyaa•tiniıı pek 
kar1tık olduğu bi zam .. nda, kabul 
edilmesi ihtira•h k•ntu b"r tak.m 
ter.irat ve mütaleata yol açac:aiJ 
ıüı:ıbeden azadedir. 

Bir tecavüz 

ESSEN, 9 A.A. - Brüning ka
bineıinin t~ıki'i sıraları~da yapıhn 
nı ·.i f ı~cr .!lercle i mi te ~mi} o:a Es
ıen l:ele iır reisi ·i ı tvin ~ y kın 
bir mıLalle inf l ,k edic: bir tiıo ko • 
nu'muıtur. lrf lck •ncak m,ddi ha
sarlara sebebiy<t ve:miıtir. 

ıraktaki 
Kolera 
Şimılig ~ kadar ölenler 

1116 gı buldıı 
BASRA, 10 A.A. - lrak'ta ge

çenlerde büküın sürmüş olan kolera 
salgını conasında 1834 musap kayde 
dilıniıtir. 

Bu vak'alardan 1116 11 ölüm nt>
ticelenmiıtir. Basra'da koleraya bı
tı.ılan bin üç ki§İden 526 11 ölınii§tÜr. 
Koleranın lrak'a lran ve Belucistan 
budutlarmdıın gelmit olduğu zanne
dilmektedir. 

D 
İsmet Pş, Ankara' da 

parlak bir R 
surette karşılanacak 
ANKARA 10 (Telefonla) - İsmet Pata için Ankarada istik 

bal hazırlıkları yapılınıttır. Baıvekilimizin avdetinde hükii!ll 
merkezinde mutantan merasimle karşılanacaktır. 

Çatalcada muhteşem biı 
sünnet düğünü 

ÇAT ALCA 8 (Milliyet) - c., ~·Fırkasını~ Çat~lc~ ka~a ~ r 
yeti idaresi, kaza kaymakam vekıh K~al ~eyın de; ıttır~kile fı t ?> 
sünnete düğünü yapmış, Çatalca ve koylerınde kimıesız ve .ı 
kir çocuklardan 120 sinin sünnetini yaphrmııtır. Bu çocuklarcl~ı"lblıil 
~(J kadarı Çatalcadan, diğerleri de köylerdendir. Fırkanın ~u ı\lı 
yırlı teşebbüsünü samimiyetle takdir eden Çatalca halkı ehn y 

gelen nakdi yardımı esirgememiştir. M~ 
Fırka İstanbul vilayet idare heyeti namına Ali Rıza Be'f ~. 

haır bulunmuştur. 

Afgan sefaretinde suvare verilecek 
ANKARA 10 (Telefonla) - Efgan kralının tahta cüliisuP 

ıeneidevriyesi münasebetile Efgan &efiri tarafından 16 teşriııİ 
vel akıamı bir süvare verilecektir. 

Mısır emniyeti umumiye müdürü , 
ANKARAR, 10 (Telefonla) - Mıur Emniyeti umumiye ıP' 1-r 

dürü Dahiliye vekili tarafından kabul edilmiıtir. ~~ 

Sırp-Bulgar hududunda bir infila .i'-
soFYA 10 (Milliyet) -- Bir kaç gün evvel Sırp hududıı t 

bir kilometre mesafedeki Kalotino köyünde bir cehennem malı lı;,. 
nesi infilak etmi§, 2 kişiyi öldürmüt 1 kişiyi de ağır surette 1' 
ralamıştrr. Bu yaralı da blahara ölmüştür. Aldığım maliim•t · 
göre, cehennem makinesi Yugoslavyada tertip edilmiş bir s~ l'·· 
kast için hazırlanınıştı, Fakat Bulgar toprağında kurulurk 
palbmıştır . 

Ölenler, 1920 de Y'lıgoslavyaya ilhak edilmiş hemhudut 111~ \'İ 
takalardan hicret eden muhacirin tedhiş teşkilatına mensuptll· 
lar. Bu teşkilat Makedonya ihtilal teşkilatı ile ııkı sıkıya çalı• 
maktadır. Ölenlerden Nasko llyef Yugoslav topraklarında '!({ l>ii 
kua getirilen bi .. çok suikastlerin faili~ir. ~ırp me~~~iinin idd~a~. 
na göre, Bulgar hudut muhafaza zabıtlennden bınsı de tedhı§~· .• -~ 
!erle berabermiş. İnfilak Bulgar toprağı dahilinde vukua geldı ıı7 
için, 1930 Sırp • Bulgar mukavelesine tevfikan teşkil edilmit olsl~ ~ 
hutll!t komisyonu, hadise hakkında tahkikat yapmak için, keP.ı\ ı, 
sinde salahiyet görmemiştir. ' 

Ankara at yarışla
rının neticesi 

ANKARA, 10 (A.A.) 
Dün yapılan at yarışlarında alı 
nan neticeler sırasile şudur: 

Birinci koşu İngiliz hayvan
larına mahsus satış koşusu idi. 
Akif Beyin Ketjesi birinci, Ali 
Muhiddin Beyin Janhalblörü i
lrinci geldiler. İkinci koşu yerli 
ve arap hayvanlara mahsustu. 
Mesafe 1400 metre, ikramiyesi 
300 ve 75 lira idi. Hüseyin Ef. 
nin Yeganesi birinci Ahmet Be 
yin Çankaya' sı ikinci geldiler. 
Üçüncü koşu İngiliz hayvanla
rına mahsus ve günün en bü
yük koşusu idi. Mesafe 2200 
ikı amiyesi de 650 ve 100 lira i
di. Ahmet ve Fikret Beylerin 
Drocourtı birinci Celiil Beyin 
Kezibanı ikinci geldi. Dördün
cü koşu yerli ve arap hayvanla 
rına mahsustu. Mesafesi 2000 
metre ikramiyesi de 300 ve 

' . 75 lira idi. Prens Halim Beyın 
Hakanı birinci, Hüseyin Efen
dinin gümüşü ikinci geldiler. 

• 
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Sofya hapishanesinde ~ 
•• • leı-

numayış t. ıı 

SOFY A 10 [Milliyet) - ~ta 
merkez ı..p11banesindeki 800 n,.. l'i 
puı, bakkal diillinınde. oatılan etı'ıı •d 
nın pahaldığına kartı, bugün gÜ1~. 
tülü bir nümayİf tertip etıni,lerdd fS· 
F .. d ·ı ır. ransaya gon erı eıı So 

alhn •<1ç 

NEVYORK, 9 A.A. - Gua..-r 1,~ 
ty Trust Company müeueoesi frl, '~l 
ıa'ya ait olmak üzere bugün 7 lıl: · 
çuk milyon dolar altın l'Öndc 
tir. 

Muazzam bir tröst 
NEVYORK, 9 A. A. - B 

mabafil, yolcu ve yük nald" 
ile meıgul batlıca 181 kumpanY" 
biraraya ıretirecek olan mu~ 
tröıte fevkalade ehemmiyet aıfl l 
mekteclir. ' 

Bu ıuretle bu kumpanyalar, 1~ Q 
diğerine zarar iras etmekıizin 1-' 
liyette bulunabileceklerdir. Bu oı; 
sele, San Franıiaco'da alrtedileO 
içtimada karariaıtırılmıftır. 

Bir de siyasi maksadımız 
vardır: Türk Aayası ile İngiliz 
Aıyaıı arasında ve Dicle üze
rin,le bulunan ve handan uzak 
olmıyan bir pencere Fransız 1 

nüfuzunun genişlemesi için bi
rinci derecede ehemmiyeti ha
izdir. Bu ehell\Miyet timdi bü 
tün kesafetile Suriyede top
lanmıştır. Coğrafi cehaletimiz 
ve affedilemiyecek ihmalimizle 
kaybettiğimiz araziyi tekrar 
ele geçirmemiz için bu nüfuzu 
kuvvetlendirmemiz lazrmdır. 

tikten sonra Hariciye tıaZlrı M. Sim- ' 
ıon bütün dikkatini Mançuri mesele 
sine haıretmiıtir. Henüz kat'i maJfi. 
mata ıabip bulunulmamakta beraber 
hükumetin Japonya aleyhindo bir 
teşebbüste bulunmıuına ibtimaJ ve
rilmemektedir. Çünkü böyle bir te
ıebbüı Japonya'ya şiddetli 1ı;,. nota 
gönderilmeıini icnp ettirecektir. 

Harp borçlarına Beşinci koşu 800 liradan fazla 
ikramiye kazanmamış yerli ve 

ait tediyat arap hayvanlarına mahsustu. 

Satılacak 
Emlak 

Düşmanlarımızın göz dikti 
ği bir mıntaka şimdi elimizde 1 
bulunuyor. Bu mıntaka ve ora 
daki nüfuzumuz Garbi Asyada 
ki nüfuzumuz için büyük bir 
ehemmiyeti haizdir ... ,, 

Makalenin ihtirazaız, perva 

sız, sarih ifadeleri karşısında 
başka bir söz söylememize lü- 1 

zum kalmamıştır. Hatta pro
paganda meselesini izah etmek 
ihtiyacını duymasa idim hiç 
bir mütalea ilave etmeden ma 
kalenin hüla•asıaı nakletmek ı 
kafi gele.-:ekti. Bunu ve buna 
benziyen Fransız eserlerini gör 
dükten sonra "Fransızlar biz. 
den ne istiyor? Niçin bizi ~ars 
mağa, zayif düşürmeğe çalışı
yorlar?., Sualleri hendi kendile 
r:ne cevap!arını bulmuş olur
lar • 

A H. 
- BİTTi -

Topları ola 1 çet~ler 
VAŞiNGTON, 9 A.A. _ Beyaz Mesafesi 2200 me.tre .i~i. İkra

saray mahafilinde teyit edildiğine 1 miyesi 300 ve 75 lıra ıdı. Prens 
göre Avrupa bükW:netlerinin harp Halim Beyin Hakanı birinci, 
borçlarını ödemeleri hususunda te. • • · · ld" H 
diye kabiliyetleri esas tı.tulmakta Alceylan da ıkıncı g~ ı. ava 
devam edilecektir. Maamafih Ame- güzel ve koşu mahallı de geçen 
rika bükümeti kendisine borçlu bu- haftaya niabetle aha kalabalık 
lunan bükümetlerden mali kudretle 
rinin fevkinde tcdiyatta bulunmala h. 
rım İ•temek niyetinde olmamakla 
beraber bu hükiimetlerin imzaladık. 
lan ihtilaflara (c..ıdretleri nisbetinde 
riayet göstermelerini iıtemek husu
sunda İsrarda bulunmak niyetinde
dir. 

Milas ve Muğlada 
tütün piyasası 

TOKYO, 9 A.A. - Cenubi Man
çuri' de vaziyet salib bulmamı9tır, 
kar,.afB]ıklar temadi etmektedir. Ja. 
ponların zayiatı 6 maktul ve 8 mec
rubtan ibarettir. aKçak Çin askerle- 1 

rİ bilhassa Kai • Yan - Chan'm ;ar- ! 
kında yağmeğerlikte bulunmaktadır. 
Bu bavalideki takileı·i tardctmek ü
zere gönderilmit olan bir Japon as
keri kıt' asının raporuna nazaran, 
Coreli 600 Japon fak;ıer tarafından 
katliam edilmiş ve hemen hemen ı 
bütün kadınlara tecavüz oluıunu1-
tur, 20 Topa malik 1500 ki§ilik bir e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

MİLAS 10 (A.A.) - Milas
ta tütün piyasaaı açılmıştır. En 
yüksek fiat 130 dur. Tütün alı 
cılarmın müttehiden hareket et 
tikleri görülüyor. Muğlada he
nüz piyasa açılmamıştır. Alıcı 
kumpanya memurları burada 
bulunmaktadır. Piyasanın bir i 
ki gün içinde açılması muhte
meldir. 

haydut çetesi Toeilin' cenubi garbi. 
sindeki Liafe nehrini geçmek sure· 
tile demiryolu mıntakas:na rakar
rübe teıebbüı etmiı olduğundan Ja
pon tayyareleri bunları dağıtmak ij. 
zere vak'a mahalline gelerek bomba 
lar atmıştır. 

Japon tebt;osı 
CHANHAI, 9 A.A. - Japon 

kuvvetleri k ımandanlığı Japon ta. 
basına himaye ve muhafaza için bey
nelmilel mıntakada devriyelor dolaı
tşrmaktadıı·. 

HANOI, (Havas) 9 A.A. - Yu
naı1 Fo,'da bulunan Japon tal,aau 
hususi trenle tcvkin'e nakl~dilmİ§· 
!erdir. 

Bir şrlıir tahliye edildi 
HANOI. 9 A.A. - Yunnonfou'· 

claki Japon tebaası husuei bir trenle 
şehri terkelınİf ve Tonken'e gitmİt· 
tir. Yalnız konıoloa lr;-lmııtır. 

Bombarı ı n 
ŞANGHA Y, 9 J\ .\. - Japon 

tayyareleri tarafından Kir,eo:ı'nun 
bombardımanı eına11nda telef olan. 
ların ekseriıi demiryolu amelesidir. 
Maktul ve mecruhlarm miktarı ma
lü değildir. Çinlilerin mukabele ede. 
bilmek için toplan yok idi. 

Cen!vrede 
MADRIT, 10 A.A. - M. Ler

roux, bu sabah Cenevre' ye gidecek. 
tir. Mumaileyh, orada Çin-Japon ih
tilafını göriişmek üzere Cemiyeti 
Akvam meclisinin aktedeceği fevka· 
iade içtimada bulunacaktır. 

İki Çinli Anverı'te 
hapsedildi 

ANVERS, 9 A.A. - Gizlice va· 
pura binerek kaçmak tqebbüıünde 
bıılunmuf olan iki Çinli 8 ay hapse 
ınabkGm edilmiıtir. Bunlar ceza 
müddetlerini bitirdikten sonra F ran 
11z mahkemesine teslim edilecekler
dir. Burada vatandatlanndan birini 
Marıilya'da öldürmüt olmak töb
metile muhakemeleri yapılacaktır. 

Gayrimübadiller kit' 
bedellerini de istiyorll· lra 

Gayrimübadiller cemiyeti Jıi 
nolara mukabil müzayedeye ~ 
karılma11 mukarrer Anadol~~ 
ki Yunan emlakinin, timd•r 
kadar müterakim kira bedeli~ 
rinin de ııayri mübadillere te~. l\ı 
zi edilmesi için hükiimete ııı , 
racaat etmiştir. Cemiyet t•J~I 't·· 
fmdan istenilen bu kira bede il" ·t; 
ri Ziraat bankasınca mevdıı lı' , e. 
lunmakt<.lır. Alakadarlar ~-İ al' 
paralar gayrimübadillere t•,

1
, · ;r 

sis edildiği takdirde, iıtihk~lı 1 l'l 
rınm mühim bir kısmı tenııfl 1 • e 
dilmit ve müzayedelere mil;.~. ·.._ 
!inde iştirak imkanı elde e 0~. 
mİş olacağını söylemekte Jıif 
Henüz bu son müracaata Jı 
cevap verilmemiştir. Düıı ıJll' 
bono tevziatına devam o~, 
muıtur. 850 ye kadar mür 'f 
at edenlerin bonoları verilP'.1~, 
tir. Ancak 100 liradan a>' İ~~. 
kaklar, tevziat hitam buld 1"' 
tan sonra verilecektir. B~ İ' 
rar bazı gayrimübadillerıP d~' 
kiyetlerini mucip olmakta e'.' 
Bono ih~ikarının önüne; ~ıı" 
mek için henüz bir tedbır a 
mamııtır. 



Mallill e 

usyadan geçen Türk 
transit eşyası 

Belediyede 

Şehrin 
imarı 

Getirilecek ecnebi 
mütehassıs için 

tetkikat yapılıyor 

Sovyetlcr her türlü kolaylığı 
göstereceklerini bildirdiler 

ı.;,.Ui bir ıureıte iıtirakini ııerek 
kendi namına ve ıerek serıl heyeti 

Belediyenin bet senelik imar 
programı için bir tehir muta
baasısı celbi tekerrür etmitti. 
Bu seneki bütçede bu huıusta 
tahsisat dalıi vardır. Makam 
mutahaaııam celbi için lazım 
ııelen memleketlerle muhabere 
ve temaslara bqlamııtır. Müte 
ba11ıs önümüzdeki sene muhak 
kak getiriJecektir. Mütehassıı 
M. Y anaenin ııetirilecejine ihti 
mal verilmemektedir • 

r .. _. 
·~ili ı:nallarım.ın Batuındaa 

n-.~· Sovyet hükiimeti tarafı 
~ ... de edilmeclifi hakkın da 

Ü· 
dan 

• mecliti namına hararetle teb -"'* .. m.. unı"yetl rik e.ı ....... en bii7- ınemn . • 
mizi ba yeAle de teyidi eyJ.,..ım. Seı· ~et .v:'ki ohnuı ve bunun 

.. ıırıcıye vekileti tarafın 
Alı satt. bulunulmuıtu. 

tt "-ıı cevapta memleketimiı 
ııaı.~lllnleketine yapılacak ıran

Ve ~~da teehilat aöoterilec: 
tııda -t;bij huduttan müruru 
. lıiç • 1e, taltmil ... aktarma 
'""' lıir muameleye tabi tutu 'h 1' bildirilmektedir. 

den .. 
es· 

. d Türk paviyonu panayırı ziya· 
11 e bilbuaa üluek zevat 
ret edenler ve Y __ ı.. beienil 
ve makamlar tarafından "J-

• _..ı.. ,.;yade takdir olunmut-
mıt ve I""' 

tur. . ··-L •• • tı" 
Doat aenç Türkiye Curmounye -

nİJı ürilncÜ beynelmilel Bari pana1' 
Yanlış basküller 

,_ 

1 an zeytin rekoltes 
~:: >:eytin rekoltesinin lıu 

. 
ı ... 

ee...ı:•ti ıudur: 
,.. : Haziran eına11nde h 
;•en kuraklık ve ıiddetli .rvs 
1ıa"" ınahıul yüzde 50 mık 

\'.. lllJ'a uğramı•tır. 

Ü-.. -
ta-

"'il• . s ~ ıuıtan: Bu sene rekolteııı n 

Jı-ı fı tahmin edilmektedir. 
.._ , !•: Zeytin mahsulü bu •
~&ildir. 

ez ~ı Mahıul vasatiain bir 
s,,,.ıedir· 

iıı ~ Va .. t ......... ı.;.. ..... 
l'"' ~ edılmelrtecllr. 

-
~•kiye: Bu &ene ~as 

'te 1 ~erdifi 1e11edir. Maaınafih 
1iikıektir. 

"İçreye az yumurta 
gönderiyoruz 

l>ii.rıy....., en mühim yuınurt 
Sleriaden biri olan Javiçre'nİD 
"- ithalatı ıünden ırüa• art 

a 

. 
•dır 

ili, ı.:.!ı İh d D """'f ca yumurta raç e e 

1 •ketıerden biri oldupmuz hal • • vıçre'ye yumurta ihracatımız 
' llıea&bes.indeclir ve seneden se -
• 8•-' l9 ..... ınaı.tadır. . 

. lre 3l senesinde Bulgariıtan 11 
ı.!" Yumurta ithal eden memle 
. a···~•ında birinciliği almakta 
ta·~ ile ancak on beJinciliii al 

. 
-

.... ır ... .... 
•d ret oda11 bunun esbabını tet 

. ••ek bir rapor hazırlanmakta . 

haftalık ihracat 
Son b" I" ır hafta zarfında beılıca 
t '"-lanmızdan ıu miktar ih . 

1 ıı.. raınlınıı tır: 
il) ~bul' dan: 358 cuval iç ve 256 
· ~buk),. fındık, 829 çuval kut 
~. 

1 
landık afyon, 55 balya tif

ti, OSO çuval arpa ihraç edil-

i~ 
•OOo de!': 1'.156,360 çuval arpa, 
785 

kilo ındr, 1,933,000 kilo 
liit .. ,OOo kilo .,.limut, 820,000 

s.,,, 111ı, .:ıs,oooo kilo ...,u. Yalı
....,;;: dan: 13,996 kilo tütün 

• l'lltiia Y\lmurta ihraç ..ıllmit
Q •stoku 6,1 mil10• lıl dur. 

illi sergisindeki 
lillı~vllffakiyetimiz 
lc-.ı .._.k sanayi seraiıiıocWd 
lıet":">'onunun aördüğü bü1ük 
doı_ e kazanclıfı muvaffakıyet
""- Y~ •erai komlteei nıhi M. 
tııı l'ürı. paviyonu komiı.-i A
. ;;ıuah Beye ıu telgrak ııösı

"'t~· r: 
· Urkiyeni iki' · be·-...ımilel p n nCJ 7-

1\tıaJırına ııüzel ve muvaffa-

~isarlarda 
er hun 
İi.iünler 
~ühim bir kısmı 

· 't··~Ü~ayaa edildi 
·r:tuı;ı ınhisar idaresinin iz
' en yaptığı mübayaat bazı 
ayetleri mucip olmuttu. ln
ar umuıni müdürü Behçet 
~ bunların varit olmadığım 
~ eın;, ve şunları ilave etmit 

..._Merhun tütünleri tüccar
&;ılın almakla meşgul ol

lg~'.hıız icin henüz yeni mah 
tıııı,111 iinlerin' mübayaasına baş 
!:'· ık 
•atı · . · ı.ı ...... ere gelince· bu bıttabı 
''-'l • , 

t .. l>ıyasaya tabidir. Mer· 
\il" 1 lııiib\Uılerin mühim bir kıs-

etik:J•a :dilmiştir. ~ir?~li 
lııek .. a T urk tütünlennı ış-

uı:e 'd tru {e ı areye müracaat 
.
1
•afb

11
1> 8 ınüzakerat müsait 

llıe .!a gelıni olup intaç 

' • ·•~•...: huıuıundaki te ..... .... -......... 
meanilrrimisİ burada tekı·ar oderim-
Bu iıtirak iki doıt memleket aratın 
ılaki münaaebatın ıittlkçe daha fu 
la inkqaf ye takri,...iııİ t~ yar• 
elim edecektir. Bu huıuıtaki aayret 
ve tqebbüoleriııiıı: tarafmwıdan en 
büyük v• en hararetli bir mlbaha
retle kartılanacaktır· 

ikinci beynelmilel Bari panayırı· 
..., hünımalı deVrMinde tahakkuk 
ettirilen büyük eserden doleyı teb -
riklerimi tekrar eder ye en derin 
hürmetlerimla kabulünli rica de-
rün." 

Borsada dünkü 
muamele 

Son zamanlarda sokakJarda 
maan tartan kırk paralık bas
külJer çoğalm19tır. Fakat bun
ların bir kıamınm yanlıt tarttı
tı anlaıılmıtlır. Belediye kay
makamlıklara bir tamim gönde 
rerek bu buküllerin umumi bir 
teltif ve muayeneden geçirilme 
sml bildirmiştir. Y anlıt tartan 
basküller menedilecektir. 

Yangın söndürmek için 
Bir zat belediyeye müracaat 

ederek yangru ıöndürmete ya
rayan bir ilet ıetirerek alınma 
smı tavıiye etmittir. Belediye 

Dün borsada lnailiZ liruı 8ı2 ileti tetkik edecektir. 
kuruıta açılımı ve 814.67 de kapan- İ 
auıtır. Bonada 1200 lnailb üzerin- kramiyeler geriye 
den mumnele olmuıtur. ] d 

Bonacla 10,560,000 Frank ü:ııe- 8 ınma 1 
rinden muamele olmut ve frank tik tedrisat vergisinden alı-
l 2,06 dan muamele aörmüıtür. naıı ikramiyelerin Şurayı Dev-
ulgaristanın bir teklifi letçe iadesine karar vermemiş

SOFYA, 10 [Milliyet] _ Bul- ti. Belediye muhaaebsi bu para 
pr hükümeti, ihracat buhranının te yı alakadar memurlardan i.te
ırlorini azaltmak için, Bulgariıtan· mİ§&e de henüz alamamıştır. 

ticari münasebatı olan memleket- Muhasebe müdürlüğü ikrami

B 

. • 
la 
lere, ticari muahedeler akti için Sof yelerin alınmaaı için meseleyi 
ada müzakerata baılanmaaını tek- umuru hukukiye müdürlüğüne 
ife karar venniıtlr. Bu karar hak- havale etmiştir. Umuru huku -
kında göriitmek üzere lnııiltere ve ki •uıturya sefirleri hariciye nazın· ye müdürlüiü evrak üzerinde 

y 
1 

A 
aı 

ziy&ret etmiılerdir. tetk,ikat yapmaktadır . 
Tütün fiatları Yolların tamiri 

ri 

k 

ODEMllŞ, 10 [Milliyet] - Şeh 
mizde tütün piyasası buııün açıl

mııtır. Fiatler 100 kurut ile 120 
uruı araımda tahalüf etmektedir. 

ne 
yü 
ıu 

Kalite itibarile ııeçen sene mahıulü 
nazaran bu sene mahıulü daha 
kıektir. Buna rafınen geçen mah· 
1 ıeneıi fiatleri 150 kuruta kadar 

ç ılıırutti. 

ı ambiyo Borsası 
1 aterll• 814,87 Karo• 
~ 

flllar !:,80. ( 

-Dalar 

rraaır 

Ur et 

0,47,50 

12,oe Pızıta !S,21,50 
- -lf-----

t, JS, 88 Raytaıarlr ı,04, l 
--- Zloti Pra•k 9. S,!9,00 

Dra•ml 57,18 ...... o,oo, a 

~ 

Ley 79,18 

Dinar 17,82 

rranlr 2,41,50 
----'--+ 

L ..... fH,45 - - - - -+ -----
r ıorle 1, l 8, 60 Çonoaoç 

Boru 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

915,00 
12 

271 

Eıbam ve Tabvilibn nevi 
ı.ttkrıw dahlll 
D Uyuaa mavabhlde 
tramfyell Demfryolları 1 

93 
42,75 
a 

Çatalca panayırı 

Eminönü kaymakamlığı da
hailindeki yollar teftişe başlan 
mıttır. Bunlardan mühtacı ta
mır olanlar tesbit edilerek yap 
tırılacaktır. 

Yıldız sarayında 
Belediye reis muavini Ha

mit B. dün Yıldız sarayına gi
derek Balkan koneransı müna
ıebetile yapılan tamiratı tefti• 
etmiıtir. -------
TütUn 
ikramiyeleri 
Beıiklaf kazasında 

baılıgor 

tevziat 

Maltlllerle. tüheda aileleri ve 
yetimlere verilecek olan tütün 
ikramiyesinin tevziatı için lüzu 
mu olan havalelerin malmüdür 
lüklerine verildiğine dair harp 
malulleri c:esniyetine makamı 
aidinden malumat gelmiştir. 
Havaleler malmüdürlüklerine 
de verilmittir.Yakında tevziata 
başlanacaktır. 

:ıt- ~ ~ 

8efiktat aekerlik tubeoi riyase
tinden: 

1 - Betiktaş Askerlik ıubesinde 
mukayyet malili zabit ve Efrat ile 
Şehit Yetimlerinin tütün ikramiye
leri tevziatına B..pktaı kaymakam
lığında mütetekkil komiıyon tara· 
fmdan 13 letrinievvel 931 salı ırii· 
nü mübateret ve 14 tubat 932 tari
hinde nihayet verilmek surotile dört 
ay müddetle ve haftanın cumarteıi 
ve ıalı ırünleri denm edilecektir. 

2 - 14 ıubat 932 tarihine kad&r 
müracaat etmiyenlerin hakları ıakıt 
olacağı cihetle eshabı iıtihkakın mu· 

Büyük Millet Meclisi reiıi ayyen günlerde ve saat 14 te üçer 
kıt'a fotograf ve senedi resmilerile 

Kazım Paıa Hazretlerinin ka- bizzat komisyona müracaat etmele
ym biraderi ve Bandırma kay- ri. 

ÇATALCA, 9 [Milliyet] - Her 
-e yapılmakta olan Çatalca pana
)"D"J bu tene daha büyük bir müvaf· 
fakiyetle yapdınıı ve son ııünü bır 
de at yanı• tertip edilmittir. Koıu· 
ya Ankaradan Tayyar da ittirak et
miı n birinciliği kazanmıtbr. lı
tanbul valisi Muhiddin B. bu koıu 
işin 300 lira göndermiştir. 

Müessif bir zıya 

makamı Hasan Beyin vefat et· 
tiği teessür ile haber alınını'- Sanayi Erbabına 
tır. Hasan Beye üç gün evvel konferans 
Şiıli sıhhat yurdunda bir ame- İstanbul Milli İktısat ve Ta· 
liyat.• yapılmıştı. Merhumun ıarruf cemiyeti namına Dr. Ni
dün cenazesi Eyübe nakledil- zameddin Ali Bey tarafından 
ıniş ve namazı kılındıktan son- bugün Ticaret odasında sanayi 
ra şehitliğin yanındaki makbe- erbabına bir konferans verile
resinde Allahın rahmetine tev- cektir. Konferansta buhran i
di olunmuştur. çinde bulunan dünya sanayii 

Meclis reisi Kazım Paşa Hz. karşısında Türk sanayiine dü
ile bilcümle akraba ve aile efra ıen vazifelerden bahsedilecek 
dına taziyetlerimizi beyan ede ve bazı tedbirler gösterilecek-

' tar. 

ramıye 
Mahkemelerde 

Kasımpaşada kadını 
nasıl öldürdüler? 

Maznunların dün Ağırcezada 
muhakemelerine başlandı 

Bundan birkaç ay evvel Ka
ıımpa§ada dokuzuncu ilk mek
tep bahçesindeki bostan kuyu-
1\Ulda tefessüh etmit bir ceset 
bulumnuş, yapılan tahkikatta 
cesedin Zeynep isminde bir ka 
d_ma ait olduğu tcsbit edilmiş
ti. Zeynebin ölümünü örten es
rar perdesi kolaylıkla kalkmıt 
katillerin kimler olduğu ar dU: 
epeyce zaman geçtıkten sonra 
öğrenilebilmitti. Nihayet ip u
cu ele geçince Zeynebi öldüren 
!erin kendi hemşeriierinden 9 
uncu ilk mektp kapıcısı Nuri ile 
Tophane kömür amelesinden 
Mahmut İbrahim ve Hüseyin 
olduğu m~ydana çıkmııtı. ya
pılan tahkikatın verdiği netice 
ye göre Nuri, mektepte kendi
s!ne. tahsis edilen odaya hemşe 
rılennden Mahmut İbrahim 
veHüseyini davet ediyor O gün 
lerde memleketinden İst~nbula 
ev almak için gelen Zeynebi de 
çağırıyorlar. Zahirde iş, bir be
kar eğ~enlisi gibi görünüyorsa 
da _ha~ikatte Nuri ve hemşehri 
lerı bıçare Zeynebin parasına 
tama ederek vücudünü ortadan 
kaldırmağa karar veriyorlar. 
Gene böyle toplandıkları bir ak 
şam, karanlıkta ansızın Zeyne
bin üstüne çullanıyorlar. ilk 
ha~lede. Mahmut, Zeynebi al 
aşa~ı _edıp gırtlağına sarılıyor, 
Nurı ıle İbrahim bu esnada a
yaklarını, Hüseyin ellerini tu
tuyor. Zeynebin nefeai rkesilin
ce Mahmut kadının gırtlağını 
bu akıyor. Fakat; Ya ölmedi 
ise? ..... Katiller, bur.a kat'iy
yen emin olabilmek i'rin mek
tep çocuklarının ara sıra oyun 
tertip ettikleri ipi karyola altın 
dan alarak Zeynebin boynuna 
geçiriyor ve var kuvvetlerile 51• 

kıyarlar. Zeynep, Anadoluda 
bazı kadınların yemeni gibi kul 
!andıkları fesinin içine yirmi 
tane Mahmudiye altını • atif et
miştir. Katiller, bu altınları ve 
kedının koynundaki kağıt para 

Kanserle 
Mücadele 

M. Bendie'nin bulduğu 
usulden iyi 

bir netice bekleniyor 
Kanser mücadelesi hakkında 

Avrupada letkikatta bulıınan 
Darülfünun Tıp fakültesi mii
derriılerinden Dr. Ne~ct Ömer 
Bey dünkü ekspresle avdet et
mi§tir. Neşet Ömer Bey demiş 
tir ki: 

- Hollanda, Belçika •e 
Fransada ı,;Jhaaea kanser tea
mülü üzerinde tdkikatta bulun 
dum. F elcmenkte Zeist şehrin
de, kan mu11yeııesile kanseri 
te~his için tetkıkatta bulunan 
maruf profesör M. Bendien'le 
görüşeıcl<, usulü hakkında ma 
lumııt aldım. M. Benclien"n 
kan teamülü ile kanseri teşhis 
meselc&İ henüz tetkik halinde 
olduğu için ıimdiden kat'i bir 
hüküm ver ilemez. Bu usule da. 
ir haz. rlanan eser daha neşre
dilmemiştir. Esasen bu tedavi 
usulü değildir. Memleketimiz
de de bu teşhis usulünün tetbi
kine çalışacağız. Kanser mün,. 
del sine çok ehemmiyet veriyo 
ruz. 

--~-...", ..... --~~ 
Erzurum ve Artvin 

valileri 
Ankara'ya gitmit olan yeni 

valilerden Erzır.um valisi Ne
cati, Artvin valiıi İmadettin 
Beyler tehrimize gelmiılerdir. 
İmadettin Bey bir ay mezuni
yet almıftır. N...-.. ti Bey yakın
da giclecektir. 

ları aldıktan sonra cesedini, 
Hüaeyinin tedarik ettiği çuval
la bahçedeki bostan kuyuauna 
atıyorlar. Nihayet kuyunun i
çindeki ceset çok ııeçmeden te
fesaüh edince iş meydana çıkı
yor. Nuri ve arkadatları ağır 
ceza mahkemesine ıevkediliyor 
lar. Dün bunların muhakemesi 
ne ağır cezada batlandı. Nuri 
ile Hüseyinin mazbut ifadeleri 
okundu. Her ikisi de Zeynebi 
öldürdüklerini itiraf ediyorlar
dı. Mahkemede inkar ve kıs
men tevil yoluna saptılar. Mab 
keme maktul Zeynebin cesedini 
ilk teıhis eden Sivaslı Veli ile 
Hayriye Hanım iımindeki mek 
tep hademesinin ve bazı zabıta 
memurlannın celbi için batka 
güne bırakıldı. 

Zeki ef. nin davası 
Zeki Efendinin muhtelif ga

zeteler aleyhine açtığı dava 
dün de ikinci cezada görülmüı 
ve karar için önümüzdeki cu
martesi gününe bırakılmıttır. 

Karar verilecek ... 
Kanuna muhalif harekatta 

bulunmak ve keyfi muameleler 
:ı apmak, adam dövmek ııibi cü 
rümlerle maznun Çatalca Müd· 
deiumumisi Ferit Demir Beyin 
muhakemesine dün ağır ceza
da devam edilmiş, Müddeiumu 
mi Cemil Bey, Ferit Beyin tec
ziyesini iste~ittir. Muhakeme, 
karar için 14 teşrinievvele bıra
kılmıştır . 

Müstehcen şarkılar 

Müddeiumumiliğe radyoda 
ve umumi gazinolarda müsteh 
cen bazı şarkılar teganni edildi 
ğhıe dair yeniden b:ızı ihbarlar 
yapılmıştır. iddia makamı, dün 
alaka arl:ıra son defa olarak 
tebligat yapar:ık bu knbil şa rkı 
!arı söyleyenler hakkında ka
mın ahkammııı tatbik edilec4 ği 
ni bildirmistir. 

Buğday fiat: 
Düşüyor 

- ·.......--
.Buğday fiatı cihan 

buğday 
fiatından da aşağı! 
Buğday fi~<leri mütemadi

yen düşüyor ... Yeni hasal neti
cesi de malum malum olduktan 
sonra, esaser. düşük bir deı·ece 
de bulunan buğda:y fiatleri tek 
rar ve da 1a rür'atle düşmeğe 
başladı. D'ün borsada yumuşak 
bui;day fiati 4,5 kuruşa kadar 
düşmüştür. Bu fiat fiat son se
nelerin kı:ydettiği asgari bir fi 
attir. Asıl mühim nokta şuduı· 
ki, bu fiat cihan fiatinden de 
aşağıdır. Bu şerait içinde buğ
day ihracı yapmamız çok miim 
kün bulunmaktadır. Vaziyetin 
asıl tehlikeli ciheti Anadolu
dan müvaridatm gayritabiiliği 
de aşım bir hadde vasıl olması
dır. lst~nbu un yevmi buRday 
ihtiyacı 22 vagon olduğu halde 
günde 82 vagon buğday gel
mektedir. Bu hal devam ettik
çe buğday fiatlerinin daha fa:ı:
la düfeceği muhakkak addedil 
mektedir. 

Alakadarlar fiatlerin dbha 
fazla düşmuinin önüne geç
mek için müvaredatın durdurul 
nıaaını ve ihracat yapılmasını 
lüzumlu gôl'mektedirler. 

Seyyahlar azaldı 
Seyahat acentaları işsizlik

ten şikayet etmektedir. Aceo
talar umum[ buhran dolayıaile 
seyyahların çok azaldığını ileri 
ıü .. erek hükümetten prim temi 
ni için teıebbüaatta bulunmağt 
kararlqtırmıtlardrr 

erı 
Maarifte 

Millet 
Mektepleri 

Bu sene de bütün 
vatandaşlar 

okutturulacakhr 
. ~u sene de millet mekteple
~ı?m _ı teıriniıanide açılması 
ıçm lazım gelen ihzarata bat
lanmı9tır. Kadro bütün vatan
daflarm okuma ihtiyaçlarına 
ııöre teıbit edilecektir. Kayıt 
ve kabul batladıktan ıonra ne 
kadar dershane açılacağı ve 
kaç muallim olacağı taayyün 
edecektir. İstanbul huauıi büt
çe.inde bu ıene de millet mek
tepleri için kafi tahsisat var
dır. Dershaneler köylerde de 
açılacaktır. Bütçelerinde tahsi
sat olmayan bazı vilayetlerde 
bu sene millet mektepleri açıl
mayacağı anlatılmaktadır. 

Divan toplanıyor 
Darülfünun divanı bugün iç

tbna edecektir. Bu içtimada 
Ağnoğlu Ahmet Beyin müder
riıliği tasdik edilecek ve bazı 
meseleler görüfülecektir. 

Muallim mektebi 
Tamirat dolayıaile geç kalan 

erkek muallim ınektebi dün ted 
risata başlamıttır. 

Fen dersleri 
Bu ıene orta mekteplerde 

en derslerinin ihdası dolayııile 
tefti,ata daha ziyade ehemmi
yet verilecektir. Müfettitler ilk 
aylarda alınan neticeyi raporla 
vekalete bildireceklerdir. 

Fakirler menfaatine 
balo 

Kadıköy Fıkaraperver cemi 
yeti kinunuevvelin 10 uncu per 
şembe günü Kadıköy Süı-eyya 
sinemasında kı~lık balosunu 
verecktir. Teşrinisaninin ortala 
nnda da Darülbedayide cemi
yet menfaatine Münir Nured
din Bey tarafından konser veri 
lecektir. Cemiyet bu sene fıka
raaına kışlık odun ve kömür 
tev:ı:ii için fakirlerin ihtiyaçları 
nı teabit etmeğe başlamıştır. 
Cemiyetin muaddel nizamna
mesi vilayetçe 'tasdik edilmiş 
ve cemiyetin hayır müessesele 
ri meyanına idhali için vuku bu 
lan müracaat ta kabul edile
rek evrak Dahiliye vekilletine 
gönderilmiştir. 

Doyçe 
( yantbank 

Umumi müdürü diin 
şehrimize geldi 

Doyçe Oryent Bank umumi 
ır. •lürü M. Lebreht hükUmeti
mi;ı:le temasta bulunmak üzere 
dünkü Semplon ekspreıile Ber
linden gelmiştir. M. Lebreht 
bu akıam Ankaraya hareket o
decektir. 

Kartal hükumet 
baytarlığı 

Sabık vilayet mücadele bay
tarı Nazım Bey Kartal kazaaı 
hükümet baytarlığına tayin e
dilmiş ve yeni vazifesine başla
mıştll". 

Rüsumatta 

Gümrükte 
Teftiş 

Alelade yapılan 
teftişlerdendir 

Evvelki günkü akşam gazete 
!erinden biri Maliye heyeti tef
tiıiyesinin ııümrüklerde teftita 
ta başladığını ve eski bir suiisti 
mal tahkikatından dolayı güm 
rükler teftiş heyeti hakkında 
da tahkikat yapıldığını yazmak 
ta idi. Dün bu hususta kendisin 
den izahat isteyen bir muharri 
ri~ze ~aliye heyeti teftitiye 
reısı Adıl Bey demittir ki: 

- Gümrüklerde, bir müddet 
evvel baılayan teftiş devam et
mektedir. Bu teftiı eanaaında 
gümrük heyeti teftifiyesinin e
linde bulunan itlere de teaadüf. 
edilirse, bittabi tetkik edilir. 
Maamafib 9imdilik yazıldığı ıe 
kilde bir vaziyet yoktur. 

Spor 

Haliç 
idman yurau 

Yeni lıegm itla,,ısinı 
• intihap etti 

Haliç idman Yurdunun .. 
nelik konııresini aktettiğini yu 
mıttık. Hey'eti idare fU tekilde 
teıekkül etmiştir. Kulüp hey'. 
eti idare riyaaetiruı aporcu Fuat 
güret heyetine Kadri, neıriya· 
ta Vasfi, Maliyeye Hüseyin, 
malzemeye Cemal, atlete Av
ni, atletizme Sait, eakrime Muh 
ıin deoizciliie Cavit, mümes. 
ıil Naci, teftite Kemal Beyler 
intihap olunmuılardır. 

Bugün bir Yunan 
temsil heyeti geliyor 
Madam Helene Papadal!i.s 

temsil heyeti bugün tehrimize 
gelecektir. Yunanlı temıil he
yeti çarşambaya Şefkat piyesi
le temsillerine batlayacaktır. 

Eski bir Norveç 
nazın geldi 

Eski Norveç Hariciye Nazı· 
n M. Ludrig Vinkelman ıehri· 
mizde bulunmaktadır. Tetkik 
ıeyahati yaptığını söyleyen M. 
Ludvig yarın lıkenderiyeye ha 
reket edec:ektir. 

Gülhanede muayene 
günleri 

Gülhane baataneti poliklinik 
muayene ve tedavi ırünl..ı ıunlar. 
clır: 

Cumarte.l ı alt baatalılıl...,, kıa
lak, bolu, bunm, idrar yolıa hast• 
lıldan. 

Pazar: Göz haıtalddan, dahili 
haıtalıldar. Alul .,. ııinir baabılıldan 

Pazarteaiı Hariciye haıtal .. an, 
kulak, botu, IMının lııut. Ma .. j w 
tedavi m.iheniW 

Sah: Kadın ... dolma baatalılı
lar, clabili baatalılılar, ldnr yolu 
hUtalıklar. 

Çarpmbaı Akıl ve ıinir haıtalılıı
lar, Röntııen muayenesi, Göz hasta• 
lıklar, Cilt haıtabkları. 

Perıemhe: Malili ve tedavii mi• 
haniki, hariciye haıtalıldan, kadın 
ve dofum hastalıkları. 

- Hayrola ,Yalıa bunlar ne 7 segahatemi 
lanıgorsun? 

hazı,.-

- Yok canım seyahat . falan 
geligor aokalclardan geçebilmek 
gapıgorıım!! 

değil, malum ga kış 
için [ lcıı hazırlığı / 
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Askeri bahisler Nişan merasimi 
Etıbbayı askeriyeden mute

kait kaymakam Seyfi Beyfendi 
kerimesi Mürüvvet Hanımefen 
di ile matbuatnnızm muhterem 
simalarından sabık Etref gaze
tesi sahibi İmtiyazı lahik Dev
let matbaası levazım memuru 
Hacı Nazmi Beyin mahdumu ı 
ve Reassürans şirketi memurla İ 
rından Adnan Beyin nişan me- I 
rasimi cuma gü'nü Seyfi Beyin 
Çengelköyündeki köşklerinde 
icra kılmmıttır. Tarafeyne sa
adetler temenni olunur. 

----------------~ 
.,.,, CONRAİD VElDT ve KARİN EV ANS 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

ı 1 TEŞRİNiEVVEL 931 
''Mudanya,, günü 

iDAREHANE - Ankara cadde
ai No: 100 Telcnf adresi: Milliyet, 
htnnbul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

S aylıiı 

Türkiye için Hariç için 
400 kunıı 800 kurut 
750 .. 1400 • 

1400 .. 2700 • 
6 

12 
.. 
• 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen nuahalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iti• 
için mücliriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetinl 
kabul etme-z. 

Bugünkü Hava 
Dün nami hararet 21 , 

ugari 14 derece idi. B11-
gün ruzgir mutedil poy -
raz bava bulutlu. 

Hikaye 

Neş'esiz Genç 

11 Teşrinievvel 1922 
Hergünü millt birer yıldönü 

mü ttıtkil edecek kadar milli 
fehametle dolu olan Türk lıtik 
lal harbi tarihinde, hiç unutul
mayacak, nesilden nesle birer 
den ve azim membaı olarak in 
tikal etmesi liznn gelen günler 
den biriıi de Mudanya mütare
kesinin imzalandığı günün yıl 
dönümleridir. 

Bugün Mudanya mütareke. 
namesinin 9 uncu yıldönümünü 
yatıyoruz .• 

Bugün, 30 teırinievvel 1918 
Mondroı mütarekesi ile Türk 
vatanının harimine sokulmak 
ve Türk vatanını istila etmek 
fırsatını bulan ve ondan sonra 
da onu parçalamak planını ta
kibe batlayan diifmanların 
( 11 T eırinievvel 1922 tarihli) 
Mudanya mütarekenameai ile 
istila ve taksim pli.nlarmı yır
tarak, Türk vatamnı terke mec 
bur oldukları günün 9 uncu 

Sonbaharın bir ılık aktamı.. yılım bitirmit, onuncusuna bu 
Böyle ak§amlar gönüllere bir mıt bulunuyoruz .• 
başkalık veriyor· Yeni batla- Türk tarihinde bugünün e
yan bir münasebet ve ıeviıme.. hemıniyeti çok büyüktür. Bir 
Tamamile hini bir ıey.. dakika durup ta dokuz yd ev-

Genç bir kız ve genç bir er vel bugün duyduğu sevinci, ve 
kek o gün tekrar buluşmuılar, bu sevincin mana ve tümulünü 
fakat aktam olup ta ayrılık za bir kerecik hatırlana, o zaman 
manı nelince, ikisi de bu ıayrı ·-----. --·----·-hğı istemiyorlardı. du. Bunu da hayatın diğer bir 

Delikanlı durdu: takım mahrumiyetleri ve dar-
- Bir daha hangi gün gö-

beleri gibi telakki etti. Her 
rüşeceğiz? dedi • mahrumiyet ve darbe gibi, bu 

Genç kız karar veremiyordu. nu da öylece kartıladı • 
Bir mağazada çalışıyordu. 
Fakat artık oradan çıkıp, bat- Fakat birkaç gün ıonra 
ka bir yere girecekti. Onun i- genç kız geldi. Ve kendisini 
çin, bu işini düşünüp tekrar buldu. Delikanlı dedi ki: 
buluşmak zamanını tayin ede- - Beni tekrar arıyacağını 
miyordu. vallahi hiç ümit etmiyordum. 

Nihayet işte böyle kararsız Genç kız hayret eder gibi 
ayrıldılar. Genç kız akşamın göründü . 
kalabalığı arasında kayboldu. - Niçin? Dedi. Beni sev
Delikanlı demin yanında ve mit olsaydın, hem beklerdin, 
karşısında duran ve konutan 
kızın kalabalık arasından kay- hem de ..... 

- Evet, hem de .. ? Ne olur 
bolutunu seyrettikten sonra du? 
kendi kendine dı.işündü : _ Hem de ıstırap çekerdin. 

- Artık şüphe yok. Bu kız 
h Çünkü bilirsin ki ümit ınsanı 

la başlıyan muhtasar ve issi ümitsizlikten ziyade mustarip 
münasebet burada bitiyor. Nı 

çin tekrar görüşzceğimiz günü ede~ Bu da yeni bir fikir .• Fa 
söylemeden gitti? Bütün bul- kat doğrusu ben senin tekrar 
duğu bahaneler beyhudedir. Se 
bebi belli! Artık beni istemi- benimle görüşmek istiyeceğin-

h den ümit kesmittim. yoı. isteseydi, böyle mi are 
ket ederdi? Evveli ben zengin Sonra anlattı. Kendisini bu 
değilim. Genç kızlar evveli ümitsizliğe sevkeden sebepleri 
bir erkekten bunun için soğu- anlatırken, en başta kendisinin 
nurlar. Cünkü para en mühim zengin bir genç olmadığını söy 
şeydir. 6 benden kendisi için ledi. 
mühim bir istikbal bulamıyaca Kız bu sözleri ıonuna ka
ğını anlayınca, pek nazik bir dar dikkatle dinledi ve sonra 
bahane ile münasebetimizi bu- dedi ki : 
rada kesmeği daha muvafık - Senin zengin ohııaman 
buldu. bizim başlıyan ve hissi bir su-

E vet, delikanlı zengin de- rette şimdiye kadar devam e· 
ğildi. Fakat fakir de sayılmaz den münasebetimizi neden ib -
dı. Çalıtarak hayatını kaza- lal etsfo ? 
nan yüz binlerce gençlerden Fakat delikanh fikrinde 11-

bir gençti. Çalışkan ve hayatın rar ediyordu. Onun bu ısran
insafsız darbelerine küçükten nı gören genç kız dedi ki: 
alıttığı için, en çok sevindiğı - Sana açıkça bir hakikati 
zamanlar da bile gülütünde söyliyeceğim. Sende eksik o
bir solukluk vardı. Hayat onu lan para değil, gençliğe mah
pek erkenden ciddileştirmitti. sus olan net'edir. 

Genç kızla bir daha görüşe- • Evet, bu en büyük noksan
ceğini artık hiç ümit etmiyor- dır. 
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BAŞIDONUKLER 
lbrahim Necmi 

Fatih avlusunu geçtiler. Bu 
radaki kavuklu taşlar sanki 
Ahmet Nebile yan yan bakıyor 
!ardı. Darünafakaya doğru i
nerken, birden bire delikanlı 
fırlak gözlü bestekarı hatır
ladı. 1 ki gün evvel burada a
yak üstü rast gelince bu tesa 
düften koca bir masal çıkarmıf 
bütün Şişli salonlarına yaymıt 
tı • 

Ah! Şu herifi bir tenha 
yerde yakalasa da Muhtetem 
Nihat Hanımın evinde, ilk sü
varede yediği tokadın bir ger
çeğini onun yumuşak etlerile 
kadın yüzüne benziyen ıura
tında şaklataa ! •. 

Bu hatıra, Ahmet Nebil için 
kafasının içini yiyen kurttan 
bir kurtuluş vasıtası oldu. Bir 
an içinde beynini, yüreğini sa 
ran hiddet rüzgarı şüphe bu-

!utlarını savurdu. Delikanlı 
kendini rahatlanmıt bisaetti. 

tık cesaret hamlesinden 
sonra birden bire ıusan Neba 
hat, Ahmet Nebilin dalgın yü 
rüyüıünü biraz hayretle seyre
derek, sessiz sessiz ilerliyor
du. Delikanlının yüzünde yeni 
bir renk uçuıtuğunu görünce 
biraz kısık bir sesle sordu : 

- Ne oldunuz, Nebil Bey? 

'Ahmet Nebil, birden bire 
silkindi. Aman, ne ayıp etmit 
ti: Nebahat o kadar nezaketle 
ona dil dökere.1<, annesinden 
bahsederken, onu yemeğe ça
ğırırken; iki teıekkür kelime
ıinden baı bir §ey söyleme
mi§. İçini doldurması lazım 
gelen saadet sevincini ortaya 
koyıvamıı, sanki nıemnun de
ğilmİ§ gibi durgun ıre küskün 
bir sessizlikle vola devam et-

onun azametini 
kavrar ••• 

bütün etrafile 

,,. ,,. ... 
Mudanya mukavelenamesi, 

Türk milletinin, Türk ordusu
nun iki kere 1nönünde, bir ke
re de Sakaryada temelinden 
sarstıktan ıonra, nihayet Dum 
lupmarda devirdiği bütün bir 
''huıumet aleminin,. izmiblil
namesidir .. Türkün üıtüne aba 
nan, dünya düşmanlığının, ni
hayet o Türkün iradesine bo
yun eğdiğini gösteren ilk bey
nelmilel resmi veıikadır. 

Mudanya mukavelenamesi, 
Lozan ahitnamesinin siyasi te
mel dıvarıdır .. ... ,,. ,,. 

Bu temel dıvarının kurulma
ıı, hiç te kolay olmamıştır •• Bu, 
Afyon - Dumlupınar meydan 
muharebesinden daha uzun sür 
müttür. Ve hem de onun kadar 
çetin, onun kadar üzücü müsa
raalara aebep olmuştur. 

İsmet Pa,ayı bu kadar çetin 
ve o kadar üzücü bu müsaraa
lara tahammül ettiren, amil, 
lüzumsuz yere bir damla insan 
kanı dökmemek enditesinden 
başka bir şey değildir.. Yoksa 
muzaffer Türk orduları, İstan
bul ve Çanakkale önünde her 
an emre hazır duruyorlardı .. 

Buna rağmen, o uzun müza
kerelere, kan dökmeden milli 
gayenin istihsali imkanını elde 
etmek azmi ile, tahammül gös
termişti .. 

lıtanbulun, "Türk vatanının 
zineti., olan bu güzel şehir ile, 
Boğazların ve Trakyanın bir an 
evvel tahliyesi tezini müdafaa 
eden İsmet Paşa ile, bu ameli
yeyi mümkün olduğu kadar u
zatarak zaman kazanmak tezi
ni ileri ıüren o zamanki dünya 
galiplerinin mümeasilleri ara
sında, 3 teşrinievvelde başlaya 
rak 11 tetrinievvele kadar tam 
bir hafta devam eden 11iyasi mü 
aaraa, Dumlupmardaki T iiı·k 
süngüsü gibi, burada da Türk 
azminin, Türk zekasının galebe 
si ile neticelendi.. 

......... 
Ne gariptir ki, o tarihlere ka 

dar, gerek lstanbulda ve gerek 
İfgal ettikleri diğer yerlerde 
tam dört sene, Türle zabitlerin
den kendi neferlerine selam ve 
rilmesini, reıımi tazim edilmesi 
ni musırren istemekte devam e
den, o zamanki dünya galiple
rinin mağrur mümessilleri, Mu 
danyada, tam bir hafta kahra
man Türk neferlerini tazimle, 
selimlamak, Türk süngüsü ö
nünde ilk defa olarak orada hür 
metle eğilmek mecburiyetinde 
kalmışlardı .•. 

Davet 

Maurice Chevalier 
PAR1SLİ KAHVECİ 

filminde. 
Önümüzdeki Çarşambadan 

itibaren 

Büyük harp filmi 
S O N B Ö L O K : ün Harp meydanın.da bıraktığı naı~lt 

SON 
SON 

SON 

BöLOK:ün 
BöLOK:ün 

BöLOK:ün 

ri kargalar didikliyor. 

13 askeri kalmıştır. 
Yüzbaşısı BURK bir vatan fe 
daisidir. 
13 askerini ateş, kan ve ö/ürı 
yıldırmadı. 
13 askerinin şarkıları çok neŞ' 
Iidir . 

Türk Tıp Cemiyetinden: MELEK 
idare heyeti intihabı yapıl· 1 ve ELHAMRA 

SON 

SON 

BÖLÜK:ün 

BöLOK:ün 13 askeri koca bir orduyu kur 
tardı. 

mak üzere muhterem azanın iı-• sinemalarında. -..,..li 
13-10-1931 aah günü saatlS,30 1 .. ---------•.,._ 
!~rt~şrif buyurmaları rica olu- ! QPEl{A' da 

SON 

SON 

B Ö L Ü K : ün 13 askeri Napoleonun binlerce " 
kerini bataklıklara sapladı. 

_______ ı 
Ouperagence 44 Avenu j 

) i Kleber Paris (XVI , 

Paris'te ve Fransa'daki 1 

müessesatı ticariye ile müna
sebete de'lalet ve refakat eıü:r. 
Ancak kendisine ıgönderilecek 
mektup ve tekliflere - vakit 
ıkayıbetmemeık için - kuvvet
li ıbir referans ilavesini rica ey- 1 

!er. ! 

MUDANYA - BURSA 
DEMlRYOLU 

Gösterilmekte olan 
Nükteli mükilkmeJeri havi 

AZA İS 
Wmin.in mümessili : 

Parisli komcdiy<:n ve fantezist 
MAX DEARLY dfr 

llaveten: İSMET PAŞA Hz. 
nin bütün teferruatile Atıina 

seyahatleri. 
Bugün saat 11 de matine 

Umumi dühuliye 25 kuruş 

B Ö L Ü K : ün Yüzbaşısı BURK ölümünden yarı« 
saat eve! sevmiş ve sevilmiştir. 

S ON B Ö L Ü K : ün 13 askeri vatan için muhakkak bi 

SON 

SON 

BöLOK:ün 

BöLOK:ün 

ölüme atıldılar. 

13 askeri tüfek mennisile yüz topu 
güllesine karşı koydular 
13 ask~r.inin naişlcrini Napoleeti1 

ordusunun kumandanı selibnlıyor. 

Harp filmi -KAHRAMANLİK FİLMi- Dehşet filrrj 
Bu akşam 9,30 ten itibaren 

MAJ1K SiNEMASINDA ___ ,,,, 

..-----.. G Ju~~~~ ..... -----~ 
Fransız sinema kraliçesi ve cı:en.ç artistlerin en eevimli5l 

HUGUETTE EX. DUFLOS HOLAND TOUTAİN 
tarafından temsil edilmekte olan 

SARI ODANIN ESRARI 
. TÜRK ANONiM ŞiRKE- \ ••8Jlll!!l!l'!!!-~~!!!llfl!1!1111-tl Mu.azafferane bir muvaffakiyet kazarunaktadı~. 
TiNDEN: ATLAN TIK ilaveten: 3 No. PATHE JURNAL Mösyö LAVAL vıe M~ 
Mudanya-Bursa Demir Yolu Türk 1 E. A. DUPONT'un BRİAND Berlin'de ve İSMET PAŞA Hz. nirı Ati119. aeyahatleriniıl 

Anonim Şirketinden nla<:ağı olan- \ P.ı::erı tam filmi. 

Jaruı nihayet bir sene zarfında şir- ı' iıııı••••llİiıiıİliİİmİ••••- ~::::::::::::::::::::::::::1·11 
X.etin merkezi olan Beyoğlun<la Tiyatro, Sinema Jı 

ketinden merkezi olan Beyoğlunda M E L E K E L H A M R A 
Kuloğlu sokağında 34 No binanın 1 İstanbul Belediyesi Sinemasında Sinemasında 
No lu dairesine bilmüracaat ispatet MARLENE DİETRİCH ve HENRY GARAT ve 

meleri. GARY COOPER'in büyük MEG LEMONNİER"yi 

Emanatı Ayniye daimi 
satış komisyonundan: 

Defterdarda kain Feshane fabri
kasuv.ia mevcut yünlü mensucat 
boyamoğa mahsus muhtelif cins ve 
renkte takriben yirmi üç bin kilo 

mikdarında '"' altı kalem boya 
11-11-931 tarihin~ müsadif Çarşam 
ba günü zevali saat üçte ihale edil
mek üzre Y.a:Jalı zarf U'iUli!e mü 
nakasaya kor.muştur. İştiraye ta1ip 
olupta '!Craiti "ğrenmek ve boyaları 
görmek isteyenlerin her gün eaat 
dokuzdan on y<:diye kadar meydan
cıktaBirinci VakıfHanında Feshane 
mensücat Şirkc t i ·;1in merkezinde 
Emanatı z.yniye komisyonuna mü 
racaat eylemeleri il.ln olunur. 

FILIM·PLAr.c· KACIT· ECZA 

muvaffakiyet gördükleri Paris'in en güzel filini 

YANİK 
Mum Söndü K A L P L E R 

MONMARTER 
SEVDALILARI 

Komedi 5 Tablo filmini görmek için gelen halk şaheserinde her halde gidip 
geri '"Vri.lmektedir. 1 alkı§olayınız. , Yazan: :Musahipzade r- .., 

Celi.!. PARAMOUNT halihazir dünya havadisleri ile İSMET PAŞA n« 

1 

nin Atina seyahatl<ıri ve Balkan olimpiyatları. Halk gecesi te.-ıziliitlı 
Altı yaşından aşağı olan çocuk- Bu akşam 9.30 ten itibaren 

lar tiyatroya kabul edilen1czler. 1.----------------••DI•••••-!~ 
ÜSKÜDAR 

HALE SİNEMASINDA 
Ben Koca İsterim 

Mümessili: Glent Trayon. 

DarÜı;''afakn Müdiriye- I 
tinden: 

Metkebe pararl ık:• 1000 adet men 

ve 

Sigorta l arınızı Galatada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

ı ürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
yaphr-

•••• ,~· • :t:15* 
-HER VIEADlt AAAYINIZ-

dil 500 adet pamıık fanila 900 çift 
çorap ve 1200 metre Amerikan 1000 
metre gömleklik bez ve 60 ton ma
<kn kömürü a.lıMcağın.dan ta.li'Ple- j 

1 rin şartnameleri almak ve nümune- ' • 
leri görmek üzere her gün ve ıpazar 

lığa iştirak için de 21 Teşrinievvel j 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 
mayınız. Telefon: Beyoji-lu 2002 

• 

··-··-···--· .. ·-·········-·-·-··-······· 
rabıtasını kesmiş zanneden Av 
rupa galiplerine, Mudanyada 
bu kutatma çemberini kırdır
mif, Lozan'a yol açtırmı~tı .• 

Bunun içindir ki, 

931 çafl'lmba günü saat 10 da Nu
riosmaniyecle Cemiyeti Tedrisiyei 
ls!imiyeye müracaatları. ·----

1LAN 
Eyüpte Kapıcı Çe§ınesin.de bak-

Askeri San'atlar mektebi Müdürlüğünden: 

"" "" • "Lozan" ın manasını bilen 
kal kıebolulu Mehmet Efendi zim
metinde HaziTan 926 tarih ve beş 

yüz Hra olarak biT kıta ve Eylfil 
926 tarih ve üç yüz lira olarak bir 
kıtaki cem'en sekiz yüz lirayı muh 
tevi iki kıt'a senedimi Eyüp pasta
hanesi <:ıvarında kazaen zayi eyl.e
diğimden bulanhrın tarafıma getir
dikleri talodirde kendilerinin ziyade 
sile memnun edileceklerini i'U:.n ey· 
!erim . 

Askeri San'atlar mektebi için lüzum görülen apğıda y~ 
14 kalem erzakın 31/ 10/931 tarihinde münakasaya va:zt oılY 
karrnr olduğundan talip olanların şartnameleri gönndc içİP 
her gün ve münakasaya iştiı-ak etmek üzere muvakkat t.et111

' 

natlanm Beyoğlu mal Md. ne teslim ederek yevmi ıne:ıı1dl# 
saat 14 ten 16 ya kadar Topanede: Askeri San'at'lar mektebiıl' 
de müteşekkil Sa. Al Ko. nuna müracaat eylemeleri. (17) 

Muharebe meydanlarında, her Türk "Mudanya., nı'n bü
kendi kuvvetine adetçe ve si- yüklüğünü de elbet layık oldu
lihça üstün düşman kuvvetleri ğu ehemmiyetle daima hatırla 
ni yenmesini bilen, ismet Paıa, yacak ve bu günün gençlerine, 
Mudanya siyaset meydanında ve bizden sonraki nesillere 
da muarızlarını ayrı ayrı mün- Türk azminin Türk iradesinin 
feriden yenme planını pek iyi t" il · .ı.. .. n' biri olarak ın· tı". 

b"k . . ımsa erınu"' 
tat ı etmıttı. · · d lbe 

T d .. t 1 T·· k 1. . kal etmek vazıfesın e e t gev 
am or yı ur e ını çe- ı . .. k . 

peçevre kuşatan Türkiyeyi de- şeklık gostermeyece tır. 
mir çembere almıı dünya ile A. R. 

1 
mitti. 

- Affedersiniz, Nabahat 
Hannn. Birden bire bir dalgm 
!ık geldi bana. Şey.. Hani, 
merhum annemden bahsettiniz 
de.. Geçen zamanları dütün
düm ... 

- Affınızı rica ederim, Ne
bil Bey. Kederinizi tazeledim. 

- Yok. Bilakiı. Annem
den bahsetmek beni o kadar 
sevindirir ki .• 

Nebahat, anlıyormuş gibi, 
derinden bakan eli gözlerile 
Ahmet Nebile uzun uzun bak
tı. Bu bakı,, sanki bir sualdi: 

- Öyledir de niye öyle dal 
gın ıe sükutu kestiniz? 

Ahmet Nebil bu suali his
setti ve birden bire, taşan bir 
nehir gibi, anlatmağa başla
dı: 

Bilir misiniz, Nebahat 
Hannn, sizin iki sözünüzle 
sanki kafamm içinde bütün 
mazi açıldı. Kendimi yine si
zinle ayni sokakta oturuyor 
gördüm. Her gün ikimizin de 
ellerimizde kitaplar ayni yolla 
n. berabeı·ce, fakat biı·birimize 

bir kelime bile söylemeden geç 
tiğimizi hatırladım. İsminizi 
bile nasıl öğrendim, biliyor 
musunuz? Sırf tesadüf saye
sinde... Bir gün, galiba anne
niz pencereden sizi çağırdı da, 
adınız, duydum. Anneniz, ba
zı bazı bize gelirdi galiba .. An 
nemden her vakit ismini duyar 
dım. Fakat görüttüğümü hiç 
hatırlıyamıyorum. İtte bütün 
bu hatıralar birden kafama hü
cum etti .. 

Nebahat, tatlı tatlı gülüm
süyordu. Ahmet Nebilin bir
den bire, böyle bir hatip gibi 
uzun uzun, masum masum an 
latmağa batlaması hoşuna git 
mitti. İri ela gözleri derin de 
rin delikanlıyı süzerek, uzun
ca beyaz yüzü hafifçe pembe -
leşmit, dinliyordu. Kestane 
rengi saçlarla süslü baş, arada 
sırada tasdik yollu sallanıyor, 
sanki: 

- Evet, evet, anlıyorum. 
Diyordu • 
Delikanlı şaşırdı: Birden 

bire içinde yed bir kaynak coş 
mustu. Bir~.z evvel b.:ıvnini o-

Eyüpte Şi.fa yokuşunda 2 No ha
nede nıütckait Remzi. 

yan, kemiren şüpheler dağıl
mıf, Sonra içini saran hiddet 
ve İsyan borası da dinmişti. 
Simdi, derin bir iııanışla, her 
feyİ, bütün duygularını bu 
genç kızın tertemiz, beyaz yü·
züne baka baka, ortaya dökmek 
istiyordu. 

Bir dakika, kafasının için
den, Şeyda Ki.mile geçen gün 
kü rast geliti, bunun neticesi 
olarak Şişli aleminde doğan de 
dikoduyu da anlatınak fikri 
geçti. Fakat, bu saf bakışlı 
genç kıza karşı kendisinin o 
alemlerdeki Hanımlarla olan 
münasebetini belli etmek tehli 
kesile sarsıldı, vazgeçti. Yi -
ne maziden, o kendinin de ter 
temiz, saf, masum yaşadığı 
maziden bahiste devam etti: 

- Tuhaf değil mi? O za
manlar her gün bu yollardan 
beraber geçerdik te bir türlü 
birbirimize söz söyliyemezdik. 
Hatta, bir gün, hatırlıyorum, 
şun.cıkta ayağınız bir lata çarp 
tı. Dudaklarınızın arasından 
hafif b:r "Ah!., nesi çıktı. 1-
cİr.lden :ıemen yanınıza koşup 

Kilo 
1282 
1577 
5656 

500 

1338 
250 

Cinsi 
Sade yağı 
Şekeı 

Pirinç 
Nohut 
Şehriye 

Sabun 

Kilo 
10 

850 
1146 
204 
300 

300 

"aman, ne oldunuz?,, demek 
arzusu tattı .. Fakat yine cesa
ret edip ses çıkaramadım. 

Nebahatın dudaklarındaki 
tebessüm, daha cesaret verici 
bir surette geni§ledi. Bu ehem 
miyetsiz hatıra sanki onun da 
zihninde yer etmit gibi, du
dakları : 

- Evet hatırlıyorum. Ben 
de farkına varmıştım. 

Demek isteınitcesine gülüm 
süyordu. 

Köteyi döndükleri zaman, 
bili kafeslerini muhafaza eden 
evin cumbasında bir bat görün 
dü. Ak saçların çerçevelediği 
bir baş, sanki köşeyi gözetli
yor gibiydi. 

- İşte annem! Bakın, ne 
merakla bizi bekliyormuş .. 

Kapıyı çalmağa hacet kal
madı. Daha gençler kapı önü
ne gelirken, kapının kalın ka
nadı içeriden açıldı. Ak pak 
saçlarının üzerine küçük bir 
yemeni bağlamış, senelerin bu 
ruşturduğu uzunca beyaz yüzü 
yer yer keder çizgilerile kırıt
tığı halde yine tatlı bir sevim 

{3114)· 
Cinsi Kilo Cinsi 

Çay 300 Kunı ~ 
Zeytin taneef 
Beyaz peynir 
Reçel 
Kuru kayıır 
Kuru erik 

lilik muhafaza etmit, kıaınJllj 
kilere benziyeo derin. balat 1 

iri eli. gözleri biraz kanlanJ111I 
bir kadın, ıevinçle hüznü b~ 
birine karııtırarak, Ahmet ,,e 
bile elini uzattı: 

- Ah evladım ne iyi ettiı' 
de geldın'. Seni gÖrdüm de ~ 
vallı anneciğin aklıma ıel<>'' 
Buyur evli.dun, buyur yukarl' 
ya!! .• 

Ahmet Nebil kendisine ~
nan burutuk, fakat hali be1,ı: 
ve termiz eli hürmetle öperlı:~ 
kendi kendinden utandı. N••' 
olmuıtu da beyninin içi.ıııle; 
hayatın bütün eziyetlerine 1'' 
)anarak kendi köşeciğinde öfll 
rünü evladının saadetine val<' 
feden bu ak e.çh kadım, pa~~ 
tak bacakları, üzerinde güçlıı. 
le taşıdığı titman vücudiifl~ 
kızının eğlencelerine siper e• 

den Nimet Hanımla mukaft' 
se edebihııişti? Bu yüzden 11' 

derin bir İyilik akıyordu. 

(Devamı vat) 
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Evlenecekler nasıl 
tnuayene edilecekler? 

Umumi hıfzıssıhha kanununun \ 
122 maddesi mucibince, evlenecek· 
lorio nikahtan evvel yapılacak bbbi 
lııuayeneleri hakkında tanzim olu• 
ban nizamname dün Baıvekalet Mü· 
devvenat ··d·· ı·· • ··nden Vilayete h" . mu ur ugu . • 
ıldirilnıiştir. Bir çok kimselerı ata: 

lıadar edeceği cihetle, talimatname'fl 
'Ynen neşrediyoruz: 

l'.1adde 1 - Devletin bilcümle 
'°tsnıi sıhhat dairelerinde ve müesse 
&elerinde evlenme muayenesi mecca 
ne,. Yapılır. Resmi tabipler evlenme 
rnuôlynsini yalnız dairlerde ve nıües• 
·~•elerde meccanen icra ile mükellef 
lwler. 

h 
.. !'.ııdde 2 _ Huıuıi tabiplerin ve 
ukt.- . . · b"bbayı ·••et tah•hınden gayrı e 

teanıiyenin verdiği sıhhat raporları 
~~alli hükumet tabipliği veya .ve-

1 tarafından tasdik edilmedıkçe 
tııuteber olmaz. H ükilmet tabipleri 
bu raporları tasdik etmezden evvel 
tnevcut kuyudattan bııkkmda sı~h~t 
~Poru verilen evlenme nam<J:edının 
ınumi Hıfzıssıhha Kanununun 1~ 

•e 124 Üncü maddeleı-inde m~~r 
j•lenıneğe ınani hastalıklardan hın· 
e ll>•lill olup olmadığını .• ~r~şbra· 
<aklardır. Hükumet tabiplıgının res• 
tni tnührünü ve tabibin imzasını ha .. 
.- t her 1 olnıayan sıhhat raporları mu e 
de' iJd" g ır. . 

Madde 3 - Evlenme muayen~."' 
•t-lğıdaki tarzda icra olunur. Ta 1!' 
he amzedı-. r §eyden evvel evlenme n .. .. 
'"n ahvali umumiyesine, görün~;
ne bakacak ve Umumi Hrfzıss a 
k•nununun 123 ve 124 üncü madde
lerinde zikrolunan hastalıklardan 
lıirHe malili oldug· u şüphesini ver: 

k di -· takdir te 5.sar ve emare görme gı ka 
de erkeklerde ve kadınlarda bat 
haıka tarzda olmak üzere muayene-
ler· · · ı ıcra edilecektir. 

Madde 4 - Erkeklerde 
<ak muayenede: 

l • y k ve dudakla· 
t - Agızda: ana . . al 

tın gışayı muhatileri, dil ve dıbn -
tı, damak ve bel'um; . .

1 ~ S d b tın ve zahırde cı t 
•l .. aır a 

(bunlar gözle muayene olunacak· 
lır). 

Fransız lngiliz itilafı 
PARIS, 9 A.A. - Malin gazete

ıi Fransız - lneiliz devlet adamları 
~tasında cereyan eden mükalemele
tin .. !hem olduğu samimiyet ve 

mu · d b ü tnuh 1 t zihniyebn en ve u m • a esa . mali ik 
~leınelerin lngiltere;;~ni do;'.uıt: 
••adi sabada tekrar , • b · 
'nası için Fransa ile ]ngiltere ':."' ır 
••ad 1 al lüzumunu goıter• 

a ça ışm arı d • bir 
~i, olduğundan bahisle yaz ıgı 

•kalede diyor ki: b" • b" "s· ktad ın •· ,. ıyasetleri her no a 
, ı~e uygun düşen iki memleket ara-
0(dd"_ki itilafın tam ve bilfiil mıevcııt 

Uıru iddia edilebilir''. 

l\nıerikada bir banka 
daha iflas etti 

·'lıil:llADELFIYA, 9 A.A. - 10 
't"" on dolar sen-.ayeli Country 

St, hapd~~·tn• (,. ... ~ ........... ,,.r~T • 

tevfikan 

ATINA, 9 A.A. - Hari~.Y~. ~-
y bankası umum mudurlu-

zırı unan daki k 
• .. .. deruhte etmesi hakkın te gunu .. 
lifi kabul etmemıybı-. 

Başvekilimiz bu Bitaraflar 3 yeni 
Sabah Peştede ihtilafı haledecek 

(Başı 1 inci sahifede) 

Maslakta feci bir 
motosiklet kazası 

•••••••• 

(Başı 1 inci sahifede) 
Rüştü Beyfendi ve refakatlerin 
deki zevatı hamil Ege vapuru 
saat 9 da Tiryesteye muvasa
lat etmiştir. İtalya hükumeti 
namına vali ve erkanı mahalli· 
ye, Hariciye nezareti teşrifat u 
mum müdürü, Roma sefiriınllı 
Suat Bey, sefaret müıteşarı ve 
konsolosumuz vapurda müşa· 
rünileyhimayi selıi.mlamışlar
dır. İsmet Paşa Hazretleri öğ
leden sonra limanda bulunan 
lüks İtalyan vapurunu gezmiş 
ler ve öğleyin belediyede şehir 
namına verilen ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafeti biı· ka 
bul resmi takip etmiştir. Paşa 
Hazretleri öğleden sonra şehri 
gezmişlerdir. Aksam saat yir
mide Budaı>eıtey~ hareket ede 
ceklerdir. 

yeti murahhasamız, mübadele 
itilifnamesinde 150,000 i•ter
lin tazminatın bili kaydü ıart 
Türk etablilerine verileceği tas · 
rih edildiğini, binaenaleyh mün 
hasıren bunlara ait olan para· 
dan eski çiftlik bedelleriınin 
mahsup edilmeyeceğini ileri •Ü 
rerek, Yunan heyetinin teklifi 
şayanı kabul olmadığım bildir· 
miştir. Bu itiraz üzerine mese
le bitaraflara tevdi edildiğin
den mukavelenin. 16 ve 20 inci 
maddelerine tevfikan halledile
cektir. 

Önüne araba çıkan bir motosiklet 
hendeğe yuvarlandı 

ve iki kişi ağır surette yaralandı 
Etraftan istimdat edilipte polisleı 

yetiıinciye kadar Karagümrüklü 
Muıtafa ile Y orgi arap Cemalle 
Feyziyi ağır surette yaralanuılar vı 
kaçınıılardır. 

2 - Yunanlı iddiasile iadei 
emlak için vaki olan müracaat
lardan şayanı kabul olmayan
lar hakkındaki noktai nazar far 
kı:. 

Galatada Lüleci Hendekte otu
ran Alınan tebaaaından 28 yaıında 

Karisger ile arkadaıı Antuvan ev
velki aktam motosikletle gezerler
ken, Maslak yolunda karşılarına tek 
hayvanlı bir araba çıkmıJtır. 

Müsademe etmemek için Alman· 
lar motoıikletin direksiyonunu baş
ka tarafa çevirmek iıtemişler, fakat 
yolun Keno.rmdaki hendeğe yuvar
lanarak, ikisi de ağır ıurette yara
lanmışlardır. Antuvan ifadeye gayri 
muktedir ve ümitıiz bir haldedir. 
ikisi de hastaneye kaldmlmıılardır. 

Poliıler yetittiği zaman, ilk i~le
ri Arap Cemalle Feyziyi hastaneye 
kaldırmak olmuş, fakat arap Cemal 
aldığı yaralımıı tesiri ile ölmü1tür. 
Feyzi hastaneye kaldırılmııtır. Bi· 
liilıare yapılan taharriyat ve takibat 
neticeıinde katil Y orgi ile Karagüm 
rüklü Muıtafa yakalanmıılar ve 
müddei umumiliğe tevdi edilmitler 
dir. ATINA, 10 (Hususi) - Bu 

radaki gazeteler Türk dostluğu 
etrafındaki neşriyata devam et 
mektedirler. İsmet Paşa Haz
retlerinin Atinada bıraktığı in 
tiba pek derindir • 

3 - Parga müslümanlarınm 
tabii yetinden çıkan ihtilaf. 

Burada çıkan Akropolis ga
zetesi şayanı dikkat bir hava
dis vermektedir. Bu gazete M. 
Venizelos'un istikbal için Türk 
Yunan federasyonu teşkilini 
tasavvur ettiğini yazıyor ve di 
yor ki : 

Dünkü içtimada bu mesele
ler üzerinde bitaraflar Türk ve 
Y'tlnan başmurahhaslarından 
izahat almışlardır. Bitaraflar
dan M. Rivas yarın iki ay me
zuniyetle memleketine gidece
ei için, bu meselelerin sür'atle 
intaç edilmesi muhtemeldir. M. 
Rivas gittikten sonra diğer iki 
bitaraf delege, ancak Türk ve 
Yunan heyetleri muvafakat et
tikleri takdirde hakem sıfatile 
bu işleri intaç edeceklerdir. 

Kanllcada 
Yangın 
Dört ev kiimilen, bir ev 

kısmen yandı 

Evvelki gece Karılıcada bir 
yangın çıkmıf, dört ev tama
men, bir ev kısmen yandığı bal 
de söndürülmü,tür. 
Yıı.ngın Y enimahallede Dere so 
kağında polis Rıza Ef.nin evin 
den çıkmış, derhal tevessü ede
rek etrafındaki evlere sirayet 
etmiştir. İtfaiye yangına biraz 
geç gelmiş, geldiği zamanda da 
alelusul su bulamamıştır. Neti-• 
cede polis Rıza efendinin evin
den mac:!a polis lbarahimi, Bek 
çi Tevfik ve Sait efendilerle 
Hayriye Hanımın evleri yandı
ğı halde söndürülmüştür. 

Kavga ve cerh 
Dün eece saat bir buçukta Tarla. 

batında da bir cerh !ıadiıesi olmuf 
tur: 

T arlab.tı caddesinde aarhoı ola· 
rak dolaşmakta olan kahveci iKrkor 
ile hallaç Hiriıto, iılemeci Koço, 
seyyar mezeci Civain biribirlerine 
rast\relince yekdiğerile kavgaya bat 
lamıılardtr. Neticede hallaç Hiristo 
iki yerinden ağır surette yaralanmıı, 
hastaneye yatınlmıf, diğerleri dr 
yakalanarak, karalı:ola eötürülmüı· 
)erdir. Altıncı tali mübadele komis

yonu reisi M. Hamilton'un ma
aşı heyeti umumiye kararile ta 
sarruf edildiği için mumaileyh 
dün memleketine gitmiştir. Mü 
badele komisyonu katibi umu
misi M. Vurf Bayu, M. Hamil
tonun vazifesini ilaveten, maa
şına zam yapılmaksızın ifa ede
cektir. Meyhanede cinayet 

Mütecavizler 
"Türk ve Yunan ricali ara

sında cereyan etmiş olan iki u
zun mülakatın verdiği netice
ler hakkında n":jredilen resmi 
tebliğ, bilfiil "samimi bir itila
f,,a müncer olan Türk. Yunan 
dostluğunun hakiki kıymeti si
yasiyesini gösteriyor. Bu sami 
mi itilaf, beynelmilel siyasi u 
fukta, iki millet . arasında, hiç 
bir ihtilafa sebebiyet vermedik
ten başka Balkanlardaki ve şar 
ki Bahri Sefitteki menfaatleri
ne de muhalif bulunmuyor. 

I 
•ı d h Evvelki gece saat 19,30 da Ba

ngı tere e Um• !atta Tanaşın meyhanesinde bir ci
nayet olmuştur. Bu meyhanede iç-

malı bir intihap mekte olan Ayvansaraylı amele ha· 

Taksimde Pire Mehmet sokatın· 
da da bir cerh hadiseıi olmuıtur. 
Bu sokakta 21 numaralı apartuna
nın ikinci kabncla oturan M.tmazel 
Fifi sokakltn eeçerken AUred Ro
bert ve Kostantin Llnepulos iımin 
deki ıahıaların aarkmtılığına maru• 
kalmıı, Matmazel de tecavüzder 
kurtulmmak için apartunan kapıcu. 
Aliye iltica etmiıtir. Ali mütecaviz. 
leri men'etınek İıtemiı, fakat ikiı' 
bir olup Aliyi elinden yaralamıılaı 
dır. 

lstihbaratımlzn göre, iki mil 
let arasındaki bu itilafın daha 
geniş ve sıkı bir ~eki\de olma
sını istedikten başka, dostlarile 
vukubulan hususi mükıi.leınele
ri esnasında da bu hususta ka
yıtsız bir nikbinlik izhar eyle
mişler ve iki tarafın münasebet 
!eri hakkında en cesurane müta 
leat serdetmişlerdir. 

İ·ki memleket arasındaki hu
dudun bir gün ilga edileceği 
hakkında söylenmiş olan sözle 
rin bir hayal addedilemeyeceği 
ve iki biik\ımetiıı orduian ara
sında sıkı bir mÜ!areket bulu
nacağı günün uzak olmadrğı 
zannedilmektedir. Badema, 
yanyana yürüyecek olan iki mil 
!et bu suretle bir nevi konfe .. 
derasyon teşkil edeceklerdir.,, 

Güneş 
Tutulacak 

(Başı 1 inci sahifede) 

bil olacaktır. Şahapların irtifaı 
121) kilometrededir. Yani ŞP.· 
haplar görülmeğe başladığı za
man arzımıza 120 kilometre 
yaklaşmış demektir. Şahapla
rın düşüş sür'ati saniyede 42 
kilometredir. fakat havayi ne 
simiye ancak 12 kilometre sür' 1 
atle dahil olmaktAdırlar. Şahap 
yağmuru gündüz de devam ede 
ceıktir. fakat güneşin ziyası 
şahapların görülmesine mani 

olacaktır. 

Almanyanın ticareti 
ve İngiliz rekabeti 
BERLlN, 9 A.A. - İngiliz lira

sının sukutu dolay11ile birçok mad
delerde lngiliz rekabeti garbi, §İma
li ve cenubj AvrJ.pa'da Almanya' 
karşı tehlikeli bir şekil almaktadır. 
Buna mukabil Almanya, cenubi sar
ki Avrupa pİy~sasında kcndL•ini da
ha iyi bir mevkide göı·mektedir. Al
manya, lngiltcre'nin mesaisini evve
la Almanya'nın az alakadar olduğ" 
ve fngiltcre'nin karşısında Amerika 
ve Japon;a'yı bulacağı deniz aşırı 
piyaııılara tevcih e~cc~ği fikrinde
dir. En ziyade endışe ızhar edenler, 
mensucat caoayli erbabıdır. İngiliz 
buhranından müş tnkil olarak hu sa
nayi, son !!ti sene zarfında vasati o· 
lar.k 1 mi!yon mark kıymetinde Al
man nıamül&tı aln1akta olan l~kan
dinavya ıncmleketleri dövizlerinin 
kıymeti:ı~en cl~~:-t;li/ ,.1 ........ .;1n:!.:ın da 
ayr!ca ml!~~ess:...· !11·. 

ft Feyzi ile arkadaşı arap Cemale Q b•\ \ d 

f ı• t• Balatlı seyyar satıcı Yorgi ile arka- tomo l a tın a 
aa ıye ] Var daşı karagümrüklü Muıtafa karıda Beyazıtta Cümhuriyet caddedn-

masadan söz atmışlardır. Bu söz at· de oturan Mehmet Ali efendinin ! 
(Başı 1 inci sahifede) ma çok gürültülü bir münakaıanın yaşındaki oflu Hüseyin caddede 

kiine koymağı düşünmüş oldukları başlamasına vesile olmuı, zaten iki oynarken 1997 numaralı otomobiliti 
nı ili.ve etmektedir. tarafta burunlarını göremiyecek de- altmda 1[8.lmıf, ağır surette yarala 

Fırka prensip itibarile tarif~~·~· recede aarhoş oldukları İçin, derhal narak hastaneye kaldırılmıfbr. Şo· 
muhaliftir. Memleket sannyıının 1 kavgaya tutuşmuşlardır. för firar etmiıtir, aranmaktadır. 
yeniden tensikini teklif eylemekte· , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!! 

dir. . . loL d"I k Amelenin vaziyetı J5 ını e ı ~e 

anayı,. umunıi kontrole tamı tu
ve ı . l . 
t 1 caktır. Tahdidi teslihal mese eaı· 
u a b. ahirim 

ne gelince, amele fırka~ı ır ~ tak" 
ve teslihatm tenkisi stlıyaseCtı . ı~ 
edecektir. Bu maksa. a emıy~tı 
Akvar.ıa bir plan tcvdı ~yl~yecekt'.r. 

Beya?tname, nihayet ışsızlere aıt 
tabsisat[n tenkiı; edilmiş olmasını 
protesto eylemektedir. 

Beyanname, Fırkanın vazi~~tin 
• cabı olan bütün çarelere teveısul e
~eceğini beyan surctile, hitam bul • 
maktadır. 

M. Lloyd Georg'un 
begannc.me3i 

LONDRA, 10 A.A. - M. Loyd 
George şimdil:i siyaiet müdüranına 

' . h t 1 ·ı karııı şedit bir ıt ıur.na~e. cı.u e-
den intihap beyannaınesraı neşret
miştir. Muına.ileyh, bu beyannamede 
hali ha2lr<la v~z.iyette mevcut olan 
layı muharaznkarlan d:ı meı'ul tut
karıııklıklar~an ve müıküliıttan do
maktadır. Mumaileyh, şimdiye ka
dar görülmeıniı "dcliceıine vatan
perverlik hi.esindcn 5.ri'' intiha~tı 
da infial ile protcıto eykmektcdır. 

Mumaileyh, yeniden İntihabc.t 
yapılmaamm biç te zaruri olmadığı
nı çünkü parlimentonun bah.rana 1 
mini olmak için yeni hükUmetin tek 
lif edeceği bütün tetdirlcre myüza-
herete amade bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Mumaileyh, beyanname•inde di
yor ki: ''refahı iade etmek için her
kesin tefriki meaai etmeıjnin xaruri 
olduğu bir anC.. yapılacak olan inti
habat fikirlerde ihtilafı teşdit ede
cektir. 

M. Lloyd George, umumi istirap 
ve muzayakayı atideki sebeplere at
feyleınektedir. 

Cihandaki umumi inhitat, güm
rük maniaları, lngiliz lirasının 1925 
de gayri tabii olarak yü!ueltilmiı 
bir- nisbette istikrar ettirilmesi, harp 
borçları yükü, Almanya'ya avans 
vermek i~in Londra'daki Frangız ve 
Amerikan mevduatı ile oynamıı o
lan Cite'nin bu garip hareketi fil
vaki, alacaklılar matluplarını istedik 
!eri zaman lngiliz altın ihtiyat ak
çası tükemnit bulunuyordu ve bu 
suretle memleket taabbüdatına sa
dik kalamadı. M. Llyod George, di
yor ki: 

Liberal nazırlar, yeni vaziyete kar 
§l koymak İçin herşeyi tetkike ama
de bulunuyordu. aFkat muhafazakar 
hr, hiç bir §CY yapmadılar ve ken
dilerine bir ekseriyet temin edece
ğini ümit etmekte bu]unduklnrı umu 
mi intihabatın icrasını temin yolun-

da manevra çevinnckten batka bir ediyorum. Binaenaleyh ben münta· 
şey düşünmediler. hiplere lneiltere'nin fazla miktar. 

Sınai müıkülatı iktiham etmek dalci ithalô.tmı azaltmak için en t& 
yetlerinden emin olmamız ve bunu sirli ve en seri bir çare olarak eüm
temin eylememiz ivap eder. Büyük rük tarifeai usulünün kabulünü ı.v· 
oanayi erbabının tensik edilmit sa- siyedc devam edeceğim. Bu usulün 
in siyasi nüfuzunu kırmak için buh- kabulü ayni zamanda diğer memle
için patronlarla amelenin hüınü ni- ketleri de gümrük manialannı azalı 
randan istifadeye kalkı,maları teşeb m.ğa sevketmek imkinını !ıaııl e
büsü, heyecan tevlit edecek ve ha· decektir. Ziraat meııeleaine edince, 
rabiler teraküm eyliyecektir. Muha- hububat müatahıillerinin dampİne< 
fazııkaı-lar, lngiltere'yi himaye usu- kııl'!ı himayesi lüzumuna ve dahil. 
lüne götürmek istiyorlar. Memleket, iıtihaaliıtm artmlmuına kail bulu
bir kere düşünıün, Ben, intihabatı. nuyorum. lıte bu maksada vannaL 
bütünserbeıtii mubadelc taraftarla-
rı ile beraber idim. Bütün kuvvetim ve imparatorluk uaamı arasında 
le serbestli mübadele t araftarlanna muahedeler üdebnek için gümriik 
müzaheret edeceğim. içinde bulun- tarifesi uaulüne miiracatte aerbeat 
duğuınuz müşkaliıttan bizi kurtara· bulunmak iıtiyoruz. Bizim takip et 
cak olan her hükumete, her fırkaya tiiimiz gaye lngiliz imparatorluğu· 
mı:avenet için elimden geleni yapa- nu teşkil eden bütün memleketleı 
cağnn. Fakat büyük sanayi erbabı- araımda iktısadi bir birlik vücudL 
nın menfaati ııaınına milli buhranı gelmesini ten:ıin etmekten ibarettir. 
i~tisınar etmek istiyen muhafazakar 1 • • ... 
lamı nıanevralarına katiyyen yar- ı Lord Readıng Parıse dond• 
dım etmiycceğim. P ARiS, 9 A.A.. - Inıriliz harici-

fl.f uha/azakarl arın j ye nazın Lord Readine ile refikaaı 
· b . saat 16 da Londra'ya hareket etmit-eyann :ı mesı . 

LONDRA, 9 A.A. - M. Bald. 
win, intihap mücadelesi münasehe. 
tile muhafazakar fırka azasına hita
ben neşrettiği beyannamede §İmdi
ye kadar kısmen baıanlmıı olan va. 
zifenin nihayete erdirilınesi ve mün 
tahiplerin büyük bir kıımının muza
heretine nail müıtakir bir hükilme
te malik olmak için milli hükumetle 
bir arada çalışma devresinin uzatıl
ması lihongeldiğini izah etmittir. 
M.Bald_win beynelmilel sabada harp 
ve tamırat borçları, tahdidi te.lihat 
dünyada mevcut altın miktarının 
müıavataız bir ıurette dağılmıı ol
ması ve milletler arasında mali irti
bat tesiıi meselelerinin tetkik edile
ceğini kaydettikten sonra demiştir 
ki: memleketin dahili itlerine teal
liik eden en mühim meaele açık gös
termekte olan ticaret mizamnm da
ha müsait bir hale konmRsıdır. Ti
caret rnizanmın düzeltilmesi mali iı 
tikrarunızın temini için en ehemmi
yetli bir noktayı te§kil eder. Ticaret 
mİ7.anınıo düzelmesi ve mali istikra
nmınn temin edilebilmesi ise itha-
15.tl azaltmak, ihracatı çoğaltmak 
yahut ithalat ile ihracat arasında te
vazün tesis ebnek ıuretlerile müm
kün olabilir. Esaslı ve zaruri olan 
cihetlerin tahakkukunu temin ede
bilecek her tfülü usulleri tetkike ha 
"'" bulunuyorum. İngiliz lirasının 
kıymetten dü~mesinin vaziyette bir 
değişiklik husule getirdiğini kabul 

ler, M. Bnand ile sör Tirrell tarafır 
dan selô.mlanmıılardır. 

Lord Readine, hareketinden ev
vel Fransız ve ecnebi gazeteleri müı 
tesiplerini 1 ngiliz sefarethanednd. 
kabul ederek fU beyanatta bulun
muıtur: 

"Paris'e seyahatimden ve bura. 
da bir iki pn geçirdiğimden dolayı 
çok memnunum. Bu seyahatimin 
Fransız • Alınan muhtelit komisyo 
nuna iıtiru edecek Fransız murah 
bularınm intihabı zam•0 •na tea
düf ehnesi Avrupanm mali ve ikb 
sadi istikrarını ve sulhün devaının 
temenni etmek için lngiltere'ye bi· 
vesile temin etmiıtir. Zaten lneilte 
re Fransa ile Almanya arasında bi~ 
mesai İftiraki ve anlatma huıulün. 
lngiltere Fransız ve lngiliz bükü 
met adamları araıında umumi vazi 

yet hakkında vuku bulan eksiksiz V· 

ittirake daima hazır bulunmaktadır 
ehemmiyetli fikir teatilerinin müm 
kün olduğu kadar tam bir muvaffa 
kiyete iktiran etmesini de temenn. 
etmektedir. Bugünkü umumi vazi. 
yeti ancak beynelmilel devamlı bir 
mesai İştiraki ıslah edebilir. Bu m< 
s.ai İ§tİrakinin esası lngiliz - Fran· 
sız itilafı \re dostluğu olser,Ak daim 
mahfuz kalacakt.r. 
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Kat'i karar ilanı 
JrfERHUNATIN CiNS V! ~·-NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ. "'! 

TEM1LATI ~·-
ı:ıQ 

iBeyoğ'tunda T-0mtom mahallesinde Gillbaba so-

Mülkiye Mektebine kabul edilen 
efen dil erin listesidir. 

NaIPzet Numarası: Adı: 
714 Hasan Refiık Ef 
696 Alunet Muhtar ,, 
765 Rifat 

" 755 İhsan 
" 

k.ağınıda eeıki ve ~ni 9 numaralı yüz altmış arşın 718 Emin ,, 
arsa üzerinde tam Kirgir altı katta ve ayrıca 697 Mehmet F.min ,, 

744 Ahmet Tursun ,, 
bodrum ve bodrumda odwı ve l«imütlükıleri birin 769 Mazhar Saıdi ,, 
ci Imt Md daireden ibaret -0lup iıkişer -Oda bi~ k-0 i05 Hüseyin Cahit ,, 

ridoı: bir« mutfak birer musluık bir merdiven altı .ı84 Emin Ekrem ,, 
688 İbrahim Halil 

bir kapıcı odası bir antre 2, 3, 4, 5, 6 mcı katlarda 768 Mehmet " 
" birer saha.nhk üçer oda birer ·km"id-0r birer mut- 690 Kadri 
" 

fak bir.et" musluğu havi l!kişer daire ki on iki dai- 721 İskender ,, 
713 Mehmet Mefahir,, 

reden ibarettir ve on arşın aralığı havi bir apatctı 70-, Mehmet Re~t ,, 
marun iki hissıe itibarile yiıımi hissesi. Ayşe Şa- 689 Mehmet Mitat ., 

ıı:iye H. Orhan Mithat, Rıdvan Hayrünnas ve 686 Enver ,, 
Hademünnas Beyler. 682 Ziyaettin ,. 

699 Hüseyin ,, 
1680 •48! Galatada Arapcami mahallesin.de Yelkenciler 708 İbrahim İlhami ,, 

Lisesiı 
İstanbul Lises 
Gaılatasaray Lisesi. 
Konya Lisesi 
Kabataş Lisesi 
İstanbul Lisesi 
Bursa Lisesi 
İstanbul Lisesi 
Edime Lisesi 
Galatasaray Lisesi. 
Feyziye Lisesi 
İstanbul Lisesi 
Trabzon Lisesi 
İstanbul Lisesi 
Kabataş Lisesi 
Kabataş Lisesı 
İstanbul Lises; 
İstanbul Lisesi 
Kastamoni LisC"'
Kabataş Lisesi 
Adana Lisesi 
Kabataş Lisesi 
Kastamoni Lisesi 
Kabatas Lisesi 
Erzurum Lisesi. 
btanbul Li:ıesi 

dağmda etııki ve yeni 89 numaralı seksen beş 73' Ahmet İhsan ,, 
~ın arsa üzerinde kağıır ~ki katta üstünde salo 72f Ahmet Kemal ,, 

70' N cemet.tin 
mı havi bir dükkanın tamamı. Evdekimos Ef. 71/ " Mehmet ., 

141. 6459 Kadrköyünde Osmanağa elyevm Hasanpaşa ma- 754 Abdullah .Macit,, 
762 N' · 'ıallesinde kurbalidere üçüncü sokakta eski 11 ıyazı 
761 Hasan 

ve yeni 25 numaralı yüz yirmi beş arşın arsa ü- -.. 74 • Sr.it 

.. 
" 

f stanbul Lisesi 
Bmsa Lisesi 
Konya. Lisesi 
Konya Lisesi 

:ıerinde lkag· ir uç" !katta yedi oda (biri s.andrk 758 M ı · · " n 11ttın ,. Ankara Lisesi 
ıod~ıdır) üç medhal bir sofa bir mutfak bir şah 6~1 Hüseyin • ,, İzmir Kolej 

q v. yUız kırk beş arşın bahçeyi havi bir ha- 773 Ü">man Tahir- ,, Kastamoni Lisesi 
~in tamamı. Nazlı H. 

7~1294 C.-vdet " Kabataş Lisesi 
M'ıstafa Sadrettin 

15!0 5550 Beyoğlunda Hliııeyinağa mahallesinde Biber so 7P.4 Kem:ıl ' İstanbul Lisesi 
701 M hm ·• Samsun Lisesi 

kağında eski 4 ve yeni 2 mınıaralı yetmiş beş ac 
752 

~ et Fehmi,, İstanbul Lisesi 
p:ı anıa üzıerinde maabodnım ve çatı kağfr dört 745 Neiat " İstanbul Li9C9i 

Halit ,, Feyziati Lisest' 
kıııtta biri sofadan müfrez camekanlı olmak 72" y f 0 n~11 ,. İstanbul Lisesi 
tifıere beş oda bir antre bir merdiven başı iki 711 Abdurrahman ., Feyziye Lisesi 

ı 

1 
' ' 

çrkma bir mutfak odun ve kömürlük daraça . .Mül~iye mektebi müsabaka imtihanını kazanan efend<ilerln 
bir şahnit bif' kuyuyu ha'Vi bir hıınenin tamamı ısımlerıle niımaraları yukarıda gösterilmiştir. (5135). 1 

(Seneden. yüz ve mahalen yetmiş beş arşında 7---:=---------------.:._ ___ ı 

Sl::YRlSEt A1N 
Merkez acenta: G<Jlata Köprü ba· 

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Jd:ühür-

dar zade haıı 2. 2740. 

PİRE-İSKENDERİYE P. 
(İzmir) 13 Teşrinievvel 

salı 10 da Galata ırıhtrmın-
dan kalkacaktır. 

A YV ALİK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 13 Teşrinevve'l 
Salı 17 de Sirkeci Rıhtı-

mından. 

MERSİN POST ASI 
(ZONGULDAK) Vapu 

nı 12 teşrinievvel paza ... tesi 
17 de Siııkeciden hareketle 
Çanaıkıkale, İzmir, Küllük, 
Fethiye, Antayla, Mersin'e 
gidecek ve dönüşte bu is-
kelen:len maada Bodrum'a 
da uğrayacaktır. Bu posta-
da yalnız yük alınır ydlcu 
alınmaz. 

-

12 Teşrinevvel pazarteı;i 
Bandırma postası yapılmı-

yacaktrr. 

İdarece aşağıda ismi ya-
zıılı mahaller miizayede ile 
kiralanacaktır. 

Teminat maktu'an 100 li-
radır. 

İhale 22-10-931 saat 16,30 
İda.ııe rıhtım büfesi. 
Acenta rıhtnnı palamarcı 

1 -~ıgı. (2940). 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
14 T. evvel 

!>&rettir). Vasi! Efendi ve Aksavya Hanım Laıter Silbermann ve Şü 
DOYÇE LEV ANT Linye 

097 11751 Kaıbköyünde Oemanağa elyevm Rasimpaşa ma- Hamburg. Brem, Anvers, İstanbul 
hııllesıinde Süglitlüçeşme sokağında eski 18 ve Bahrisiyah arasında azimet ve 
mükerrer ve yeni 279 numaralı iki yüz arşın ar avdet muntazam postaları. 

Çarşamba 
W-'1tiMi~ e!e~:'(z~:ta~i1: 

----- -- --- bolu, Samının, Ordu, Kire-

A üzeriııde !kıtlinde müeteciri tarafından bö Hmburg, Brem, Stelin, Anvers ve 
Rotcrdamdan limanımıza muvasala 

ltinmtlf bir eda arkada harman mahaUi ve tı beklenen vapurlar. 
mutfak olarak kullanılan mahal ve on iki ar' A VOLA va. 12 Tş. evv~ doğru 

GERNİS va. 15 T. evvele doğru 
fiti. anlığı havi bir fınnın tamamı. (Elyevm ALBANİA va. 22 T.evvele doğru 
eczahane olarak kullanılmaktadır.) Mehmet MACEDONİA v<ı. 25 -28 T ev-

Kemal Bey Zeliha Naciye H. vele doğru 
710 l820 Anad-0luhıeannda Göksu mahallesinde eski Burgaz, Varna, K&.ıtene<:, Kalas 

ve İbnı;J için limanımızdan hareket 
Gökııü mevkii ve yeni Kandilli caddesinde eski cd•cek vapurlar: 
7 rnlkert-er 7 milıkerrer ve yeni 13 , 15 numaralı GERNİS va. 13-15 T.evvelde t..ıı 

milde. 
')'etmiş arş:ı.n - tizıerinde kağir yedi kurnali MACEDONİA va. 25 .T. evvel-
hamamı ve elli iki arşın arsa üzerinde üstünde de tahmilde . 
bir odayi havi biır dlikkAnın ve on. ahı aı-şm ar Yakında Tekirdağ ve Bandırma 
• ilııerinde Külhan önü ve yüz otuz ilııi arşın limanlarından Rot.erdam, Anvenı ve 

Hamburg limanları için harek.et e
ba!ıçeyi havi bir hamamm tamamı. Ahmet Sa- decek vapurlar. 

dı.k B. A VOLA w. 12 T. evvolde tahmtl 

1'12 187§ t.rinyede Mahmutçavuı sokağında eski 99 ve de. • ANGORA va. 14-JS T. evvel talı 
yeni 100, 105 numaralı yüz on dört &r§ın arsa ü- milde. 
lll:rirıde ahşaıp üç katt'<l altı oda ilki sofayi ve AMENTEA va. 17-19 T. evvelde 

karşısında beş yüz altı arşın bahçeyi havi bir tahmil<le 
Yakında Londra iç.in hareket e-

98hilhanenin tıamamr. Ali Nuri B. d<ıcek vapurlar: , 
Ydaanda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emvali ANGORA va. 14-15 eT§rlnienel 

de tahmilde 
geyrl menrulenin icn. kılman aleni müzayede neticesinde hiza 1 

t AMANTEA w. 17-18 T. evvelde 
larmda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takaırrQr et tahmilöc 
mit ise de me-zkfu- bedeiller haddt layrlcmda görülmediğinden te Hamburg, Brem, Anvenı, Roter-

• kreır on beş gün müd<ltıı.e ilan dilmelerin karar verlhnio. ve 31 dam için yakıınoda Tekirdağ ve Ban-
..... dınnadan hareekıt edecek ~urlar: 

T. ~ 931 tıariıl:ıine müsadif Cumartesi günü kati ka"'lClrlan- AVOLA va .16-18 T. evvelde tıılı 

nrn çddlmesi ta!kıarrü'I' eylemiş olduğundan yevmi mezkUrda · milde. 
saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sandrk idaresine müracaat Fazla tafsi!At için Galateda Ovar 

eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir Keşide Olarak 

''Yılbaşı Piyangosu,, 

BÜYÜK İKRAMİYE 
''1,000,000 TOrk Lirası~ır ,, 

kimyan hanında Laster Silbcnmm. 
ve Şüreki!.sı vapur auntalığma mil 
racaat Telefon: Beyoğ1u tl41~74 

lstanbul 8 inci icrasından: 
Bir deynin temini zımnında mah 

cuz ve furuhtı mukauu bir adet 
Ove<1lıınd markalı otomobil 1~1~ 
931 tarihine milMdif Pazar gtinll 
-.at 9 dan ona kadar U•k!klarda 
Taksi mahall!nde füruht edileuği 

ili!.n olunur. 

ZAYİ - 25~-931 wihinde müced
deden eatın alman 3636 numerolu 
Şevrole kamyonunun muayene cüz 
danı zayi olmuftur. Yenisi alınaca
ğınduı hükmü yoktur. Sahibi: Şev
ket. 
ZAYİ - V. Kuez ve Şlirek8aı aa
m111S İstanbul İthalAt Gllmrüğünlhı 
37tl78 numerolu boyanıı.ametıi iç>ıt 

alınan 37/1893 ı:ıumerokı talni..1 tıos

ı.......ı.ün makpuıı:u zayi edtlmiftic. 
Yenialni aJınacağmdan hülanll yolı:
tuı:. Ömer Necati. 

L
. • 
ımammıza muvaaalatı beklenen ICO, Trabzon, Sürmene ve 

HELOUAN vapuru 11 Tetrlni- j Rizeye gidecektir. 
evvel Pazar (İtalya ve Y..,...,inın- Fazla tafsilat için Sltr
dan) dan 1 keci Yelkenci hanındaki 
ABAZİA vapuru 12 TetrinieV....S 1 acenteliğine müracaat. 

Pazutcsi (İtalya ve Yunanı.tan) Tel 21515 
Yakında limanunız<lan hattk:et 11111•••••••••••1 

edee<:k vapurlar: . pım1••••••••••• 
ABAZİA vapuru 12 Teşrinievvel l 

Pazartesi (Samsun, Trabzon ,Ba
tum. N ovorosisk, Odcsa, Köstence, 

1 
Varna ve Burgaz) a. ~ 
GAŞTAYN wpuru 14 Teşriniev

vel Çarşamba (Dedeağaç, Kavala, 
Se!anik, Volos, Pire, Patras, Korfo 
Ayaı;aranda. Berendizi , Venedik ve 
Trieste) ye 

HELOUAN vapuru ıs Teıpriniev 
ve! Perşembe sahalı tam 10 da 
(L!oyd Ekeprea) olarak (Pire,Bren 
dizi, Vcnedik ve Tı:ieste) ye. 

(COSULİCH LINE) kumpanya 
sının lüks vapurlarına aktarma edi
lerek şimali ve cenubi Amerika li
manlarına gitmek için tıcnzilttlı 1 

doğru bilet verilir. 
Her nevi taf5ilat için Galatada 

Mumhane (Lloyd Trieııtlno) .. r 
acent.eo.inc Telefon Bcyoğ1ou 4878 
veya Galataııaraym.da ııabık Sellnik 
bonmarpi binaamdaki yeuhaaet.. 
rlne. Telefon Beyoğlu: 2499 "" ya
hut Slrucide Kırzade banındaW ya 

zıbaneaine müracaat edilmeıııi. T• 
lefon latanbul 235. 

lstanbul S inoi Hulı:ulı: mdl:ıt 
ınesiaden: 

Muatafa efenditıın A)'M<>fya 
Yereba1ıan caddeain.de ıs No. 1-
de oturan Hafize H. aleyhine ımtı
lıemeden istiıı.a.l eyledoiti 20-7-931 
tarih ve 90 No. il!ının liulil tcblif 
mumaileyharun lkametgAhma gönde 
Tllmi...,OC kendi.ınin orada buJun.. 
madığıtıdan iade ediJmiı ve bermu
cibi kanun ilanen tıcbllğat terasına 

lüzum görülmüş ve mezki\r ilAm .ıe 
lUJ1ul divanhane~ dlik edilmlt ol 
duğu.ndan tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilan olunur. 

lstanbul S inci lcra Jl•murluğua 
dan:-

Mahcuz 1 Ine>k ve Deyinneın t.a§l 

17-10-931 tarihin.de saat 16 dan iti 
baren KemcrburğııZ<la kavehanelerin 
önünde •tılacağı Hln olunıı.r. 

Z A Yt - Arabamın 34811 numeroMı 
plilkaaını zayi ettim. Yenüıini 

alacağnndan hükmü yok-tur. Oala1ıa 

da Mumhane caddesi 66/74 n~o 
da Adil 

SADİK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz poatası 

Duınlu ~nar 
11 v;~~::eı r l z l 8 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Silnnene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
sil!t için Sirkeci Meyme
net ham aitında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

ıBARTİN LÜKS SÜR' AT 
POSTASI 

BARTIN Vapuru 
Her T. evvel PAZART.ES1 

günü saat 18 de Siı1tıeci nhtı
mınıdan hareelrtlo, Ereğli, Zon 
guldak, aıBrtin, Amaera, Ku
rucaşile, Cide iskıeloelerine azi
met V'C ayni tarikile İstanbula 
avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Sidcecl 
Yeni han No 15. Telefıon: 

23609 ve 23388. 

Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POSTASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazarteei ek
pmı -00 yedide Sirkeciden ha
re-ketlıe Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanakıkaleye 
uğırayarak avdet edeoeıktir. 

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilıa
de biraderler. Telefon: İst. 
2210. 

1 

1 ui t:se odıyesi l&ı tar1 1 
Bedeli keşli 777 lira elan Fatihte Altay mahallesinde Mü 

zeyyen 5okağında 14 numaralı hanenin tramvay yolundaki 
bahçe duvarının inşası kapalı zarfla münakasaya k-0nmuştıı'I'. 

TalipLer şartname almak ve keşif evrakını görmek için - her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya 
girmek için 59 liralık teminat Jazınıdır. Bu teminat ya ruııkten 
ve depozito suretile yahut ıhükfimetçe müteber tanınmış ban
kaların ıbirinden getirilıecek teminat me!ktubu ile olur. İşbu te
minat makbuzu veya mektubu ile şartname, teklif mektubunu 
ve ticaret odasında kayrtllı olduğuna dair vesikayi mühürlü 
.zarfa koyarak ihale günü olan 12/ 10/931 pazartesi günü saat' 
on beşe kadar Encümeni daimiye vermelidir (2630). 

*** 
KapaJıçarşrda takkeciler sokağında 22 nmnaralı camekan 

bir seneden üç seneye kadar kiraya verihnek için açık müzaye· 
deye konmuştur. Ta~ipler şartnameyi görmek için her gün 
Levazım müdüdüğüne müraooat etmelidir. Müzayedeye gir
mek için 2 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya ııakten ve 

depozito suretile yahut hükilmetçe muteber tanınmrş bankaı 

Jann birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu sekilde 
teminatla beraber ihale günü olan 12/10/931 pazartesi ,günü 
saat on beşe kadar Encümeni daimiye müracaat edilmelidir. 

*** 
SOBA MUNAKASASI 

Dairelerle müessesatı sıhhiyeye kurdurulacak sobalarla mü 

bayaasma lüzum gösterilen Ievazrmı teshiniye kapaİr zarfla 

münakasaya konmuştur. Talipler şartname almak için her gün 

Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya gir

mek için 233 liralrk teminat lazrmdı:r. Bu teminat ya nakden 

ve depozito suretile yahut Hükfimetçe muteber tanınmış ban

kaların birinden getirilecek teminat mektubu i.le oluır. İşbu te

mina veya makbuzu ile şarneme teklif mektubunu ve Ticaret 

Odasında kayıtlı olduğuna dair vesi!kayı mühürlü zarfa 'koya

rak ihale günü olan 2, 11./931 Pazartesi g.fuıü saat on beşe ka 

dar Daimi Encümene vermdlildir. (3137). . ~ .. 
ET MONAKASASI 

Istanbul San'atlaır metkebi için Mlzumu olan 11000 kilo ko 

ymı eti kapalı zarfla münakasaya kioınmuştuc. Talipler şartııa

me almak için her gün Leva.zım müdürlüğüne müracaat etme

M<lir. Münakasaya girmek için 495 ·liralrk teminat llB.zımdır. 

Bu teminat ya nakden ve depozit-O ııuretile yahut hükumetçe 

muteber tanınmış bank.alarm birinden g.etirilecelk teminat meık 

rubu ile olUf'. İşbu teminat mektup ve maokbuzu ile şartname, 

teklif mektubunu ve Ticaret -Odasında ıkayrtlı olduğuna dair 

veeikayı zarfa koyarak ihale günü olan 2/11/931 ıpazartesi gü

nü saat on 'bete kadtr Daimt Encümene vermeılidiır. (3136). 

* * * 
1 Mücerret kablo kırnuzı bakırdtın mamOI (14000) metro 

boy tel maktaı (50) milimetre mura!Jbaı harici kutur (14) 

milimetrodur. 

100 metronun sikleti 59 kilo gram. 

Mevcut dinamo (152) amper (125) v-0lt (2 Dir.) 

Cereyan cin.si ~kuran Kontenüi). 

2 - Havai hatlar için porselen izolatör (500) ad~. 

3 - Deveboynu izolatör demirleri maktaı dört köşe demir 

flncıan ve deveboynunun ebadı yu'kanda gösterildiği kabloya 

göre ol8(:8ktır. Ağaç üzerine tesıbit edi.lmeei için <lir (500) adet. 

4 - Küçük izolatörler kordon kaMo içıin (100) adet. 

5 - Kablo ba§lıklan denk kutru(lO) milimetredic.(25) adet t 
6 - Kablo raptiyelıeri del& ılrutru (10) ml&netredir (50) 

adet. 
7 - Tablo sigortaları komple (4) adet (150) amperlik. 

8 - Sigortalara ait (24) adet Buş.onu. 

9 - Hattı hava &igomı.Iarı (25) amper (12) adet ~ nıP 

11edilmek için. 

10 - Kordon kablo makta 2X0,75 200 metre boy, 

11 - Demir 'Vat Nitra Osram lambalarından. 
&uzııuz 120 v-0lt 300 munıl\M: 100 adet. 

" 200 " 100 " 
" 100 " 100 • 

" 50 " 100 " 
12 - Llmba[ara göre duy (200) edet. 

ıs - 1 adet ıvaltmetro takııimat (200) volt. 

14 - 1 adet ampanıetro taksimat (200) ampeı.-

15 - POl'lelenden mamul 11 amperlik anahtar (4) adet. 

16 - Yukarrdaki malzemelerin yeııli malı -0lanı tercih eıdi• 
lecdrtir. 

17 - İhale 17/10/931cümıı.rtetıi-t17 de yapı!acaktır. 

18- Kösele çift bt kayıf 20 santimetro arzında 10 metro 
ve 17 aantim arzında 40 metro. 

Yukarıda yazıılı malzeme pazarlıkla milbayaa edileceğin<let1 
taliplerin Eı-.zunım Belediyesine 17/10/931 tarihinden ev"eıl 
müracaatları. (3140) 

• * • 
Akeanıyda kiin 14 -Odadan ibaret Muratpaı,ıa medresesi bit 

ıeneden üç aeneye kadar !kiraya verilmek için açık müzayede
ye kıonmuştur. Talipler prtnameyi görmek lçin her gün V 
?a·zım müdürlliğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girınef(. 
için 21 linııhk teminat l!zımdrr. Bu teminat ya nakden ve 
depozit-O sureti.le yahut hilkfunetçe müteber tanınmış baniı:•' 
ların birindaı gıetiril«ek teminat mektubu ile ıolur. Bu şekildi 
mninatı. beraber ihalle günü olan 3-11-931 puartetri günü-~ 
on bete kadar Daimi Enıcünıene müracaat edl:lmelidir. {313PP 
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Askert fabrika· 
lar ilanları 

30/11/931 tarihinde kapalı 
zarfla münakasası icra edile
cek olan (21) kalem ateş tuğla 
larını tayin edilen tarihlerde 
Milliyet gazetesi neşretmedi
ğintlen münakasa günü 23/12. 
931 tarihine S. (on beşe) tehir 
edilmiştir. Taliplerin yevmi 
rnezkurda müracaatları. (2931) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Islak ve filizlenmiş hububatın 
nesci hücrevisinin taham.muru ve 
'.ahallülü için bir ameliye ve bir 
alet' b" 1 tnalısusa" hakkıtıda olan ır 
ihtira beratı talebi için İstanbul 
y·ı, 

'"'Yeti CClilesine 9 Temmuz 1928 

. ·r · t hhüt ede- ı AL. KOM. nında yapılacaktır. 
Farkı fıatı ı ayı aa . · · k 

h
hide ait olmak Taliplenn şart:'.amesını om-

miyen mütea d · · ı · ih l .. K 
0 

kıtaatı için odun misyon a gorme en ve a e 
uzer\ik" su;etile l2-10-931 pa· saatinden evvel teminatlarile 
pazar. .. .. saat l6,30 da komisyonda hazır bulunmaları. 
zartesı gunu (2582) 

M. da 
'halesi icra kılına· (322) 

KO ı . 
cakur. Taliplerin şa~n~m.esı

. okumak ve pazarlıga ıştıra~ 
nı vmı 
etmek üzere KOM. a ye 

k 'rda müracaatları. (418) 
me2! u (3090) 

*** 
Çatalca Müstah~em .. mev-

kii için bulgur alenı mu~aka-
,_ nınu~tur İhalesı 13-

saya ıı<.O ~ • 

10-931 salı günü saat 15,5 da 
Fındıklıda K. O. SA. AL. 
KOM. nunda yapda.c~ktır. T~
liplerin şartnarı:esı~ı komı-

d 
"rmelen ve ıhale saa-

syon a go . 
tinden evvel teminatlarıle ko· 

. onda hazır bulunmaları. 
mısy (2588) 
(328) • * ... 
Kolordu kıtaatı iç.in kok 
kömürü aleni münaka-

konmuştur. !halesi saya .... 
13 - 10 - 931 salı gunu 
saat 14,30daFındıklıda K.O.SA 
AL. KOM. nmda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini ~om-

. nda görmeieri ve ıhale 
mısyo . 

* • ~ 

Topane fırını için odun ale-
ni münakasaya konmuştur. İha 
lesi 19-10•931 Pazartesi günü 
saat 14 te Fmdıkltda K. O. SA 
AL. KOM. nında yapılacak
tır. Taliplerin Komisyonda 
şartnamesını görmelcri ve 
ihale saatinden evvel teminat
larile KOM. da hazır !bulun
maları. (357) (2782). 

ı. F. Kıtaat hayvanatı için 
arpa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 1-11-931 pa 
zar günü saat 15 te Fındıklıda 
Ill. K. O. SA. AL. KOM.nun 
da yapılacaktır. Talipleı. in 
şartnameyi almak ve münaka
saya iştirak etmek üı;ere yev
mi ihaleden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile komisyo
numuza müracaatları. (424) 

• • • 

müstahkem mevki 
kumandanlığından 

Açık münakasa 

lOOCO Kilo KlltI'll üzüm 26 ı. Teşrin 931 pazartesi Sa. 14. 
6300 ,, Zeytin yağı 26 l. Teşrin 931 pazartesi Sa. 14 

20000 ,, Nohut 26 l. Teşrin 931 pazartesi Sa. 15 
200 ,, Çay 26 ı. Teşrin 931 pazartesi ,Sa. 15,5 

30000 ,, Fasuliye 26 1. T~rin 931 pazartesi Sa. 16 
Kapalı zarf 

23500 ,, Zeytin tanesi 27 1. Teşrin 931 Salı Saat 14 
25000 ,, Sab:.ın 27 l. Te~rin 931 Salı Saat 15 
26000 ,, Şeker 27 l. Teşrin 931 Salı Saat 16 
50000 ,, P~Yinç 28 1. Teşrin 931 Çarşamba Saat 14 
21000 ,, Sade yagı 28 1. Teşrin 931 Çarşamba Saat 15 

1 - Bundan evvel verilen ilan mefsuht-.ır. 
2 - Cins ve miktarları yukarıda yazılı on kalem iaşe mad

desi yanlaırında gösterilen tarrhlerde aleni ve kapalı zarf usul
:Jeri ile 6, 101931 tarihinden itibaren müilakasaya konmuştur. 

Talip olanlar ehr gün izmitte Kumandanlık karargahında Sa
tınalma komisyon I:'eisliğine müracaat ile ıiartnamesini göre
bilirler. Münak<ısaya i.ştirak edecek talipler ihale günü muay 
yen saatlerde eşkali kanuniyesi dahilinde komisyona müracaat 

ları ilan olunur. (3115). 

Vakıf paralar müdür
lüğünden: 

Istanbul nafıa fen mektebi mubayaat 
komisyonundan: 

Ekmek ve yaş sebze 
münakasası 

932 senei miiliyyesi Mayıs nihayetine kadar meıı:tebıo 

tarih ve 19331 numara ile mükay· 
Yet müracaat üzerindeki hukuk bu 
kere ferağ veyahut icare veril.eoe
i:inden mezkur ihtirayı satın almak 
""Yahut isticar etmek arzusunda 
bulunan zevatın İstanbul Bahç.ekapı 
Taş Han No 4~48 de mükim vekili 
1-I. W. İSTOK Efendiye müracaat
ları. 

DEVREDİLECEK tHTİRA 
BERATI 

11 Elektrik aktımülitörleri i.;ın 
tn.:nfi elektrod" hakkında olan bi~ 
·ı · b' · · İstanbul Vı 1 ıtıra beratı ta.Je ı ıçın . 

saatinıden evvel teminatlarıle 
komisyonda hazır bulunmaları. 
(327) (2587) .,. .,. .,. 

Çatalca Müstahkem mevkii 
için· sade yağı kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 

l. F. Kıtaatı hayvanatı için 
arpa kapalı z~fla münakasaya 
konmuştur. İıhalesi 2;11/931 
pazartesi günü saat 15 te Fın
dıklıda III K. O. SA. AL. 
KOM. nunda yapılaca:ktrr. Ta 
!iplerin şartnameyi almak ve 
münaaksaya iştira:k etmek üz
re ve yevmi ihaleden evv.el te 
minat ve teklif mektuplarile 
komisyonumuza müracaatları . 
(425). (3097) 

Şimdiye kadar yüzde altı olarak alman komisyon yüzde ihtiyacı olan EKMEK ve YAŞ SEBZENİN 22-10-931 peırşem· 
üçe indirilmiş ve peşinen alınmakta olan Si,gorta ücreti de va· be günü saat 16 da ihaleleri icra kılmmak üzere kapalı zarf , 
de sonuna talik edilmiştir. Mahza kendilerine gösterilen şu ko usulile münakasa ya vazolunacağından taliplerin o gün temina- '• 
laylrklardaıı istifade ile aıkitlerini tecdit eylemeleri borçluları- tı rnuvakkatelerini Liseler muhasipliğine vererek alacakları -

mıza Han ·Olunur. (3116). l makbuz ve ticaret vesikalarile beraber Gümüş suyunda mektep .• 
komisyonuna müracaatları. (2773). e 

!ayet celile<ıine 29 Eylül 1928 tan· 
hinde takdim olunup 27416 numa"'. 
ile mü kayyet müracaat üzerindekı 

· re hukuk bu kere ferağ veyahut 1~ 
\ı'erileceğinden mezklır ibtirayı sa-

. etmek ar-
tın almak veyahut istıcar 

t n lstanbul zusunda bulunan zeva 1 

N 43-48 de 
Bahçekapı, Taş Han ° 
-··k· k'l' H W !STOK Efen· .. ,u ım ve ı ı . · 
diye müracaatları. 

Dr. ALI VAHiT 

YILDIZ 

13 - 10· 931 salı günü 
saat 14 te Fındrklıda K.O.SA. 
AL. KOM. nında yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini kom
misyonda görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile 
komisyonda hazır bulunmaları. 
(326) (2586) 

* * * 
Çatalca Müstahkem mevkii 

için aııpa aleni mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
13-10-931 salı günü saat 
saat 15 te Fındıklıda K. O.SA. 

* •• 
Ordu sıhhiye ihtiyecı için 1 

adet Elektııokaridiyoğraf cı
hazı pazarlık sureti.le 18/10/ 
931 tarih pazar günü saat 16 
da komisyonuınwxla iora kı
lınacaıktır. Taliplerin şartna
mesini almak ve ıpaozatılığa iş
tirıaık etmek üzre komisyonu

muza müracaatı. (417). 
(3089). 

lzmir maarif müdürlüğünden: 
Kara-bunın merkezinde yaptırılacak olan ta:m te~ilatlı İlk 

mektep binasının (13392) lira (42) kuruşluk inşaatı keşifna
mesi mücibince 28 9/931 tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. 
tıahiıp dla:nJ.ardan izahat almak istiyenlerin her gün İzmir, An
kara ve İstanbul Maa.rif Müd.ürlük!lerine ve müna:kasaya işti
rak ebnıe'k istiyenlerin de 18/10/931 Pazar günü saat 11 de İz
mir Vilayeti Daimi Encümenine müracaatları. (2769). 

Hari~iye Vekaleti mübayaat 
komisyonundan 

Jandarma Satın Alma Komisyonu 
Riyasetinden: 

112 çeki odwtla (2944) kilo kömür pazaırlrkla satın alınacak 
tır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığ; 
iştiırak için tetşrinievvelin (14) üncü çarşamba günü saat (16, 
ya kadar Gedik;paşada Jandarma Satın Alına Komisyonuna 
mi:iracaatları. (2978) 

Balıkesir Muallim mektebi müdür· 
lüğünden: 

TESY1KI SANA YI 

Hanımlar Biçki Dikiş IV1ektebi 

ıoo ton kok kömürü Vekillet için Mektebimizin kalürifer ve mutfağı için 193<: mayıs gayesi-
40 ton kok kömürü Misafirini Ecnebiye köşkü içın ne kadar lüzumu olan en çok 450 Enaz 350 ton yerli kok kö-

Müdürlüğünden: Tedrisata başlanmıştır. Kayıt açıktır.Mat 
bu progıram mektepten alınır. Çarşrkapı, Atik Ali Paşa ca

nii karşısı. Tel. 2-2994 

2000 okık.a man.gaı kömürü Misafirini Ecnebiye köşkü için müri.i kapalı zarf usulile 1 Teşrinievvel 931 tarihinden itibaren 
7000 okka kırılmış odı.uı Misafirini Ecnelbiye kö kii için yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. İhale 21 Teş-
Vekalet ve Mi'Safirini Ecnebiye k<iŞkü için mübayaa edile- rinievvel 931 çar amba günü saat 14 te Balıkesir Muallim Mek

ceık yukarıda miktarları yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve ka 1 tebinde yapılacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere Mek
palı zarfla münaıkasaya konulmuştur. !halesi 2 Teşri..rıisani 931 tep Müdüıı·lügüne ve ihale günü de Balikesir Muallim M~te
t21 ilıine müsadif pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. Te- bindeki komisyona müracaatları. (2838) 

Çocuk Unu 
hazmi kol.aydır. Çocukta hazim 
sizlik varsa giderir. Kemik 
hastalığına mani olur ve çok 
besler Çünkü kabili hazinı ha· 
ı., konmuştıur. Ve hububatın 
kabuklarmdaki ma-deni madde
J.,r ve vitamin hülasa haline ko· 
nar.ık una ilave edilmiştir. 
D~posu Hasan erza deposudur. 

Bank· sı . ilanla;) 1 Emlak ve Eyt m 

Satılık Akar 
Mevki ve Nevi: 

Bü '"kadarla Rıhtım caddesinde 20-22 numaralı, üstünde altı 
~ayı müştemil üç bap dükkan. 
Baıtada müharrer ve adanın mutena bir mevkiiııııde bulunan 

l 'ık "'z ·nde Bankamız lehine mevcut ipotıelkten dolayı İs-
em a u en ~-...:.ı..· d b'lmüz" 
tan.bul Dördüncü İcra Dairesine 12/10/931 .... uım e ı a-

ede satrlaoağmdan taliplerin yevmi ıne:ılkurda saat on _altıya 
:adar 930/613 No. ile İcra Dairesine müracaat eylemelen. 

İstanbul: 
Mıntaka 

Müdür}Üa 
ğünden: 

BlR SAN' A TKAR Mmtaka haridndeki vilayet ahalisinden leyli ücretli ve mec 
Mensucat ve bilhassa her rıe· cani nehari talebe alınmasına Maarif Vekaletinden müsaade 

minatı muvakkatesi 450 liradır Sartname Hariciye V ek.aleti 
Levazım v.e İstanbul Ankara ;atldesinde Hazinei Evrak Mü
dürlüğünden alınabilir. (3111). 

Istanbul P. T. T. B. müdiriyetinden: 
Mubayasına lUzurn görülen muhtelif eb'atta ve kestane 

cinsinden 655 adet Telgraf direği 1-10-931 tarihinden itibaren 
aleni sureLte münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21-10-931 
tarihinde saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminatı 
muvakkatelerini hamilen yevmi mezkOrda Baş Müdüriyette 
müteşekkil Komisyona ve -şartnameyi görmek istiyenlerin de 
her Baş Miidüriyet Tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. 
(2863) 

Edirne jandarma mektebi 
müdürlüğünden 

vi şerit (lastik, ipek vesaire) edilınistir. Kayıt 15 Teşrinievvele kadar deva:m edecektir. 
işle-rinde mütehassıs Almanyalı • (3053). 4sgari Azami 
bir san'atkar· imalathane mü.dil· Kilo Kilo 

~!a~ı:~i~e:~~;:'"=~:ineB~: K ı· memleket hasta 80000 130000 
idares:.,,e miıktedir olduğu gibi, ocae } - Edirne 4 No. lu Jandarma mektebi efradının bir senellk ih-
birinci sınıf kalkülatör ve fen b 

1 
d ti yacı için yukarıda miktarı yazılı dakrke veırilen fiatlar haddi 

memurudur. Mükemmel refe· i nesı• baş ta ı• p ı•gw ı• n en.• layıkında göri.illmcdiğinden üçüncü defa olarak zarfla (20) gün 
ransa maliktir. Al.ikadaranın ""dd l 7/10 931 
"San'atkiir" rc:nuzile posta ku- ı mu et e , tarihinden itibaren münakasaya konulrnuş-
tusu İstanbul 176 adresin.: H tanemı'zde 34 der lira ücretli iki kadın hastabakıcılık tur. 28/l0,1

931 çarşamba günü saat on beşte Edime Malmüdür-
as r·-·· d '"t ckk"l k · 1ım- t•lırır n müracaatları _ _. .. h ldir hastabakıcı mektebinden mezun olmak ve hastane- 1 ugun e mu eş 1 omısyonu mahsusunca ihalei katiyesi icra 

mun a . 
1
. . . krlmacaktır. 

!erde hastabakıcılık etmış bulunmak şarttır ta ıplenn vesika 
larile birlkte hastane baştabaetine müracaatları. Bu baptaki şera'.t_i anlamak üzere taliplerin mektep kuman-~:!':ıml~ KİRALIK 

dalık bir yazıhane 15/IU 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

urihintlen itibaren kiraya veri· 
Iecektir. Galata, Voyvoda cad
desinde Assikürazioni Generalı 
ilan 78 ' 80 Skorla müessesatme 

'O :nüra~:~ ~:c~~:e~::~ 
442

;, Çimento satışı 
•tam~~!~ı~~l~~~:~:ı~~t (er· Bakırköy Malmüdürlüğünden: , 
genli -. kan cıba<u, ·oltuk altı Vergi borcWldan dolayı bin çuval çimento paı;arlıkla satıla 
çıbanı rpacık)ve bütün cilt ~as caktır. Taliplerin 11/10/931 tarihinde saat 13 den 17 ye kadar 
hkJ rına karşı pek tesirli bır Bakırköy Kurt çimento fabrikasında satış memuruna müra-

-_ aşıdır. .Jı 
._ D. ı N 189 • caatlan. 

ıvanyo u o. 

danlığına, ve yevmı ıhale günü de yüzde 7,5feminatı müvakka-
te makbuzlarile birlikte komisyona müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (3109). 

Jandarma satın alma komisyonu 
riyasetinden 

.. Jantlarına ihtiyacı için (15000) çift san fotin kapalı zarfla 
mun~~asaya ç_~karrlmıştrr. Taliplerin evsaf ve şartnameyi gör
mek ıın her gunç ve münakasaya iştirak için temin.at ve teklif 
m~tupları ile beraber 31/101931 cumartesi 5aat 15 te Gedik
paşada Jandam1a satın alm;ı komisyoıılllla müracaatları.(3098) 

Ist. G ·· mrükleri muha
faza müdirliğinden· 

(Mangal kömürü mübayaası) drr. 
1 - Müdürlüğümüz için lüzum olan 55000 kilo mangal KO· 

mürü açık kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri komis

yon kitabetinden alınacaktır. 
3 - Kırdırma kurulacak alrm satrm komisyonu tarafmdan 

yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 14/10/931 tarihine ra.<ılıyan Çarşamba günü 
saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin% 7,5 ğu olan 206 lira 25 
kuruşluk muvakkat güvenme "teminat,, larile belli 
saatten evvel komisyona gelmeleri. 
istekliler orada görebilirler. (2701) 

Ist. Gümrükleri muha
faza müdirliğinden. 

1 - Müdürlüğümüz için lüzumu olan 160 çeki oaun açık 

kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdmm tastikli suretleri müdür
lüğümüzün komisyon kitabetinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma müdürlüğümiUıde müteşekkil kurulacak 
Alım Satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 14/10/931 tarihine ıraslryan Çarşamba güni. 
saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 30 lira mu
vakkat güvenme "teminat., larile belli saatten evvel 

komisyona gelmeleri. (2702) 

Dr. HORHORU i 
aksim,Z~mbak. sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviye 
.~Ledavı~sı. Hergün_sabahtan akşama kadar. 
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Ford'un Akkümülatör fiatlarında dehşetli tenzilat yapb· 

ğını duydunuz mu? Ford Akkümülatörleri bundan böyle 

Türkiye dahilindeki bütün resmi Ford acentelerinde aşa-, 
ğıda görülen fiatlara satılacaktır. 

-- Lira 

• 

~ ' ·-· ~~~- i,·--· -=----- ·--

• • • 

,sORATLI 
' 

13 PLAKA 80 AMPER 

• 

iYi . CİNS MALZIME _G A R A N T 1 L l_t 

f ord akkftmülaförit bu dört sebepten dotayı bütfin. sene mnrcemmel surette . . . . .. .. 
ışınızı gorur. 
Gene aynı sebeplerderr dolayr, otomobilin ite 13 Pla1Ca1~ ftakikf f ord 
akkümülatörü takmakla hem az ınasraf etmiş, hem de iyi bir akkümülatör 
kullanmış olacaksınız. 

Bu günden tezi yok: ford Acentelerirıden birini çağırıp otomobilinize 
bu kuvvetli akkümülatörden taktırınızJ bakın ne memnun kalacaksın11 

Forcturı 13 Plakalı• akliümülatö~lerl Radyoya .tJa ıon derce• eloerl,lidir.• 

, FORD MOTOR COMPANV 

ıI, fNCüt.N Fordson. 

AIRCRAFJ' 

• 

lllanbulda Ta!Wm ıııey{iwıuıda· Jsaiıı Ford Acentesi <Yl'OMOTÖR TiCARET l'. A. Ş. üe ıaiı• biitilıı Ford aceııJelerind• Font ~.JlldtörlerilJ görıbiliniııü, 

MlLLlYET MATBAJ\5
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