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ı m " ş. ve Hariciye ekili eşte de ~ mimi 
karsı&lndı. Mcicar payıtahtı TOrk bayraklarile 

• ........ 

Atinada Son itilaf 
'f unruı"istana giden rum muhacirler 
'türkiyeye tekrar dönecekler mi? 

Türkiye ve Yunan~da.bulunao 
ekalliyetlerin. vazıyeti ne 

olacak?-Yunan dostl~UDa~?ı~!;. 
•a :-Y•lperestlik her if te İD· cephe1i .:e llareket• rası ola 
ı· ? ara zarar verir. Fakat po- yette 0 

:.tıkada ıuiiıtimal edilitse, bu mu.3 İki memleket araım-
rar ek . 1 d__ıa· -.._ b" .. ıerıya yan•! a BiR daki doltluk ne kadar kunet • 
' uyük sukutu hayallere yol . muahecJelere olan hür-
~~ · Onun için mubakenıele- lenine, dar derinletlr. O· 
tibıızde h"kü' 1 ..:-:•de hM-. met te o ka L-L- "' 'bi , u m e'"~ •7 için ortada uuauaaaD mu· 

a.ı:k~an itidalden ayrılma· b.deıe itilifnamelİDİD madcle-
lazımdır . • h'''-'~-•eri her ıam•• 

. Türk - Yunan milletleri· len T~ uawua .. 'her iki bU· 
ili '-ilıyan doatluk rabrtalan dan sıyacle -=~uteberdir· 
~'9'9etlidir. Çünkü hakiki va• k1imet t~ afın dikkati, biJ. 
~etten, hakiki ihtiyaçtan, Her iki :..de üaerinde te-

t 
haııa her iki tarafın hakiki ba•~,-~ı:yor. Birbirinden 

eJııa "il . d d i meraua eli• • 1 • b" Yü enn en o uyor. b'' bütün ayrı olan ıt en ır-
li ;B~ıvekil ve Hariciye V ~:- b~~e karııtırmakla sihinleri 
.,:•zın ıeyahati mün..-ebet• e d kanttırmll oluyorm. Mese-
olc dostluk etrafuida yap~lan ı:. Seyahatleri kolaylaıtır

ç samimi tezahürat, yenı ba· ~ iki memleket araımdaki 
~ rivayetlere, ihtimallere, :..... imk&nlarmı çoğaltmak 
lt •tti propagandalara yol aç- b kadır mübadele esasmm 

· Bu rivayetleri ortaya atan· ruhaf bo' ak b" b" ~:- ba la • ) UDU zm UI U''"' f• 
~ ~ ve ona inananlar diyor ar ka bir ıeydir • 

· ''A kad kuvvetli Saydığnnız üç ıebehi uzun 
rada bu ar d hl"l ekt · do tlukl k abedele- uza ıya ta ı etm en ııe, 

a ar var en, mu kil t p bu ..:_ t · · ... · b ahkama Baıve ımet aıanm 
·aq espıt ettıgı azı ddel ed -ı:.-ı · 
'lir' b il k ı ı' Meseli: ma ere temas en Mr"~ en-

;yln a ı ama ı. . k l"'kad' l >.f~b d ı · 'I"'L.a mesinin mad- nı tekrar et.":lle , a a ar ar 
-. a e e ıtı aıPa . . d h inki b' .a_l • •· Yunanı' atana gi- ıçm a a tatm r ır tef 

'le erıne gore · d' ki den Rum muhacirler Türkiye. olur. Baıvekil ıyor : 
)e tekrar dönmelidirler!,, "Türk dos~uğu politikasını 

Muhterem lsmet Paıanm kabul ve tasvıp etmekte mu
lon beyanab çok yerinde ve hacir~er d~ha büyük bir h~ra
laınanmda oldu. Eğer bu be- ret gosterıyorlar ... Muhacırle
>&nat ile hakiki vaziyet izah rin avdeti propagandasına bal
~ilmemiı bulunsa idi, her hal kımızın ehemmiy~t vermeme 
~ buna benzer türlü türlü ıa- si l§zımtlır •. Emmyet ve dost 
)ialara mini olmak çok güç luk iki memleket arasında te 
olurdu. Hakikatte böyle bir masları ve münasebetleri art
llaeaelenin aslı yoktur. Muba· tırması tabiidir. llıi memlelre
Cleıetj o kadar basit bir ameli- tin birçok iktısadl meseleleri 
)e ıönnek hatadır. Bis, Yu- var ki, milıterelr t~dbi~ler ara
'-n ve Türk milldleri muba- malarını icap ettırebılir .. Se
~etin bütün müıkülitmı tör· yabatlerln ve t•masların daha 

11ı ve çekıniı bulunuyoruz. çok ve daha sıkı olmasında 
~areketin bir taraftan hü • karplıklı istilademlz vardır. 
~ ete, diğer taraftan halka Seyahat ve münasebet meseltt
Li..!~rio ıabrap tahmil ettiiini !erinde mübadele ruhunun Vtl 

. •Yor değiliz. Bilhassa Y • esasının teblikeye marra ol
~•tana gitmit olan Rum mu duğunu zannetmek yanlıştır, 
lı c:ırl~rin vaziyetlerinde bir gayrıvarittir.. Her i~i mem
'-lllauııyet daha vardır. Rum Jekette akalliyet, bugun umu
lii uh~~irler, ıenelerdenberi tür m1 ve miili hüviyeti müteessir 
ed turlü zorlukları iktiham edecek bir vaziyette ve bir a
'-l '~ek Yunaniıtanda yerleı· dette olmadığına binaen akalli 
~ er, memleketin ıiyaıi ve yete karşı bir defa endişe his -
,,t •adı ıeraitine uymuılar, ha sine maddeten ve riyazi ola
,_ı.;e maitetlerini oradaki ha· rak sebep yoktur. Akalliye~Ie
lar, ce~yanma uydurmut· rin, bulundukları memlekette 
İıleri::Vletın huıust ye T~ml iyi vatandaş olmalarını iste
)et 1 kanımıılar, ~ ~~- mek ve böyle olmalarını ken
Li •m~ ~atanın .. dedıii sı; dilerine tavsiye et~lt /Uım
'1i;:-1~etm ~ yüksek ~~ • dır. Emniyet havası içinde a
fa.1· tlermden ıtıbaren bu!un kalliyetlerin vaziyet ve mai,et 
'11tİYet •~hal~rında m~ki !'1- /erini diğer büyük Jcütlede va
d-ft ~· Şımdı tam. kendılerın· tandqlar gibi maniasız ve ser
..: •ıyueten Te iktısaden en best bı·-,,.mak tabi1dir Tara-
'""•)ade . 'f d _..ıilecek b' .aa. .. ı,111 ıstı a e cu ır leyin, dahili işler için yekdi-
için h~İci ~~lar, mem1:et ğerinden hiç bir şey talep et
\1et ol ır ıerv~ ve v- memişlerdir. Mübadele ve a
n l muılar.. Yunanıstan se- k ıı· tle gibi meseleler da 
e erclenbe . ... fedak"' a ıye r lt.1c1 rı ya~b~ı ar- b ·ı oldu"' u halde muahedele-
•rın aemereaını bundan 1 g . . . 

•onra t 1 cak B d L... rin ve kanunların tespıt ettiğı 
ı op ıya ... un an .,_, . d h. b. t d ·ı t L tta Rum h 

1 
ı vazıyetler e ıç ır a ı , eı; mu acır ar, ya mz . 1 ltleınlek t ikt d' b · ki dıl mevzuu bahso mamıştır. e ısa ıya nm m • . . . 1-ıında amil olmıyorlar· ayni Meselenın ruhu ıyı komşuluk 

ltıııanda nüfusunu arttı'r.yor· ve samimi itilii gibi bir siyasi 
lar, milli tecanüıünü temin e- vaziyet vücude getirilmesi /ay 
di)orlar. Bütün bu mütaleala- dasının bütiin busus1 münase
.,_ bakarak hülanolunabilir ki, bet/erde de kendiliğinden te
'um muhacirlerin tekrar Tü.... cellisini kolaylaştırmaktır ... ,, 
ltiye'ye avdet edememeleri için Muhterem İsmet Pqamn 
~ ıebep mevcuttur : ... ıözleri, faz~a. izah ve tefsir iıte-

1 - yeni bir hicret, alaka- m~. !"fer ikı taraf efkin umu
d,rlarnı menfaatlerine uymaz. mıyesı ~?·~l~k~a~m hudut 
>.tııhaci ı · bir hicretin ve şumulunu ıyı bılırlene, on-
'-l'· r er yenı d A d d · if d "tkülit k ti nmak iıte- an azamı erece e ıst a e yo. '•er. ına a a lunu daha iyi bulurlar . 

~ - Yunan hükUmeti hem Siirt Meb'uıu 
1 bünyeyi, hem de iktısadi MAHMUT 

ı·~ 

ismet Pş. Peşte' de 
şiddetli 

alkışlarla karşılandı 
Peşli Hirlap gazetesi türkçe bir 

başmakale neşretmiştir. 

Macar gazetesi: "Bir kandanız, kardeşiz,, diyor. 
Hariciye nazın bir öğle ziyafeti verdi .. 
PEŞTE, 11 (S~reti mahıu-ı dostluğuna ait makalelerle do

sada giden arkadaıımızdan)- ludur. Budape,ti Hirlap gaze
Baıvekil lımet Pt. ve Harici- tesinde türkçe bfi. aımakale 
ye vekili T enik Rüıtü B. bu- intitar etmittir· Guete maka 
rada feykalicle merasim ve COf lesinde Türk - Macar dostlu
kun tesahürat araamda iıtik· iundan uzun uzua bahıettik
bal eclilmitl•dir. İıtuyon bina ten aonra "Bir kandanız kar-
•• Türk ve Macar bayraldarile defiz .. " demektedir. , 
tesyin edi~itti. . . Ahmet ŞOKRO 

BqTekil tnndea mer m- J 
mes mmika Türk ve Macar d••••11lla mera•im 
martlarmı çalınıı, bir allat tu- ~EŞTE, 11 (A.A.) - Bq-
fanı kopmuttur• Tekil lımet pqa ve Hariciye 

Gazeteler Türk - Macar (Dttvamı 4 iJncil sahi/ede) 

Yeni liste istemez! 
Oda intihabı doktorlan şiddetle 

meşgul e.diyor •• 

Cebir yapıldığı, zorla rey verdirileceğine 
dair sözler bethahların uydurmasıdır .. 

Etilalla muhaclenet cemiJ'eti la. 
pli amumiyeei dün eski Türk Oca
iı bineamcla fnkalide olu.k top

lammfbr. 
Bu~,.. ....... pdarı On .... 

imzalı llir takrir wmiıetia heyeti i-
claresiae verilmifti. 

Bu takrirde: "Etibba odua be,.• 
ti idaresi intihabmclan ..... cemiy. 
tin fnkalide içtimaı teklif" ediliyor-
ela. 

itte bu takrir üerine dünkü iç
tima ,..pıhnqbr. 

Tahriri İmza ed• snattan 
buılan izahat vermİf •e aoktai na
zarlanm izah etmiılerdir. Bu zevat 
ötede beride müteaddit listelerin 
clolqtmldığını, bunun teıviıi arayı 
mucip olduğunu hatta muhtarlar 
vaııtası ile rey puıulalan yapddığı
m ve bul f8hıılann ela ideta cebir 
yaptddannı aöylemiılerclir. 

Bu znat aranın teıvite ujnma-

mau için çabtdmumı •• bütün 
doktorların rey verebileceii bir lis
te ricude setiribneliai ele ileri •iir
mütlsdir. 

C-ÜJet hepli idaresi .....,__ 
elan bu hususlara dair izahat v-11-
miıtir. 

V silen izahata söre: herbanp 
llİr liıtenin tercihi için cebir yapd
clıiı haldmula çıkardan riftyetlw 
doiru cleiilclir. Cerell Etibba muba
clenet cemiyeti ve sa-ek Türk Tıp 
cemiyeti teabit etmİf oldukları liıt• 
ler üzerinde propqanela yapabilir
ler ki. metru baldandD'. 

yeni bir liste tanzimine selince 
her iki tarafın llıteıinde namzet 
söıterilen ıahıslar aıaiı yukan bir
dir. 

Herkes reyini •ermekte aerbeıtir. 
Yeni liste tanzimine lüzum yok

tur. Bu izahat muvafık aörülmüı n 
içtimaa nihavet ftrilmi,tir. 

Galibiyet lngiliz lira~~le olan borç 
Atletlerimiz bayrak lar nasıl odenecek? 

yanıında 
birinci geldiler
A T /NA, 11. (Sureti mah 

susada giden mubarriri
mizden ).- 4X100 bayrak 
yarı~ında Hakkı, Enver, 
Semih, Mehmet Ali 43-2,5 
te yeni Balkan rekorile bi
rinci geldiler. 

Balkan 
Konferansı 

Arnavutlukta murah -
bularuu tayin etti .. 

Merlcn komitesind• çalııa11 
lıanımlar 

ikinci Balkan konferansı İ· 
çin Y ıldızaarayında iıtihzarata 
dün de devam edilmiı ve esas 
itibarile huırbklar bitirilmit
tir. Balkan birliği cemiyeti kl
tibi umumisi Ruşen Eıref Bey 
dün hazırhklan tetkik etmi1tir. 

Cemiyet burosu buıün top
lanarak konferans tertibatile 
metaul olacatkır . 

Konferansa iıtirak edecek
Arnavut bey' eti murahhasa i
zaımm isimleri dün birlik ko
mitesine bildirmiı tir . 

Arnavut hey' eti murahbua 
.. reisi Mehmet Kon• Bey, l 
•alan sabık mektepler müfet
tiıi Lenida Latçi, C-.t, sabık 
meb'uı Bedri Dejani, ıalibi ah 
ın« müdürü Dr. Kemal, Y111-

l ıuf AJ, sabık maliye müdUrl .. 
1 rinden awkat Suat Aslan " 

Tirana ıueteei sahip Te müdü 
rü İbıan Libabo Beylerdir • 

Konferansa ittirak edecek 
hey' etler ayın on sekisinde teh 
rimize ıeleceklerdir. 

Tayyare 
Piyangosu 

11 inci ta-tip tayyare Jİpansom
nun ÜÇÜCÜ büyük kefİcletİ dün öl· 
leden 10ara uat 13 te Dariilfünua 
koni_.... aalonunela llaıl•mııtır. 
Dünkü kefidede 100,000, 40000, 
10000 linbk bii7ik ikrami,.._ çık
mqbr. Bu i.lmuniyeleri k••un nu
maralarm 100 qafıaına ve 100 yu. _,,.,. 

kanama kırkarlira (onda bir itiba
rile clôrcler lira) amorti nrilec:ektir. 
Yani 8721 numaradan 8921 numa
raya kadar 200 numara, 22690 nu
maradan 22890 numaraya kadar 200 
numara 43729 numaradan 43929 nu 
manya kadar 200 numara amorti 
aJac:•ldarcbr. 

Busün 15 bin ve 8 bin liralık 
büyük .ikramiyelerle 30 bin liralık 
mükifat ta çekilecektir. 16 bin .. 
8 bin liralık ikramiyeleri ltannan 
numaralann ela 100 qaiuı •e 100 
yukarısı amorti aLtcakbr'. Bqün 
730 numara daha çeki~. 

lsterlinin düşmesi alacak, verecek 
üzerinde ciddi ihtilaflar çıkardı 

Türkiyede de hemen bir "Ihtiliflan bal 
bürosu" açılması isteniyor 

lnıiliz lirasmm ıon ıuku
tundan aonra, beynelmilel ikb· 
ıat &lemini itıal eden çok mü
him bir meeele varı lst.lin be
ıabile yapılmıt akitlerin ne ıu
retle teeviye eclilebilecefi meae 
leai •••• İhracat ofiıimiz dahi ay
ni meHle ile mühim surette 
ID8fsul olmaktadır. Hambura 
hhri koaaolosumua ela OftM 
bu huaueta mufassal bir rapor 
ıi>ndemıittir. 

Almanya'da bu huıuıta 
muhtelif noktai nazarlar cari
dir. Satıcı mevkiinde bulunan 
ıruplar lngiltere'de IOft lıter
lin kanununun netrinden evvel 
lıterlin üzerinden yapılınıt o
lan satıılarm o zamanki İıter
linin ifade ve temsil ettiği al
tınla yapılmıt olduğu kanaatin 
dedirler. 

Alıcı aruplar ve ithalitcılar 
ise: (lıterlin, her zaman lıter· 
lindir) düsturunu esaa ittihaz 
etmektedirler • 

Türkiye ihracatçılannı en si 
yade alakadar eden Hambourı 
borsaıı (Müıtemleklt eıyaaı 
ve kuru meyve ihracatçıları ce
miyeti) nin verdjği karardır. 

Bu grub n kanaatine göre 
İıterlin, !sterlin iıe de metele 
henüz tavazzuh etmediiinden 
21 eyl61 931 den evvelki akit
lere ait tediyatm satıcdann 
"Ueride bu meselenin inkitaf 
tekline göre fark talebine hak
ları olmak ıartile" mealinde bir 
kaydi ihtiyati vaz'ı münasiptir. 
Bu karar umumi bir taraftarlık 

Cemal Beg 
kazanmııtır. 

Dün sabah Berlinden gelt;n 
bir habere göre Berlin Ticaret 
ve Sanayi odası böyle ecnebi 
kambiyosile tecliyat meselesin
de tabaddüs edecek ihtillflann 
halli için hir büro açmıfbr. Bu 
büro her ihtilafın halli mukabi
linde 20 mark almaktadır. All· 
kadarlar bisde de böyle muvak 
kat bir tetekldile ihtiyaç pter 
mekteclirlel'. 

Ctıl•lollandail Verem tliıp11nuri 

Veremden senede 40 
bin kişi ölüyor ! 

Verem dispanserinin tertip ettiği 
korkunç bir grafik 

Cataloilundaki Yila78t ...... • ı li, uıs w haat.hldar, aıo ,. ..... 
panseri aertebabeti bir snfik yap- 1927 eeaesi 203 saWt yaemli, 918 
mıfbr. Gnfiie nazaran, memleketi- ıiipbeli ...-.li, 723 .wt.li ....... 
mizde Mnede 37 ili 40 bia kiti .. 4210 &dl haatalddu, 1984 J'ekUn. 
remden ölmektedir. YaLm latanllal (Devamı 4 tıncil sahifede) 
da senede 2 bin veremli ölmektedir. 
Küçük )'&ftaki çocuklarla muhtelif 
hastalıklar ba hesaptan laariçtir. Cet 
vele nazanm: 

1339 senesi 73 sabit ~ 22 
ıüpbell ......n, 111 defterli ··-
li, 329 leli butalddar 639 ,.eldin. 

1340 .....ı 130 salıit .......u 112 
ıipbeli •eremli, 441 cleft..u .......u 
1422 leli haataldrı.r 2279 ;reldin. 

1341senesi138 salıit ...mi, 171 
fipheli ......... 408 deft..u ....... 
li, 1393 adi 1tıutalıklu, 21oa 7elr6n. 

1928 ..... , 193 salıit .....u, 972 
~ ...... 132 cWtesii ...... 

Türk - Yunan 
dostluğu 

M. Venizelos'un ıaya 
dikkat bi' makalesi 

..- Dardlbıcll sahifemizde 
okuyunuz. 



rarıamentoıar Konre-• 
sında ne görüşüldü? 

Üç mesele: 1- Terki teslihat, 2-
Zirai buhran, 3- Cemiyeti 

:tkvarıı emrinde beynelmilel zabıta 

Yunan artistleri geldi 
Melle Helen Papadakis dün geldi •• 

Oyunlanna başlıyor •• 

Yıınan san'atkdrları Darülbedagi 
Maruf Yunan aan'atkirlarm 
ın Matmazel "Helen Papa

dakis,, in temsil hey'eti dün ak 
~m Helouan vapurile tehrimi 
z~ gelmi~tir. 

Yunan artistleri vapura ka
dar gelen Darülbedayi san'at
karları ve diğer bir çok zevat 
ve matbuat mümessilleri tara
fından kartılanmıthr • 

Matmazel Papadakiı'e Da 
ülbedayi namına "Hot geldi· 

_iz!,, ibaresini muhtevi bir bü 
ket takdim olunmuş ve Türk 
ıan'aıkarlarile t:ımştmlmıştır. 
Matmazel Papadakis ile birlik 
te geçen sene lstanbulda bir 
çek temsiller veren M. Gavri
lidis te gelmi,tiı-. Henüz yirmi 
dört yaşında olan Matmazel 
Papada!•is bir muharririmize 
demi~tir ki : 

artistleri ile b11rtı.1>•· 

I 

Yanan so.n'atkdrı 

Melle Papadakis 

İngilterede intihabat mücadelesi 
Liberallerin reisi 

"Tam ve dostane,, 
ile Amele Fırkası reisi 
bir surette görüştüler 

Alman kabinesi 1Çin-Japon1 Fırkalar 
Faaliyette Arasında .• 

görünmektedir. 

in/illik 

Japonyaya ikinci 
bir nota verildi 

Hasmone vaziyet 
TOKIO, 10. A.A.- Chanı Sue Lians 

hükUmetinin ••ker tahtıt etmek •• ele-. 
miryolunun mühim noktalarma •İvil nö .. 
batçiler i.kame eylemek auretile haımane 
bir vaziyet alması üzeriaıe Japon kuman 
danının bir tayyare ketif fırka•• cöndw
meie mecbur kald,Jğı aöyleamekteclir. 

Tahrikat 
TOKIO, ıo. A.A;- Cenubi Çin'd• Ja· 

ponlar ale7hinde yapılmakta olan taJıri. 

kit .,..lüm bir tek.il hu:ı,hr. Japon hü.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r 1 k\imeti ,bu ta.hrika'b durdurmak için -ur 
1 l k mit olduğu vait hilafına hiçbir fe7 yap-
1 ze karşı gösterdi ~~ti n~~ et m•m•ı olan Çin hükümetlni ıiddetle pro 

1 

ve alakaya çok muteteklnnm. teoto etmlttir. Ton Rloa n Tolun b· 

yapılan istikbali hiç unut- mindeki Japon kru•uörleri Japon teb'a· 

BERLIN, 10. A.A. -Poudam J'alünm 
de oıa.ııtar toplamakla meıpl hir takma 
lrimaeler, ormanda son derece ıiddetle 

in.fili.k edici bir madde olan yedi libro
bikrini ınulttevi b:r paket bulmutlardır. 

1 
mıyacağım. Repertuvarımıza aınm himayeai için acilen Chanıbai'ya 

dahil (60} piyestlı·. (15) i Yu gönderHmittir. 

nan müelliflerinin eserleridir. Çin· Japon ihtillifı ve 
Hey'etimiz 20 artistten mü- M. 8tJriand 

rekkep olup dokuzu kadındır. 
M. Gavrilidis te bizimle bera
ber çalışacaktır. Çarşamba gü
nü Henry Batay'm şefkat pi
yesile temsillere başlayaca
ğız.,, 

Y11nan temsil hey'eti şerefi 
ne çarşamba günü saat on se
kizde Gardenbar' da bir çay zi 
yafeti verilecektir. 

J Matmazel Papadakis yeni 
öğrendiği bir kaç kelime türk
çe ile istikbal edenlere teşek
kür etmittir . 

Bedia Hanım da geldi 
Geçenlerde İsmet Paşa Haz

retlerinin seyahatleri münaae 
betile Yunan artiatlerile müşte 
reken temsiller vermek üzere 
Atinaya giden Darülbedayi ar
tistlerinden Bedia Muvahhit 
H. dün şehrimize avdet etmit· 
tir. Darülbedayi aan'atkarları 
tarafından kar§ılanan ve bir 
büket takdim edilen Bedia H. 
diyor ki: 

- Seyahatimden fevkalade 
memnunum. Atinada hiç la
yık olmadığım fevkalade bir 
teveccüh ve hüsnü kabul gör-

PARIS, JO. A.A.- Petit Pariaien ca· 
zeteai yaı:ıyor: Muhtelif ve ı:uürnaai.l ah· 
valdeki yükaek nufu:ıu görölmü-1 ve teeJ' 
yüt et.mi, olan M Briand, tavaıautü Cio

Japon ihtil U.fında uz.Ja,ma •• aulb dava
ımı. bir kere daha muzafferiyete iaal e

decek zevattan biridir. 

Japon tayyareleri, Çin 
arazisi üzerinde 

Clla.ng'b.ai. 10. A. A- Ki.ntcheou'den 
Çin menbalarından •elen haberlere na• 
uran Japôn tayyareelri, Taonan demir~ 
yolu tube&ini bombarduman ve tamamen 
tahrip etıniılerdir. Japon h••• filolan
nın binn.efa Çin eraziai üzerinde de ceve 
l&nlar yapmakta olduiu •ÖJ'lenmektedir. 
Bu tayyarelerden bir takımının Tiea.• 
Tain yakin.inde Tangıhaa üzet'İO.de aç .. 

mut oldaiu rffayet olaaUyor. 

Bir teşebbüs 
PEKİN, 10. A.A-- lnıiliz ••fareli er. 

k&nmdan 3 zat, Çin • Japon ilt.tilafmda 
muta .... aaaıtlık vazi(esi ifasına teıebbüa 

etmek üzere Mançuriye hareket etmİftir. 
Bu teıehhüa. Sir Vil.. Lampaon'un Jn4 

siliz mura.lıhatı aıfatile yapmlf olduiu 
hir hareket olmayıp ıabaı namına yaprnıı 

olduğu bir harekettir. 

Cemiyeti akvam meclisinde 

Liberaller amele ka
rargahında 

bir büro tesiı ettiler 
LONDRA, 10 A.A. - Yeni bir 

hidiae, mutaaasıp liberallerle amele 
fırka11 arasında mukarenet husule 
gelmekte olduğunu teyit ebnekte
dir. 

M. Lloyd George'un kendisine 
göndermiş olduğu bir clavetnameye 
cevaben M. Henderaon, sabaha doğ
ru Churt'a gitmit ve orada M. Llo
yd George ile bir mükateme de bu· 
lunmuıtur. Bu mükaleme, "Tam ve 
Dostane" diye tavsif olunmaktadır. 

Mülakatın mevzuu, amele fırka
sı kabinesinin istifasını intaç eden 
ahval ve vakayi olmuıtur. 

Bu mülakat ile M. Lloyd George 
namına mumaileyhin intihabat için 
elinde bulunan sermayenin kayit ve 
ıartaız aerbeıtii mubadeleyi talep e
den namzetlerin emrine amade oldu
ğunu söyleyen miralay Sweed'in bu 
beyanatı arasında bir münasebet 
görmek icap eder. 

Bu semahat, nerelere kadar gide
cekti? Bu meselenin Churt'te mev
zuu bahsedilmiı olması gayrimüm
kün değildir. Her ne olursa olsun 
muhalefet kendisini tensik etmekte 
ve bunun için zaman ve fırsat kaçır
mamaktadır. 

Muhalefet reisi 
Muhalefet reioinin kim olduğu 

ıiı.ıdiden kesdirememekle beraber, 
bu sabah görüıen iki zattan birisi
nin bu iti deruhte edeceği oöylene
bilir. 

Hükümet aleyhtan kuvvetlerin 
biraraya gelmeai "Milliyetçiler,, de
nilen fırkalar üzerinde bu fırkalar 
menıuplanndan bazılarının .,.ki iti
laf girizliklerinden feragatleri gibi 
bir netice ile kendisini göstenneğe 
lıqlıyan bir tesir icra ebnektedir. 

Liberal fırkası tarafından amele 
karargilhmcla hususi bir büro tesis 
edilmİftir. Bu büro, sağ cenah ile 
Sir Samuel taraftarları arasındaki 
niza ve ihtilafın amele fırkaımın mu 
vaffakiyet kazanma11na medar olma
sı ihtimali bulunan intihap daireleri 
hakkında tetkikat yapacaktır. Bu
nun neticesi olarak birçok kimseler 
namzetliklerini geri almıılar ve bu 
suretle vaziyette vuzuh hasıl olma· 
ğa batlamıştır. 

Muhafazakarlar 
Muhafazakarlar, bazı namzetleri

ni liberaller lehine namzetlikten vaz 
geçirmeğe karar venniıler, liberal
ler de namzetlerinden 4 tanesini fe
da eylemitlerdir. 

M. Baldwin'in faaliyeti ıüphesiz 
itilaf lehindedir. Fakat oözü her za. 
man dinlenmemektelidr. 

Mesela Drowen'de fırkasına nam 
zet koymaktan istinkaf ebneıini is
temiı olmasına rağmen intihap dai
resinde muhafazakarlar te§lı:ilib 
reisi, kendisinin M. Herbert Samu
el'e karııı çıkacağım ıöylemiıtir. 
Maamafih bu hareket, dahiliye nazı 
rırun kararım bozmamııtır. Mumai
leyh, bu alqam intihap mücadelesi
ne başlamak üzere Londra' dan luore. 
ket edecektir. 

Samuel taraftarlarının bUrnıunda 
mali muavenet için vuku bulan dave 
tin dinlenmiı ve mühim miktarda 
paranın ırelmekte olduiu söylenmek 
te iae ele fırka propagandaıma de
vam edilebilmek için müraselabn ar
kası kesilmemesi lizmı geldiği ilave 
Olunmaktadır. 

M. Mac Donald 
Diğer taraftan amele fırkası, M. 

- lstanbula biril'ci defa ola 
rak geliyorum. Babam burada 
c!ogmuştur. Ben At:nalı olmak 
la beraber Avrupanm en güzel 
~ehri olan lstanbulu gorunoe 
aonderece mütehyiç vememnun 
oldum. Bilhassa bana kartı gös 
terilen fevkalade istikbalden, 
Tüık san'atkarlannm iltifatla
rından çok mütehassisim. Bun 
lara mukabele etmek ve İstan
bul halkını memnun edebilmek 
için mümkün mertebe çalışaca
ğım. lstanbulda bir ay kadar 
kalacağız. Tiyatroya bet sene 
evvel intisap ettim. Daha evvel 
Atina konservatuvarım ikmal 
ettiğim gibi Almayada da tah
sil ı:ördüm. Musiki ile çok mt!f 
gul oldum. 

mitşir. Bir çok temsiller ver- düm. Yunan Batvekili ve refi
dim. Fakat en büyük rüyam İs kalarile Atina sefirimiz ve ~i
tanbulda temsil vermektir ki re konsolosumuz bana karşı ıl
nihayet bunun tahakkuku beni ı tifat ~ttiler~. ziyafe~ler ver~iler. 
çok mea'ut ediyor . Hepsme mute,ekkir ve mmnet 

tarım. Yunan sanayii nefise bir 
liği bana Yunan tiyatrosunun 
diplomasını vermek lutfunda 
bulundu ve tiyatroya ôza kay. 
detti. O kadar alaka gösterildi 
ki Atinada temsilde muvaffak 
olamamak ihtimalinden korku 
yordum.Fakat neticede Yunan 
nazırları sahneye kadar gele
rek tebrik ettiler. Hissettikleri 
mi ve fevkalade intibaları kay
detmek için kelimeler kafi de
ğildir.,. 

CENEVRE, 10 .. A.A.- Cemiyeti ak
••m Mec.lia reisi M. Lerroux Nanlc:in 
hükUn.etinin talebi üzerine Çin-Japon ih
tilafı hakkında müukerede bulunmak için 

meclisi T -.rinie••elin on üçüncü Salı 

günü toplanmağıı davet etmittir. 

İsmet Paşa " Victoria ,, 
vapurunda 

TRIESTE 10 - ismet Pata Hz. 
ile Tevfik Rüştü Beyefendi, Tryeste 
ye muvasalatlarmda, maiyetlerinde
ki zevat Ye kendilerini istikbal eden 
ltaiyan ekabiri memurini ile bilikte 
" Lloyd Triestino' kumapanyacının 
rıhtımda bağlı duran yeni lükı "'Vic
toria0 vapurunu, Kom. Cuido Cosu
liçin delaletile, ziyaret ederek iki sa
at her tarafını gezmiıler, ve bu 
muhteşem gemiyi pek ziyade tak
dir ehni~lerdir. 

Mac Donald'ı takip etınİf olan efra
dı aleyhinde tecaviizkirane bir va
ziyet almakta ve onlara kartı gru
bun en kuvvetli efradının çıkanlma 
sına katiyyen azmedilmit görünül
mektedir. 

Bu maksatla §İmdiye kadar par
l&mentoda a:ıahk istememiı olan 
f.'limnın nüfuzlu azası seferber ba
le gelmektedir. 

Beni meıhur müellif ve ga
ı:eteci İspiro Melilas yetiıtir-

Milli Yunan tiyatrosuna ka 
bul edildiğim için ancak tiyat
ronun müsaadesile buraya gele 
bildim. Burada Darülbedayi ar 
tistlerile mütterek bir temsil 
de yapacağız. Bu hususta mu
tabık kaldığımız gibi Atinada 
tam§tığım Türk artistti Bedia 
Muvahhit Hanıma Türk edebi 
yatı hakkında bir fikir edinmek 
için orijinal bir Türk eserinin 
rumcaya tercüme edilmesini 
teklif ettim. İntihap edilecek 
Bir Türk eserini de rumcaya 
tercüme ederek burada temsil 
edeceğiz. Türk matbuatının bi 

Bedia Hanım gelecek hafta 
"Delinin çocuğu,, piyesinde 
rol alarak şehrimizde çalışma 
ia baılayacaktır . 

Mütarünileyhim öğleden sonra 
"San Marco" terıaneaine giderek, 
Cenovada müeaıeı "Lloyd Sabau
ılo" kumpanyası hesabına yapılmak 
ta olan muazzam "Conte di Savoia,, 
transatlantiğinin kuvvei karibeye 
gelmiı olan inşaatın• da alaka ile 
tetkik etmislerdir. 

M. Henderaon'a gelince çarıambe 
günü Durnley'deki intihap dairesine 
gidecek ve per§embe gününden iti
baren gayet mühim bir intihabat 
turnesine çıkacaktır. 

Fırkalar reisleri faaliyetlerini bi
rer beyanname servisi halinde izhar 
edecekler ve bu beynannameler tel
sizi nşrolunacaktır. Telsiz kumpan
yası, §İmdiye kadar onu mütecaviz 
neşir talebi almıt olduğunu haber 
veriyor. 

Bu bal, bir aktam gazetesine fÖY 
le dedirtiyor- ''Mevceler muharebe-
1'İ. baıltyorf" 

~ 

Başvekil ~~~ • 
günü P ~l'iltııb 

den harek~~decek 
BUDAPEŞTE, 11 (Sureti mahsusada giden arkadaşımız· 

dan) - İsmet P9. ve Hariciye Vekili: ayın on dördüncü çartam
ba akşamı buradan Venedik'e hareket edeceklerdir. 

Başvekil ayın on dokuzuncu akşamı lıtanbulda bulunacaktır. 

Osmanlı borçlari 
Düyunu umumiye meclisine cevap İsmet 

Pş. nın avdetinden sonra verilecek 

-

en 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Düyunu umumiye meclisinin ni t 

hükumetimizin son iş'arına verdiği cevap geçen salı günü hü- 1 
kiimetin eline vasıl olmuştur. Bu cevabın muhteviyatı ve veri·;:; 
lecek cevap İsmet Patanın avdetini müteakip hey'eti vekilede u, 
müzakere ve tesbit olunacaktır . 

• Esat B.in makalesi ~n 
tıe 

k 
le 

Sabık Adliye vekili yazdığı "Ya ın ·· 
ihtilaller,, makalesinde ne diyor? t 

1ZM1R, 11 (Hususi) - Mahmut Eaat B. bir haftadan beri 
Anadolu gazetesinde yazdığı "Yakın ihtilaller ünvanlı maka· 
lesine bugün nihayet vermi§tir. b 

Mahmut Eaat Bey neticede; sosyalizmin, komünizmin ve ~ 
faşizmin mağlup olacağını, bugünkü demokrasilerin daha çok ~ 
sola gideceklerini, iktısadi işlere devletin bugünkün ziyade mü
dahale mecburiyetinde kalacağını, yeni kurulacak rejimın İfçi ve 2 

çiftçiyi daha yakından alakadar edeceğini yazmaktadır. Maka
leler alaka ile takip edilmittir. 

İhtiyat evrakı nakdiye Ankara'ya 
na ki edili yor. 

Devlet bankasına teslim edilecek 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Maliye vekaleti ihtiyat evrakı 

nakliyenin kısa bir müddet zarfında ve iki partide Ankaraya nak 
li ile Devlet bankasına teılimi için lstanbula lazım gelen emri 
vermiştir. Bu evrakın nakli için tertibat alınacaktır . 

Bulgar kralı gelmiyor 
SOFY A, 10 (Milliyet) - Mevıuk haber alan mehafilde, 

Bulgar kral ve kraliçeei ile ba9•ekil M. Malinoff'un Türkiyeyi 
ziyaretleri teyit edilmemektedir. Teşrinievvel içinde meclis 
kralın nutkuna verilecek cevabı hazırlayacağı cihetle, böyle bir 
seyahate hiç te ihtimal verilmemektedir. 

Köylüye arazi tevzi edildi 
MANİSA, (Milliyet) - Emlaki milliyeye ait (Koldere) 

çiftliğindeki kırk altı bin dönüm vüsatindeki arazi kanun ı mu· 
cibince köy halkına tevzi edilmiştir. Keza emlaki milliyed 
(Mütevelli) çiftliği dahilindeki bakiye yirmi bir bin dönümlük 
arazi de köylülere tevzi edilmittir. İshakçelebi çiftliğinin bu 
sene tevzi muamelesine başlanması da muhtemeldir. Bu suretle 
Manisa kazasmdıı. arazisiz köylü ve çiftçi kalmamıış gibidir ... 

Peştede üç casus tevkif edil i 
BODAPEŞTE, 10 (A.A.) - Gazetelere nazaran polis bir 

casusluk teşkilatı ketfederek üç kişiyi tevkif eylemiştir. Bun· 
lar ecnebi aefaretlerinden birinde mütercim olduğunu söyleyen 
sabık mülazımlardan Kollar ile ecnebi memleketlere seyahat e
deceği esnasında tevkif olunan Kirıchner iıminde biı·i ve evvel· 
ce ecnebi konaoloaluklanndan birinde memur ve timdi casus· 
luk ile me§gul olan Knezevic'dir. 

Mevkuflar tam itirafta bulunmutlardır. 

Dobruca Bu1garlan hicret ediyor 
SOFY A, 1 ı (Milliyet) - Dobrucada Bulgarlara kartı ııös• 

terilen ta:ryik üzerine, her gün aekiıı on aile Bulgaristana hicret 
etmektedir. Bu yüzden Bulıar efkarı umıımiyesindeki heyecaD 
gittikçe artmaktadır. 

Bulgaristanda affedilen siyasi mahkumlar 
SOFYA 10 (Milliyet) - Bir çoğu siyasi mahkUınlardaıı 

olmak üzere' 400 kişi, cüluaun yıldönümü münasebetile affedil 
mitlerdir. 

Çiftçi fırkasına menıup bir meb'us 9 haziran 1923 ten 1 te?" 
muz 1931 e kadar vukua gelmit siyasi ceraim ashabının affı içıu 
meclise bir takrir vermitt;ir. Takriri 86 meb'uı imzalamıtlardır. 

Bulgaristandaki fakir Ermeniler 
SOFYA, 10 (Milliyet} - Bulgaristanda oturan 200 de~ 

fazla fakir ermeni ailesi, Rus Ermenistanma gitmek için, vakı 
olan Sovyet teklifini kabul etmişlerdir. Gidecek ermeni aileleri
nin 500 den aşağı olacağı zannedilmiyor . 

Eyüpteki afyon 
fabrikası 

ANKARA, 1ı (Telefonla) 
- Evvelce uyu§turucu madde
ler kaçakçılığı yaptığından do
layı kapatılmıı olan Eyüpte 
Etkin ismindeki afyon fabrika
sı mevcut stok morfinlerini hü 
kUuietin mürakabesi altında 
(Kodein} e tahvil etmek ve 
bunları gene hükiimetin müsa
adesile harice çıkarmak ve bu 
iti üç ay zarfında bitirerek bü
tün muamelatını ve şirketini 
tesviye etmek şartile mezkiir 
fabrikanın acılmasına hey'eti 
,.·ekilede karar Vf'rilmiştir. 

Heyeti vekile dün 
toplandı 

ANKARA, 11 (Telefonla) 
- Hey' eti vekile bugün öğle
den sonra Dr. Refik Beyin ri· 
yasetinde toplanmıttır • 

Masonların cevabı 
İZM1R (Hususi) - Bura 

gazetelerinde masonlar Mah· 
mut Esat Beye cevap veraıe 
mektedirler. 

İrak'ta kolera 
BASRA, 10 A.A. - 1834 mü••ı> 

tan 1116 sının ölümüne sebebiyet 
vermİf olan kolera afeti bemen b• 
men tamamen mündefi olmuttur. 
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htililflar ay sonu aka ar bi iriıec 
... 

Ekonomi 

ithalat ve ihracat 
• • • 

vazıyetımız .• 
• 

8 aylık hesaplar ~u ~enenın 
vaziyetini tesbıt edıyor 

. . . aret ve zahire borsasın-
fbracat ofisi memleketimizın _193_1 ı I!ııa tıc • lfunatı bildiri
. nesi ilk sekiz aylık ticari vazıyetı- ,.an aldıg~ ?1a kadar borsada 
ı teıbit etmi•tir. yorum. Şımdıye .. .. un·· sa-' · ·· ı )cu uzum Bu hususta hazırlanan iıtatıstıge 14400 çuva ru U 

ran 1931 senesi ilk sekiz ayı tış muamelesi yapıl~'.ttır. ooci 
fındaki ithalatımız 90,033,232 ·· ··m rekolteınnın 50, . r mum uzu edil" •a ve ihracatımız 69,932,318 . ıra· I b Iduğu tahmin ıyor. 

rr. Ceçen senenin ayni müddetı zar çuva ı u ba na 30 kurutla 
•ndaki ithalatımız 92,668,178 lira, Fiat okka şıd d Yag"mur 
h . "d" 56 k f arasın a ır •• 
•acatımız ise 85,304,147 lıra 1 1• uru . . f ""zümler 35 
~u seneki ithalatımızla geçen se: yemiş kalıteeı ena ~maktadır •• 

•ki mukayese ediline bu seneki kuru§& kadar satı il 
_hi~e2,634,936 liralık lehte bir _fark Daha sergiden kalkmamı~ . • 
J»iilınektedir. Diğer taraftan ıbr~· ümler vardır. Havalar müaaıt 
•hınız da ise IS,371,829 liralık hır z. . •. t kdirde rekolte kaba· 
lksan mevcuttur. Bu seneki ihr~ca gıttıgı a Af on satıtı bakkın
klı2Ia ıeçen seneki arasında mık· racaktır • y f ndan fU 

'-t,ibarile bir fark olmamakl~- ~- da gene bors_a . :~ra ~orsadan 
{r '-•. net itibarile bu muhnn malômat venlmış ır. k f 
,.hasıl olmaktadır. Buna da se- timdiye kadar 700 °~ a a yo~ 

•p d~nya iktısadi buhranının me· eçmiştir. Fiat asgarı 6, azamı 
ad_d, _•ptidaiye fiatlerinde husul~ g 

3 
r dır. Afyon satıtı geçen 

•tirdıği tenezzüldür. 1930 senesı 1 ıra azaran azdır. 
k sekiz ayında tütün ihracatımız seneye n b • 1 r üzümlerini 

milyon lira iken bu miktar bu Ekser ~gcı a 1 Osman 
•ne 14 milyon liraya düımüttür. Bağcılar, Zıraat, t ve k 
e 11 5 l depo etme sure _çen sene pamuk ihracatı . • lı banka arına ) B 
•lyo? lira iken bu seneki ~ktar tile avans almaktadır ar.. u 

,5 ınılyon liraya dütmüttür ~ b~- bankaların başta İt .banku~. ol 
.~ da sebep fiatlerdeki dütkunluk d ğ h ide müstahsıllere goıt-
ur u u a .. ı·· "t • d"kl . sühulet her tur u sı a 
B l ''t .. ter ı erı . . 

U garistanda tu un yitin fevkindedır. 
vaziyeti Tütün sabşı 

Bulgaristan'ın bu seneki tütün MANİSA, (Milliyet) -. Vi 
eriyat sahası geçen seneye nazaran liyetimiz dahilinde ~ııar 
0 k geniıtir. Bu senenin tütün re- .. t na olmak üzere tutun sa 
~lteıi 32 milyon kiloyu müteca- mus es İki 
l>dir, halbukı' g,.,.en sene ancak t henüz batlamamıştır. -, ışı kh" 'd ""t"" • 
6,80() 000 kil "d" gu··n evvel A ıaar Fa. tu

1 
un pı • oıı. _ 

Bulgar ziraat bankasının yaptıgı sası açılmıştır. ıat er ge-
ahıninlere göre 1928 senesi mahsu· ~:n senelere nazaran düşüktür. 
u~den de bulunmak üzere elde 6 Bu hal zürraı düşündürmekte-

iyon kiloluk bir stok ta vardır. b dir. Satıtın Mımisada da şu ir 
. ınafih bu yekunun bu sene sar· 

•dilebileceği ümit edilmektedir. kaç· gün İçinde batlıyacağı 
Üzüm ihracatı muhtemeldir. 

ı · r a Rusların mübayaah Son hafta zarfında zm~r ım • 
. dan 2,S16,872 kilo üzün ihraç __ •· Yapılan tahminlere göre Rus 
lıniıtir. Mevsim bidayetinden d.ort !ar bu sene memleketimizden 

· ievvele kadar olan ihracat ıse. 14 milyon liralık mubayaatta 
,842 tondur Geçen senenin aynı Al ki 
iiddetindekİ ihracat 14,502 tondu. bulunacaklardır. aca arı me 

incir ihracatımız son hafta zarfında vat daha ziyade palamut mab
:702,396 kilodur. Mevsim bidaye- sulü, zeytinyağıdır. 
•ndenberi ioe 8,966 tondur. G~ç.en icra ve ı·flas kanunu 
nenin ayni müddet zarfındaki ih-
catı iıe 10.693 tondu·. Ticaret odasında diln topla-

fncir aldılar nan bir komisyon yeni icra ve 

Gelen malümata nazaran Sovyet 
•on hafta zarfmda Eııe iktısat 
takaımdan 50 ton incir mubayaa 
"ttlr. 
Maniıada iktisadi 

vaziyet 
MANİSA, (Milliyet) - Ma 

Uyutturucu 
Maddeler 

'Mısır emniyeti umumiye 
müdürü gardım istiyor 
Söylendiğine göre Ankara'da bu

Uı.tan Mısır emniyeti umumiye mü~ 

iirü Ruıel Paıa Dahiliye vekili 
Ükrü Kaya Beyle millakatı eına-

ltıda prkta uyufturucu maddeler 
çakçılığına mani olmak için hükü-
ttimizi11 yardnmnı iıtemiıtir. 

Firar mı 
Etti? 
'f ayyareci Albert tah· 
liye edilince kaçmış .. 
't Bundan b"f altı ay kad"': evvel 
ı.:••us istasyonu civarındaki Fut-

I •ahasına inmek isterken tayya• re· " tellere takılıp sukut eden ve 
~~kut dolayısile yıkılan bir direkle 
.,ır Çocuğıın ölümüne ıeltep olan 
"•1 "k • k" f Çı alı tayyareci A]bertın mev U• 

ı,~n llıuhakemesi intaç oluıuııut ve 
ı: _dikkatsızlık dolayısile ölüme se· 

hıyet vermek cürmü ile Tarıuı 
"1ahk · . mah· le.. ernesınce hır sene hapse 
uın •dildiği malumdur. 

y· 't ayYareci Albert bu hükmü tem· 
·~ Ctnı." · ak li k 1§ ve tarafından verılen n • 

1' ofalette temyiz neticesine kadar 
arau t 1 a serbest bırakılm1'tır. 

~ ~•ni Adana refikimizin yazdığı
. .tore Al ü deden 

iflil kanunu projesini tetkik et 

mittir. 

lzmir tütün piyasası 
Gelen malümata nazaran lanlr 

tütün piyasası altı tetrlnievvelde a· 
çılmııtır. KemalpafA kazuınıa tö
tünleri aatılmıttır. 

\ 

Donanmanın 

Geçit resmi 

YaflUZ fili geni harp gemi
lerimiz de iştirak edecek.. 

Cumhuriyet bayramı programı
nın bu ıene fevkalade bir telıilde ol
ması için çalııılmaktadrr. Bu seneki 
resmi geçitte bir fevkaladelik olacak 
br. Söylendlğine ıröre halyadan ya
kında gelecek olan muhripler ve tah 
telbahirlerimizin de iştirakile donan· 
mamız batta amiral gemisi. Y ı«vuz 
olduğu halde Bogaziçinde bir resmi 
geçit yapacaklardır. 

Kiiçilk Haberler 

Tayyare kulübü 
Bazı sivil tayyareciler tarafından 

tesis edilen tayyare klubünün bu ay 
nihayetinde açılabileceii ümit edil

mektedir. 
Ekt11ek gerino taıl 

MANiSA _ Bura hapisaneai11de 
bulunan lsmail Efedi isminde bir 
mahkum ekmek yerine tat yemeğe 
batladı. Bu tqlar vücuduna hiç bir 
zarar vermemektedir. 

Felemenk kon•iilii 
Felemenk konsül cenı;ra!i 

M. Daniel Parne dün ıehrımı· 
ze gelmittir_. _. .... -

Biri birlerini dövmüşler 
Balatta Şevki ve kahv~ Ali 

be lira alacak meıelesrnden 
bi~birlerini dövınütler ve ya-

Maarifte Belediyede 

Tramvaylara 
Asılanlar 

Belediye ve şirket 
müşterek 

tedbirler alıyor 

Ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinin vaziyeti! 

Son günlerde tramvayların basa
maklarına ve arkalarındaki yuvarlak 
demir kısma a11larak ııidenler ço
ğalmııtır. Bu gibilere bilhaısa, sa
bah ve ak..,mları teıadüf edilmekte
dir. Arka taraftaki demir kısma a
aılmağı menetmek için buralara tek
rar demir kapaklar yapılması teker
rür elmİ§ ve tramvay fİrketi bunu 
deruhte etmiıti. Fakat tirket bu 
tedbiri henüz bütün arabalara tet
mil etmemittir. Belediye bu huıuı
ta tlrkete tebligat yapmı§tır. 

Yeni muallim kadroları bir iki 
güne kadar tebliğ edilecek .. 

Ucuz Hizmetçi 
Belediye muatahdemin idaresinin 

müıtahdemini tesçil muamelesi ıs 
tqriniaanide bitecektir. lclarenin 
timdiki vazifesi müstahdemini kon
trol ve teıçildir. 16 teıriniııaniden 
sonra müstahdemin müdürlüğü fa
aliyetini tevsi edecektir. Bu husus
ta bir proje bazırlanmağa baılan
mıttır. Proje tehir meclisi tarafın
dan tastik edildikten sonra tatbika 
baılanacaktır. Belediye kendiıi bir 
müstahdemin idarehanesi açacaktır. 
Bu Franıız usulüdür. Bu suretle i1-
tiyen evlere daha emniyetli, ahlaki, 
sıhhatı yerinde hitmetçi ve saire ve
rilebilecektir. Belediye açacağı bu 
idarehanede, hıısuıi idarehanelerden 
daha ucuz fiatta hitmetçi tedarik 
edecektir. 

Camekan içinde 
sahlacak 

Sakız leblebisi, badem, tuzlu ba
dem, fındık ııibi yıkanmadan yeni
len yemiıler açıkta satılmaktadır. 
Belediye bu gibi yemişlerin kapalı 
camekanlar içinde satdmasını tamiın 
etmİftİr. Bu suretle bu yemitler toz
dan vikaye edilmit olacaktır. 

Seyyar esnaf 
Son günlerde seyyar satıcılar 

bilhassa köprü üstü, Eminönü ve 
Karaköyde çoğalmııtır. Bunların 
seyyar oldukları için dolaşmaları ve 
bir Y•-rde durmamaları icap etmek
tedir. 

Seyyar esnaf bu hareket1erile mu 
ruru umuru sektedar ettiklerinden 
haklarında sıkı takibat yapılacaktır. 

Şehrimizdeki hususi, ecnebi 
ve ekalliyet mekteplerinin ida
resine memur maarif vekaleti 
umumi müfettişi Retat Şemset 
tin B. mezkur mektep müdür
leri ile umumi vaziyet hakkın
da bir müddetten beri yaptığı 
temastan ikmal etmiştir. Mek
tep müdürlerinin i9tirakile ya • 
pılan bu içtimalarda tedrisat 
ve terbiye işlerinin sureti cere
yanı, muallim kadroları ve ye
ni talimatın mekteplerde sureti, 
tatbiki hakkında bazı esaslar it 
tihaz edilmiş ve kararlattırıl
mıştır. 

Bu mekteplerin önümüz
deki ders senesine ait muallim 
kadroları tamamlanmıştır. Kad 
rolar bugün yarın mekteplere 
tebliğ edilecektir. Yeni kadro
larda derslerin daha salim bir 
tekilde tedrisi noktası göz Ö

nünde tutularak dersler ona gö 
re muallimlere tevzi edilmit ve 
menşeleri de bu hususta nazarı 
dikkata alınmıttır. Haftada 25 
saatten fazla dersi olan hocala
rın dersleri bu miktara indirile 
~ek himayeye muhtaç bazı 
gençlere verilmittir. 

Badema lise sınıflarına ili 
tahsili olmıyanlar boca tayin e
dilmiyecek fakat balen bu va
ziyette bulunanların hakkı mük 
teıepleri tamamen baki kalacak 
tır. Kadrolarda şumullü bir te
beddül yapılmış değildir. Bir 
kısım hocaların bu sene sonu
na kadar vekil addedilerek, se
ne nihayetinde vazifelerine ni
hayet verileceği ve bu mektep
lerde yalnız Edebiyat fakültesi 
mezunlannın muallimlik yapa
bilecekleri hakkındaki şayialar 

tamamen yalandır. Alakadar 
müfetti9lik böyle mantıksız ve 
namakul bir karann verilmeye 
ceği kadar tabii bir şey olmadı
ğını temin etmektedir. Esasen 
geçen sene mezkur mektep mu 
allimleri için bir tasfiye komis
yonu teşkil edilerek vaziyet tet 
kikve tesbitedilmit olduğundan 
yeniden tasfiye ve tebeddülat 
yapılmasına imkan yoktur. 

Maarif eminliklerinin ilga
sından sonra bu mekteplerin İf 
!erini yeni esaslara bağlamak 
üzere işe başlayan umumi mü
fettiş Retat Şemsettin B. uhte 
ıine verilen vazifeyi bu ay so
nunda bitirmit olacaktır. T eş
rinisani İptidasından itibaren 
bu mekteplerin idaresini başmü 
fettiş Hilmi B. deruhte edecek
tir. 

F ahrikatörlere 
Konferans 

Nizamettin Ali B. dün 
konferansını verdi 
Dün Ticaret odasında Dr. 

Nizameddin Ali Bey tarafın
dan bir konferans verilmiştir. 

Samilerinin ekserisini fabri
katörler tetkil eden bu konfe
ransta Nizameddin Bey cihan 
sanayi buhranı ve takip ettiği 
seyir hakkında izahat vermiş
tir. Nizameddin Ali Bey bun
dan sonra bu buhran kartısın
da erbabı sanayiin alması la
zım gelen tetbirleri izah etmİ§· 
tir . 

........................................................ ···~ ..................................... . 

lstanbulun temiz süte 
çektiği hasret .. 

Galiba hu hasret daha uzun 
roüddet devam edecek 

Belediyenin bu it için son sö:ıü ne oluyor? 
Şehir dahilinde ııhhi ıüt temini belediye memurluğuna ihbar .

için belediyenin ittihaz ettiği ted· lidir. Halbuki belediye baytar mü
birlerden birincisi inek ahırlarının dürlüğü bu noktaya tema. ederek 
aıri bir tekilde ıslahı idi. diyor ki: 

Ahırların ıslahı için verilen "- Halkımız ea?afı belediyeye 
ühl t martta bitecektir. Martta tikayet etmez. Kendısi zarardide ol 

m e. b" teftiş yapılacak ve he- j sa dahi .... Hatta belediye memurla
~umlı hıredilıniyen ahırlar derhal rı tarafından kon~rol edildiğini ııör-
nuz ıs • b d"' x.·· b' af hıma d seddedilecektir. Fakat ahırlarını. u UgU ır esn ı ye e er ve: 
suretle yeniden yaptıran inekçıler - Bırakın zavallı fukarayı ... ek. 
pek azdır. Çünkü asri bir ah~ en mek parası dn kazanmasın mı, diye, 
küçüğü 2 bin liraya yaptırılabilmek müdafaa eder. 
tedir. Halbuki IS inekten noksan Bu vaziyet karııaında sıhhi ve 
bealiyenler buparayı defaten sözden temiz süt içirmek bittabi kabil ol
çıkaramamaktadırlar. Şehrimizdeki maz. Beled;ye ancak mümkün olanı 
sütçülerin İ!ll.e ekserisi 15 ten az i- yapmaktadır. 
nele besliyor. bel d" 

Belediye baytar müdürlüğünün 
iddiasına nazaran martta bu ahırlar 
meselesi halledildikten ıonra temiz 
süt içebilmek bir dereceye kadar 
kabil olacaktır. Çünkü o zaman tef
tİf ve muayene intizama girecek, 
tehrin muhtelif mahallerinde tesis 
edilecek laboratuvarlarda her sabah 
sütler muayene edi]ecektir. Y almz 
gene balledilemiycek bir nokta kalı-
yor: 

l.ta.nbulda sarfedilmekte olan sü 
tün hepsi şehir dahilindeki inekler· 
den temin edilmemektedir. htanbu
lun içtiii sütün mühim bir kısmı 
belediye hudutları haricindeki köy
lerden gelmektedir. 

Bu köylerde ise belediye teftişatı
nın teşmiline imkan yoktur. Sütler 
civar köylerden her sabah peraken
de bir surette ve birçok eller vasıta 
ıUe ıehre ııirdiği için bunlan_n ~"P· 
sini ayn ayn muayene etmege ım
ki.n yoktur. Buna ne belediye kimya 
geri, ne belediye baytarı, ne de bt!le 
diye memura kifayet elmez. Bu hu· 
susta belediyenin noktayı nazarı 
ıudur: Halk bu suretle köylerden 
getirilen ve perakende bir tekilde 
satın alınan sütlrden fÜpbelendiği 
akit satan adamı derhal en yakın 

Son ırünlerde e •yeye kaymak 
altı denen yağsız sütlerin satıldığı 
hakkında bazı tiki\yetler olmuştur. 
Belediye bu hususta da bir tamim 
yaparak yağsız sütlerin Üzerine ya
zılmasını ve daha ucuz fiata veril
meıini bildirmittir. Bilhassa yajı: a
lnıan manda sütlerinin tnuzır oldu
~ iddia edilmektedir. Belediye bay
tar müdürlüğü hu husuata da §Öyle 
diyor: 

- Her _ıütü w ~Y';' ay~ı muayene 
etmek kobıl degıldır. Bız tamim et
tik. Holk d., dikkat etmeli. Bizim 
elimizden bu kadar geliyor. yağsız 
sütlerin hepsinin üzerine de etiket 
konup konnıRdığını da teftiıe im .. 
kan yoktur.'' 

Öyle anla,ılıyor ki lstanbulun 
temiz süt İçebilmek hasreti daha u
zun zaman devam edecektir. 

Gün~ş tutuldu 
Dün günet tııtulmuttur. Kandil

li rasath~nesini~ verdiği habere gö .. 
re cenubı Amerıkadan Orülmüttür. 

4500 lira çalındı 
IZMIR - Sulh hukuk mahkeme 

si kasasından cuma gecesi 4500 Jira 

çalındı. Odocı zannaltına :ılındı. 

Poliste 

Kaçak 
Eşya! 
Kaçakçılar 500 lira da 
rütvet teklif etmiıler! 

Dünkü nüshamızda haber 
yerdiğimiz ve Eminönü merke 
zi tarafından yakalanan kaçak
çılık etrafındaki tahkikat inki
taf etmittir. 

Cuma günü saat 15 te lima
nımıza gelen transit RoDIBltya 
bandıralı Prenı Marya vapuru 
yolcuların<lan İranlı Rahim 
Menaha ve biraderi laak Me
naba taraflarından kaçak eşya 
götürülürken Eminönü merke
zi komiser muavini Hüseyin 
Avni ve rüfekasından polis me 
muru İzzet efendiler tarafın
dan yakalanmışlardır. Etyalar 
ile beraber merkeze getirilir
ken kaçakçılar memurlara 500 
lira rüşvet teklif etmişlerdir. 
Elde edilen 57,400 adet çak
mak taşı 234 adet İpek çorap 
6 kilo çubuk halinde çakmak 
tatı 518 adet müceddet çak
mak 2000 çakmak çarkı, 3000 
adet çakmak kapağı 1000 adet 
çakmak bat kapağı 4 metre i
pek kumaş müsadere olunmuş 
ve tahkikata batlnamıttır. 

Kadın kav!lası 
Pire Mehmet mahallesinde 

13 numarada oturan Madam 
Koraso ile ayni evde oturan ki 
racı Saadet H. arasında kira 
meselesi yüzünden kavga çık
mıttır. Madam Kareso ile Saa
det H. biribirlerini dövmüşler 
ve Necmettin Bey ismindeki 
zat ta Karaso'nun sopa ile ba
tını yaraladığından tahkikata 
başlanmı§tır. 

Bir sirkat iddiası 
Meyvahotta kabzımal Meh

met efendinin kendisinden 22 
lira çaldığı iddiası üerine Os
man yakalanarak tahkikata 
baslanmıslır 

Mübadelede 

İhtilafların 
Halli 
M. Rivas'ın seyahati 

m selelerin 
hallini tehir etmiyecek 

Evvelki aktam saat yirmi 
bire kadar devam eden muhte
~it mübadele komisyonu reisler 
içtimaında bitaraf deleğe M. 
Rivas'ın iki buçuk ay mezuni
yet alması yüzünden komisyon 
işlerinin sürüncemede kalma
ması mevzuu babsolunmuş ve 
iki taraf ba9murahhasları M. 
Risa'ın seyahati dolayısile ka
lan diğer iki bitaraf murahba
sın kararile ihtilafların bal ve 
intaç edilmesine muvafakat et 
mişlerdir. Bu suretle, M. Ri
vas'ın seyahati ile işlerin geçik 
mesi ihtimali bertaraf edilmiş
tir. 
• Komisyon riyasetini deruh
te eden bitaraf delege M. An
derson ile M. Holştad dün sa
bah komisyon katibi umumisi 
M. Vurflayn'ın iştirakile topla 
narak iki taraf arasındaki ihti
lafları tetkik etmişlerdir. Ev
velce bahsettiğimiz üç ihtilaf
tan batka bazı mübadil şahıs
lara ait dört noktai nazar farkı 
da bitarafların hakemliğine ha 
vale edildiği anlaşılmıştır. 

Komisyon reisi M. Ander
son dün bir muharririmize de
mittir ki : 

- M. Rivaa'ın seyahati ko
misyon mesaisini uzatacağı ve 
ihtilafların intaçı için kendisi
nin avdeti bekleneceği doğru 
değildir. Çünkü Türk ve Yu
nan ba~murabhasları diğer bi
tarafların kararile iktifa ede
ceklerini bildirmişlerdir. 

Bu ay nihayetine kadar bü-
tün ihtilafların hallolunması 
muhtemeldir.,, 

Yunan başmurahhası M. 
Fokas komisyonun üç dört aya 
kadar mesaisini bitireceğini, 
etabli vesikası tevziatınm daha 
evvel hitam bulacağını söyle
miştir . 

M. Rivas bugün ekspresle 
Avrupaya hareket ederek Mek 
ıikaya gidecek, iki buçuk ay 
sonra avdet edecektir. 

Bono tevziah 
Gayrimübadillere bono tev

ziatına dün de devam edilmiş
tir. Bugün de tevziata devam 
edilecektir • 

Viliyette 

Fidanlık 
Tesisi 

Vilayet ziraat mildüriyeti 
tarafından celbolunan fidanlık 
mütehasa111 tetkikatını bi
tirmiştir • 

Fidanlık için Pa.tabahçesin
deki Sultaniye çayırı müna 
sip görülmüttür. 

Burasının bir kısım Evkafa 
ait olduğundan satın alınması 
için tetkikat yapılmaktadır. 

İçel valiliği 
ANKARA - Mülkiye müfettiı

lerinden Tevfik Sırrı Bey İçel vali-
liğine tayin edilmiıtir. . 

Gazi Mektebi 
MANİSA, (Milliyet) -

Muhasebei hususiye tarafından 
inta edilmekte olan Gazi ilk 
mektebinin küıat resmi bu ke
re parlak bir tekilde yapılmıt
tır. Bu münasebetle mükellef 
bir çay ziyafeti tertip edilmit 
ve vali Fuat Beyle fırka kuman 
danı Cavit pata dahil olduğu 
halde memleketin bütiln güzi
de simaları ziyafete davet edil
mitlerdir. Vali Bey bu münase 
betle bir nutuk iradetmit, mem 
leketin en büyük evladının is
mini taııyan böyle birmektebin 
resmi küıadını yapmakla müf
tehir olduğunu ıöylemittlr. 

Mektep çok muhtet m ve 
çok büyüktür .• Muhaıebei hu
susiye seksen bin lira harçla bu 
binayı inşa ettirmekle memle
ketin irfan hayatına mühim bir 
hizmet etmiştir. 

Müstehcen ıri 
Değil mi? 
Darülbedayi' müdü 

yapılan 
neşriyata cevap 

Evvelki günkü ''Ak""'1" ı• 
ıinde Selimi izzet Bey Darülb 
de temsil edilmekte olan "Mum 
dü~' piyeainden bahiı bir yazı 
maktaydı. Selami izzet Bey r.ı 
hip Zade Celil Bey tarafından 
~f olan bu piyesin müstehçer 
ııunu kaydettikten sonra ' 
menedilmesini yazıyordu. D 
h.u~u~ta kendisile görü~en bir 
rırımı.ze C ... rlilbedayi miıdür~ 
miıtir ki: 

''Evvela sahneye ko.ıacak he 
gi bir piyes mü~sıesenim Dran..
h~-!eti tarafından sıkı bir kont 
dılır ve muvafık görüldügü ı 
de .. S~ne rejisörüne havale e•} 
reıısor tarafından sahneye 
sın~a bi~ '.""hzur olup oln 2500 
tekı_k eddır ve pİyeıin bir • .. 
Polıse ve bir nüshası da müsı gu 
mumiliğe gönderilir. Müdei 
li~ tarafından .. b~lkR oynan~tin
~ır mahzur gorulmezse müsaad 
lır ve ı:~~dan sonra temıil ediliie
f~rahait1. tahtında sahnemizde mu .bi 
n ak hiç bir piyes temail • t 
m~." 

Suikast 
Tahkikatı 
İzmirde yak:~ı~:~ 

Ermeni kim olab 
Suikast tahkikatına / bi: 

dilmektedir. İzmirde ameyı 
nan bir ermeninin 'burııneleri 
kalanan ile alakası olulir. Pa
ğına ait bir i,'ar vaki . t 
t 

una ya 
ır. 

Ancak suikast kor tanın
memleketim.ize muhtile olur. 
den diğer bazı kimselırşamba 
ınak tetebbü~ünde bulunız; 
ve bunun da onlardan bi· o
lunnı.ası ihtimali \ardır 

Recer ' t k 
C. H. F. ki.tibi ,yas I 

Bey yakında Aydınsı yüzile şilte 
valiıinde bir seyal kilotıu 100 ku

_____ _..ıır. Tel.2.3027. 

MemlekE""' ___ _ 

" 
Manisada.1 Uffil 

•• 
m1 

MANİ .... 
Manisa vilayeıı.... k "{ 
kili.tının tam olm"';.i"e ~şı • 
yapılan mücadelelerin .mınat 
falayetle neticeleıım<alatada 
ğu görülmektedir. 1hame vo 
mit, önü almamıom" 
talık ve hatere 
Hkb..bar ve yazı ____ _ 

rile yapılan m~ d 
safha mücadetesiAP I} an 
evvel 931 tarihinden il' '/fılıh 
Manisa - Kasaba -
Demirci Kürdos - ı 
ve Suma kazalarında 
mıt ve teşrinisani 931 
ne kadar tamamen in 
icap eden tedbirler al 

Manisa daba,ğhPl yapı-
kaldırılıyoiğinden 

acaıktır. 
_MANiSA _(Milliye:n Alma 

nısanın saray, Der 
Y arbasanlar mahalle 
nm öteden beri sıhha---
den Yeni Cami ve da • 
rinin seddi hakkında en. 
kubulan müracaatı iipazarltk 
pılan tetkikat netic'İ>lanlarm 
katen bu dabağhanE ,.ı. 1 . bb - • ve ... a e 
rın ıı ati umum" 
pek fena bir rol oy; on beşte 
ku.k etmittir. Hıfzı 
misyonunun da 
kaldırılmaaı bak 
karara tevfikan ida,' T 
ce tanzim kılınan ııi1 
len sıhhat ve içtima' 
Yeklletine gönderllı.. 
bata vekaletçe tasdik 
anda dabağhanelerin la 
ca~ı ve sıhhati umunı 
ıiyanet edileceği mubak 

Bir yolcu denj 
boğuldu 

lZMİR (Hususi) J 
ba belediyesinin 24 n 
tomobili Dikili' de deı 
lanmıt ve Bergamalr 
mindeki yolcu boi• ' 
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Üç umdesi "Milliyet" tir. 

~ŞRİNIEVVEL 931 
,tEHANE - Aalıara cadde. 
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100 Telpaf adreoi: ~ 

l V?·· 
Bu s 

T elefoa numaralan: 

7 . kt311 - 24312 - 24313 
sıne 

mi yediBONE ÜCRETLERi 
!ar konf • , .. 
~ransa Tllrkiye iÇİ• H...,. ıçın 
'§tirak e<lıiı 400 kurut 800 kwut 
Saffet B, 7SO n 1400 ,. 

ıelı~:,z, 1480 n l700 ,. 

illeılt>[en evrak geri verilme% 
mlhu laideti geçea aaıhalar 10 kurut 
'aideli o .azete ..., matbaaya ait iıl ... 
celcr alın.d. • t .. t eclil'ır anye e muracaa • 
arıı rok, . il•-'-- , li _.,_, 

t . 10.-emız ilJWU"•n mes u y ......... 
ıoo en ıg 

işti. ak .mez. 
M. Viller,--•• -k-.-. _H ___ _, 
ıil eden ougun u ava 
ek tleriı~" -.-b t 20 

1 un < ıamı arue , 
nı ege 

M. Alari 14 derece idi. Bu-
uentolıır 1 ruzgir mutedil poy • 
etıceler "ıava bulutlu. 
iıtir: 

- Ruzru""lf"" 
"'!<aelcler .u unun 
<,t i kararla 
• ba,1ı üç "':in yenı· r erki teslihz4 
~ulıran, } d• 

Terk .. ~ar ar ver ı 
~on1ite ft.-
>at 193" /+,,;!. Ah B . 
teti A ~lu met • ın 
terki nüderrisligw i 
:nek ü~ 
nız bu ;dik edildi 
iyni mı. ... d' d" t ., d". unun ıvanı un ıaa 

'"man, ı"' • • • d 
Belçika '\'\'la ettı. Bu ıçtıma a 
da ıiddetlı • ~ batı olması münaao 
oız müzakClın.~İcre girecek talebe 
den tebarüz maa bazı mukarrerat 
f~t bir nokt'dildi. Kayit ve imti· 
l>ır faaıla ver I . . · 'k' · l' 1 . t .t ennııı ı ı mas ı o ma-
mumı enıayL • k 

Zirai buhıda evvelce verılen a-
----\· r tavzih karan veril-

y ancak bu seneden un uteberdir. Geçen ae
ulü yoktur. 
fakültesi meclisi mil 

\JI il urafıııdan tariht hu
;ıı e ~~..Dria!iğme intihap edi 

ğa oğlu Ahmet Beyin 
ialiği ittifakla tasdik e. 

' 4 biyat fakültesi Arap 
'llü-'errisi M. Reıe

müderriai M. 
.ratları birer ııe
edildi. Divan sa 

..,,, ..... ~.nihayet verdi. 
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• aru un 
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Valisi 
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t~ gelmi,tir. -

Y - . (Mil!~..tJ -
unan ar tıs tlerı vap•aıihr h tb 

dar gelen Darülbedav: ' .. lh1 
ka b 

k• ı d' M ........ an mu a a ar .. n ve ıt 

V ~ tbu t ·unıştır. Bu meyanda e .na a ı: .. d D . • , __ _ 
f d k 1 

ur oa, emırcı ....,.a. 
ın an artı ı. . 

ıt edecektır. Seyaba-
1\latmazel " kadar ıüreceği tah-

ülbedayi naıror. Vali Beyin avde
_iz!,, ibaresin· vilayet mektupçusu 
ket takdim ohy kendilerine veki
ıan'atkarlariletir • 
Matmazel Pa~ 
te geçen sene :ada bağcılık 
çek temsiller ' 
lidis te gelmit?A, (Milliyet) -
dört yaşında ,yetinin bağcılık nok 
Papada!<is bir dan haiz olduğu e
demiştir ki : ne binaen iktıaat ve 

ı t bul 
1uhitte bir fidanlık 

-sana . db'd 
k 1• ~~ cıvarın a ır e 

ra ge.ıyorum. • .• 
_, - • B tma ıstasyonu tesısı 
co!;!mus .ur. eı:~ b' 1 B 
ı b b

- A :ıa u unmuttur. u 
a era er vru .. 

h 
. 1 l al etmek uzere A-

te rı o an stan. lbed'I b 
d 

.. h'e ı en aferat 
son erece mute .. eh M N 

ld B 'lh ı:ıut assıaı . o-
o um. ı assa ı 1 • ef 
t .1 f k l"d ıya ge mış ve r a 
erıen ev aa e. • l • bakm 

T .. k , k" 1 ırk ış enne ak 
ur san at ar a h R 

d k 
.. ! assıs eıat Bey 

nn an ço mute1 .. 
1 k bel 1 

stasyonun tesıaı 
ara mu a e e ed kik . 

b 1 h lkı ıp en tet at ı-
u • a nı mem ··ı h b • • • .. k'' mu e assıs agcı-

ıçın mum un me. • 
f t b 1 • ıannı gezmektedır. 

gım. s an u 

k Ia~ğ~. Tkalan üç aylıklar 
evvel ıntıaap 
Atina kons,.am, eramil ve mütekai· 
ettiğim gibi yokl~maya gelmiyenler 
ıil ı;ördüm. J'fıCÜ bir mühlet veril
gul oldum • ı mühlet te dün akşam 

Beni meşh• Bu esnada yoklama· 
11eteci tspiro rr~ış olanların maaş

~1atına bugünden iti 
müdürlüklerinde baş 

Güreş Atina oyunları
na kabul edildi 

Romanya, Yunanistan, Türkiye gü
reşe iştiraki şimdiden kabul ettiler 

ATINA, 10. (Huıuıi mubabiD
ınizden) - Nihayet Starter mesel ... 
ıi halledildi. Yunanlılar ıtarter için 
fU teldi kabul ettiler. Her Millet 
bir starter iımi verecek ve her ya
nt için hu betden biriıi kur'a ile 
Starter tayin olunacaktır. 

Veyıi disk abnada 38,06 metre 
ile lıetinci oldu. Geçen ıene sonun
cu ve onuncu idi. Bu ıene Balkanm 
beı an iyilerine dahil olmuıtur. 

Kendinden eYVel 39, 76 ile bir 
Romen birinci, 39,32 ile bir Sırp i. 
kinci 38,23 ile bir Yunanlı üçüncü, 
38,16 ile bft. diğw Yunanlı dördün
cü ve biz beıinci. Veyıi geçen sene 
kiae ..._ 3,50 m. fazla atmqtı. 

Teniı dabl talmnnruz ikincilik i
çin Romenlerie yaptığı müsabakayı 
(6-1) (2-6) (7-5) (6-3) kaybetti. 

Romen takımı Mitu Ye Pulyeften 
murekkepti. Bunlardan birisi tek er· 
kekte Balkan birincisi diğeri de i
kinciıidir. Şirinyan üçüncülük için 
yapbft müıabakada Yugoslav (Ko· 
koleviç) e yenildi. Kolu bili ağrı
maktadır. 

Üçüncü Balkan kona:nainin ka.. 
rarlan: 

1 - ihtiyari olmak üzere Balkan 
larda kadın atletizm müıahekalan 
tertip olunacalrbr, ancak bu müııaba 
kalara oyunları tertip edea millete 
ait olarak ancak 6 müsabık çaiınla. 

itilir. Daha fula11nı getirmek isti
yen milletler masraflarını kendileri 
verir. Kadınlar ıu müsabakaya gire
bilirler: 

1 - 80 m. ıür'at 
2 - 80 m. mania 
3 - 4X71i m. bayrak 
4 - Yükıek atlam• 

5 - Uzun atlanw 
6 - cirit atma 
7 - Diık atma 

ltu teklif Romanyanındır. 
Bizim teklifimiz tizerine gilrq 

programa ithal edildi ve bizden bat
ka Yunanistan ve Romanya ittirak 
edeceklerini taahhüt ettiler. Şerait 

tudur: 
A - Üç millet ittirak edecektir. 
B - En aşağı üç siklete iıtirak o

lanacak. 
C - iki milletin ittiri.k ettiği sik 

Jette de müsabaka yapıhrııa da umu 
mi tasnife ancak üç milletin ittirak 
ettiii ıikletin neticeleri tesir eder. 

D - Müıabakalann Atinada ic
ra edilebilmesi için Türk murahu
ları bir organizatör göstermefi ka· 
bul etmiılerdir. 

Bundan batlıa İİf ıenelik olmak 
ve her -1eketin spor t"!kili.tı 
tarafından seçilmek Üzere göıterile. 
cek ilciıer kitiden mürekkep bir(En
terbalkanik komite) t.,kiH kabul 
edilmiıtlr. 

*** 
.Atina'da Balkan atletizm müsabakaları 

ATl~A, 1~ A.A.. - 10 teırini· ı 1 Manticaa (Yunan) 22 ı. 2/5; 
~elde ıcra edilen Balkan A~etizm 2 Mehmet Ali (Türk); 3 Skok (Yu 
muaabakalanıım neticeleri şunlar- goslav); 4 Kırıner (Romanya); 5 
dor: Rachef (Bulgar). 

400 metre manialı 5,000 metre Düz koıu: 
1 inci Seri: 1 Miropuloa ( Yu-

naa) 63 ı. 1/1;, 2 Verbanoff (Bu).. 1 Nanos (Yunan 16 d. 21 a. 2/6; 
gar), 63 •· 2/5, 3 Bansag (Yugoa- 1 Taukalaı (Yunan) 16 d. 31 s. 1/5 
lav) 63 a. 315• 3 Pavelinc (Romanya) 16 d. 43 ı.; 

2 inci Seri: 1 Hacigriııoriu (Y... 4 Predanlc (Yugoslav) 16 d. 43 ı. 
4/5; 

aan) 65 a., 2 Vitalyos (Romanya) 
3 A<!nn atlama: 65 a. 3/10, 3 Drem.il (Yugoslav) 

86 .. 6/10. 
400 metre manialı final; 

1 Miropuloa (Yunan) 56 s. 4/5, 
2 Hacigrigoriu (Yunan) 58 a· 3 
Vitalyos (Romanya) 60 •· 2/S;

1 

4. 
DremU (Yugoslav) 61 •· 5 Verba
ııoff (Bnlgar) 62 ı. 

200 Metre: 
1 i11ci Seri: 1 Mehmet Ali(Türk) 

22 ı 6/10; 2 Skok (Yugoslav) 23 ı 
2/10; 3 Kirsner (Romanya) 23 a. 
4/10. 

2 inci Seri; 1 Mantikaı (Yunan) 
23 s 8/10; 2 Radıef (Bulgar) 24 • 
2/10; 3 Chiur (Romanya) 24 ı. 
6/10. 

200 metre Final: 

Bulgaristan' da 
komünistler ... 

SOFY A, 10 A !'... - l{omüniıt
lerin J.·:·..retıe yapmıı oldukları pro 
paganda neticesi olarak bir grev zu 
bur etmiıtir. Grev, bilhassa Eweur
ditza kömür madenleri ile Sliven 
mensucat sanayü amelesi arumda 
çıkmııtır. 

Gabrovo' da da grev vardır. Bu 
mahalde bazı hidiaeler zuhur et
miı ve 15 ki,i tevkif olunmuıtur. 

Edison ağır hasta 
WEST·ORANG, 10 A.A. - E

diaon yirmi dört saatten beri hiç bir 
fey yememiıtir. Y anmdakileri artık 
tanıyamamaktadır. 

Fizik kongresi 
ROMA, 10 A.A. - Beynelmilel 

fizik kongrhi yarın M. Musolini ha
ıur bulunduğu halde açılacaktır. 

Nasyonalistlere karşı 
BERLIN, 11 A.A. - Bertin po-

lia müdüri siyasi nümayiılerle tet
lıiı uıullerin ait son emirnameden 
lıoliıtifade nasyonalist grupların hü
cum kollarınm ikamet etmekte ve 
Nazialerin toplarunakta oldukları 
''kı•la,, binalarını kapattmmıtır. 

işsizler meselesi 

CENEVRE, 10 A.A. - Cemiye
ti Akvam meclisinin pazartesi günü 
açılacak olan 55 inci içtima devresi
nin ruznamesine dahil olan madde
ler anuına hafiflemek §Öyle dursun 
gitgide daha ziyade vehamet peyda 
eden itıizlik meseleıi de ithal olun
muştur. 

Mecliae tebliğ edilmiı olan er
lıam, yakın bir zamanda cihan ikbsa 
diyatı ıslah edilmediği takdirde bil
ha .. a itıiz olan amele için pek elim 
bir kış mevsimine İntizar etmek j .. 

cap edeceğini göstermektedir. 

İngiliz kral ve kraliçesi 

LONDRA, 10 A. A. - lngiliz 
kral ve kraliçesi, Samdringhem ıa
toıuna hareket etmi,lerdir. Ay niha 
yetine kadar orada kalacaklardır, 

1 Papanikolau (Yunan) 14 m. 07• 
2 Mioeohic (Yugoslav) 13 m. oo'. 
3 Panayoti (Romanya) 13 m. 59,S; 
4 Galopulos (Yunan) 13 m. 58,S; 
Tevfik (Türk) 12 m. 86,S. 

Yunan Uıulü Disk atma: 
1 Gantçeff (Bulgar) 36 m. 94· 

2 Garbatis (Yunan) 36 m. 20; j 
Molydopulos (Yunan) 35 m. 41; 4 
Marancie (Yugo•lav) 33 m. 07; S. 
Havaletz (Romanya) 32 m. 22. 

Balkan bayrak koıusu: 
800 X 400 X 200 X 100 - 1. Yu. 

nan ekipi, 3 d. 28 s. 1/5; 2 Yugoa
la". ~kipi, 3. 33 4/5; 3. Romanya 
ekipı, 3, 35 4/5; 4. Türk ekipi, 3, 39 
3/5; 5. Bulgar ekipi, 3, 42 4/5. 

Veremden 
Ölenier · 

(Başı 1 inci sahifede) 
1928 senesi 273 sabit veremli, 

1483 fÜpheli veremli, 725 defterli 
ver~ 5272 idi hastalıklar, 7753 
yekiin. 

1929 ıeneıi 229 sabit veremli, 
2455 fÜpheli veremli, 588 defterli 
;:"".:;:'.i, 6402 i.di hastalıklar, 9672 

1930 seneıi 385 ııahit veremli, 
5369 ıüpbeli veremli, 726 defterli 
veremli, 7878 id4hastalıklar, 4587 
yekiln. 

Dispanserin ilk teıekkülü olan 
1339 senesinde 69 akcii... ver-U 
varken bugün bu yekün 322 ye ka
dar çıkmıştır. 1931 aenesi ki.nunu
aaniden yani dokuz ay zarfmda 14 
bin kiti müracaat etmiıtir. Bu kadar 
azim tahribata ıelıep olan veremle 
mücadele için huıuai ve ferdi teıeb
büslerin faydalan mahdut kalır. Bu 
İçtimai afete bir çare bulmak içia 
veremle mücadele tqkilabru tevsi 
etmeli hemen iıe baılayarak memle 
ketimizle yeniden verem hastanele
ri açılmalıdır. Şehrimizdeki dispan
serlere müracaat eden hastalan ya
tırmak için hastane ve aanatoryom 
lazımdır. Vilayetin Heybelide açtığı 
ıanatoryom ile CerrabpafAda verem 
h~staneıi hiç n:ıesabesindedir. Çün. 
ku burada fakirleri yatırmak müm
mümkiin olmuyor. 

Buraya yatmak isteyenler de 
~ut!~ nöb.,t beklemek mecbu
·~~etınde kafıyorlar. Neıredilen gra 
fiae nazaran verem diğer senelere 
nazaran artmrıtır. Bu grafikte dahil 
olmayan daha binlerce veremli var. 
dır ki, bunlar da evlerinde turada 
burada sürüklenmektedirl~r. 

Tayyare parçalan dı 
5 kişi öldü 

MEKSiKA, 10 A.A. - Toluca 
yakmmde bir nakliye tayyaresi ye
re düıerek parçalanmıtlır. 5 ki,i 
telef olmuştur. 

--- ~ -

M. Venizelos'un mü
him bir makalesi 

l Mevsimin ilk muazzam filmi 

r 18 Tesrinevvelde M A J İ K SİNEMASINDA 
l• Meşhur A L J O L S O N 'un temsili 

--ONU SARKİLE SÖYLE-___, 
eserile başlayacak. AL JOLSON, siyah maskesi altında Jazz m~
gannisi gibi değil, mÜe96İr ve hi"6i bir artist. büyuk bir trajediy 

olarak görü-.ı-eccktir. 

" Yunanistan için, muhaceret etmiş olan Rum 

ehalisinin Türkiyeye avdet ve ikamete mezun 

olduklarına dair Türkiyenin bahşedeceği 
müsaade kadar elim ve büyük bir felaket 

----·-
tasavvur etmiyorum ,, 

ATINA, 11 A.A. - Atinada çı· ı ilk defa olarak vaki olmayor bu iki 
kan haftalık "Erğaıia" mecmuas_ın- millet muhtelif ta~i~le~de itilaflar 
da M. V eaizelos imzasile neşredilen yapmıılar ve hatta ıttifaklar aktct
uzun makalenin mühim parçalarını mişlerdir. Türk Yunan Oostluğu 
naklediyoruz: zaman ile bütün semerelerini vere-

Türk • Yunan dostluğunun bir cek ve peyderbey halk kütleleri i
aene zarfında katetmiı olduğu yolu çinde mütekabil emniyet ve itimat 
ölçmek istiyenler bu dostluğun ve hislerini ziyadeleştirecektir. htanbu 
bundan mütevelllt mesai iştirakinin lun Rum ekalliyeti ile Garbi Trak
hakikaten sağlam esaslar üzerine yanın Türk ekalliyeti, vatandaşlan 
bina edilmit bulunduğunu müıabe- oldukları memleketlerin maddi ve 
de edebilirler. manevi menfaat ve alakalanna kuv-

Esasen, bütün Yunaniıtan halkı- vetle bağl~ bulundukla'?nı gÖ.•t.er· 
nı temsil eylemesi itibarile Ati na e- mek suretlle -bu doıtlugun taraınıne 
halisinin stadyomda tasvip ettikleri müsbet bir tarzda hizmet edec:ekler
ve lımet Paıa ile Tevfik Rüştü dir. 
Beyin ikametleri müddeti esnasında Diğer tilraftan mübadeleye tabi tutu~ 
nümayi§ler]e izhar ettikleri veçhile lan sınıflar ittikbalde Türkiyaya ıitmek 
iki memleket siyasi ricalinin eserle- •e eski :rurdlarıru zi1aret etmek imkirunı 
ri olan bu dostlugun emniyet veren bulacakları zaman, Türkiyada bulunan 
meyveleri, her gün daha ziyade bü- diier Rumlar sibi orada ikamet hakkına 
yüyerek ve daha fazla semereler ve- mi.lik olmadıklannı unubnam.lıdı.-Jar. 

rerek ilerliyecektir. Çünkü bu ikamet hakkı ancak Lozan 
M. Venizeloı makalesinde, Türk muahedesi mucibince Türkiye tarafından 

Yunan münasebetlerinin uzun bir bah,edilecek hususi bir mezuniyetle ka-

tarihçeıini yaptıktan sonra Rum un- bildir· 

surunun Küçük Aıyadaa temamen Ba,vekil makaletine fU tarz:da de•am 
çekilmeıini müteakip de Yunaniıta.. et.mekt.clir: 

nın bu ehvali üzerinde toprak futu Esaıen; Yunanistan için, rnulaaceret et

batı emelleri beılemeoin tamamen mit olan rum aha..liıiain Türki1e1e avdet 

İmperyaliıt bir ıiyaıet olacağını ve •• ikame-te mez:un olduklanna dair Tür
büyük bir millet için bile tehlikeler- kiyanın bahıedeceii müsaade kadar elim 

le dolu olan böyle bir emelin Yuni- •e büyük bir feliket taıavvur edemiyo

niıtan sibi küçük bir memleket için rwn. Çünkü, cetlerinin kemiklerini mub
bir fecaat tefkİ) edeceğini kaydede- tevi buluaan topraklarda yafamak için 
rek: muhacirlerin izhar edecekleri tabii arzu 

"Böyle bir siyaset takip edebil- o kadar muhip bir muhaceret [eli.keti 
memiz için, harici iıtildi.Jimizi zin- ihdas edecü.tir ki; bu hal, Y unanistanı 
cirliyecek ittifaklar araınağa mecbur iktiaaden ezecek ve Balkanlardaki •İJ&•İ 
kalacaktlk ve Türkiye ile olan mü- ... aziyetini tehlikeye dütürecektir . 

naıebet1erimizde mütemadiyen ger- Diğer cihetten; mütek.bil itimadın de~ 
&in bir şekilde bulunacaktL •amh inki,afrnın TürlOyaya aeyyahat •• 

latanbuldaki Rum. ekalliyetinin ikamet için f&hsi mezuniy,tler ... erilel>il· 
yazİyeti talıammülü gayri kabil bir meıi neticesine varması da pek tabüdiT·. 

hal alacakh. İıtanbul Rumları da lımet Pata Hazretlcrile Te•fik Rüttü 
bu ıiyaaet icabı olarak Yunan top- Beyefendi tereflerine verilen z:iyafette 

raklanna mübaceret etmekte geçik kadehimi ka1drnrken söy1ediiim sibi; 

m.İyecekti demektedir." meıai ittirak ve irtibabnın istikbaldeki 

M. Venizeloı makalesine ıöyle de mes'ut semereleri ole.adar bü1ük ve zen· 

vam ediyor: sin olacaktır ki bu eıeri meydana getir· 
Zaten takip edilecek bu muhasa.. meie çalrımıı ve yardım ebnit olanlann 

ma ve mÜnaferet ıiyaıeti o kadar bile timdiden bu azamet ve vüsati ihata 

bariz fecitleri ihtiva edecekti ki hiç edemiyecelderin• k•niim. Ancak bu ıe
bir kimse ltü ıiya.eti müdafaa mes' - mereleria iktitafını temin için onları 
uliyetini yülencmiyecekti. Diğer 
taraftan mutat olan sade ve nonnal •İz bir zamanda öldürme.ie uıfra1111ama
münaıebetlerin muhafazası da vücu lıyız:. Dilcdii:imiz bu doıtluk •i•cının bö· 
du elzem bulunan emniyet ve itimat 7umeıini temin için her iki tarafta.o. fa~ 
ltavastn.1 yaratamiyacak ve bu hava •ılaaız bir surette ona ihtimam etmemiz 
ile m6fbtt bulunmayan her iki mil. 
!ette dahili ihyalarımı istihdaf eden 
eserlerini - Hariçi endi§elerden aza 
de kalamiyacaklan için - başaramı

lbım olduiu kadar bu ağaCJn vereceii 

mey•ed.en de di!ferinin zararına olarak 
yalnrz bir tarafın menfaattar olmaarnı 
İ•t•O'l•mekliıtimiz de IUımdır. Her iki 

yacaklardı. Türkler ve Yunanlı1ann milletin menfaati namına ıeı:nerelerin le~ 
biribirlerine dostane el U?.abnaları, u.uf ve tezayüdil.ne •ayret el•ek en bi

mesailerini tetrik etmeleri tarihte rinci mecburiyetimiz olmaWır. 

ismet Pş •. Peşte'de 
(Başı 1 inci sahI:<:de) 

vekili Tevfik Rüttü Bve maiyet 
!eri bu sabah 10/10 da Peıteye 
muvasalat etmiıler ve istasyon 
da Başvekil Kont Karolyi, Ha
riciye Nazın M. Valko, Türki
ye sefareti erkanı, Yunan sefi
ri, ve erkanı hükômet tarafın" 
dan kartılanmıtlardır. 

istasyon Türk ve Macar· 
bayraklarile donatılmıftı. Tre
nin istasyona muvasalatı esna
sında askeri muzika Türk Mil
li martını çalmıttır. İlk önce 
İsmet Pata vagondan inmiş ve 
Kont Krolyi tarafından muhab 
betle selamlanmıştır. Müteaki
ben Hariciye Nazırı M. Valko 
Türk vekillerine beyanı· hoşa 
medi eylemit ve hükiimet er. 
kanını kendilerine takdim et. 
mittir. 

Batvekil, Hariciye Nazın, 
ve Kont Betlen namına, Baıve 
kil Patanın ve Hariciye Vekili 
Beyefendinin refikaları Hanı. 
mefendilere büketler takdim 
olunmuftur. 

Mini mini bir Türk kızı 
Macaristandaki Türkler namı· 
na ismet Pll§ayı selamlamıt
tır. Türk vekilleri meraaımı 
müteakip otomobillere binerek 
istasyondan ayrılmışlar ve 
Türk bayrakları ile donatılmıt 
sokaklardan azimı bir halk küt. 
lesinin tiddetli alkışları arasın 
dan geçerek Lonapalora oteli 
ne inmişlerdir . 

Ziga/t1t ot1 miisamereerl 

PEŞTE, 11 (A.A.) - Ha
riciye Nazırı ve Madam Valko 
misafirler şerefine bir öğle zi
yafeti vermişlerdir. Ziyafeti 
müteakip misafirler at yan,la
rmda bulunmuşlardır. Bu ,ae-

ce operada fevkalade bir muaa
mere tertip olunmu§tur. 

Macar matbuatının miitaleaiı 
PEŞTE, 10 A.A. - Türk vekil· 

!erinin yarın Petteyİ ziyaretleri clo
layuile gazeteler uzun makaleler 
neırederek misafirlere beyanı hoıa
medi eylemekte ve hu ziyaretin yük· 
sek ehemmiyetini kaydebnektedir
ler. Gazeteler her iki memleket ara· 
undaki münaaebabn samimiyeti üze 
rinde bilhaısa tevakkuf eylemekt• 
dirler. 

Nem Zebek gazetesi diyor ki: 
Macar efkarı umumiyeai Türk hü· 
kümet reisinin ve Hariciye vekilinin 
ziyaretlerini muhabbetle beklemek
tedir. Bu ziyaret bilhassa iktısacli 1 
noktai nazardan Macaristan için çok 
mühimdir. Türk ve Macar nazırlan 
run Peıtede müli.katı esasen mev· 
cut olan iktıaadi ve harai münaseba 
tı takviye edecektir. 

Gazinin dahiyane sevk ve idare
ıi altında kuvvet bulan Türkiye ci
han siyasetinde çok mühim bir imiJ 
olmaktadır. işte bu Türkiye Maca· 
riıtarun bütün ikbıadi ve hani me
aelerinde samimi bir dostudur. 

"Az Eat gazetesi de ııöyle yazı. 
yor:" 

Macar milleti iki Türk vekilini 
hararetle selamlar. Macariıtanın 
Türk nazırlarına olan muhabbet ve 
samimiyeti Türk milletine hitap et
mektedir. Bu ziyaret her iki millet 
için de çok zengin aemereler vere
cektir. Buna ıüphe yoktur. 

"Nyolcorai Ujsaı" &'azetesi ilci 
kardeı millet arasındaki tarihi rabı
taların ve aktolunan yeni muahed ... 
lerin bir tarihçeıini yaparak diyor 
ki: 

"Türk vekillerinin bu ziyareti 
Türk • Macar doıtluğunu yeniden 
tahkim edecektir. Türklw Macarları 
bir ~det olarak teli.kki ediyorlar. 
Mazıde milli mefahir eınalarında da 
hu böyle idi". 

~Mağyar Arcağ,. da diyor ki 
Türkiye ile Macaristan arasında ya
kın bir mazide gerek siyasi rereksc 

VARŞOVA 

(CAR)'ın 

1afiyesı e m~su 

lansözVERA PROS 
KAYA genç t leb 
Gorsky (VİCTOR 

V ARCONY) .nin h • 
'"ek3.tını tarassut ve 
tecessüs etmekte idi. 
Bttnu pek yakı~da: 

~PERl 
SİNEMASINDA 

iraesine başlanacak 

KALESi 
sesli ve nrkıh filminde ~öreceksiniz .. 

Pederimiz Mütekait Mual- ı 
!im Sinbaşı Ziya Beyin vefatı 

dolayısile yaralı kalplerimizi . 
teselli ve cenaze merasimine 

iştirak eden zevata teşekkürle

rimizi arz için muhterem ga

zetenizin tavassutunu rica ey

leriz. 

Ailesi namına: Oglu 

Ülvi Ziya 

MATMAZEL 
PAPADAKİ ŞEREFİNE 

Bir çay ziyafeti 
Fransrz Tiyatrosu Müdiri

yeti tarafından önümüzdeki 

Çarşamba günü saat 17 de 1 

(Gardeıı Bar) da Atinalı bü
yük artist Matmazel Helene 

Papadaki şerefine bir çay zi

yafeti tertip edildiği istihbar 

edilmiştir. 

Bu ziyafette hazır bulunmak · 

üzre memurini mahalliye, he

yeti sufera ve İstanbul eşrafı
na 500 det1 fazla davetname I 
gönderilmiştir. 

Davetlilere gayri memul ma 
hiyette sürpriZ'ler verilecektir. ı 

MAJİK 
Sinemasında 

CONRAD VEİDT 
tamamen Almanca sözlü 

ve şarkılı 
SON BÖLÜK 

(Die Letzte Kompagnıc 
.. _ _. filminde. 

<11ARLE~ 

VAN EL 
DA .. , 

MAUllll 
tAIUE 

CHARLESVANEL 
Fransızça sözlü ve şaı kıl 
SEVİLLE 

DANSÖZÜ 
filminde, RAMON'un vah
şi şaıhsiyetini pek mü· 
keınmel bir surette temsile 

muvaffak olmaktad•r. 

angın Hayat NakıiE 

.A.:NA. C>LIJ 
SİGORTA ŞiRKETl 

Türkiye İ~ Bankası tarafı:ıdan teşkil 
Adreı: ı Telefon: 

4 üncü lst. 531 

edilmiştir. 

1 
Telgraf: 
Jmtivaz 

1 

iktısadi en aıkı bir dostluk rabıtala 1 merhalelere ve mühim teced<lutl 
rı inkitaf etmiıtir. Bugünkü ziyare- itaret etmektedir. 
tin ebesnmiyeti İse cihan iktııadi Magyar Hirlap gazetel.İ i•e ne! 3 
buhranile bir kat daha artmaktadır. retti,ği bir makalede Baıvekil lamel \ 

Tlirkı;e makalt1 
"P"fti Hırlap" ıazeteıi bugüa 

Türkçe olarak neı.rettifj mnkalesin· 
de Türkiye Bafvekili ile Hariciye 
vekilini hararetle ael~mlamakta ve 
Gazi Muıtafa Kemal Hazretlerine 
çok samimi temenniyatta bulunmak
tadır. 

Paıa Hazretlerinin askeri ve siy• '\ 
hayatının safahatını neır ve kaydei 
mektedir. 14 

Ziyaretler O 
o 

TRfYESTE, 11 (A.A.) 3 
Türk gazetecileri bugün M • 
falcone bahri inıaat tezııahla lo 
nı gezmit müteakıben Redeıı\g 

Agnı şanlı ırk ly' deki Harp ölüleri mezarlığı 8ı\ 
BUDAPEŞTE, 11 A. A. - Bii· na Batvekil famet Pafa ve H• . S 

tün sabah gazeteleri Türk vekilleri- riciye vekili Tevfik Rüttü Be. S4 
ne hararetle hoıaınedi beyan ederek namına birer çelenk koymuşlsl ·

8 uzun makaleler neıretmekte ve ayni ıl ~ 
f&Rh ırka menıubiyetinin her iki dır. Eğe yarın Venedik'e gi 4,;7 
milleti yekcliğerine bağlamakta ol- cektir • l<lS 
duğunu hatrrlattıktan sonra ezilmit Tirgesteden geçerken 135 
bir Türkiyeden siyasi hayatta ağır-
lığını his ettiren nafiz ve kudretli TRIYESTE, 10 (A.A.) 5 

bir devlet teıkil etmeğe muvaffak Türkiye Baıvekili İsmet Paş l 
olan Gazi Hazretlerinin büyük mezi Hazretlerile Hariciye • Vekİ S<> 
yetlerini kaydebnektedirler. T fik R" · B f d' R " ev uşhi eye en ı . 

0 Petti Hirlap gazetesi; Bu ziya- Pupliya askeri mezarlığını ıı , 
retin iki memleket arasındaki 11kı 'k ,~<2 
d ti k b t l tak • tıı··· yaret ettı ten sonra Peşte ı t~ os u ra ı a arını vıye e gı h fı "1l 
kanaab izhar .;.mektedir. areket etmişler ve mahalli a2 

U 
. . T" k ekill . . , kumet erkanı tarafından seli 99 sıag gazeteaı; ur v ennın 1 1 d 1 

P t · · aret 'k ti · · b' anmıt ar ır. ımet Paşa hat 0 
eı eyı zıy ve ı ame erının ır .d ı:> 

nezaket eaeri olmakla kalmıyarak, kelinden evvel Faşist ltal~ı/7 
büyük bir ehemmiyeti siyasiye ve hakkındaki hayranlığını ve g o 
iktı68cliyeyi haiz bir mahiyet kazan düğü hüsnü kabulden dol• lg 
makta olduğunu yazıyor. minnettarlığını beyan etmişi ~ 

P"tter Lloyd gazetesi; Baıka dir . fSQ 
devletler aleyhine müteveccih mü· İsmet Paşa İtalyan sana)'iiPl

1
i l 

nasebetlerin tevsii fikrinin gittikçe ı· 18 
uzakta kalmakta olduğunu yazarak, de şayanı hayret faaliyet a~k 
Türk - Macar aiyaıi münasebetleri- releri gördüğünü ve dost ıı> !ı1'l 7 
nin bu fikirden çok uzak bulunduğu leketin müthiş faaliyeti bak 1 ao 
nu ve Avrupa ittilıadı gibi bir fikri daki mükemmel intibalarııtıl' !96 
gösterdiğini kaydederek ber iki mil- tazelendiğini ilave etmiştir. • 1

33 
sı !etin harsi, siyasi ve iktııadi aaha- '/ 

!ardaki mükarenetleri arzuıunu çok Q •• •• t k • l yof~ 4 
kuvvetle ibraz ettiklerini ilAve et- ÇUnCU 8 Si O mu •85 
mektedir. Belediye ucuz otomobil se\9 

Magyaraag gazeteei deı Misafir
lerin Peıtedeki ikametlerinin Maca
riıtanın ıiyaıi hayatında çok mühim 
ltir lıAdiae tqkil ettiğini yazmakta 
ve Nemzeti Ujııag gazetesi de Tür
kiyenin kahramanca mücadelelerile 
inluli.p hayatında gecinnit olduğu 

'l'ialeri bakİcmda fOförler cetJI' 
yetinin mütaleasını sorınu~~u 
Cemiyet bu itle alakadar. 0 ıit 
dığını bildirmittir. ~~ree ;ı 
tetebbüıleri ünriııe DefC"ıY eÇ' 
çüncii ucuz takıiılen va•f 
miıtir, 



DünkO keşidede kazanan 
numaralar hangileri? 
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523 
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732 
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8821 
908 
914 
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60 
83 

199 
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344 
406 
438 
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750 
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776 
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864 
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10153 
190 
347 
419 
489 
601 
632 
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269 
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354 
538 
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558 
590 
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ZZ1 
258 
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378 
452 
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266 
289 
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637 
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772 
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205 
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321 
444 
734 
790 
809 

15097 
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208 
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249 
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58 
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250 
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S88 
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764 
772 
849 
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27125 
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188 
230 
392 
415 
438 
755 
777 
781 
642 . 
885 
990 

28004 
123 • 
132 
155 
260 
288 
398 
582 
666 
746 
817 
971 

29161 
210 
241 
265 
403 
425 
428 
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469 
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472 
548 
411 
622 
842 
885 
'l94 
907 
934 

30095 
165 
221 
247 
290 
327 
439 
542 
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615 
664 
737 
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84 
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214 
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36 
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502 
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978 
991 
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94 
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356 
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517 
684 
732 
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928 

43045 
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186 
197 
287 
306 
448 
474 
493 
556 
789 
799 
820 
829 
862 
863 
893 

44053 
101 
278 
288 
336 
372 
508 
543 
560 
759 
816 
924 
987 

45060 
112 
214 
215 
272 
373 
378 
422 
461 
484 
521 
694 
707 
821 

46009 
241 
396 
421 
513 
524 
601 

47042 
98 

125 
137 
155 
304 
327 
379 
S90 
391 
511 
611' 
637 
652 
701 
716 
753 
773 
787 
966 
976 

48017 
37 

158 
341 
sos 
540 
560 
574 
~ 
615 
642 
670 
707 
828 
849 
950 
992 

49073 
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100 

50 
50 
50 

200 
50 

100 
100 
100 

3 üncü Kolordu 
illnlara 

~o 

50 
50 
50 
50 
50 

ııoo Çatalca Müstahkem Mevkii 

100 için kapalı zarfla un aımacak-
50 tır. thalesi 22-1()..931 perşem· 

100 be günü saat 15 te yapılacaık-
50 

100 tır. TalipLerin şartnamesini 

lstanbul 8 iııoi icra Jlemurluğun 
dan: 

Bir deynhı temini :i.atifaeı için 
tahtı hacze elman Kau"'41"şada 
Bahriye caddeııirule 28 No. 1u dük 
kanda yedi emin Remziye Hanım 
nezdiruleki eşyalar 14-10-931 tari
hin.de saat 14 tıe<t 18 ae kadar mez
kfır caddede aatılacağaıdan taltple
rin mahallindeki memuruna mll
racaatlan nan olunuc. 

100 almak ve münakasaya ginnek -----------
50 üzere teminat Ye tek.lifı:wıroele Beyoğlu 2 inci Hulmk Hııklmli-

liO ri1e ihale saatinden evvel Fm- ğindnı: 
50 Madam Klementina iWı mwMııı 

50 drldıda K. O. SA. AL. KOM. İzmaro'nun şayen ve milftıeulıicıı 
50 ııuıı.a mÜTacaqtlan. (362) mutaeattıf oldukları Yenikörde Pa 

6000 (2799) oayia mahalleaiOOe e9ki Killee ve 
200 yeni Çe~ eok:ağmda kUn eUi 2 • • • 200 ve yeni 3 numamla lık bab lıaııe 

50 Çatalca Miista!ıarem nııevkil nln hükmen lzalei fUyu'u Z'lnmmdıı 
10000 için ıkak lkömilrü aleni. müna- satılığa çıkııTilmış leede aleni hi 

50 lr;Maya konmuştur. tııaJeı;i 14- cinci erttırmaaında krymetl mulıem 
50 10-931 Çarııamha günü saat menesini teaıvm eyleaı:ıcuxai ıı-
50 bi.lA> ikinci arttıtmMaım iaa aure-

15,30 dıa FmdılldıQa :K. O. SA. 50 tile •tılığıı çtlıanlmasına karar v&-
50 AL. ~OM. nında yapılacaktır. rilmiıtlr. 

50 
Taliplerin §81rtnameaiı:ıi ko- ı - Gayrı meolrukı mezldlır iki 

50 misyonda görmeleri ve ihale katlı ahşap hane olup birinci lıatta 
• 50 eaatıillden evvel terninatlarile çini döşeli bh· tatJ.ık blr oda ve bir 

60 komisyonda ıhıı.ııır bulumnalart. hali ikinci katta sokağa oazr ilııi 
50 (324) (2584). oda bir sofa bir hali ve bir kilardMı 
50 ibarettir. 

50 • * * 2 MezkUr hanenin kıymeti 800 11 
50 Çatalca Müstahkem mevlkii radır. Hakn ipotek ve haciz yok-

50 jçin kıııru soğan aleni roüna- tur 

Çıkarılmıştır. 

Şişli - Osmanbey 
Hanımlara 

Diki,, Biçki, Şapka, Moda, Lisan kurlan 

Yeni Türkiye Mektebinde 
Leyli ve nehari talebe kaydolunınaktadır. 

Eskişehir vilayetinden 
Memleket tıastanesi ameliyatancsin.de yapılacak inşaat 2500 

lira bedeli keşifle 4/ 10/931 tarihinden 24/ 10/ 931 cumartesi gü 
nü saat on beşe kadar müna.kasaya konmuştur. 

Taliplerin evvel emirde bedeli 'keşfin "/o 7 buçuğu nisbetin
de teminat akçesi vermeleri bu gibi inşaatı yapmış ve mukte
dir bulundufuna dair Nafia Başmühendisliğinden veya sahibi 
salihiyet makamattan almmif vesika ibrazı lazmıdır. İnşaat 
hakkında fazla tafsilat almak şartname evrakı keşfiyeyi gör
mek istiyenlerin muıhasebei hususiye müdiriyetine müracaat
bırı lüzumu ilan olunur. (3075). 

1 lstan ur Belediyesi il- nları 1 
İstıaobul 44 üncü mektep için 40 adet dört ve 80 adet bir 

aşiHk masa pazarlı!kla yaptırı:lacaıktır. Talipler şaırtıııameyi 

gönnek için her- gün Levazrın müdürlüğüne ve nümuneleri 
görmelk için de Maarif Müdürltiğüoe müracaat etmelidir. Pa

zarlığa giımek için 60 liralık teminet lizımdlt'. Bu teminat ya 
naılıden ve depozito suretile yahut hükfimetçe müteber tanın
mış banka1amı lb!rinıden getirilecek teminat mektubu ile olur. 
Bu şekildeki teminatla beraber 14 Teşrinievvel 931 çarşamba 

günl1 srırt on beşe kadar medrlS mödürlüğc müraoaat cdilm~ 
lidir. (:_'1Y4). 

50 kasaya konmuştur. İıhaiesi 3 - Tapuca mii5ecce! ve gıayri 
50 14-10-931 Çarpmba günü ıııaat müeec:cel hak -.bipleri tarihi illln-

50 15 te Fmıdıklıda K. O. AS. AL. dan itfüarerı müztyeckai günllne ka 
50 KOM. nında """'ılacıııktır. Ta- dac cvri.kı müapitelerile •tıt me-
50 ,,-,.. munına mllracaatlerl llıımdı:r, Aka! -----------------------

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 50 liplcrin şartnamesini !komi- taktirde gayri mtheccel Jw.k ahiıp-
50 syonda gömıeleri ve ihale saa- !eri eatıı bedollni payJatmUmdMı 

100 tinden evvel terninatlarile ko- hariç tuıtultH". 
100 misyonda hazır bulunmaları. 4 - Arttırmaya iştir.ak eddıil-
50 (325) (2585) mek için yüzde yedi buçuk teminat 
50 göaterınek .lazımdır. 

İetanhul'da Çalımakçıler,.....cıaıyacılarda Kliftilyti fabrikası yüzile şilte 
12,yllzide yorgıon 15, yağlıboya yutık 5 liraya, kütttiyüniln kilosu 100 ku
ruıı.ı bqlAr.Kuftilytl lıuaıatların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

50 * * * 5 - Gaycı menkulü mczkQrlln 

100 Çatalca Müstahkem mevkii tamamı tarihi ilindan ltibaren yic- Tu·· tu·· n ı·nhı·sarı umum"ı' 
50 için nohut alenıi münakasaya mi gün oonra yani s Teşrinisani 931 

50 koıımuştw". ihalesi 14-10 _ 931 tarihine aıüıııadü Perşembe günil 
50 saat 16 da BeyotJu Snlh Mahlııeme • • d • • ı · • ""' • • d 
50 Çarşamba günü saat 14•30 da sinde satılacaktır. 931/ 171 numaralı mu ur ugun en: 
50 

Fındrklıda K. O. SA.AL. KOM mukayyet doayuı bet' kese açıktır. 

50 
nında yapılacaktır. Taliplerin İşbu pyrl ınenkfil en fazla bedel Ahırkapıdald Dikimhane ambarnrıızda §artname ve keşif-

50 şartrıaıneıSinİ :kıornisyonda veren zetLn üh.X.ine bırakılır. 1ha namesi dairesinde yapıla<:ak tamıretıa talip olanların teminat 
100 görmeleri ve ihale saatin- lesi ütıtüne bırakılan zat bet gün akç~erile beraber 26-10-931 pazartesi günü saat 11 de Galataıda 
50 den evvel teminatlaırile komi- zarfm<la arttırma bcdellııi vemıeğe Mül:ıeyaat •komisyonuna münıaıatlan. Keşifnaınc, şartname vo 
50 bul ala mecburdur, aksi taktirde imle feııh 

syonda hazrr urun n. oluııacağı gibi fark Ye zar.mı ziyeıı pUln lkc:ıınlayondadır. (3081). 

50 (323) (2583) andan tazmin ettirilecektir. T~ ----------------------~ 
50 1 * * * olanların tarihi mezkftrıde müracaat J d 
~g Safrad>oludaki ıknaat ih- !eri ilin olunur. an arma satın alma komis) ~~undan 
;g tiyacı içio iıı;imlerile ihale gün- -

0
--r-.-A-.-K-U_T_l_E_L_ Tlll•Jı hPfl Bel JCayqı O.mıra ICa1'f' ıı:ıttllk ŞDııgflltu: On şar;~ Ifllılı 

leci qağıda yaızılı iki kalan (1898) 3976 2068 2021 4550 620 
50 -~· .. • b., 

200 erzak kapalı :ı•n.- munaikaıa- Cilt ,,.. ıri1brevf hastalıklar teda- nr •ı•ril1r lall{J A.üı kqıJf 
50 ya korunllftur· İh3'le8i hirıala- viba.-i. Karalıöy, bllyllk ımhallebl 1130 Z48 

100 1 nııdaki gün ve saatlerde Sa- el yanında 34. Kaleaı 
100 fraıi>atuda ASiı.eri Satm Alma 8 
200 KOM. ııunda yapılacaktır. Ta- sinci len Jl-rluğundan: Yukarıda cins ve mflıdllh yllDlı (8) kalem teçhiııatnı yapı· 
ı50oo liplerin şartn. ame.a.lma. k ve mü Mahcuz Doç markalı lı:ıapıJı otomo lan mi!nakuaamda verilen fiat haddı· go··ru··1~.....:"ind-

...:......ı- bil 17 Tqriın.ievvd !131 tarihinde ~"""!!. ~ 
100 nsk•aya &"-uzere teminat eaat 10 dan itibaren Suliıııı Ahmet- 15/10/931 Pcqembe günli saat 15 te pazarlığı Yatlılacairtır. 
50 ve telklifnamelerile Safranbo- Meydanında •tılaat• i.an olunu.-. Taliplerin teminatlarile Gcdikpqada Jandarma Satın AJma 
50 !uda meıkUr KOM. na müra- KQmi.syaıuna müracaatları. (3147). 

100 caatlan. (359) (2796). A 
ıooo Sığır eti 20-ıo-931 Salı .günü UROLOO - OPERATuR 

~ saatı4te. Dr. Fuat Hamit 
50 Yerli un 21-10-931 Çarşam-

İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
50 ba saat 14 te. lDRAR YOLLARI 

AklAm için lüzumu olan döt yüır eılli çıeki odunun pazarlık 
suretilıe mlinı*asaama de_. edilmdct"edir. Talip olanların 

tcniti anlamak mcre her gün Levazım Müdürlüğüne ve iıhale 
günli olan TeşriınienıeMn on üçüncü ııalı günü saat orı beşte 

İdare Encümenine müracaatları. (3056). 

ıoo • • • Hastalıkları mütehassısı 
ıoo Yerli fabri~lar mamulatın- Türıbe Babıali caddesi No. 10 
~g dan boz renkte elbiselik ku- Telefon: 22622. 

lOO maş !kapalı zarfla münakasaya 
50 konmuştur. İhalesi 22-10-931 
5" Perşembe günü saat 15 te ya-
5Ô pılacaktır. Talıplerin Şartna,. 
50 .. . . .. 
50 : me ve numunesııu gonnek üze 

50 l ~e Ankaratla Merl<:ez SA. AL. 
50 KOM. nma müracaatları. Ve 
50 münakasaya iştirak eıdecekie-
50 rin o gıin ve saatten evvel tclı:-

100 lif ve teminat mektuplarını 

~g m~z mukab~nde. mczkılr 
100 Koımsyona Rıyasetıne tevdi 
100 eylemeleri. (377) (2877) 

--------· RE~MI ILINLAH T~HI tf MTED IİRIETI 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daire!er 
ilanlannı kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilin - Tele;n: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

• 
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Veren 
Annelere ı sar al 

Toptan Fiatına Pe~akende Satış .-,1 

• 
Galata 1 Karaköy 

Erkekler için 

· İngiliz 
Muşambalan 

Çevrilebilir 
Muıambalar 

81/ Liradan 
2 itibare11 

Müflon ile gabar-221/ 
din Pardesüler 2 " 

Trençkotlar 

İngiliz biçimi 
Koatiimler ıs1 /2 ,, 

Cihanşümul marka 

MlNBELBERG 

EMPEBMElBitiZF 

Pardesüler 
271

12 Lira 

• 
~ 
• 

1 

1 1 

L~inci daire su işleri müdürlüğünden J 

İzmir Vilayetinde kfiln Tiryanda deresi telbdili mecra ame-1 
liyatı kapalı zarf usulile ve (20) gün müddetle miinakasaya 
vazolunmuştur. 

1 - Ameliyat (31SO) metre tuliinde kanal küşadından iba
ret olup yaprlacak hafriyat (39000) metre mikabi 'kadardır. Ve 
bunun takriben (SOO) metre mikabi ikaya hafridir. 

2 - Münakasa Teşrinievvelin 22 inci perşembe günü saat 
on altıda İzmir Su İşleri dairesinde iora edileceğinden kapalı 
zarfların saati mezkfire kadar ırnaaııbuz mukabilinde mezkfir 
Müdiriyete tevdi edilmeleri ve yahut taahhütlü olarak posta 
ile göndermeleri laznndır. 

3 - Taliıpler 661 numaralı kanunun tarifatı v~'lıile ve şart
nameye merbut nümunesine tevfikıan tanzim edecekleri teklif
nameleritıi yukarıda yazılı saate kada.r tevdi etmefüii;ler. 

4 - Teklif mektuplan berveçhi ati vesaiki ihtiva 'edecektir. 

A - İmalat Nafia müteahhidi olabileceğine dair (Su İşleri 
Müdüriyetince ıkabule şayan) ehliyet vesiıkalaruu ve 
ya Noterden müsadda!k siır.ı:tlerini. 

B - Ticaret odasının itibarı mali mektubu. 

C - Teklif bir ş;rket mümessili tarafından yapılıyorsa 

Şirk.etin vekaletnamesi aslı veya Noterden müsaddak 

kopyası. 

D -- (2SOO) liralılk muvalııkat teminat _akc;esine ait Mal-

I 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mlitenevvi 

renklerde 

Çevrilebilir 121/ Liradar 
Muşambalar 2itibaren 

Müflon ile gabar 211 / 
din pardeslller 2 n 

ipekli 211/2 '' Mu,ambalar 

Çocuklar için 
İngiliz 41/2 Muıambalan " 

Trençkotlar 81/2 " 
Yünlli 81/2 Paltolar " 

Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto-

lar, kostümler 

muşambalarla Ha-

nımefendilere mah-

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

SULTAN HAMAMINDA 
YERLİ MALLAR PAZARI KARSISINDA 

Sadrlriye Hanında 

Birinci Noter. 
Bir ailenin hukuki ve mali bütün işlerini deruhte eder. 

Emlak ve servetin idaresini üzerine alır. Vekaletname.pro
testo mukavele yapar,icar ve isticar ıkonturatlan tanzim eder 

Telefon 2,1656 

Istanbul Deniz Levazımı Satın Alma 
Komisyonundan: 

190 metre mikabı muhtelif kereste: Kapalı zarfla miina
kasası: 20 Teşrinievvel 931 salı giinü saat 10,30 da. 

3 Cins Solit çekilmiş bakır boru: Açık münakasası: 20 Teş 
rinievvel 931 salı günü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin hizasında gös
terilen gün ve saatlerde kapalı zarf ve açrk miinakasa usulle
cile münakasaları icra olunacağından şartnamesini almak is
tiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasrmpaşada De
niz Satın Alma Komisyonuna müracaatları:. (2778). 

TORK MAARİF CEMİYETİ MÜESSESELERİ: 
Ankara: Ana mektebi: İlk, mektep: İlk melktebe le}'li ta-

lebe alıruır. 
sandığı makbuzu veya hükumetçe muteler Milli bir Ankara: Talebe yurdu: Lise ve Orta meıktep talebesine mah
bankanın niimunesine muvaf 1k kefaletname mektu 

bu. sustur. 
Adana: Talebe yurdu: Orta derecede meıktep talebesine. 

•• •• .....-- n u anınız. utunuzu arrttırır. 

cukların kemiklerini kuvvetlendirir' 

Müdiriyetinin tebliği üzerine 

Ertuğrul Mağazası 

Katı Tasfiyeye 
Bugünden itibaren mecbur oluyor 
Fırsattan istifade ediniz. 

Istanbul Deniz Satın alma komis 
yonundan: 
Kilo 
6000 Kuru üzüm Açık Miinaıkasası 13 Birinci Teşrin 931 S.llde 
6000 Kalem Boya malzemesi AÇlk Münakasası 13 Birinci 

Teşrin 931 saat 14 te 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı Malzemenin hizasında 

.gösterilen gün ve saatte aç1k miinakasası icra olunacağından 
şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ola- ı 
cakların yukarıda yazılı münakasa gün ve saatinde teminatla
rile birlikte Kasımpaşaıda Deniz Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (2644). 

( Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satılık Akar 

Mevki ve Nevi: 
Büyükadada Rıhtım caddesinde 20-22 numaralı, tlstnnde altı 

odayı müştemil üç bap dükık.an. 
Balida müharrer ve adanm mutena bir mevıkiiru:le bulun.an 

emlaık üzerinde Bankamız lehine mevcut ıiıpotektuı dolayı İs
tanıbul Dördüncü İcra Dairesine 12/10/ 931 taırihinde bi>lmüza
yede satrlaoağmdan taliplerin yevmi meı!kurda saıat on altıya 
bda:r 930;'.613 No. ile İcra Dairesine müraıcaat eylemeleri. 

Esas 
41 
87 

101 
219 
Z20 

• • e 

Kiralık 
Mevki ve nev'i Belediye icarı senevisi 

Beşiktaş Hasanpaşa deresi 4 No. bostan 190 T.L. 
Çırpı<:ı 5 ila 20 dönüm tarlalar. Muhtelif 

1 
Byükada Kanıino ıbağ, !bahçe ve iköşk. 500 T.L. 
Çırprcıda 79 dönüm büyük bostan. 600 ,, 

" 2S " ıküı;;ü:k " 312 " 
Beyıkoz Tokat Çiftliğiınde 20 dönüm bostan 100 ,, 
Nişantaşruda Muradiye mııJhallesinde valde bostan 

335 " 
Balada muhatter emıak ıbilmüzayede birer sene müddetle 

kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye miisadif lS-10-931 per 
şembe günü saat on altıda şubemize müracaatları. 

2S2 
2SS 

Ankara Merkez mektepleri muba
yaat komisyonu reisliğinden: 

Ankara merkez mekteplerinin mahrukat, et, ekmek, sebze 

ve kuru erzak ihtiyaç.lan ayırı ayn olarak kapalı zarf usulile ve 

S Teşrini evvelden itibaren yeniden 21 gün müddetle münaka

saya vazedi:hniştir. Talipler şartnameleri görmek ve malfimat 

almaık için Gazi Terbiye Enstitüsü muhasebe memurluğuna 

müracaat etmelidirler. Yevmi ihale olan 27 Teşrinievvel 1931 

SEYRİSEF AIN 

ıı B. 2362. Şube A, Sirkeci M 

dar zade ban 2. 2740. 

MERSİN I'OST ASI 
(ZONGULDAK) vap 

12 Teşrinievvel Faza 
si 17 de Sirkeciden 
reketle Çanaldkale, İ z 
Küllük, Fethiye, A 
lya, Mersin'e gidecek 11 
dönüşte bu iskel 
maada Bodruma da 
ğray,acaktır. Bu post 
yaılruz yük allınır y 
alınmaz. 

12 Teşrinevvel pa 
Bandırma postası yap 
yacaktır. 

13 Tıeşrinevvel Salı T 
zon postası yapılmıya 

tır. 

14 T . evvel 

Çarşam 
günü akşamı Sirkcdd 
hareketle (Zonguldak, 1 
bolu, Samsun, Ordu, 1'i 
son, Trabzon, Sürmene 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için 
keci Yelkenci hamnd 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21sıl 

D. ANAGNOSTOPOtJ 
ve C. SİSKİDİ 

Yunan vapur şirketi 

PİRE - MARSlL Y 
için ""ri ve doğru posta. 

(ANDROS) Lüks vaptı"1 
Teşrinievvel Perşembe günil 
Galata rıhtımnıdan hareketle 
Ginıf yolcu ve eşyayı ticariY1 

rak (PİRE ve MARSİLYA'Y°~ 
decektir. Azimet ve avdet tıi' 
rinde azami tenzilat. Salı günü sabahleyin saat 9 da et, elkmek, saat 11 de s-ebze ve 

saat 14 te mahriııkat ve saat 16 da kuru eirzaık ihtiyaçları için. Umumi acentalan: Galata 
nili Rıhtım Hanında D. Ana 

ve poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O, 
Galata ve Beyoğlu TalJ acerı 

Bütün seyahat acentalıklarıdt1 

teklif mektupları ikaıbul ediLecektir. Miiza!Yede, miinakasa 

ihalat ıkanununa tevfikan taliplerin a'}'ll'I ayn hazırlayacaıklan 

kapalı zarflar üzerine mahrukat, et, ekmek, sebze veya kuru 

erzalktan hanğisine iştirak edeceklerini yuınalaırı: ve !her zarf 

içine münaıkas:aya kıonulan bu maddeye ait muhtelif nevi 

maıhrü:lı:at veya erzakin cümlesine birden fiat vermeleri !lizımıt 

dır. Taliplerin M'dktepler muhaselbeciliği veznesine yatıra<:ak

lan 7,S % nisbetindeıki teminatı muvaıkıkaj:e mak:buzlan veya 

ban'ka mektuplarım ıkanunıun talep ettiği evsaf ve eşkfilde ha• 

ztlayacakları teklif melktuplarıyla beraıber Ankarada san'atlar 

Darüşşafaka müdii 
tinden: 

1 Mektebe pazarlıkla 1000 .,de 
dil 500 adet pamuk fanila goD 
çorap ve 1200 metre 

S - Taliplerin şartname, proje, mukavelename, ve tekli~ 
mektubu suretlerini görmek ve tetkik etmeleri lazımdır. Bu
nun için Ankaırada Sular Umum müdürlüğüne ve İzmirde Su 
İşleri müdiriyetine müracaatları. ' 

mektebinde yevm~ mC2Jkfirda tıoplanacalk mübayaat komisyo-
l stanbul: Talebe yurdu: Yüksek taıhsil talebesine malhsus- nuna vakti muayyeninde tevdi etmeleri ilan olunur. (3040). 

1000 metre gömkkJik beZ 
ton maden kömürü alınacağı<' 
taliıpJ.erin şartna-leri atnı•• 
nümuru:.Je-ri gön:nek üzere ııel 
ve pazarlığa ,iştirak için de ıı 
rinievvel 931 çarşamba günü 
10 da Nuruosmaniyede cefll 
tedrisiyei Wamiyeye müraca11 

(3134). 

6 - Mahalli ameliyatta tetkikat yapmak ve izahat atmak 
istiyen taliplerin Teşrinievvelin 17 inci cumartesi giinü saat 
9.30 da Kuşçuburun istasyonıunda hazır bulunmalan ilan olu-
nur. (2932). 

Hariciye Vekaleti mübayaat 
komisyonundan: 

Vekalet müstahdemini için yaptrrtlacak elbise ve kasıketle

rini diktirilmesi mukarrer bulunduğundan taliplerin nümune

leri görmek ve şeraiti hususiyeyi anlamak üzere her gün Le

vazım Müdürlüğiine ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 

yevmi ihale olan ıs, Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Per

şembe günü saat 16 da yüzde 7,5 teminatı muvakkate veya Ban 

tur. 
Bursa: Kız Lisesi: Leyli ve nehari. 

Bursa: 'Palebe yurdu: Lise ve Orta mektep takbesine maıh-

sustur. 
Çorum: Talebe yurdu: Orta mektep talelbesine mahsustur. 

Bu müesseselere girmedı: isteyen talebe müessese Müdürle
rine müracaat etznelidirJcı-_ 

Deniz Levazım 
misyonundan: 

satınalma ko-

30 ton gaz 27 Teşrinievvel 931 salı günü saat 10,30 da 
Kapalr zarf usulile münakasası icra olunacağından şaırtname
sini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların 
münakasa gün ve saatinde muvaklkat teminatlarile birlikte 

ka rnektuplarile Mübayaa Komisyonuna müracaatları ilan Kasımpaşada Deniz Levazmıı Satmalma Komisyonuna müra-
olunur. (2763). ---------------..c•ıatlaıı,12ll 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Emniyet tesisatı yedek parçalarının ıkapalı zarfla müna
kasası 23/11/931 pazartesi günü saat ıs tc İdaıre merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be 
şer liraya satılmadtta olan şartnamelerde )l'.azrlıdır. 30SS). 

* * * Memur ve müstahdeminin resmİ ellbiselerinin lkapalı zarfla 
miinakasas 26-10-931 pazartesi -günü saat ıs te İdare merke
zinde yapıla~aktır. Tahilat Anıkara ve Haydarpaşa veznele 
rinde iiçec liraya satılmakta olan §artnamelerde )l'.azılıdır. 

(2986) 

••• 
S27S kilo marlcalı çeliğin !kapalı zarfla müna&sasx 23 iıkinci 

teşrin 931 pazartesi. günü saat lS.30 da Aıııkarada İdare merıke -
zindıe yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer lira mu-

KİRALIK HANf:, 
Çemberlitaş'ta Osmatl 

1 matbaası arkasında dört yc>I ~.ı 
zmda denize nezaretli, ııab~ 
iki aileye, doktorlara eh'i(I 
yeni tamir görmüş hane, ~ 
dekiler gezdirecek. Pazarlı 
çin Divanyolunda tramva1 
rağında 117 No. berber r.ı:~ 
fa efendiye . 

AYAl<LARI TERLEYENLE 

HiDRO'-' 
TERİ" KOKUIU OERHAL KESER vuc~f 
ZARAR VERMEZ HER ECZANEdE BUL 
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