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Sigortalı 
Ve 

1lsmel Pş. Hz. bu akşam 
Sigortacı 
Siirt meb'uıu : MAHMUT Macar Başvekilinin sofrasında 

samimi nutuklar teati edildi 
Yunan 
Murahhasları 

U.uml NepiJat " Yazı Miklürii 
lTEM fzZET 

- - .. 

avdet ediyo 
Mübadiller Türkiyede 
yerleşebilirler mi? 

Iktısat Vekaleti tarafından 
1tıkil edilen bir komisyon, yan 
ıııı sigorta tarifelerini yenide9ı 
1etkik etti. Hazırladıfı rapo-
1'\ıııu §U sönlerde Vekilete ve
l'ecek.. Bu heyetin tarifede 
Y.•Pınayı cftitündüfü . ta~ilit, 
llcretlerin tenzili mahıyetınde
dir. Bunun neticesi olarak 
Yangın sigorta kumpanyalan· 
tıın varidatı biraz azalacaktır. 
Bu noksanı telifi için tarife 
ladilitile beraber tatbik edil
llıek üzere sigorta 9irketleri 
llmumi aceotalarma, tali acen· 
ta ve detllHarma prl<etçe '\'e

rilmesi mutat olan komisyon
lar hakkındaki tarife talimat· 
lıanıesiııin daha ziyade kabili 
tatbik bir şekle ifragı, komiı
Yon miktarının yeknesaklığı
nın temini dütünülüyor. Ma
demki yangın sigorta ücretleri 
İçin her tarafta aynen tatbik 
edilecek yeknesak bir tarife ya
ı>ılınıştır; mademki bütün si
gorta kompanyalannca sigor· 
lalar için ayni umum! ıeraitln 
tatbiki mecburidir ,irketlerce 
acente ve dellillara verilecek 
komisyon miktarlarının da her 
!irketçe ayni derecede bulun· 
llıa.sı ve şirketlerin ko~isyon 
tenzilatı namı altında bılvuı-

Heyet bu akşam Peşteden ayr~larak yarın Venediğe 
muv-lat edecek ve Ege ile Istanbula dönecektir 

Elli kişilik heyet 
yarın geliyor 

Yunan gazetecileri de 
beraber geliyorlar 

Mübadillerin seyahati etrafındakj 
itilafın rubu nedir? 

ta tarife tenziline meeağ ve 
tilınemesi de tabii olur · 

Bııdapeşte istasyonıında istilcbalı Kont Karolg, İsmet Pş. H:ı., Macar Hariciye· 
na:ıırı M. Waloo, T•r1/lk Rüştü Bey 

Yıldız sarayında toplanmaoı mu
karr"1' ilOaci Balkan konferanaına 
iştirak edecek olan Yunan del.,e
leri yarın Seyritefainin ''Ankara" 
vapuru ile tehrimize ııelec:elderdir. 

Yunan heyeti 50 murahhaa ve 
mütavirden mürekkeptir. Heyete, 
konferans müzakeratını takip ede
cek olan 10 Yunan gazeteciıi ele 
refakat etmektedir. 

Yunan murahhasları için Bıılkan
birliği cemiyeti tarafından Tokat
lıyan'da lazım ııelcn daireler ;ı.z... 
ettirilmiştir. 

Yunan ırazete müıneHilleri Türk 
Matbuat cemiyetince davet edilmiı 
ol~larından, kendilerine Klariç 
(Olki lıtanhul palaı) otelinde yer 
aynlmıttır. Bunlar a.raaında en ta
nınmq Yunan gazetecileri de bu
lunmakrdc.l ır. 

Bulgar heyeti nıurahhasa11 da 
yakında tebrimize ııeleceiini diin 
telgrafla konferans katibi umunıill. 
gine bildirmittir. Dün Birlik büro
su toplanmıt ve tertibatı bitirmit
tır. 

~~n Birliğin iktısat komiıyonu 
da ıçtıma ederek konferanıa verile
cek pı-ogramını hazırlamıştır. 

Ter1/ik Rüfl,ü Bey fJapurda gırz•tecilere iıahat r1erigor 
Ttvfjk. Rüıtü B ..:ydtn sonra saıa dotru : Asım , Selim, Ahm•t Sülu i 

ve Nı ş' ,. t Jlalil Beyl~r. 

Mürakabe kanununun on 
Yedinci maddeııinde gayri me,- PEŞTE, 13 (Hey'etle giden 
t\l rekabet diye tavsif edilen arkadaşımızdall) - Batvekil 
bazı hallerden bahsolunuyor. lamel p•f& Hz. nin ziyareti 
E:ğer yukarda izah edil~ . ka- münuebetile burada hararetli 

....... Resmi Teblig ~ 
Buırün konferansla alllıadar ko

misyonların bütün azaaı murahhaı
Jarımızın ittirakile konferanı reiıi 
Hasan Beyin riyasetinde heyeti u
mumiye halinde toplanacaklardır 
Bu içtimada konferanı programı. 
kat'i teklini olacakbr. 

Eğe vapuru (10 T. evvel)
Türk - Yunan doetlufuoun 

siyasi ve ikbaadi safhaları kafi 
derecede tebarüz ettirildi. Fa
kat acaba maruf tabirle "So
kaktaki adam,, yani alelade bir 
Yunan vatandatı bu hususta 
ne dü9ünüyor. Buna merak et
memek kabil detildi. Bımun 
için esnafla, tüccarla avukatla 
temas ettim. Bu temuımm hü 
!bası tudur ki alelade Yunan 
vatand11şının nazarında Türk •• 
Yunan dostluğunun nıanuı,mü 
badillerin T ürkiyeye avdetlerin 
den ibarettir. Bizim Atina , .. 
yahatimiz sanki btı mübadille
ri davet mabadile yapılmıthr. 
Bunu mübadiller candan arzu 
ediyorlar. Çünkü ealri memle
ketlerine dönmek anıuıu tabit
dir. Mübadil olmayan Yunanlı 
lar da arzu ediyorlar. Çünldl 

Re cevap verdikten sonra an
lattı: Mübadil olduğunu, Yuna 
nistana geleli "ki memleketi
ne dönmek iıtedifini ve timdi 
artılı bunun bu defaki ziyaret
ten eonra tahakkuk ettiğini an
lattı •e llln etti : rar ve tedbirler tatbik edıhrse, tezahürata devam edilmekte- BÜDAPEŞTE 12 A.A . - Bugün Türkiye Bşvekili lamet Pap 

l'ürk sigorta 9irketlerinin aley dir. Hazret/erile Hariciye Vekj]i Tevfik Riiştü B eyf•ncli Macar Ba§vekili 
hinde olarak ecnebi sigorta Bqvekil ve Hariciye Vekili Kom Karolyi ve Macar Harioiyc Nazm M . W alko Cenaplarile te-

Konferans katibi umumisi Ruten 

lu.ımpanyalarının yapmakta ol- yarın akıam buradan hareket atii eikarda bulıınmak fır.<a tınr elde etmişlerdir. 
dıı:kJarı bu nevi rekabetin önil- le Venedik'e inecekler ve ora- 1 Bu mülakat esnasında Türlciyeııin Pe~tc sefiri Behiç Bey ile Ma-
ile geçilmi§ olur. da hey'eti beklemekte olan E- ·ı caristamıı Ankara elçisi M. Tahy da hazr bulunffııı .~lard r. 
. Türkiye'de ecnebi sigorta ğe vapurun& binecekler ve ga- Mülakatrn hitamında a!jB.ğıdaki resmi tebliğ neşrofunmu~ur: 
Şırketlerine ııenit bir faaliyet zeteciler hey'etile birlikte İs- "Türkiye Başvekili ismet Paşa Hazret/erile Türk/~ Hariciye 
•ahası bırakılmıttır. Ancak tanbtıla avdet edeceklerdir . Vekili Tt!vfik Rüştü Bey/endi, sabık Macar Başvekili Kont Bet-
bıı: faaliyet şeraiti, milli tirket- BODAPEŞTE, 12 A.A. _ Türk h/en ile Hariciye Nazırı M. Walko'nun geçen sene Ankaraya gide-
lerin hayat ve faaliyetlerini devlet ricali terefine Macar Baıve- rek Türkiye Cümhuriyeti hük(imetine yapmış oldukları ziy•r•tl ia-
f~lc:e uğratacak bir raddeye ge- kili Kont Karolyi tarafından veri- de etmek üzero Büdapeşteye gelmişlerdir. 
l~iJemez. Çünkü Milli sigo~ta len ziyafette müşarünileyh şu nut- Bu münasebetle bir taraftan lsm"t Paşa ve Tevfik Rü!j(ü B,,y, di-
?ırketlerimizin inki,afı; Mılll ku irat etmittir: ğer taraftan Macar Başvekili Kont Karolyi ve Ma car Hariciye Na 
ıktııadın inkitafile alakadar- Kont Karolyi'nin nutku zırı M . Walko ara!lmda noktai nazarlar teatisi yapılmıştrr. 
d
1
.11'. Kanun ve nizamlann; yer "Macaristan payitahbnda size • Her iki taraf ta Macaristan ile Türkiye arasmda "'Y"mmünen 
ı ıre ecnebi tirketler için de hofUDedi beyan etmek benim için mevcut olan sağlam dostluğun iki memleketin siyasi ve iktisadi men 

&Yn' I büyük bir mah•uziyet ve derin bir faatlerine tevafuk etmekte olduğunu vebu dostluğun sulh v"SÜk{)n 
1
• ,·" 

ı o maaı tarttır. memnunı'yet t-kil etmektedir.Türk fi .. 
ıd 1 · ··d" • -. mühim bir imi! terki! eylemekte bulunduğunu müuhede ~mi•lerdı'r. are merkez en, mu un· bükıimetinin ve Türk milletinin ı ,.... • 

)etleri, sermayeleri Türkiye- Kont Bethlan ile M. Walko'nun / iki memleketin t•kip etmekte olduğu !tamimi sulh SİY.,,.,ti, nıllte-
de bulunan Milli tirketler; 1930 ıeneıincle Türkiyeyi ziyaretle- madl surette tarsin ve takviyHi her iki hükumetin gsyelerinduı bi- ı l(onfttra11sın toplanacaiı 

salon ~?il zamanlarda büyük terak- rİ esna11nda kendil"1'İne kartı ııöıter ri olan Türk - Macar d01Jtlulw sayesinde son dettcttk kuvvet bul-

k
"l eseri göstermitlerdir. Hal- mek lutfunda bulunınuı olduklan mu,ıur.,, j . . 
ın b ğbet hüsnü kabulün, ı!mdi ıizleri burada, •••••••••••••••••••••••••••.. E .... B .. k~nferaı11 11tı~~arahnın 1 . U §irketlere olan ra • P-te ıehrinde ııörmek terefine, lw ikmal edilmıı olduğunu Turk mu-
erı her gün daha ziyade artı· -• old • ı rahhaılar heyeti umumiyetinde son ) müsteana zevke nail ugumuz ••· 
or • Geçenlerde Hereke men- rada, minnettarlık akisleri hasıl ede dela olarak gözd•n ıeçirileceilnl 

•ucat fabrikası yandı. Bu gibi caıo.:ne emin olabilininiz. söylemiıtir. 

• mübadillerin Y unaniatanda bu
hmmalannı istemiyorlar . 

Bir gün bir Yunanlıdan ao
kak 90rduk. Mükemmel tliriııçe 

- İstanbuldan mektup al
dım, dedi. Ev bile hazırlanmış 
tır. 

Bir Adanalı aenghı Yunanlı, 
Adana vilayetinin bir köyünde 
çıkan meyvadan tatmadıkça ö
lürse gözleri arkada kalacagı
nı, diğer bir Yunanlı da Niğde 
nin bir köyündeki aiaç albnda 
uyumalı cennete tercih ettiği
ni bildirdi. Denilebilir ki mem· 
lek.etimize gelmeleri için müba 
diller arasında umumi bir ta
baasür vardır. Fakat bu YunaD. 
lılarla göril9ürken, bu tehaaaü
riln hlul olduiu derhal nazara 
?rpar. Bu, bir nevi daüuıladır. 
Ve buna bakarak yollar açılır 
açılmaz bir çok Yunanlılann • 

(Devamı Sinci sahiiede) 

'l'az · bi · ,.. _ ıo Balkanlılardan ilk olarak ııele. •Yetlerde zararın tes tı Milletlerimiz araımdaki ruhi ....;. . , 
Ilı" ı~· cek olan Yunan heyetini panak su-. llf"üldür. Buna rag" men fab- kalar, tarihin bizleri ezmit olan . ih 1-

Japonlar Cenevrenin 
sözünü dinlemiyorlar 

r ı..- 1 rette lotikbal için 11t zarat yapı 
L~"lln.ın sigortalı oldug"u yerli merhametsiz tecrübeleri, Türklere .1 h . , 
lllr k 1 Macarlaı· arasında derin ve ananevi mıftll'. Yunan temsı •Yeti de hİ1' 
b 

fır et bir hafta gibi usa ilkte tehrimlze gelmit olan Atina-. ' kardetlik hissi, münasebetlerimizi 
it ınüddet zarfında sigortalı- nm Proiya ıazeteoi muhbiri Mat-

Q ve yekdiğerinin temamen ayru olan 
111. memnuniyetini mucip bir ve milletlerimizi yekdiğerİ:le bağlı

!ekilde tazminatı ödemiştir. bu yan muahedelerde tesbit edilmiş hu- ı 
llıuanıele, §Üphe yok ki, Milli lunan menafii temyiz eden ahenk 

b
11?ktai nazardan iftihara tayan ve itilafı izah eylemektedir. 

l)" !eydir. Şurasını il3ve etmek isterim ki 
Şüphesiz bir sigorta yapıla- bu derin dostluk hisleri, bugünkü 

C. hakiki ihtiyaçlanmızın ayniyeti sa .. 
ğı zaman sigortalının en ev· yeoinde bilhasoa fevkalade kuvvet 

1fel düşüneceği §"Y, bu sigor- bulmuştur. 

ktay~ emniyet altına alacak tir- Bütün cihanda hüküm sürmekte 
etın iyi seçilmesidir. Şu da olan buhran, Türkiye hakkındaki 

:'.'1~tulmamalı ki, tarifeye mu- hayredığumzı arttırıruıtır. Filvaki, 
.._,..f d b" bir adamın dehası, iradesi ve Türk 
i k 1 olarak sigortacı an ır milletinin tükenmek bilmiyen kud- I 
s onto İstemek doğru olmaz. ret ve kuvveti, terakkiye ve cihanın . 

Böyle hareket edenler, yangın ikbsat siyasetinin vesanet kesbetme 1 
h
\>ukuunda ıigortacının tediyat sine bizzarure mini olan temayülfe.. 
\lsusunda çıkardığı müşkü- re ııalebe çalmıştır. 

lit ile, tenzilat tekliflerile mut Asri Türkiye, istikrarın ve ıayin 
laka kar9ılatırlar. Halbuki a • ııayet kıymettar bir unsurdur. Ma-

l 1 · car hükumeti Macaristan ile Türki-
" o an sıgortacı kadar siaorta l • ye araımd8, daima mevcut bulun-
ınm da ellerindeki mukavele • mut olan samimi o3ıtluk bağlannı 

ilin harfi harfine yapılacağın • daha ziyade kuvvetlendirmekle hali 
dan emin olmalandır. hazırda o kadar tedit musibetlere Yukarda Trigestede r1apardan çıkarken, aıalıda solda 

at koşalarına gelirken, sajda at koşularında .. lıitiyoruz ki, tetkikat heye chıçar bulu~. cihanın muılihan~ 
ti taraf nd tarifede yapılm•- ı bir •~rette ınk.ışafına yardım etmıt 
' 

1 an d'l• ku olacagı kanaatındadır. 1 teklif edilen ta ı at!.an .m- Kadehimi kaldırarak dost ve kar-

Hazretleri atideki nutku oöylemiı- kabil miinasebatına hakim olan mü
lerdir: tekabil mcveddet ve itimadın en 

parlak bir delilini tetkil etmektedir 
1>.anyalann kanuni mumessılle 1 des Necip Türk milletinin şeref ve J "Kalbimde heyecan uyandıran 
l'i llıemnun kalmamıtlar .. Bu refahına, büyük milli kahraman bu muhitte ve bu kadar mümtaz 
111" 1 ·ı güzide zevat huzurunda s&z aöyfe .. 
LUllıeaailler aiııorta prim erı e ,Gazi. Muotafa Ke~al Hazretlerinin meğe kalktığım tu anda zatı dcvlet-
""1'aber "d rafı namile şerefme ve .. hhatıne, zatı devletle-
1 ı are mas .. h -''ka h lerine Türk Milleti ve onun büyük 

' ına d' 5 nnın ve mu tereın rt.,- ı nızın ıı - 1. R .. bakk d .. 1 tafl n meblağın, ~en ı • ~a • haline, Hariciye Vekili Tevfik Rüş- ve şeref ı em ın a ıoy emiı 
,.,_ darını karıılamaga kafı ol- tü Bey ile refikalarının sıiı hatine olJuğunuz teveccühkirane sözler-
'"'4tl ı - 1 den dolayı minnettarlrğımı arzetme 
... gını ileri sürüyor ar, O· içerim. · ·•ltn ' · d f ği bir vazife addcderım. 
llııı ıçb'ın e bu idare masra ı- lsm•t Pa,•anın cevabı 

V l;i Buradn bize gö!terilmiş olan 
ıraz arttırılması için e-

(l) Bu uutka cevaben, ismet Pata hüsnü kabul, iki memleketin müte-
evamı 5 İnci sahifede) 

Memleketiınde mu temadiye~ 
kalmaklığımı İcap eden meıgalelc
rin mümtaz •elefiniz Kont Bethlen 
cenaplarının ve güzide refiki me
sainiz fvt. Walko'nun eeçcn sene 
hltfen Ankara'ya yapmıt oldukları 
ziyareti İ C\ de etmek üzere Büdapeı
te'ye gelmek zevk ve şerefinden 
benj §İmdiye kadar mahrum etmiş 
idi. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Feneı 
Galatasaray 
Bu cuma maç yapıia

cağı doğru değil ! 
Dünkü Sonposta refikimiz 

geçen seneden kalan Şilt maçı 
nın bu cuma günü oynanacağı 
nr yazıyordu. Tahkikat yaptılı. 
Maçın yapılmıyacağını öğren 
dik. Çünkü Fener ve Galatasa
n.y bu mesele üzerinde mınta
ka ile henüz anla§mamı§lardır. 

- - -+-----
Cuma 
Ruhsatiyesi 
Eczacılardan alınma

ması bildirildi 
Eczanelerden alınmakta olan ..,_ 

ma ruhsatiye reımi alınmamım hak
kında 11lıhıye vakiletlne müracaat 
etmitlerdi, 

Eczacıların bu müracaatı kabal. 
edilmiıtir. Dün vilayete ııelen bir 
tebliğde belediyece alınan cuma ruh 
ıtabye~j reıminin ec;ıanelendn aJın
mrunası bildirilmiştir. 

Çinlilerin bir hafta içinde tahliye 
talebini de reddettiler 

Şanııarula /Jombartl_d_ ,._,. ft1Wr " solcalc 
orhrlırrı11da at., •filli ]apen -f•rleri 

NANKIN, 12 A.A. - J-•'· 
nm ton notaıma ~ Jaüku.-uım 
hazırladığı cevap verilmittlr. 

Reut"1' muhabirinin aldıiı malü. 
mata ııöre Çin hükümeti bu nota
sında bilhassa Japonların Mançuri' • 
de harp zamanlarında bile miıline 
nadir tcaadiif edilen bir takım taar~ 
ruzlard11 bulunmuı oldukların ı, J11-
pon etyaıına yapılan boygolun Ja
pon hükUmetinin hiç te do:.tane ol .. 
mıyan hareketlerinden iler; gelmiş 
olduğunu ve Çinlilerin istedikleri 
eu·ayı almak hususundaki serbesti. 

ıini Çin hilkiimatinin ilıW vermiye
ceğini beyan etm.ittir. 

Yine bu notada Mançuri'deki va
ziyetin Japonların IOfl günlerdeki 
meydan olnırcuma hareketlerinden 
dolayı ~. kat daha vahinıletliği 
~a~dedıldıkten sonra, Çin hüki.ıme
tının Japon tebaaıının mal ve canı
nı .ko~umakta devam edeceği ilave 
edılmıı ve not ya •u sureti 'h 

• • ".ı e nı a .. 
yet vcrılrruıtir 

"Japon hükumeti harbi milli ıi
yaoete alet ittihaz etmekte devllll'. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Yüz liradan aşağı 
bonolar nakden 

tevzi edilemez mi? 
Bonoların borsaya kabul edilmiyeceği 

hakkında henüz tebliğ yok 
Dün de Gayrimübadillere bono l mil!kül vaziyette kalacak ve mühim 

cevziatına devam edilerek 910 uncu bir kıımı müzayedelere bile iıtirak 
numaraya kadar ııraıı .selenlerdeın edemiyeceklerdir-. Diğer tedbirler 
müracaat edenlerin istihkakları ve- alakadarları tabmin ebnekten uzak. 
rilmiştir. tır. Müzayedede emlak hakiki de-

Ancak 100 liradan aşafı istihkak gerlerken çok ziyade yiiluelecek, 
ların şimdilik verilememesi fakir bu suretle gayrimübadiller bir d• 
gayrimübadillerin şikayetlerini mu- fa daha mutazarrır olacaklardır. 
cip olmuı ve bu hususta hükumete Çünkü gayri mübadiller ıimdi ioti
müracaat edilerek hiç olmazsa 100 fade etmedikleri bonoları elden çı
liradan aşağı istihkakların ve kü- karmak için müzayedelerde istical. 
suratının nakden tevzi edilmesi İ· le hareket edecekler, bina fiatlerini 
çin teşebbüsatla bulunulmuştur. arttırarak itin içinden bir an evvel 

Gayrimübadiller cemiyeti erkli- çıkmata çalıtacaklardır. 
nından bir zat demiştir ki: Balıkeoirden gelen fakir bir gay-

"- Hükumet tarafından bonola- ri mübadil yüz liralık bonodan aıa
rm borsaya kabul edilmiyeceği hak- iı olan iıtihkakını alamadan dön
kında cemiyetimize bir tebliğ yok· meğe mecbur olmuıtur. Alakadar
tur. Esasenbundan mühim bir iıtifa larm bir kısmı büyük borçlar altın· 
de beklemiyorduk. da ezilmektedir." 

Aad mesele gayrimübadillere pa- Dün cemiyete müracaat eden 
ra verilerek sefaletten kurtarılma- bir komiıyoncu ııı liraya bono top
larıdır. lamağa teıebbüı etmitoed• muvaf. 

Bunun için gayrı mübadiller na- fak olamamıt ve layık olduğu ret 
mına senelerden beri toplanan ve muamelesini göı-erek gitmeğe mec .. 
ziraat bankasına tevdi olunan Ana- bur kalmıftır. 
doludaki Yunan emlaki iratlarının Kendiıine bonoların yüz lira 
gayri mübadillere tevzii lilzımdll'. kıymetinde olduğu ve daha aşağı 
Bu yapılmazsa g~ri mübadiller aatılamıyacağl cevabı verilmiıtir. 

İktibaslar 

HAY AT NEDİR? 
Bütün ehemmiyetine rağ

men , hayat meselesi henüz 
halledileceği günün arifesinde 
bile değildir. Maamafih haya
tm mahiyetini hilmediğimizi 
de söylersek, hata etmiş olu
ruz. 

Y aşıyan bir vücuttaki kim
yevi ve hikemi hadiseleri tet
kik etmiş ve etmekte olan a
limler, seneden seneye mevcut 
müşahede ve ketiflere yeni ye
ni şeyler ilave ediyorlar. Bu
gün bir lokomotifin bizim için 
nasıl hiç bir sırrı oyksa, yarın 
da insan vücudunun bir sırrı 
kalmıyacağına hükmedebiliriz. 

Bu in-san vücudunun namü
tenahi bir alem olduğuna şüp 
he yoktur. Fakat hayatın ha -
kiki mahiyetini anlamağa mü
sait bir yola girmek için, şim
dilik vücut makanizmasmm 
ne olduğunu kat'iyetle tayin 
etmek icap ediyor. Bu sahada 
da bir hayli terakki elde edil
miştir. Lakin itiraf etmeli ki 
fen ilerledikçe asıl gaye olarak 
gözetilen mesele, büsbütün ka 
nşmaktadır . 

Elimizi, ateşe dokunduğu
muz zaman, derhal çekiyoruz. 
Bu çekiş, yanığın verdiği ısb 
rap üzerine koparacağmnz say 
hadan evvel vaki oluyor. Bili 
yoruz ki, bu yanan yerden 
sinir kanalı ile nuhaı şevkiye 
giden bir hadisedir. Hatta bu
nun sür'ati de hesap edilmiş
tir. Bu hesaba nazaran, sinir
ler, vücudun her hangi bir nok 
tasındaki her hangi bir hadise 
yi saniyede dört yüz kadem 
siır'atle naklediyorlar. Fakat 
sinirdeki bu aksülamelin neden 
ileri geldiğini bilmiyoruz. Yal
nız şu malumdur ki, kaydedi -
len her hangi bir hadise, trpkı 
elektrik cereyanı, vücut dahi
lindeki bir nakil vasıtasile se -
yahat ediyor. Bu seyahat hara 
ret basıl ettiği gibi, hamızı 
karbon da tevlit ediyor. Llikin 
•İnirdeki bu seyahatin mahiye 
tiu i izah edemiyoruz • 

Bir gün bütün bu tali meıe 
leler halledilirse, hayat deni
len esrarın hüviyeti de taay
yün edecektir. Hayat, canlı
lara mahsus bir nevi hareket 
ve faaliyet hassasıdır. Bu ha
reket ve faaliyet te günlerce, 
senelerce, aylarca kendi mev
cudiyetini muhafaza ediyor . 

Bur.unla hayatı tarif etmiş 
olduğumuza kani değiliz. Zira 
bir tarif dahi olmak gerektir. 
Eğer hayat canlı insanlara 
mahsus bir faaliyetse, Bizleri 
metafizik aleminin labirenleri 
içinde sokmryacak bir faydayı 
haiz demektir . 

insan mokinası 
Hayat hakkında bir kimya

gerle, bir hikmetşinasla, bir bi 
rolojistle, bir pisikologla ko-

- Dailg Mail'den -

nuşalım • 
Kimyager diyecek ki, canlı 

bütün mablUkat Protoplazma 
denilen bir maddeden müte,ek 
kildirler ve hayatm maddi eaa 
ıı da budur. Bu cepheden can 
h bütün mahliikat, kimyevi ter 
kipleri itibarile, birbirlerinin 
ayni demektirler . 

Fakat bu Protoplazma ne
dir? Protoplazma kendi'lle haa 
kimyevi hiç bir maddeyi ihti • 
va etmiyen, karbon, mün.k
keplerinden ibaret zülali bir 
maddedir. Karbon mürekkep. 
leri ise, karbon, müvellidül
ma, fosfor, pota1y01D, sodyonı 
ve kalsyomdan ibarettir. 

Kimyager bt1ndan baıka, 
vücut laburatuvarında hüküm 
süren intizama hayret ettiği. 
ni söyliyecektir ve diyecektir 
ki, insan vücudu her tahribi 
bir imar takip eden acayip 
bir memlekettir. Bu tarife gö 
re, biz zahiren değişmiyoruz, 
fakat vücudumuzun her bir 
hüceyresi mütemadiyen değiş
mektedir . 

Bir fizik alimi de şöyle söy 
liyecek. Nasıl ki makineler kö 
mürü işe tahvil ediyorlarsa . - . ' ınsan vucudu da gıdayı ayni 
şekilde hareket, faaliyet ve 
hararete tahvil ediyor. Hatta 
bazen de ziya ile! 

Enerjiyi bir kalıptan diğer 
bir kalıba sokmak için makine 
ne ise, insan vücudu da odur. 
Yani insan bir makinedir. Fa
kat kömür makamına kaim o
lan gıdasını almazsa, makine 
nasıl durursa, o da durur, yani 
ölür • 

Fizik alimi de insan vücudu 
denilen makineye hayrandır. 
Zira mahrukat noktai nazarın
dan, makineye göre, verdiğ·i 
randıman, daha fazladır. 

Onun içindir ki, bir balık, 
büyük bir trans atlantikten 
daha fazla kabiliyettedir. Çün
kü biri uzuvdur, öteki makine 
dir. Ziyadar balıkların bu ziya 
yı vermek için sarfettikleri 
mahrukat, bir elektrik lamba
sının aynı kuvvette ziya ıçın 
sarfettiği mahrukattan çok az
dır. Şu halde vücut makine
sinin, sun'i makinelerden far. 
kı vardır . 

Hayattı:ı insicam 
Canlı bir vücudun kimyevi ve 
fiziki hadiselere sahne olduğu 
na da fÜphe yok. Bütün bu ha 
diseler, misli nadir bulunur 
bir insicam ve a'henk kanunu
na tabidirler • 

Evet, vücudumuz mütema 
diyen deği§iyor ve buna rağ
men senelerce ayni şekilde ka 
lıyor. Vücudumuz yenileştik
çe, hayatta da yeni inkişaflar 
görüyoruz • 

Şu var ki, her iki keşif ha-
yat hadiseleri hakkında bizi 

Kaçıyor 
Zannettiler 

M. Schacht yarı 
yoldan döndü 

BEKLiN, ı2 A. A. - M. Seha· 
cht, Bad - Harzbourg içtimaı bittik
ten sonra ltalya'ya gitmiftir. 

M. Schacht epey müddetten be
ri birkaç hafta dinlenmek üzere 
Merano•ya gihnek tasavvurunda 
bulunmakta idi. 

Bazı Alman gazeteleri M. Scha
cht'ın alelacele kaçtığını bildirmiJ
ler ve Reicbıbank'ın vaziyeti hak
kında dün efkan umumiyeyi telaşa 
ve heyecana düıürecelc bir takım 
malUınat venniılerdir. Bu haberler, 
bir hayal mahsulü gibi görünecek 
bir takım malumat vermiılerdir. 
Çünkü hükumet mahafilinde M. 
Schacht'ın tevkifi mevzuu bahis de
ğildir. 

BERLIN, 12 A.A. - Bad. Harz 
bourg' daki beyanatının uyandırdığı 
heyecan ve bazı Alman ve ecnebi 
gazetelerinin kendiıinin tevkif edil
memek 6zere ltalya.'yıı kaçtığı id
diaıile bazı fByİalar çıkannaaı ü:ı:e
rine dün alqam saat 18,30 da Me
rano'ya gitmek üzere Bad - Harz
bourg'tan hareket etmiı olan M. 
Schacht, derhal Almanya'ya döne
ceğini bugün telefonla Berlin'e bil
dirmittir. 

M. Schacht, ltalya'ya seyahati
nin birkaç haftadan beri esaıen dü
§Ünülmekte olduğunu temin etmiı 
ve demiıtir ki: Bııd - Harzbourg'
taki beyanatımdan maksat, Alman
ya'nın ..,e bütün dünyanın menfaa .. 
ti namına Almanya' da milli bir hü
kumet vilcude getirilmesi lüzumu
nu ıröstermekten ibaret idi. 

T ediyat bankasının 
Almanyaya yardimı 

BALE, ı2 A. A. - Beynelmilel 
tediyat bankası idare meclisi Reis
chbank'a açılan krediden tediyat 
bankasının hi11eoine düfmÜş olan 
25 milyon dolarlık kısmın gelecek 
4 teırinisaniden itibaren 3 ay müd
detle tecdidine karar vermiıtir. 

Beynelmilel tediyat bankası ida
re mecliıi, bu krediye ittirak etmit 
olan diğer müeneoelerle yani F ede
ral Reıerve Bank ve lıoıgiliz ve 
Franau banlı:alarile bu husuıta te
maaa ırirİfecektir. Bu temastan 
mııluat, bu 3 bmnkanın hi11elerine 
diiten Alman kredilerinin de ayni 
müddetle tecdidini temin etmektu 
ibarettir, 

Beynelmilel tediyat bankaıı mec 
liıi, milli A vuıturya ve milli Y ugoı
lavya bankalarına açdmıı olan kre
dilerin de aynı müddetle temdidine 
karar vermiıtir. 

M. Hooverin projeleri 
LONDRA, 12 A.A. - New -

York Financial News gazetesi, rei
sicümhur M. Hoover'in harp borç
larının yüzde 50 derecesinde tenzil 
edilmesini istilzam etmekte olduğu 
ve tamirat heaabına verilen teslihat 
masraflarının aynı niıbet dahilinde 
indirilmesini istemekte bulunduğu
nu Va§ingtondan aldığı haberlere 
atfen yazmaktadır. 

Beynelmilel gazeteciler 
haysiyet divanı 

LA HA YE, 12 A.A. - Beynel
milel gazeteciler haysiyetdivanı sulh 
sarayında tesiı ve küıat edilmiıtir. 
Bu münasebetle yapılan merasimde 
Felemenk kraliçesinin zevci, beyne! 
milel daimi adalet divanı azası, se
firler ve Felemenk nazırlan hazır 
bulunmuı, birçok nutuklar teati e
dilmiıtir. 

Bulgar Ajansının 
bir tekzibi 

SOFY A, 12 A.A. - Bulgar tel
graf ajansı, Bulgar kral ve kraliçe
sinin Türkiyeyi ziyaret edecekleri
ne dair ecnebi memleketlerde inti
şar etmit olan haberi tekzip etmek 
tedir. 

F enlandiye . altın 
mikyasını bıraktı 

HELSINGFORS, 12 A.A. -
F enlandiya hükümeti, altın mikya
sını muvakkat bir zaman için terket 
miş ve F enlandiya banka1ının iskon 
to fiatmı % 9 za çıkarmışbr. 

Bir kano Bahri 
muhiti geçecek 

LİZBONE 12 (A.A.- Bir 
Alman vapuru, 6 metre 50 san
timetre uzunluğunda bir kano 
getirmiştir. Alman Fritzengler 
bu kano ile yalnz başına Liz
boncenubi Amerika seyahatini 
icraya teşebbüs edecektir. 
........................ ·--·--·-··········--·-
daha isabetli bir yola sevket
mektedir. Şu muhakk ki, ha
yat, atomların alabildiklerine 
raksetmelerinden ibarettir. Fa 
kat bu raksları hiç !aşmıyan 
bir kanun idare ediyor . 

M. Malinof 
istifa etti 

Lubeck 
Faciası 

Muhakeme son 
safhasına giriyor 

iil'UN 
DA&.i 

Bir çok bataklıklar kurutuldu 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Beylik>ıhıradi bataklığııı k1I 

rutulmaaına başlanmıştır. Konya ile Beyşehir arasındaki (t07 
bin metre murabbaındaki ve Beyşehri ile Seydişehir arasındı 
( 220 ) bin metre murabbamda bataklıklar küçük mesai ile kd' 
rutulmuştur • 

M. Muşanuf yeni 
kabineyi 

teşkile memur edildi 
SOFY A, ı2 A.A. - M. Malinof, 

sıhhi sebeplerden dolayı istifa et
miştir. Dahiliye nazırı M.. Moucha
mouff, eski kabine azasından müte- · 
§ekici! olan yeni kabineyi vücude 
getlrmiıtir. 

BERLIN, 12 A.A. - Lubect. 
facıa .. •on safha11na girmektedir. Hayat pahalılıg" ile mücadele 
Lubeck çocuk hastanesi müdürü 
profesör Deycke ile aynı hastane- ANKARA, 13 (Telefonla) - Profesör Jan&en Anka.-adı 
nin iki doktorü bu laburatuarda planın tatbikatı münasebetile bir rapor hazırlamıştır. Bundııl 
ça!ışan kadın bir asistan aleyhinde maada Hahiliye vekaleti hükümet merkezinde hayat pahalıiığJ• 
tedbirsizlik yüzunden adam öldür- ·· d 1 k d'l E k• h " 'I y • h' arasında ve e•"' •· 1 k ·· ·· d d layı ı"ka muca e e ma sa ı e s ıse ır ı e enı§e ır ,,. 
muş o rpa cunnun en o ~ • . . . ... . . .. b'' 
me edilen davanın bugiin tetkikine ıstasyonu ıttısalınde açık pazar yaptırtmak ıçın profesorden 1

' 

Valance Darülfünu- başlanmıştır. ı plan istemi,tir. 
Lubeck haıtaneıine yatırılmıt i Mezkur ~azarlar haftanın iki gününde köyl~ ve es~af paı~· 

n unda bir hadise olan ve kendilerine profesör Gue- . kuracak halk ıate levazımını buradan ucuzca temın edebılecekt~ 
VALANCE, 12 (A.A.) rin ve Calmette tarafından hazırlan 

Darülfünun derslere başlama- mış verem aım tatbik edilmiş olan 
dan evvel maarif nazırının riya çocukların ölmesi üzerine 1930 ma-

yısında Almanya'da ve bütün dün .. 
setinde yaplan merasim esna- yada husule gelen tee13ür ve heye
sında krallık taraftarı ve komi- can henüz hatırla•·dadır. Bu aşmın 
nist talebe darülfünun emininin tatbik edilmit olduğu 253 çocuktan 
söylediği nutuk kesmeğe kal- 75 i birkaç ay içinde ölmüılerdir. 
kışmışlardır , Bu elemli hadise etrafında birçok 

ı;iddetli kalem münakaşaları cere
Pilsudskİ Romanyada yan etmişti. Pasteur enstitüsü ve
BÜKREŞ, 13 (A.A.) _ Ka ' rem haıtalıklarmda mütehassıı ola-

1 rak tanınmıt bulunan ve Guerin • ... 
radeniz sahillerinde birkaç ~ \ Calmette aı;ısmm tesirine tamamile 
istirahat etmeğe giden Pilıuds ' kani olan profesör Deycke'in emir 
ki buraya vasılolmuştur .Bugün i ve istifadesine bu ıeromdan külliyet 
kral tarafmdan kabul edilecek · ti bir miktar tahsis etmiı idi. Bu a
ve öğle yemeğini Sinaia'da yi- şırun zararsız olduğu meselesinde 

1 

yecektir , Almıınya'da fikirler tamamile müt-
tahit değildi. Gerek Fransız doktor 

Yarın Romanya hükumeti, 
!arının tatbik ettikleri uıul ve ge-

mumaileyh şerefine hususi bir rek bu aııyı Almanya'da bu kadar 
ziyafet verecetkir. M. Pilsudı- fazla miktarda çocuğa tatbik etmiı 
di bunu müteakip yanında bir olan profesör Deycke aleyhinde 
tek doltör olduğu halde Car- ıiddetli tenkitler ve muahazele~ yö· 
men-Silva istasyonuna gidecek rütülmüıtür. 
tir , Bu acıklı lıildiıenin uyandırdığı 

1 umumi teeuür ve heyecan üzerine ı 
Madritte papaz ar sıhhati koruma ofisi bu meselenin 
aleyhine nümayiş tetkikine memur edilmiıtir. 

MADRİT, 12 (A.A.) _ Öğ Aynı zamanda dahiliye nezareti, 
bu vak'a hakkında tahkikata başlan 

leden biraz sonra bir çok ame- mannı emretmiş ve müddei uınumi 
leden mürekkq:ı bir grup, mer lik te bir ceza davan ikame etmiş
kezi caddelerde dolaşarak pa- ti. Birçok doktor ve mutehassıs ra
pazlar ve dini tarikatlar aleyhi porları paıteur enotitüsü tarafm
nde nümayişler yapmıştır. Si- dan gönderilen tüplerin iyi bir hal
vil muhafızlarm bir kıt'ası, nü de olduğunu ancak bunların Lubeck 

hastahanesinde ya zehirli basillerle 
mayişçileri hadise vukuuna temas halinde bulundurulmuı, ya
meydan vermeden dağıtmıştır. but ta yanlıı bir surette düzeltilip 

Volta müessesinin ku11anı1mı, olmaktan dolayı bozuı
muı bulunduğunu göstermiıtir. 

fizik kongresi Bu afıyı zararlı bir hale getiren 
hakiki sebepler lıugüne kadar layi-

RO MA, 12 (A.A.) - Edi. ki veçhile anlatılamamıştır. Bugün 
ıon ismindeki İtalyan elektrik yapılmakta olan muhakeme de bu 
şirketinin teşebbüsü üzerine meçhul kalan noktalan tenvir ede
Volta müessesesinin fizik kon· mediği takdirde Lubeck mahkeme
gretıi akademi binasında toplan si yukarda beyan edilen karineler 
mıştır. Açılış celsesinde M. üzerine hüküm vermek mecburiye-

tinde kalacaktır. Mussolini de hazır bulunmuş-
tur . 

İçtimada M. Marconi, aka
demi azası İtalyan ve ecnebi 
bir çok ilim ve fen adamları bu 
lunmuştur. Bunların arasından 
Nobel mükafatını kazanmıs al 
tı alim vardır • , 

lrJandada isyan 
hazırlığı 

LONDRA, 12 (A.A.) 
Daily Herald Dublin' den is tih 
bar ediyor: 

Bir kaç aydan beri müfritler 
bir çok esliha tedarik etmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Memur 
!ar, yakında bir isyan zuhurun 
dan ve bu isyanın 1922 isyanın 
dan daha vahim olmasıdan 
korkmaktadırlar, Müsellah mu 
hafızlar, meb'uslan himaye ve 
müdafaa etmektedirler. Clare 
ve Kerby kontluklarma takvi
ye kıtaatı gönderilmiştir , 

Hükumet çarşamba gunu 
meclise, askeri mahkemelere 
tevkif edilecek asileri sür'atle 
ve kısaca muhakeme ederek 
haklannda hüküm vermek hak 
kım bahşeden bir kanun layi. 
hası tevdi decektir. 

Hindistanda tahrikat 
LONDRA, 12 (A.A.) -

Bu aşının tatbiki neticesjnde ö
len çocukların ana ve babalarının 
müddeii şahsi mevkiinOe bulunma
larına müsaade edilmemiştir. Buna 
mukabil aynı aşının tatbiki netice
sinde bir müddet hastalanmakla 
kurtulmuş olan çocuklann ebevey
ni davaya dahil bulunmaktadır. 
H<ıklarının müdafaasını 14 avukata 
havai" etmiş olan bu ebeveyn, bir 
cemiyet teşkil etmişler ve bir sene 
zarfında birçok içtimalar yapmıılar
dır. 

Muhakeme, gergin bir hava i
çinde başlamaktadır, Çiınkü şika
yetçi ana ve babalar Lubeck cina
yet mahkemesinin mücı·imleri ceza
landirmağa mem.u· bir mahkeme ol 
maktan ziyade bir tıp fakültesine 
ben~emekte bulunmasından ve bu 
muhakemede ceza kanununun tat
bikinden ziyade ilmi ve fenni naza
ri)'elerle iıtigal edilecek gibi görün 
mesinden ıızlanmaktadırlar. 

Filhakika, muhakemenin cereya 
nma tahsis edilen Lubeck jimnaıtik 
salonunun büyük bir kııını birçok 
profesörlerin, doktorlerin, ebelerin, 
hastabakıcılann ve tıp talebesinin 
oturup muhakemeyi dinlemelerine 
tahsiı edilmiıtir. Samiler araıınıla 
Sovyetler birliği hükumetinin ıiha
ti koruma halk komiseri de bulun
maktadır. Şikayetçi ana ve babalar 
galerilerden birinde toplu bir halde 
bulunmaktadır. Bunlar kendilerinin 
ikinci safa atılmış olmalarnıdan do
layı dert yanmaktadrdar. Matbuat 
müntesiplerine tahsis edilen sıralar
da 50 gazeteci bulunmaktadır. 

Ankarada ekmek narhının tesbiti için 
:ANKARA, 13 Telefonla) -Ankara ekmek narhınm en do 

ru bir şekilde tesbiti için belediye riyaseti bir komisyon teş~ 
ettirmiştir. Komisyona İktisat vekaletinden, belediyeden ve ( 
bire borsasından bir aza seçilmiş ve değirmenciler namına ı 
bir zatın iştiraki takarrur etmiştir. 

• 

Macaristan ziyareti ve gaze
telerin kuvvetli neşriyatı 

Macar gazeteleri: "Türk- Macar dostluğu Av 
rupa siyasetinde mühim bir inkişaftır,, diyorl 
PEŞTE, 13 (A.A.) - Pe•ter Lloyd gazetesi, Türk vekillerinin ş 

ne verilen ziyafette irat edile:ıı nutuklara haıreylemiş olduğu batma 
sinde ıöyle diyor: 

Türkiye ile Macari~an arasında gizli veya aleni hiç bir ihtilaf no 
mevcut değildir. iki milletin münasebetleri, samimi ve doılanedir. Miiı 
rek mücadelelere ait tarihi hatıraların tahatturu bertaraf edilirse, Tü 
ile Macariıtan arasındaki doıtan., ve samimi münasebetlerin siyasi eh 
miyeti, telkine tabi ihtisaslar kabilinden bulunmamakta ve hiç bir ihti • 
müessir olmayacağı, bu münasebet tarzıt Avrupa umumi siyaıetinin i 
şafı iizerinde mühim bir ô.mil mabiyetinde bulunmaktadır. Baıvekil Is 
Pqamn Kont Karolyi'ye hitaben vermi§ olduğu cevabi nutuk muhte · 
b, Macar efkarı umumiyesinde minnet ve §Ükran hiılerile kartılanmı 
Kendinden emin olan şeci bir milletin böyle ızıtraplı günlerde Türkiye 
vekilinin nutku ile işitmiş olduğu muhabbet, t"§çi, rabıta ve tasvip SÖ 
hali hazırda mü~küli.t içinde bulunan Macar milletinin hayati kudreti 
takviye etmesine ve müşkülata yalebe arzusunu izhar eylemesine saik 
caktır. ismet Pa~anın. Türkiye ile Macaristan arasındaki münasebeti 
siyaıi kuvvetini gosteren cümleleri hiç §Üpheaiz ecnebilerin nazan di 
ni celp ve tahrik eyleyecektir. Hali hazırdaki siyasi vaziyetin kanşıklığı 
mütemadi saraıntılarııı vücudüne rağmen Türkiye Baıvekilinin atiye 
tuf sözleı-i, daha ımoı'ut ve daha iyi bir istikbalin mevcut oldıığu kana• 
takviye .,ylemektedir. 

Nyocorai Uıjag gazetesi yazıyor: 
iki Türk vekili tarafından irat olunan nutuklarda kuUandan tabirler 

Macar milleti hakkında; milli teceddüdünü nihayete erdirmeğe mu 
olan Büyilk Türkiyenin ittihaf etmekte olduğu selamlar çok ciddi ve 
samimidir. Bu suretle her iki millet ara11ndalci tarihi doıtluk yeniıleıı o} 

yit edilmiştir. Bu iki millet, sulh, sükun ve terakki yolundaki cidalleV' 
aynı zamanda devam edeceklerdir. Türkiye vekillerinin Mac:aristanı .pi 
reti beynelmilel sulh siyaseti İçin de yüksek manaları muhtevi bir bildi 
dir. 

Ticaret ve sanayi odaları kongre~ 
ayın 26 sında toplanıyor 

ANKARA, 13 A.A. -Teşrinievvelin 17 ılnde AnkarJI 
toplanması mukarreı· olan ticaret ve sanayi odalan üçüncü u~ 
mi kongresi, görülen lüzum üzerine 26 tetrinievvel pazartııısi -' 
·nü inikat edecektir. Murahhaslara tebligat yapılmıttır. 

15 Yunanlı gazeteci geliyor 
ATİNA, 13 A.A. - Türk arkadaşlannın davetine icabet 

den 15 Yunanlı gazeteci yarınki çarıamba günü Pireden kaJJıl 
cak Türk Seyrisefain vapuru ile hareket ederek peı•tembe guP 
İstanbula muvaselat etmiş olacaklardır. 

Yeni Bulgar başv.ekili ne diyor? 
SOFYA, 12 A.A. - Yeni baıvekil M. Miıanof Bulgar Ai,ı 

sına beyanatında yeni kabinenin evvelkinden pek az farklı olcll 
ğunu ve bu farkın da meclis reisi M. Stefaııof'un maliye n.ı' 
sıfatile kabineye iştiı·ak etmesinden ibaret olduğunu ıöylemitı' 
Başvekil dahili ve harici siyasetinde temamen evvelki kabindı' 
hatlı hareketini takip edeceğini ilave eylemiıtir. 

Alman vapurları Rus limanlanna uğramıyor 
BERLİN, 13 (A.A.J- Sovyet limanlarına ujtrayan AIJll~ 

vapurları tayfası arasında grev propaııandaıı yapıldığından dJ 
yı Hamburg vapur kumpanyaları Sovyet Rusyaya hiçbir v•P' 
göndermemeğe karar vermiılerdir. 

Muhtarların içtimaı Ankarada otobüs i~ 
ANKARA, 13 (Telefoııl' 

- Ankara otobüs i&inin belJ 
ye tarafndan deruh;e edile..J 

iıletilebilmesi için tetkikat f' 
pdmaktadr. Bu hususta bir~ 

ANKARA, 13 (Telefonla) 
- Halk fırkası vilayet mer
kezinde Ankara mahalleleri
nin ihtiyaçları görütülmüş ve 
Ankaranın bütün muhtarları
nın önümüzdeki cuma günü 
Halk evinde bir içtima aktet- nebi fabrikas ıile temasa ıeÇ' 
meleri makarrür etmittir. 1 ceği anlaşılıyor. 

Geceki cinayet 

Daily Mail gazetesi Keşmirde 
yerli ahali arasında yeniden 
kargaşalıklar zuhur etmiş oldu 
ğunu yazmaktadır. Gulgam'da 
mecusi mabedine hücum edile
rek mukaddes tasvirler tahrip 
edilmiştir. Kundakçılar meş
hur Koupere mabedine 3 defa 
hücum etmişlerdir • 

Bu sabah açılan ilk cel•ede mu
hakeme usulüne ait bir ta.lam mü

nalcaşalar ve hadiseler olmuştur. Bu 
münakaşa ve hadiselerde Brüning 
hükümetinin çıkannış olduğu ka
rarnameler batlıca rolü oynamakta-
dır. Davacı ana ve babaların avu- B. o·· 1 .. b. 1 r 
~.~ı:;.de~\~::ı":~~::.:d:kto~!:: ır u, ır yara 1 va 

Bir tasfiye kararı 
PAR1S, 12 (A.A.)- Comp 

toir de Lyon Allemand müesse 
sesinin tasfiyesine karar veril
miştir. 

M. Grandi Berline 
gidecek 

ROMA, 12 (A.A. )- Gio-r 
nal d'İtalia, M. Grandi'nin bu 
ayın 25 inde Berlin'e gideceği 
ni yazmaktadır • 

kuya düfmüt gibi görünerek muha- k e 1 d k 
kemenin tehirini istemittir. Avu- atı e açtı 
kat, bu talebinde ceza muhakeme. 
leri usulünü baıltletdiren altı teşri. 1 
nievvel 193ı tarihli kararnamelere Dün gece Kasımpaıada bir cina- Dişarıda ba§layan bir ağız kav~ 
istinat etmiı bu kararnamelerin lü- yet olmuş ve bir adam ölerek, diğer cinayetle neticelenmiş ve SüleY"'.ıı 

hali d · . biri de yaralanmıtbr. Seyyar pazar- sustalı çakm ile Kamili a~ır sur<" .. zumu n e ıstınaf davası açmak - ıiif 
ihtimalini ve imkanını ortadan kal- cı Erzurumlı Garip, Seyrisefain kö- yaralamış, Garip'i de öldürmüt 
d d • d mür amelesinden Kamil, ve gene Vak'ayı müteakip, Süleynıa~,, 
ır ıgını ve avarun temyizi için ı P' 

ancak Leibzig ali mahkemesine mü kömür amelesinden Süleyman, üçü rar etmiştir. Ceset muhafaza a ~--
• Lo birlikte Kasımp8Jada bir meyhane- alınmış, yaralı da hastahaneye il' racaat ım .... nıru bırakınıt oldu· n . · 

söylemiştir. Bu iddiaya mut.:'bir de ıçmışler ve dışan çıkmışlardtl'. dırılmıştır. 
maznunların avukatları yukarda 

1 zikri !!'eçen kararnameden me§ru dir. Bütün günün bu muhtelif bil- 1 
ve dogru olduğunu ileri sünnüşler- diselerin tasfiyesile geçmesi ve asıl 

davaya yarından evvel başları•"" 
ması muhtemeldir. 



... 

, 

-
Ekonomi 

ihracat işlerinde çok 
teyakkuz lizımdır 

Hariç memleketlerin a~val~ göre 
aldıkları yeni te~bırlerı . 

Öğrenmek ve bilm=~=:: .. ~hbe~ 
lngiliz liraaının ıukutundan '!"'" kooDİl,-ı lotanbul'cla .--
husule gelen gayritabiilik eliaa bir owııi aço!maımı faydala,• ~tti 

il olmamiıtir. . di e muaur oldulunıı ~ _:erm'fti.cliııBdu 
ihracat ofisi mevcut iktıoa v ........,. ıa..,.-uf _.,.... - • 

ıli buhran içinde ~:tç~~ ne teoir boralrtıiı ==in oı--ı.-
. · · n te _,._ la L-L- &--"- t• veya ' vazıyebnı naza bliii .,... • .,.., ..,.... 

11 ihracat tacirlerine fU te bu yarde açılmalı lPa wrilmİf bir 
•derrni,ıir: _,._

1 
d · tidat ...,_ ela yo1ctar. 

'Avrupada son ·;;...";". e .ıı: b• Pamuk istihsallbnın 
'n iktıaadi bubran do Y' bm 
~ıimet kendi manleketind~di, tahdidi meseleli 
o ihracının , men'i veya ..:..--ı.lr 
al'b tahdidi veyahut •-:-
;..:; .'.Wn tezyidi gibi Türk ibra· 
Çlll:I yakından ~~ '.'."Bn Lv__· 
ac:atçdarmuzm pnu ıunune aa 

·dar olma•• lazım gelen kararlar 
haz ediyor. ihracatçılarımızın fa 
•da dikkat ve teyakkuzla İt gÖr· 
lerini ve mal gönderecekleri m
etlerin ittihaz ettikleri bu karar
ı lstanbulda Dördüncil Valcıf han 
ihracat Ofisine müracaatla öire 

rek ona ıöre muamelede bulunma 
·ı ehemmiyetle tavboiye olunur." 
Bu suretle ihracat ofiıi ihracat 

:irlerinin en büyük bir müfkülü· 
halletmit olmaktadır. 

cıiban İngiliz liraaınm ıukutu . 
:ısadiyabnda, müteamil tedıya 
idelerinde bir çok tahavviil husu
getirmiş ve getirmektedir. 
Bu cümleden olarak ıimdiye ka· 

r bütün tediyat ve muamelelerin-
lngiliz lirasını ~ tu~ ?"kli· 

ı şirketleri bu şekli cleğiıbrmek 
>cburiyetinde kalmıtlıırdır. lıter
tİn sukutu üzerine tahaı•ul eden 
.ziyet karımnda vapur tirketleri 
tına rücu etmitlerdir. 
Cenubi Amerika ve Afrika ara-

1da seyrüsefer eden şirketler tedi
,ııa albn ve doları kabul ebnişler
r. Şimali Amerika ile Avrupa ara
nda vapur işleten şirketler iıe bu 
ısusta müzakerededirler. 

Memleketimiz için şayanı dikkat 
an hadise Türkiye ile Almanya a
sında vapur işleten Doyçe Levent 
ıpur şirketinin navlunların Dolar 
asına irca etmesidir. 
Diğer taraftan dikkate şayan o

n bir nokta da son günlerde Tür
ye' den Almanya' ya teklif edilen 
ıhire fiatJerinin Floren esaıı üzeri
' olmasıdır. 
Yunaniıtan'da kuru meyveleri 

olar ve Markla arzetmelğe batla-

ihracat ofiıinhı IOB aldıtıı mal6-
- nazaran, pamuk fiatl.u.i tut· 
ımk için iatihoalin t.ı.dicli yolunda 
müıt.ı.ııil memlekatlerde baılayan 
fuliyet devem etmektedir. 

Amerika'nm Miıiıi~. bilkômetl 
bu vadide çok ileri ııitmit ve 1931 
Mneoİndekİ paımuk _.;yat ......... 
nuı yüzde yetmitlniıa ··~ '"?. 
elril,,,.,,..jne karar ••mat": .. Bir
bç Mfta ... v.ı de Telmas .b~ 
ti bu tanda bir ............... -. 

Bunıı mukabil Bulpril~ .• pa 
muk ariyabnm ıırttmlmu• JPll ted 
birler alınmaktadır. Bulgar dnat 
nearet:min bimayeei altında pamuk 
ziiraile m.,...ucıat fabrikaları anam
da bir itilif huıule getirilmeoi lçin 
miizalıere cereyan etmektedir. 

Bulaariıtan'ıa önömüMeld ıene 
plllllllk iotllısalitmı 14000 - lraa 
eclecefi tahmin edilmektedir. 

ihracat mallarımızın 
son vaziyeti 

Bllflıca ihracat maddel~ia 
son vaziyetleri ıudur: 

Arpa: Şimali Amerika, Kanada 
ve Avrupa'nm arpa iatihoal eden lu 
ıunlarmda bu oeneki mahıul geçen 
oeneye niıbetle azdır. Dünya arpa 
isıihoalitı ıeçen •ene 24 milyon toa 
iken bu ıene 18,5 milyon ton tah
min edilmektedir. Bu itibarla arpa 
fiatlerinde tereffüe intizar edilmelı:

tedlr. 
Yapağı: Fiatlw sabit kalmakla 

beraber muameleler arlmlftır. 
Ozüm: Piyua iyi Ye t.-.ıffua. 

meyyaldir. Yeni mahıul netice iti
berile müıterileri tahmin etmekte
dir. 

• 

Belediyede 

Üsküdar 
Tramvayları 
Bugün çift hat meıe

lesi görüşülecek 
Oakiidar tramvayları ılrbti 

umumt idare hey'eti bugün fev 
kalide bir içtima yaparak hat 
tm çift olması meaeleaini mü 
zakere edecektir. Bu içtimaa 
belediye fen itleri müdürü Zi
ya Bey de i9tirak edecektir • 

Fakat hattın çift olabilmesi 
için lizım gelen tahsiaat yok
tur. Çift bat ameliyesine bahar 
daa evvel bqlanamıyacağı an
lqılmaktıuhr. 

Seyyar satıcılar bir 
araya toplanacak 
Eminönü kaymakamlığı, 

mmtaka dahilindeki seyyar sa 
bdan bir araya toplamağa ka 
rar vermittir. Bunun için ana 
aramaktadır. Mahmut pqada 
yollan kapayan seyyar satıcıla 
rm da bir araya toplanmasına 
kanır verllmiı tir . 

Köprü kulübelerinde 
acaip manzaralar 
Köprünün iki bqmda yeni 

da. lnta edilerek kiraya veril
mekte olan gitelenle mukavele 
ye muhalif bazı §8Yler sablc:lı
ıı nu:arı dikkati celbetmiıtir. 
Buralarda meırubat ve saire 
aablarak bu kulübelerin kirlen 
mesine sebebiyet verilmekte
dir. Keu. bazı müakirat rek 
limları da büyük levhalar ha 
linde bu kulübelerin Üzerlerine 
konmaktadır. Belediye kulübe 
!erin kiracılarına mukaveJ&. 
ye riayet etmelerini bildirecek
tir • 

T a,delen tesisatı 
Üıküdar kaymakamı ve be

lediye reisi muavini Hi.mit B. 
dün T aşdelen suyunun mem
baına ıriderek yeni yapılan tesi 
aatı tetkik etmiılerdir . 

Otomobillerin boya 
meselesi 

Belediye, taksi otomobille
rinin boyanması mecburiyeti
nin kaldınlma11 için ıoförler 
tarafından vaki müracaab na
zan itibara almıtbr . 

ıııtır. 

3eynelmilel sergi için 
bir karar y~k 1 

1 ncir: Yeni mah•ul bu ıene Ham 
burı piyaıaımda geçen ıeoeden ev
vel arzedilmiıtir. Yani mahsul det-
hal oatılmııtır. 

Fmdık: 1'.'iyaıa .-ilam ve tenıf- ' Bu mecburiyet yerine sade-
fua meyyaldir. c:e takaiye mahsus sarılı siyah· 

Dünkü akşam gazetelerinden bi
Milli ikboat ve tasarruf cemiyeti

İn lstanbulda açacağı beynelmilel 
•rgiye Çırağan sarayının tah.U e
ileceğini ve banun için bir anonim 
:rket teşkil edileceğini yazıyordu. 

Bundan bir. müddet evvel Tica· 

Yeni iş 
Kanunu • 
Başlıca hangi esaslan 

ihtiva ediyor? 
Yakında B. M. Meclisinde mü

:akere edilecek olan yeni İ§ kanunu 
ırojesi temamen bazırlannııflır. · 

iki kısım ve on bet baptan mÜ· 
·ekkep olan bu kanun projeıine bü
rük bir ehemmiyetle hazırlan.mJftır. 

Aldığımız malUmata nazaran, it 
canunu layihası bilhassa ite ahnına 
ratı ve ite girme hakkındaki §Brl· 

\arla iş müddeti ve it vaktini tayin 
eden hükümleri ihtiva etmektedir. 
Çocuklar ve kadınlar ve gece mesai 
si hakkında ehemmiyetli hükümler 
bulunmaktadır. 

Layihada istirahat zamanları i
çin bir faod ayrılmıfbr. lı günleri 
istirahat saatleri, hafta tatili, gebe 
ve emzikli kadınlann istirahati nok
taları tasrih edilınektedir. 

Layihada işçi ücretleri, itçilerin 
uğradıkları kazaların mes'uliyeti, 
iş kazaları mecburi sigortMı, mesle
ki birlikler, İşçi yerletfirme evleri 
teşekkülüne ait fasıllar vardır. 

işçilerle iş sahipleri ara~mda 
müşterek iş ihtilaflarının sureti hal
li ve greve teşvik memnuiyetine 
o:lair hükümler mevcuttur. 

Tekaüde sevk 
Askeri Divanı temyiz reisi 

Ferik Galip Paşanın tekaüde 
sevkolunduğu haberi alınını§· 
hr. 

Antimuan talep 
ediliyor 

Almanya'da bir müeıseıe Ofiıe 
müracaatla memleketimizden anti
muan madeni almak iıtemittir. Bn 
müeosese ayda 25,000 ton antimuan 
alabileceğini bildirmektedir. 

1 Musevilerj 
Davet 
Musevi cemaati pro

testo ediyor 
Bazı ecnebi gazeteler Tür

kiye Musevilerinin İspanyaya 
davet edildikleri ve gitmeleri 
mevzuu bahsolduğunu yazmak 
tadrr. 

Musevi cemaati bu fayialan 
çıkaranları protesto etmekte
dir. Tanınmıt Musevilerden 
şair İsak F rera B. demittlr ki: 

- Türkiye Musevileri böy
le bir sey"'1ati hayallerinden bi 
le geçirmezler. Bunlar İapan
yol propaırandaaıdır ki, Türki
ye yahudilerinde kat'iyyea ma 
kes bulmamıtbr. 

Türkiye Muaevileri kendile 
rini Türk <".amiası haricinde ad 
detınez ve Yahudi denilmesini 
hakaret sayar . 

İspanyolcayı bilmekllfimiz 
hissen çoktan veda ettiğimiz 
topraklara avdetimizi mucip 
olamaz. Hem bu propaganda 
meseleai bugünün meılesi de
ğ·;Idir. Biz daha beşikte iken 
lsp;anyollar bu propagandayı 
yaparlardı. Biz Türküz ve da
ima Türk kalacağu:. Bununla 
iftihar ederiz. Türklük içinde 
ayrı bir caıjıia olamaz ve bu gi 
bi propaganda neşriyatı Türk
lük aleyhinde olduğu için nef-

d . 1 
retle protesto e enz .,. 

lı renklerle itaret teridinin yap 
tırılması toförler cemiyetine 
bildirilmittir. 

Bu boyama i,i her otomobil 
için 10 liraya mal olmaktadır. 

Müstakiller resim 
• • 

sergısı 

Müstakil ressam ve heykel
traılar birliği betinci reaim ser 
gisinin teırinievvelin yirmi be: 
şinci pazar günü İıtanbul eakı 
türkocıağı binasında resmi kü
şadı yapılacaktır. Sergide yüze 
yakın eaor teıhir edilecektir. 
Sergi bir ay müddetle umuma 
açık bulundurulacaktır. 

Mısıra giderken 
Dün Seyrisefainin M111r pos 

tasIDI yapan İzmir vapuru için 
de Mısrr hanedanı krallsine 
mensup Şerif Ali pafa ile premı 
Halim Beyin bulunması hasebi 
le, Türk ve Mısır bayraklan çe 
kilmittir • 

Şinasi Ôzdemir Bey 
Ankara lı bankası memur

lanndan olup bundan iki sene 
evvel İt bankası tarafından 
bankacılık tahsili için Ameri
kaya gönderilen Şinaai Ozde
mir Bey evvelki gün avdet et. 
mittir. Şinasi Ozdeınir Bey 
Nevyork Darülfünununda bey
nelmilel, ticari ve bahri banka. 
cılığı öğrenmiş, diğer taraftan 
da Amerikanın en meş'hur ban 
katarından The Chase Natio
nal Bank'ın bütün şubelerinde 
de stajını ikmal etmiştir. Anka 
raya ,avdetinde varlığını göste 
receğine şüp,he etmediğimiz Şi 
nasi Özdemir Beye tam bir mu 
vaffakıyet temenni ederiz. 

aya 
Mahkemelerd• 

• • 
ispenç lsmail, bu 

lsmail mi? 
Parası çalınan; hırsızı tanıyor 

Ali oğlu İsmail bir sirkat 
iddiasile maznuneı: mahkeme
ye sevkedilmitti. Davacı Yu
nus isminde ihtiyar bir kayık
çı idi. Mahkeme ıei~i maznun 
Ali oğlu İs maile sordu: 

- Adın ne senin? 
- Ali oğlu İsmail! 
- Sen bu Y wıusun parasını 

çalnutsm •.• 
İsmeil, birden abldı: 

Y anlıt efendim. 
- Naıd yanlıı? 
- Aradıkları adımı ben de-

lilim de .. 
- Adın Ali oğlu İamail değil . ., 

llll • 

- Evet •• 
- Unkapanmda da oturuyor 

sun? •. 
- Evet .. 
- O halde tamam.. 
İsmail, tekrar itiras etti: 

- Aranılan İsmail ben detf 
lim efendim •. 

Okunan dava evrakında "İa· 
penç namile maruf ı.-n .. den 
bahsediyordu . 

Reis sordu 1 

- İapenç te elerler mi aana T 
- Hayır beyim.. lıpenç İs-

mail baıka11dır.. Davacı Yu
nus ta meğeree hırsızı tanımı
yormuf •. 

Mükerrer 
Vergi alanlar 
Dört memıır hakkında 
muktezi muamele yapıldı 

Eminönü Milli.ye ıahıil şubeıin
de alınan mükerrer verıi meseleoi 
hakkındaki tahkikat ikmal edilmiı· 
tir. 

Bu tahkikat netieeoinde ilci me
mur tasfiye edilmit, iki memur da 
vekalet emrine alınrıuttır. 

Alman 
Alimleri 

Bu akşam şereflerine 

müsamere veriliyor 

Şehrimizde bulunan Sebiller alca 
demiıi aza11ndan mürekkep seyyah 
kafi~i dün büyük canıileri ıezmit· 
lerdır. Bu aktam bu seyyah kafilesi 
totonya Al-n klübünde bir müoa
mere ve :Iİyafet verilecektir. Alınan 
alimleri yarm Sofyaya hareket ede
ceklerdir. 

Seyyahlara Mi11 Battiıti Annet
te isminde bir lnıiliz kadın ıazete
ci de refakat etmelctedir. 

Bu gazeteci İngiliz • Alına har 
münasebatını tetkik ebnekted~ 1 

-----....:=:.::: ır. 
iki Çek ressamı geldi 

Maruf Çekoılovak r-·---• 
dan 

-.......,arın-

M. Jauf Svoboda ve Kare! 
Maravek huauıi bir otomobili A . 

d eh". e v rupa an t rımıze gelnıişlerd" 
Çekoılovakyalı reısamı ır · b 

.. A kara h ann a-gun n ya areket ~eı . 
mıohtemeldir. ....., erı 

M. Güıtav Strubit isntinde bir 
Alman ıportmeni de refikaıil bi 
lilde otomobil ıeyalıatı yae ~ 
ıehrinaize ıelmittir. par 

Eczacılar bugün 
toplanıyorlar 

Eczacılar cemiyeti idare h t" 
bu 

.. . et _,_, eye ı 
gun cemıy enu1nının iıtirakile 

fevkalade olarak toplanacaklard 
Bu içtimada. fa~~koloklarla ~r-

letmek mesele11 goruıülecek • • d"l ve nı-hai karara rapte ı ecektir. 

•ım••;:~::~:;;:~-·i-
Haseki caddesindeki 

ahırlar 
Bilmem işiniz dütüp te Ak. 

sarayın Haseki caddesinde 
biç geçtiniz mi? Bu cadded: 
müteaddit ahırlar vardır. Bu a
hırlar muhitin havasını bozd . 
Ku gibi, her sabah ta hayv:n 
gübrelerini caddeye döküyor
lar. Bu caddeden geçmek çok 
mütkül olduğu kadar da burale 
n bir mikrop yuvasıdır. Beledi 
yenin ahırlar hakkındaki nizam 
namesi acaba gübreliğe dönen 
bu caddeler için kabili tatbik 
değil midir? 

Aksaray karil erinizden 
Nadi 

- Paranı bu mu çaldı? di
ye sorulunca batını iki yana 
sallayarak : 

- T oğrusu diyemeyrim bi 
teY·· 
Gözüm görmeyir beyim.. Di

yiler ki budur ... 

Mahkeme ıahitleri dinledik
ten sonra buna dair kararını 
verecektir. 

Hüseyin Cahit,Müştak 
Beyler aleyhine dava 

Evvelce bir tirkette ortaklık 
eden Hüseyin Cahit ve İsmail 
Müttak Beyler aleyhine, üçün
cü ıerik olan Refet Bey namm 
da bir zat tarafmdan birinci ti 
caret mahkemesinde bir dava 
ikame edilmittir. 

Refet Bey, Cahit Beyin bir 
çok noktalarda mukavele hil&
fma hareket ettiiiııl ve kendi
sine ait bazı hisselerin Yerilme
diğini iddia etmektedir. Bu id
daya göre tirketin D. Demir 
yolları idaresinden de 100,000 
lira alacağı vardır. 

Mahkeme salxk §erikler a 
rasında çıkan bu ihtilafları tet
kik ederek karannı verecektir. 

Sekiz bin lirayı 
Zimmete geçiren 

Gaziantepte yakalandı, 
baraga gönderilecek 

Yerli mallar pazan vezneoinden 
8000lirayı zimmetine ıeçirerek orta 
dan kaybolan veznedar Refik Nuri 
Bey, haber aldığınuza göre Gazi An 
tepte yakayı ele vermİftİr. Refik Nu 
ri Bey, 1 ıtanbula sevkedilmek üze
redir. 

Sütçüler 
Arasında 
Cemiyet idare lıegetl dlln 

toplanamadı 

Sütçüler cemiyeti idare hey 
eti dün ekseriyet olmadığı için 
toplanamamııtır. Cemiyete da 
hil olması lazım gelen müıtah 
ıiller sütçü esnafile aralarında 
ki ihtilaflar dolayısile cemiye
te uğramamaktadır. 

Sütçü esnafından bir k11mı 
nın, İstanbul civanndaki köy
lerden ve hatta Edirneden ge
len sütleri satmaları inekçile
rin ıikayetlerini mucip olmak
tadrr. Bu sütlere bir hayli su 
katıldığı ve kaymaklarının kıs 
men alındığı söyleniyor . 

Cemiyet azasından biri, bu 
vaziyete belediye memurları
nın lakaydisi sebep olduğunu 
sütlerin esaslı bir kontrola tabi 
tutulmadığını söylemittir. 

Turing klüpte bugünkü 
içtima 

Turinı klüp idare heyeti bugün 
toplanacakbr. 

B~ içtimada Avrupadan seyyah 
celbi ıçin tetkikatıa bulunan klüp 
reisi Retit Saffet Beyin• raporlan 
tetkik edilecek ve Balkan konfe
ransı için bir rapor hazırlanacaktır. 
Bu raporda, paoaportların vizeleri 
ve gümrük muayenelerinin leshili, 
tu~izm iıleri!e vazifedar olarak se
yahat edenlerin meccanen vesaiti 
nakliyeden iıtifade ebnelerinin te
mini meıeleleri vardır. 

Spor 

Ankara lik maçları 
Ankara futbol heyetinden: Bu 

hafta icra edilecek lik maçlaro ber
veçhi atidir: 

Cebeci sahasında: ikinci takım· 
lar .. 

Alay 189 · lmalab harbiye 10,30 
da hakem Mübarek B. 

f,tiklô.I oahasında: 
Alay - Gençler Birliği 13,15 te 

hakem Kamil B. 
imalatı harbiye - Çankaya 15, 15 

hakem Sedat B. 

Maarifte 

Gazetecilik 
Mektebi 
Divan bugün esasla

rını hazırlayacak 

Darülfünun divanı bugün 
içtima edecektir. Bu içtimada 
bu sene açılacak gazetecilik 
mektebi hakkında kararlar ve
rilecektir • 

Selim Sırrı Beyin 
bir konferansı 

Maarif vekaleti baımüfetti· 
ti Selim Srrrı B .dün alqam 
Kız muallim mektebinde saat 
altıda ( Cümhuriyet idaresinde 
muallim) mevzulu bir konfe
raDll vermittir. Konferansta bir 
çok muallim ve muallim nam
zetleri hazır bulunmuıtur. 

Konferans bir saat kadar 
ıürmüt ve Selim Sım B. yeni 
muallimin ae gibi vazifeleri ol 
duğunu letrih etmiıtir. Konfe 
ram alkıılarla hitam bulmuı
tur. 

Adliye müsteşarının 
tetkikab 

Bir müdclettealıeri telırimizde bu
lunan Adliye müıtepn Ferit Bey, 
daha bir hafta ıelırimiacle kalacalc
br. 

Avrupa konvansiyo
neli dün gecikti 

Dün Avrupa konvansiyonel 
treni, makine.inin Kulelibur
guda bozulmaaı yüzünden 4 
saat teehhürle gelebilmiıtir. 

Ordu valisi 
Ordu valiliiine tayia edilen Na

m B. Ankaradan tehrimize gelmit
tir. Nazif B. perıembe günü ordu
ya hareket edecektir. 

Mübadelede 

Heyeti 
Umumiye 
Bugün öğleden evvel 
saat 11 de toplanıyor 

Muhtelit mübadele komisyo 
nu hey'eti umuıniye.i bu sa
bah on birde bitaraf delege M. 
Andenon'un riyasetinde topla 
nacaktır. 

Öğleden sonra da bütün 
ihtilaflı emlak meselelerile 
meıgul dördüncü büro iki bi
taraf delegenin ittirakile içti
ma edecektir. M.Anderson dün 
bir muharririmize demittir ki: 

- Hey'eti umumiyede ko 
misyonun büronun SOi\ iki haf 
talık mesai raporan tetkik edi 
lecektir. Dördüncü büro içtima 
ında ise bitarafların hakemliği 
ne havale edilen meseleler mev 
zuu bahsolacaktır. Bu itleri 
sür'atle intaç için büro haftada 
iki defa toplanacaktır. Bitaraf 
ların hakimliğine tevdi edilip 
te henüz 'halledilmemit altı me 
sele vardır . 

Bunlardan son ikiıi ftrarf 
olduktan bildirilen iki tabsa a
ttir ki, mahiyeti itibarile birçok 
tetkikata lüzum göstermittir. 

Maamafih bütün bu ihtilaf
la~ ni~ayet bir ay arfmda intaç 
edılmış buluncak, komisyonun 
diğer itleri de bir kaç ay içinde 
tesviye edilecek ve komisyo
nun mesaisi hitam bulacaktır.,, 

Yunanlı oldukları iddiasile 
komisyona müracaat ederek i
adei emlak talebinde bulunan
ların dosyaları bitaraf delege
ler tarafından tetkik edilmek
tedir . 

Mübadele itilafnameaine gö 
re, bunlar Yunanlı addedilmi
yeceğinden haklarında ret ka
ran verilmesi beklenmektedir . 
İtilafnamedeki "Domicilie,, ta
biri mütemekkin demek oldu
ğu için itilafname mucibince 
14 teşrinisani 1913 tarihinden 
sonra memleketimizden ayrı
lıp Yunanistana gidenleri da
ha ~vvel Yunanistanda ikamet 
etınış addetmeğe imkan olama 
dığı ve Türk noktai nazarın 
itilafnamenin sarahatine is7 
nat ettiği beyan edilmektedir. 

1 

lnhisarlarda 

Amerika da 
Türk tütünü 
Müracaat eden grupla 

mutabık kalındı 

Tütün inhisar idaresi ile 
ıimali Amerikada Türk firma. 
sile sigara fabrikası açmak iı
tiyen sermayedar grup arasın
daki müzakerat itilafla netice
lenmittir. 

İnhisar umumi müdürü Beh 
çet B. bu hususta bir muharri
rimize demiıtir ki: 

-"Bize müracaat eden grup 
la mutabık kaldık. Hazırlanan 
mukavele inhiaar müdürler en 
c:ümeninde tetkik edildikten 
sonra, kat'iyet kespedecektir. 

Bu grup Amerikada açaca
tı fabrikada Türk tütünü iıle
yecek ve yirmi kuruıtan yük. 
sek yani lüks ıiıraralar imal e
decektir. Buolann ci1'Slerine 
göre, inhiaar idaresine yüzde 
15 kadar temettiı verilecektir. 
Mukavelede fabrikanın Türki
yeden alacağı asgari tütün mik 
darı tesbit edilmit olup i1ıtiya 
ca göre bu mikdar arttınlacak 
tır ' 

İngilterede ma~l aigarala 
nmu: satılacaktır • 

Belçika ve Muırda inhiaar 
flrmaıile açılacak sigara fahri 
kaları için alikadar ırruplarla, 
muhabse halindeyiz. Yakında 
~!arla. müzak,erata giritece-' 
gız. Sunyede mukavele muci
bince fabrika kütat edilmiftir. 
Irakta da bir fabrika vücude 
getirilecektir.,, 

Behçet B .dtln tiittiın imala
tım ve dapolarrm teftlt etmiı
tlr • 

Ponste 

Kaçakçllı9' 
Tahkikatı • 
Maznunlar bugıln Adligege 

11eriliıorlar 

A vrupadan tehrimize mü., 
him mikdarda kaçak çakmalC 
ve çakmak taıı getiren iki mu
aevi kard~ haklunda tahkikat 
bitirllmittir. Maznunlar bugün 
adliyeye tealim edilecektir • 

Kömürcü dükkanında 
hırsızlık 

Kumkapıda Ni§ancı mahal
lesinde kömürcü Mehmet ef• 
dinin dükkioında kimse olma
dığı bir aırada aabrkaldardan 
Mustafa Asım, Parlak Ali, Nev 
zat isminde üç t•hıs içeriye gi 
rerek 555 kurut çaldıktan son
ra kaçarlarken yakalanrmılar
dır. 

Yaralıyacak mıydı? 

Tavuk pazarında Remzibey 
hanında oturan Suat Bey oda
sına girerken, Emin iıminde bi 
ri bıçakla tehditte bulunduğun 
dan tahkikata batlanmıttır • 

Tehdit 
Beyoğlunde. Tarlabatında 

Yağhane sokağında 50 numara 
lı hanede sakin garson Aııtstaa 
ile nişanlısı Esai evlerine gider 
lerken, İngiliz sefarethanesi 
önünde toför Refik tarafından 
brçakla tehdit edilmiılerdir 
Tahkikata başlnamıttır. • 

Cerh 
Gala tada Vekilharç soka" 

10 
da oturan Yusuf Galatad_ .. ,,..
bat mahallesinde inşa oiu.;...Iı 
ta olan binaya kum götüıif° 
ken, ·~elebaşı İbrahim ile lllf 
ga etmııler ve Ali nanı d ı.:. . k k ın ,,... 
rı avgaya arışarak y ııfı 

batından yaralamıştır • us 

Cumhuriyet gençler 
mahfeli 

Cumhuriyet gen 1 k · · B ç er mahf"I· ezını eyoğlu C H ı ı 
duğu binaya nakl~tm: f'.· nın 
burada ··k ış tır. 

ınu eınınel bir ti 
n~ ve sahne tertib .. Yatr 
mıştir. atı vucude 

Mahfil temsi h 
velde ilk tem 'l ~ . eyeti 23 t 
amat.. sı ını verecekti or gençle d r 
mahfil ~ en ınürekk 
hafta t!;n~llerı bundan s 
tiı-. sı ve konserler 

• 
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Toto Athanassıades 

Asrm umdesi "Miliiyet" tir. 

l4 TEŞRİNİEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

oi No: 100 Telırnıf adreoi: Milliyet, 
l•tanbul. 

Telgraf 

ModQ ticarethanesi, getirdili ye· 
ni modellerini 15 teşrinievvelden iti 
haren teşhire bıışlayacağmı muhte· 
rem müşterilerine teb.,i1' eyler. 

lstsnbul Üçüncü icrasından: Bir 
boreun temini iç.in mahcuz ve para 
ya çevrilmce mukarrer muhtelif eh 
adda pencea camları 19 teşrinicv· 

ve! 31 tarihlrıde saat dokuzdan iti 
Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

3 ABONE ÜCRETLER! 
C Türkiye için Hariç içia 

1 3 arhtı 400 kunaı 800 lı;_, 
• 8 
~ 12 
f 

.. .. 750 .. 1400 .. 
1400 ,. Z'M ,, 

• 
5 

Gelen ffra/r: geri vuilme:ı 
Müddeti ıeçeu nuıbalar 10 kıınat 

tur. Gazete Ye matbaaya ait iti-
• İçin müdiriyete miiracut edilir. 
1 Gazetemiz lliıılana -'ıdiyetini 

~ kabul etmez. 

• 

Bugünkü Hava 
Dün aııami hararet 19 , 

asgari 13 derece idi. Bu· 
gtln ruıglr mutedil poy • 
raz hava bulutlu. 

, Kulak misafiri 

"Yüksek atlama-. 
• Atinada Olimpiyat müaaba 

kalarma ittirak eden atletleri-
1 mizin aldıklan neticeyi tenkit 

eden edene .. Gazetelerin spor 
~sütunları , rast ııele hücumlar
t la dolu: Kimi enine çekiyOt', 
t irimi boyuna .. 

İte spord.n aalıyan da karı 
ııyor, anlamıyan da ..• Huılı, 

1 
bir vur abelıyadır gidiyor. 

Dün, yine bir aralık, bu 
1 mevzu etrafında bir münaka-
1 ta kapısı açılmıtll. 

Herkes, bildiği, hatti bil
mediği kadar söyledi. 

Bahse biç kantmıyan bir ar 
kadata : 

- Sen ne denİll? Diye sor 
dular . 

Çok ciddi görünüyordu. Bir 
den keo tirip attı: 

- Hücum itmekte baksız
ımız ! 

- Niçin? 
Ayni ciddiyetle cevap ver

ıli : 
- Yüksek atlamada birinci 

gelmitiz !?. Daha ne İstiyorau
ouz canım? .• 

Kulak Misafiri 

İrtihal 
Divanı muhasebat aza ından mer~ 

1 wn Hacı Cemal Beyin 1-emi ve 
Llhi sefareti sabık maslahatgüza· 
rı Esat Cernal Beyin vali.desi olup 
dun irtihali daribcka eden Vildan 
Hanımın cenazesi bugünkü çarsam 
ba gunü ikindi vaktine yakın Ni· 

ntaşında Tesvikiye karakolu kar 
§ısında kiün hanesinden loa.Wırıla· 

rak namazı Teşvilriye camiinde ba 
deleda Eyüp civarındaki aik kab
ristanına defnedilecektir. Allah 
•ahmet eylesin. 

Sahile yakın ve tercihan 
Boğaz'içlnde 

Arsa Aranıyor 
tam meeahası, suyun dıerinliği 
ve son fiatr havi teklifatın 
(1435) nunuzile İstanbul 176 
numaralı posta •kutueu adresi
ne yazümaaı. 

Kısa tatil günleri bitmitti. 
M. Brock elinde valiz, trene 
binmeden evvel, nbtımda son 
defa denizi seyrediyordu. 

Veda! deinze, kayalarda ıe
zintilere, plajda banyolara, ıü 
ne§e, rüzgarlara veda! 

Yarın, tekrar dairede kite· 
nin arkasına oturacak, tekr-r 
kafasını muhasebe defterlerinin 
arasına sokacak, artık denizin 
hışırtıslDf değil, muhaseb«:i
nin batin sesini dinliyecek. 

Neteli §ey mi bu? Zavalb 
adam mukadderatını böyle 
gamlı gamlı düıünürken, iri 
bir el omuzuna dokundu. 

Bu adam köydeki evinde on 
bet gün misafir kaldığı baba 
Mathurin idi . 

- Vah, vah! M. Brock, sen 
de gidiyorsun ha? 

Brock içini çekti: 
- Evet öyle, dedi, üç elli 

trenile hareket ediyorum . 
- Mahzunsun bakıyorum. 
- lnaan mahzun olmaz mı? 

ya? Düşün bir defa, bu güzel 
köye ancak on iki ay sonra tek 
rar ııelebileceğim. Bu güzel 
kayalıkları, bu kadar ç'k sev
diğim denizi ancak bir sene 
sonra tekrar görebileceğim. 

- Daha erken gelirsen, san 
ki ne olur? 

- Öyle ama, ben serbest 
adam değilim ki.. Hani kıtın 
da köyünüze gelip fU denizin 
bir de kabarmıt halini, yük
sek dalgalarını görmek ister
dim. İsterdim ama, çalıttı
ğım yerde patron bizlere an
cak ölü mevsimde o da on ~ 
sün için izin veriyor . 

- Eh, bir hastalık bahane 
ed. e1· 1 ın, 1 ın. 

- Olamaz. Müesseoenin 
doktorundan rapor almak 11-
zım. 

Birden bire M. Brock elini 
alnına götürdü : 

- Dur, dedi, bir ıey aklı
ma ııeldi. Yapılacak bir iş var 
ama, bana yardım edersen ... 

- Ber> mi yardım edece · 
ğim?. 

- Evet, baba Mathurin. 
- Eğer güç bir şey değilse, 

pek ali yaparım. 
- Gayet sade.. Bu sonba

harda, yahut kışın deniz artık 
kabarmağa başladı mı, hemen 
postahaneye gidersin. Benim 
hayali teyzemin, giiya ölüm 
döteğinde olduğunu ve darba! 
gelmekliğimi bir telgrafla bil
dirirsin. Çalıştığım dairenin 
adresini biliyorsun. Telgrafı 
alır almaz gelir, daha bir haf
ta burada vakit geçiririm, ol
maz mı? 

- Bundan kolay ne var? 
Ama dur, bir yanlışlık olma· 
sın için, ıunu defterime yaza. 
yım. 

Baba Mathurin cebinden 
yaprakları sararmt bir defter 
çlkardı ve Brock'un söyledik-
lerini dikkatle yazdı. 1 

- Unutmıyacaksın değil 
mi? 

- Hiç unuturmıyım, sen 
müsterih ol. . 

Milliyet'in Edebi Romanı : 50 
• • • • 

BAŞIDONUKLER 
lbrtılıim Neclfli 

Delikanlile ihtiyar kadın da 
ha kahvelerini bitirmeden sof
a kalkmq, ortada bir tek kı
nntı bile kalmamıştı. 

Darülfünunlu bir Hanımın 
ev itlerindeki bu el çabukluğu 
Ahmet Nebile hayalinde ta
savvur ettiği yarınki Türk kı
zını canlı canlı gösteriyordu. 

- Tebrik ederim, teyzeci
ğim. Maşallah Nebahat Ha
nım mükemmel bir ev Hanı
mı olmuş. Darü:fünuna de
vam ettiği halde sizin darülfü 
n·•nunuzdan da birincilikle şe
hadetname alacak kadar istifa 
de etmiş. 

Ntbahat, kıp kırmızı oldu. 
A:'..met Nebilin bu samimi tak 
riiri, ona içli bir arzunun çok 
açık bir ifadesi gibi gel.mitti. 
Utanarak gözlerini indirdi . 

Hamiyet Hanım, hal anlar, 

tecrübeli bir insan tavurile ce
vap verdi : 

- Ne yapalım, evladım? 
Nebahatciğim çok tükür akıllı 
bir kız... Biz haldeki ailelerin 
her İti kendileri yüklenmek 
mecburiyetinde olduklannı an
lıyor ... 

- Hayır, teyzeciğim, onu 
demek iıtemedim. Siz belki bil 
mezsiniz. Ben birçok Hanım
lar tanıyorum ki tahsile girin
ce ev işini ihmal ediyorlar. 

Nebahat, bu defa bahsi cid 
diyetle kartıladı: 

- Evet. Ben de böyle ha
nım kızları her gün görüyo
rum. içlerinde, ev bark sahibi 
oldukları halde bir yumurta 
pıfırmesmı bilmemekle ifti
har edenler bile Tar . 

- ZaTallılar, değil mi, Ne
bahat Hanım? Bir feyi bilme-

- Fraasızc•tlan - --' 

- Ôyleiae al sana yirmi 
frank telgraf parası! Şerefime 
de bir kadeh porto iç •. 

Ve muhasebe katibi daha 
müsterih trene bindi. 

- Allah aelimet versin • 
- Gene görütürüz. 

Aylar geçti. Yaz ııünleri, 

haren Çiçek ıpazarmda 16 numaralı 
mağazada birinci açık arttırma snre 
tile satılacaktır. Talipl~rin mezk(lr 
günde mahallinde memuruna müra
caatları ilan olunur . 

sonbaharın yağmurlu günleri lstanbııl Dördüncü icra Memur
takip etti. Derken ııazeteler Juğundan: Tamamına 2.600 lira 
fırtına ve kaza havadisleri ver- kıymet takdir edilen Unkçarunda 
meğe batladılar . Papazzade mahallesinin tisküplü so 

M. Brock beklediği saatin kağında atik 21 cedit 19 ve atik 23 

bülul etmek üzere olduğunu cedit 23 numaralı bir sakaf altında 
dütüneı ek, seviniyordu . iki bap dükkanı ve geçit mahallini 

Hali, etvarı deği,ti. Kendi- ve fevkindeki ~atlarda 4 odası ve 
sini adeta yerinde tutamıyor- iki halası bulunan haricen k~gir gay 
du. Eskiden o kadar sakin olan rime11kul açık arttırmaya vazedil 
ve ba§ını defterlerden kaldır- miş olup 4-11-931 tarihinde şartname 
mayan M. Brock ,imdi her gü si divanhaneye talik edilerek 19-11 

rültüye kulak kabartan, her 931 tarihine müsadif perşembe gü· 
muhavereye karışan, şen bir a- nü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 
dam olmuştu . 1 dördüncü icra dair.,..inde açık art· 

Bu tahavvüle man<'- vereme tırma surctile satılacaktır. 
yen yazıhanedekiler: Arttırmaya iştirak için yüzde ye 

- Brock mutlaka atık ol- di ttminat akçası alınır. Müterakim 
mut, diyorlardı. Halbuki Brock vergi, belediye. vakıf icaresi müşte 
işık olmamıştı, Hdece telgrafa riye aittir. Haklan tapu sicilleriıc 
intizar ediyordu. Ve bir kanu- sabit olmayan ipotekli alacaklılar 
nusani sabahı telgraf geldi ve ile diğer alftkadaranın ve irtifak hak 
aksi olacak, telgraf patronun kı sahiplerinin bu ha'clerını ve hu 
eline geçti. Saf baba Matbu- susile faiz ve masarife dair olan id 
rin vazifesini kıl kadar inhiraf ôialarını ilan tarihinden itiba.ren yir 
etmeden ifa etmiş ve fU telgra mi gün içinde evrakı miisbitelerile 
fı göndermişti : bildirmeleri lazıındır. Aksi halde 

"Muhayyel teyzeniz guya ö
lüm döteğindedir. Sizi bekli
yor.,, 

-TEŞEKKÜR-
Oğlum Necdctin tedavisinde gös 

terdikleri hazakatten dolayı kıymet 
li doktorlarımızdan Haydarpaşa has 
t.ahanesi başhekimi Miral.ay İsmail 
Hakkı Beyle dahiliye mütehassısı 

İhsan Rifa.t Beyfendilere arzı şük
ran eylerim. 

Binbaşı Mehmet Ali 
Beyin re fi kau 

Sabahat 

Cemıyeti Tedrisiyei is/ilmiye 
Müdlirlügünden: Beşiktaşta Cihan· 
nüma mahallesinde Serencebey so
kagında denize nezareti kclmilesi o 
lan ve üç cephesi Serencebey yoku
şu ile açılan parka cadde üzerinde 
bulunan, msıf masura 5uyu havi Da 
rüşsafakaya ait 46 harita numaralı 
ve 1081,95 metro terbiinde bir kıt'a 
arsa 1optan üç bi11 liraya talibi uhde 
silıdedir. Daha faalaya almak ist~

y nlerin i1.ln tarihinden itibaren 20 
gun zarfnıda pey akçolerile birlikte 
Nuruosmaniye camii mahfe.tinde Ce 
miyeti Tedrisiyei İslamiye Müdiri
yetine müracaatları 

haklar ıtapu sicil!.crile sabit ol'lla· 
yanlar satıs bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Alakadarların ic 
ra ve iflas kanununun 119 uncu mad 
desi hükmüne göre tcvfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla malfımat al 
mak isteyenlerin 931-102 dosya nu 
marasil emcmuriyctimize müracaat
ları ilan olunur. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAMI 

Balrteriyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlillitı. Frengi nok 

tai nazarından (Wasserman teamü
lü kan kürfYvatı sayılm88ı, tifo ve 
sıtma teşhili, idrar, balgam, caraha· 
ti, kazurat ve su Wilatı, Ültra mik 
roskopu, hususi a§ılar ittihazı. Ka
nın üre kdaTının 1ahlili ve ka 
nm sedima~ation sür'ati. Divanyo 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. Te- ı 
lefon 20931 . 

Beyoglu Be~inci İcra Memurılu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve -satılmasına karar verilen Piyano 
ve oda takımı ve sair eşya 20-10.931 
tarihine tesadüf eden >alı günü saat 
12 den itibaren Beyoğ\unda Parmak 
kapıda Luvr sokak 10 numaralı ha 
ne önünde açık arttırma ile satı1aca 
ğı ilan olunur. 

Harik Hayat Kaza ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte o.lu 

ÜNVON 
kampanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbr· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 

mekle iftihar edilir mi? Hayat 
larında bir yumurta pitirmeğe 
bile muhtaç olmamalan temen 
ni edilebilir. Fakat dünyanın 
en zengin kadını bile bir gün 
bir yumurt-. pİfirmeğe lüzum 
görebilir. 

- Hakikaten acınacak bir 
ıey ! insan, kendi bayatını biz 
zat idare edemezse o hayattan 
nasıl kendine bir hak istiyebi 
lir. Bugün kadınlar, erkekler 
gibi siyasi, medeni hukuk İsti 
yorlar: Fakat o hakları kazan
mak için biç bir gayretleri yok. 

Ahmet Nebil, hayretle genç 
kıza baktı: 

- Nasıl? Sizde de feminist 
lik gayreti var mı, Neb.hat Ha 
mm? 

Nebahatın beyaz, temiz 
yüzüne hafif_ bir pembe buhu 
yayıldı. Müphem, mukaddes 
bir nazariyeyi müdafaa eden 
bir hatip gibi, hararetli hara
retli cevap verdi : 

- Niçin olmasın, Nebil 
Bey? Ben feministlikten bir
çok Hanımlann anladığı ma
nayi anlamıyorum·. Ben kadı -

nın hürriyet ve müsavatmı isti 
yorum. Fakat erkeğin her fey 
den evvel o hürriyete, o müsa 
vata liyik olmasını istiyorum. 
Kadının erkeğe kartı hür ol
ması, iktısaden erkeğe muh
taç olmamasile mümkündür. 

Bir kadın da, bir erkek gi
bi, kendi elinin ekmeğile ha -
yatını kazanabilirse, ancak o 
zaman hür sayılır. Kadının er 
keğe müsavall da böyledir. 
Müsavi olmak için müsavi kud 
rette olmak, müsavi vazife ya 
pabilmek lazımdır. Yoksa er
keğin emeğinin mabsulile geçi 
nen , bayatın ağır yükünü er
keğin omuzlarına yükliyen ka
dın, hürriyetini de, hukukunu 
da, erkeğe terketmit demek
tir. Onun hürriyet ve müsavat 
davasile ortaya atılmağa hak
ki yoktur. 

Söyledikçe Nebahatın yü
züne kan çıkıyordu. O temiz, 
beyaz yüze tatlı bir renk ve 
ren bu kan tabakaları, saf bir 
yüreğin duygularını saçan söz 
!eri canlandırıyordu . 

Ahmet Nebil hayı·et ıçır.-

Bu akpmclaD itibaren O P E R A Sinemasında 

VAR ş o·v·Am.tik ıf"A LE Si 
Sesli ve şarkılı film. Mümessili: VICTOR VARCONi 

Bu şaheser; en müşkülpesent temaşakiranın hoşuna gidecek bütün 
evsaf ve hwa•sını camidir. 

MELEK 
Bu akşam 
ve EL HAMRA 

sinemalannda birden 

MAURICE CHEVALIER 
son temsili mnhteşem'i 

PARISLI KAHVECi 
filminde temaşakiranı 2 saat mütemadiyen güldürecektir. 

ilaveten: MİCKEY MOUSE, KUTBU ŞIMALIDE. 
A PARANOUN':' halihazır dünya havadisleri: Mösyö Lava! 

t ~ ve Mösyö Briand Berlinde • Londrada futbol müsabakası • 
Deniz tayyaresilc dünya rekoru - JEANNETTE MAC DONALD Londra Music • ha.l'ünde 
İSMET PAŞA Hz. nin Budapefte seyahat intibaatını göıteren film gelmiş ve gümrük 

vaktinde biterse bu akşam gösterilecektir. Paramount Jurnal'in •l'rlc ı:ıl 
Pariste yapılmış ve seslendirilmiştir. Paramount filmidir. --·----------------

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

BUGÜN AK!"AM 
Saa• 21.30 da 

Mum Söndü 
Komedi 5 Tablo 

Yazan: Musahipzade 
eeıa.. 

Yalnız iinif armalı 
mahsustur. 

, ımı J 
1~/iı;~,ı 111 

zabitana 

Altı yaşından aşağı olan çocuk· 
lar tiyatroya kabul edilemezler. 

F E R A H Sinemada 
Yarın ak~am büyük müsamere 

VARYETE HEYETİ 
Macaristanda11 mahsusen getirildi. 
Azarbaycan Heyeti • Sinema - Ti 
yatro. . ·Ailelere localar 150 ku-
ruş. 

. MATMAZEL PAPADAKi. 
şerefine bir çay ziyaıfeti 

Bugün saat 17 de Gaı:-den Bar 
da Fıransrz iTyatrosu müdiriye 
ti tarafından meşhur Yuruın ar 
tisti Matmazel. Papada•ki ve he 
yeti şerefine bu ak am temıril 
lerine mübaşeret münasebetile 
bir çay ziyafeti verilecektir. 

iŞÇl ARIYORUM 
Sarı,gı, düz yan makinala

n, otoımati!k düz ve jakar ço 
rap makinalannda çalışmış 
usta işç1lere ihtiyaç varoır. 

Adres: Y eşildirek Kara
:kol Han No 2 Ahmet Enver -Devredilecek ihitra beratı 
Blanketler ve emsalinin kesilmesi 

ve tazyik edilmesi., hakkındaki icat 
içi'1 Sana)"i Müdiriyeti umumiyesin 
den iatibsal edilmi' olan 6 tesrini· 
sani 1929 tarih ve 97 5 numanı ve 
kutiılarnı imlası bandrollanmaaıru 

ve emsali hususlarında müstamel ma 
kinelerin donanimlerine dair,, hak
kındaki icat için Sinai Müdiriyeti 
aliyesinden istihsal edilmiş olan 28 
~inisani 1928 tacih ve 704 numme 
lr ihtira beratı bu kere fe.-ai ve ya 
bat icara YCri.le.ceğinden mezk(lr ih 
ti.rayi oatm almak veyahut· ieticar 
etme karz,.unda bW.uruın :ı:evatın İs 
tanhul, Bahçekapı Tat Han No 43 -

48 de mukim ve irili H. WK. İ'STOK 
Efen <tiye müracaatları. 

deydi. Geçenlerde Nemika Sır 
n Hanımm müdafaa ettiği fi. 
kirlerin benzerini timdi Neba
hatın aismdan duymak oma 
tatırtmqll. Ahmet Nebil, Ne 
mika Sırrı H~ uzun boyu, 
Haka vücudu, koyu esmer ren 
gi, elmacık kemikleri çıkık yü 
zü, uzun ve sivri çenesile ka
dınlık cazibelerinden mahrum 
kalarak erkekle,mit bir kız 
diye telakki etmiı, kadının ik
tısaden hürriyeti davasmı bi
raz da bu erkekle,menin il
hamlarından saymıftı. Halbu 
iri timdi Nebahat ta, genç kı• 
lığın bütün zenginliklerile mü 
cehhez olduğu, tam bir ev ka 
dını, bir aile annesi olabilecek 
vasıflarla yetittili halde ayni 
fikirleri müdafaa ediyMdu . 

- Peki ama, o halde aile 
tetkilitı ne olacak? 

- Neden hemen bunu clü
tiindünüz, Nebil Bey? Kadın 
kendi hayatını kazanmağa mu 
kadder olursa, aile tetkilitı bo 
zulmak mı lazım gelir? En ha 
kiki ve samimi aile, her türlü 
ihtiyacın icbarından azade ola 

Majik Sinemasın a 
Mevsimin ilk büyük filmi. 

Meşhur 

AL JOLSON 

taTafmdan temsil edilen 

Onu Şarkile Söyle 
filmidir. 18 Teşrinievvel Pazar akşamından itibaren ba. • 
leyacaktır. AL J OL SON ve sevimli küçük DAV EY 

LEE (Sunny Boy) sesli filmlerin en hakiki düo~nnda 

Haftanın en zengin programı 
YARIN: ASRI SİNEMADA gösterilecektir. 

Nihayet kain validesinden kur-
C l N S 1 L A T 1 F tulan bir zevç, temasakiranı 

deliocsine güldürecek. 
Mümessilleri: SlDNEY CHAPLIN (ChaıPlotnun kardeşi) 

ve BETTY BALFOUR 
Mütenevvi sergüzeştler geçiren bir çete: 
FAKİR MİLYONER 

RlCHARD TALMADGE ve CONSTANCE HOW ARD 
tarafından . 

Bundan maada: FEVKALADE VARYETE numaraları. 
Para yerinde verilmiş olacaktır 

~11!11 ... lll!l!ll~lll!llllm!l~~!!llm ... ll!"lll!lmll ......... ~, ... 
Bahrimuhit açıklarında, bir Transatlanükte cereyan eden 
müessir ve mühiı; bir dram .. Cümudiye .. Müsademe .. Kaza 

ATLANTİK 
E. A. DUPONT'un esen. 

Yarın akşam 

A R T l S T İ K SİNEMASINDA 
GABY MORLAY - CHARLS VAN EL 'e 

JOSE NOGUERO 

tarnfından temsil edilen Fransızca sözlü 
ve arkılı 

Seville Dansöz ·G 
filminin en güzel ve iıhtirasaver sahnelerınde 
hazIT bulunacak.ısınız. Mizanseni: (Müctehem 
Kalkınız) filmini vücude getiren Maurice 

Tourneur'indir. 
.................... 1111111!1 .................... _. 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektep cumartesi günü açılarak tedrisata başlanacağından 

muallim beylerle talebe efendilerin mektepte 
lan. 

hazır bulunma
(3215) 

. rak iki gönlün birletmeoile te 
tekJriil eder. Aile daima baki 
kalabilir. Fakat tetkilitm şart 
lan değiıerek .. 

Nebahat, birden bire annesi 
Din ae-rimli yü•ünde kıntıklar 
farkederek, durakladı. ihtiyar 
kadın, kızının yep yeni fikirle 
ri hararetle müdafaa editini 
kendi kafaaına pek uydurama
mıttı. Annedjinin üaülmesi
ne razı olamıyan Nebahat, ha
raretli müdafaasını kesiyordu: 

- Ne ise, Nebil &y, bun 
lar . öyle derin behialer ki .. 

Ahmet Nebil, birden bire 
genç kızdaki tahavvülün sebe 
bini ihata edemedi. 

- Yok, fikirlerinizi cidden 
çok enteresan buluyorum. Ben 
de yarınki bayat ve yarınki 
gençliiin üzerinde kafa yoran
lardanım. 

Nebahat, hafifçe kızararak 
gözlerile delikanlının ta gözle 
ri içine baktı. Sonra birden bi 
re mütfik bakıtları anneciğine 
döndü : 

Ahmet Nebil, Bu defa an
ladı : 

- Bununla beraber hakkı
nız var. Bu bahisler çok derin 
dir. yeni hazırlanan alemin 
makaniznasını timdiden tama 
mile sezmeğe imkan yok . 

Civardaki küçük bir mesci
din minaresinden akseden ezan 
sesi ikindi zamanı olduğunu 
ihtar etmeseydi, Ahmet Nebil 
geç kaldığmı bir türlü anlıya· 
mıyacaktı. Birden bire saatine 
bakb : 

- Ovv! Affedersiniz, tey
zeciğim, matbaaya geç kalmı
tım. lnıallab batka defa da ge 
lir, sizi ııörürüm. Müsaadeni2 
le timdi gideyim . 

- Ah, evladım, korkarım, 
sizi çok rahatsız ettik. Kuııu . 
ra bakma, yavrum. lntallah yi 
ne buyur, beklerim. 

ihtiyar kadının elini öpe· 
rek ayrılan Ahmet Nebil kapı
ya kadar kendisini geçiren Ne 
bahatın temiz beyaz elini haı-a 
retle sıktı : 

- Yine görütürüz, değil 
mi Nebahat Hanım? 
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Birinci sahifeden AYVALIK POSTASI 

~s~!!?!=t Kabataşta vapur iskelesi karşısında ve Ötner Avni camii ya. 
nında kain olup 842 metro murabbaı sahasın-la bulun~n ve he
yeti unıumiyesine 21 bin 67 lira 25 kuruş takd ir edilen mezarlık 
a.-sası pazarlı:kla satılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek İ· 

çin hergün Levazım Müdürlüğüne miir.Kaat etmelidirler. Pazaı 
lığ<). iştirak için 1850 liralık teminat lazrmdır. Teminat akçesi 
nakden kabul edilmez. Ya beledi)"C'Clen irsaliye alınarak b:ınka
ya yatırıl'(> almacaık makbuz ve yahut hükUnıetçe muteber ta
nıruruş bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ile o
lur. Bu şekilde temi~at ile beraber 18-10-931 pazar günü saat 
15 e kadar mezkur müdürlüğe müracaat edilmelidir. (3209) 

Japonlar Cenevre-
• •• •• •• 

nın sozunu 
dinlemiyorlar 
(Başı birinci sahifede) -

9Ylediii takdirde, bu vaziyett~-~ 
Ü r· netı-e-ıtıaaı muhtemel her t r u . ol 

tin meı'uliyetinin Japoaya'ya aıt 
ltıaııı lizım gelir." 

Müdtıhal• kabrıl 
etmigorlor 

TOKYO 13 A.A· - Nazırlar • . . . yaplDlt ... 
mecliıi buııün bır. ıç~ tel· 
Mançuri' deki vazıyet 
kil.atta bulunm~tt1;'':· müdahale 
. . Çin • Japon ih~~ına . ve Ce
IÇın W qiqton bükwn•b ya ıJaıı 
illiyeti Akvam tarafından~._. ~p ı.a 

. bü.kUırwun•n -
sayretlen; Japo~ irilın' tir Japon 
bul etmiyeceği bild . ıÇt . ' ve Ja
hükiımeti bu meselenın ın • 
pon mümeııilleri araıın~cloğnı 
dan doğruya müzakere Y .. ıu
retile halli huıuıunda israr goıter
ınekte devam edecektir. 

Dolrudan dolraga 
n1üzakere 

NEVYORK, 12 A.A. - Toky~' 
dan bildirilcliiine söre J~·ç~-. M u,, ..... __ ile m ın 
cıye nazırı · ,____ Man-
Tokyo sefiri M. Chianıı ·Ç".'ID il J 

. 'htil&fmın halli için ın e a
çurı ı dan doğruya 
ponya arasında cloiru . _...._ 
müzakere mak .. dile ilk bir t,..--
büste buhınınutlardır · 

Mançuride tJaziget 
TOKYO 13 A.A. - Hükumet 

Chanıı Hıu;.. Li~ng'nin. kumanda-
11ndaki aakerlerinın Chıncbow' dan 
Boıterler nıuaiıede.i mucibince Ja-

_ •• L -"- akerleri ikame eıla• pon nnuuu<~ a ekild'kl 
miı olan Sbanııai Kuan'a ç 1 e-
. d -L'- vak'aJar çık -· n sıra a Tuauu • 'deki J 

dan korktu~~dan __ Pekmcll"' ~t 
pon orta elçuıae goader ••. . 
t eh H ..ı.. Lian• nezdınde ih-
a anı ıu... • . . d 

tiyat tedbirleri alması i~ın ıarar a 
bulunmasını iıtemİftİI'· 

Cemigeti akoam açıldı . 
CENEVRE, 13 A.A. - c-:

yeti kvam mecliıine M. . ~!'" -
nun talelıi üzerine M. Bnan nya· 

set ehnittir. J 'hti 
Çin müme .. ili Çin • apoa ~ : 

lif halli . . . ıemamile Cemıyetı 
ının ıtım _.....:1.. hükU.metine 

Akvama ve Amenaa d · 
bıraktıf11u aöylediktea sonrıı ~ 
tir ki: . h ili ,_ 

"Mançuri ıneMleM.auı • nuc 

Sigortalı ve 
Sigortacı 

(B•I' ı inci sahifede) 
kilet neııdinde te,ebbüılerde 
bulunmayı dütilnüyorlar .. ~u, 
belki böyledir. fakat. dıger 
taraftan da itiliyoruz ki, 1929 
ve 1930 a-1eri t.'gorta mua
melatının zararla kapa~ı§ ol
maaım ve 1931 aeneaı " m~a-

l ·t·-·- da iyi olmadıgını ıle 
nıea - h' b"" . .. ek pek mü ım •·e u-
n aurer . ku 
yük bir mükerrer aıgorta m-

anyası· Türkiye'deki müker-
P ' il' 'f rer siıorta mukave e erını cs-
betmek mecburiyetinde kala
cağını haber vermif. · ~e~le
ketimizin aiıorta vazıye!ı. ve 
tarifeleri hakkında ke?dısıne 

'lecek izahat üzerıne, bu 
verı . . k 

··h'm mükerrer sıgorta şır e mu ı . 
tini bu karardan vaz geçınne
nin mümkün olduğullAl zanne
diyoruz. yalnız anlaşılan şu 
ki, şirketi bu karara sevke~en 
hakiki aebep, her şeyden zıy~
de hali hazırdaki sigor~a tar~
felerinin mevcut tehlıkelen 
( risques) emniyet altına alma
ğa kafi gelmemesidir . .. K:anaa
timizçe, bu i,te en muh~ ~a-
'f · e İktısat Vekaletıne zı e, yın • . 

teveccüh ediyor. Vekalet, ~enı 
. · · bu proıede tarife proıeaını ve . .. 
J • tetkık ve mu-yapılan tan- .. tı . 

1 ederken sigortalılar . ıl.e 
ta ea 1 enfaatlerını 
sigortacı arın m " 

. derecede gözetmege mec-
:~:dur. Her halde memleke
tin sigorta itlerini muhta~ ol
duğu intizam ve adalet daıre-
'nde yürütecek olan en kes-

·~ yolu fktısat Vekaleti-
tırnıe ' . k 
nin bulacaiit kanaatı pek uv-

vetlidir • 
Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Yunan 
Murahhasları 

(Başı birinci sahifede) 
1 Emilia Karavia da konferans maze _ .. b 

.. zakeratmı takip edecegını, uramu ... d bu 
da çok samimi bir muhıt ıçı'?. ~- .'. 

Macar başvekilinin sofrasında 
samimi nutuklar teati edildi 

(Ba•ı birinci sahifede) bir ali.ka ile takip ebnekte ve o-
., yüksek meziyetlerile mütenasip bir 

Macaristan'• yapmıt olduğum bu iıtikbal temenni eylemektedir. 
aeyahat bana son senelerde dnçar lıte böyle bir ruhi halet içinde 
olduğu elim musibet ve. mibn::: kadehimi aaaletlu Macar krallıiı 
rağmen büvük reiılerinın ve •- naibi hükUmeti Hazretlerinin stb
ııa ~i v~ muhterem naibi hükiı- haline, Kontes Karolyi ile Madam 
met asaletlu Nikola de Horthy Haz- Walko'nun sıhhatlerine ve zab dev 
retlerinin akilane ve müdebbirane !etleri M. Walko cenaplarının ııh
idareıi altında dahasının muhtelif hallerine kaldırır ve Necip Macar 
ıahalarında e.: feyyaz faaliyetleri milletinin refahına ve Türk • Macar 
tahakkuk ettirmek cesaretini müte- dostluğunun terefine içerim. 
madiyen arttınnıt olan kahraman S r d 
ve kudretli Macar milletinin haru- eıarethanemiz e 
kulô.de hayatiyetini bizzat ve yerin- PEŞTE, 13 A.A.) - Tür-
de görmek fınabnı bahşeylemqtir. kiye Başvekili İsmet Paşa Haz 

Milletlerimizi biri birine baih- retlerile Hariciye Vekili Tevfik 
yan mütekabil muhabbet hiıleri~i Rüştü Beyefendi, refakatlerin
müphem, ve mülahazaya gayrı mus de Macaristan Hariciye Nazırı 
tenit ve binnetice muvakkat ve fa-

b. · t - h h letme'- M. Valko ve zi .. aat Nazın M. ni ır nevı cveccu e am "' 
münasebetlerimiz hakkında gayet lvady olduğu halde emlaki mil 
aathi bir fikre sahip olmak demek !iyeyi gezmişlerdir. 
olur. Bu akşam, Türkiye sefaret-

Bu samimi dostluk, iki milletin hanesinde şereflerine bir ziya
beraberce yürümüt olan tarihinin fet verilecektir. Ziyafeti resmi 
mes'ut bir neticesini teşkil eder. kabul takip edecektir. 

Avrupa milletleri ailesi arasında 1 D l . . • . . . l 
kendi uhdelerine terettüp eden va- ev et çıftlıgını zıgare 
zifeyi müdrik bulunan, her ikisi de MEZOEHEGYES, 13 (A. 
sulh ve ıükiın için.de t.er~ki ve in- A.) - Türkiye Başvekili la
kitaf eylemek fılmne ıptıla derece- met paşa H l · Hariciye 

k 1 M . .1 T- azret erı 
sinde aıı o ~n aca?stan ı e ur- Vekili T evfk R·· .. B efen. 
kiye, merkezı ve ıarkı ı vrupa'da . ı ~ştu ey 
milletler arasında itimat e .. sına dı, sabah saat bır buçukta Peş 
müstenit ve sıkı bir te ,.; ki mesai leden ayrılarak, ,imendiferle 
zarureı;ne kat'i surette kail olan Peşteye altı saat mesafede bu 
iki unourdur. Daha şimdiden oeme- lunan ve Macariatanuı belki de 
releriııi vermiş olan ve m 'lletler a- merkezi Avru hayvan ye-

d 1 
.• ld _ .. panın 

raıın a no"'.'• reıım ~ ug~nu goı·- tiştiren en bü ··k dern hara 
mek temennıy~tnnız cumleıınden bu l M yu °!° 1 • l 
lunan bu teıriki mesaiye daima ve 5 '. 0 an erpar Ges e ge mış er 
bila faıda devam etrntğe azmebni.. dır 4 

şizdir. Türk Vekillerine Macar Ha 
Gü.cl memleketinizde bir kaç riciye Nazırı ile Macaristnm 

gün geçirm~~izc medar o!on bu fır Türkiye sefiri Kont Tabi refa
aatı eldı; ettıgımd~n dolayı .. ne~ 1 kat etmi,lerdir. Bu ada devlet 
ce bah tıynr cldu l!mu soylemege- 'f r . . l 
hacet cü.-cıni)OI um. Başvekil Haz- çı t ıgır.ın her tarafını aezen • 
retleri bu !Br umi muhitte !Y'.ıacar met P a ,a Hz., y.ıkın vcçok de
hükü,,;cti ile Macar milleıi'nin n zi- rin bir alaka ile izhar etmittir. 
kilDe ihtimamları içinde ı:rçirdiğ i- Misafirlein şereflerine bir öğ
miz günlerin silinmez hatırasmr le ziyafeti verilmiştir. Halk 
daiı~ ~u~afaza edeceğimize enıin heryerde Türk Vekillerinin y~ 
olabılırsır.ız. l · k 1 

Türk. ·ıı 1· k d ... il şa ses erı ve alkı•larla arşı a-
mı e ı, ar Cf n1.t1.car mı - 'ı' 

letinin kendisine çir.miş olduğu itila mıştır. Müşarünileyhinııı Peşte 
yolunda oarfetnıekte olduğu tara- ye dönmek üzere saat 13 buçuk 
nı dikkat mcaai , i meveddctk:irane ta trene binmi~lerdir. 

F ·. Perşembe 
günü on yedide Sirkeciden ha 
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvalığa a
zimet ve: avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Y eıniste Tavilza
de biraderler. Telefon: İıst. 
2210. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
14 T. evvel 

Çarşamba 
gwıu akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

D. ANAGNOSTOPOULO 

ve C. S1SKİDİ 

Yunan vapur 9irketi 

~esere Ma~ro 
16 teşrinievvelde Port Sait ve İs

kenderiyedcn muvasalatla Kôstence, 

lbrail ve Galatz limanları lçin emti 
ai ticariye kabul edecektir. 

Umumi acenta/arı: Galatada ç;. 
nili Rıhtım Hanrnda D. Anagnosto

poulo ve C. Siskidi. Tel. B, O. 26Iı 

Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 

Bütün seyahat acentalıklarıdır. 

SEYRlSEFAIN 

Ü sküdarda Pasa kapısı ittisalindeki metruk mezarlığın yola 
kalbi dolayısile derunundaki izamın ayın yinninci gününe ka
dar nakline müsaade edilmiştiır. Bu mahalde aile makbereleri 
bulunanlar bu müddet zarfında makberelerini diğer bir mahal
le nakledebilecekleri itan olun.ur. (3206) 

Beşiktaş belediyesinden: Ortalköyde Me.hmetPaşa yokuşunda 
iıst başındaki kaldıran noktasını heyelandan kurtarmak için 
korkuluk duvarı pazarlık suretile inşa ettiırilecegindcn talip o
lanların 21 teşrinievvel 931 çarşamba günü saat 14 te Beşiktaş 
belediyesi encümenine müracaatan ilan olunur. (3201) 

İcra dilmekte olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 14-10-
931 tarihinden itibaren Unkapanında Nalburlar caddesinin bil
cümle vesaiti nakliyeye kapalı butunacağı ilan olwıur. (3205) 

Verem dispanseri için lüzumu olan 66 kalem ... eza apalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname almak ve 
mevcut listeyi görmek için hergiin levazım müdürlüğüne müra 
caat etrnelidirl~. Münakasaya ginneık için 55,5 liralık teminat 
lazımdır. Teminat akçesi nakden ,kabuıl edilmez. Ya belediye
den irsaliye alınarak bankaya yatırrlıp alınacak makıbuz ve ya
hut hükilmetçe muteber tanınmı§ !bankaların birinden getirile
cek mektup ile dur. Bu ~eıkilde teminat makbuz veya mektubu 
ile şartname, teklif mezubu ve ticaret -odasında yayıtlı olduğu
na dai.r vesiikayı mühürlü bir zarfa ıkoyarak ihale günü olan 

5/ 11, 931 tarihine ınüsadif perşembe günii saat 15 c kadar Da

imi end.imene verilmelidir. (3203) 

İstanbul Aygır Deposu için lüzumu olan 26000 kıyye yulaf 
2000 kıye kuru ot 35000 kıyc sap saman pazarlıkla alıııacaktır. 

Talipler sartnameyi görmek için her gün Levazım müdürlüğe 
müracaat etmelidir. Pazarlığa iştiırak için 309 lira teminat la
zımdır. Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya belediyeden 
rrsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hü 
kı'.lmetçe muteber tanılmış bankalarnı birinden alıııacak teminat 
mektubu ile 17-10-931 cumartesi günü saat on he'ie kadar mez
kur müdürlüğe müracaat edilmelidir. (3212) 

Şehre.minin Ereğli mahallesinde 146,16 metro murabbaı bele 

muvaffakıyetııizliie uğr~nması ~y
nelmilcl emniyet ve selamet fikrile 
tahdidi teslihat projesinin ifliu ne
ticesini hô.ıd edebilir. 

Vaziyet vahimdir 

lunduğunu ve intibalarını guruı gu Mübadiller Türkiyede yerleşebilirler mi 
.. azet~ ·ıne bildirmekte bulun-

nune ı - .. 
d ·unu Türk - Yunan dosthıgu (Başı 1 inci sahifede) end:şe ile telakki e<ı;Jebilir. Ve 

firhakika yerleşmek maksadile 
gelebilselerdi bu korku da va
rit olabilirdi. Fakat yerleşmi
yeceklerinden her hangi endişe 
gayrivarittir. Dostluktan son
ra Yunan tebeası arasında bir 

Fabrikada bM-ilcmiş 50 • diye malı arsa satılması ıhakıkmda Cerrahpaşa hastahanesinde 
70 ton miıkdarında hurda · mevcut iki adet el ile müteharr~k yangın tulumbası tamiri hak
saç ve demir parçaları mü- ı kında keresteciler yangın yerinde 210 metre arsa satılması MADRIT, 12 A.A. - c-ıiye

ti Akvam -1ioi, eylul •11 nihaye
tinde ..-aioinclea aynldıtı ~da 
J b~'-"'-tinin lntvvetl- 14 
a~n --- m teşrinievvelden mukaddmt .~u 

Mançuri mıntakasına çek~ı hak
kındaki vadini istihııal eyleDUf oldu 
• k t ' · besliyordu. Cenevre gu anaa ıru . . 
ile münaıcbettM olan Amenka. d~
eeıi de Tokyo tarafmda~ verıl~f 
ola0 teminabn cihan elkin ... umumı· 
ye.ini teıkine hadim olacagım ~
min ediyordu. Son hi.diıelerle, Çın 
ve Japonya arıılln'!a t~ti e~ilen no
talar Mançuri vazıyetindelri veba· 
met; tenvir etmektedir. Japon kıt'
alarının hepıi çekilmit olınadıkları 
gibi açık tehirlerin bombardmıanla· 
tı da fevkalade vahim yeni vak'alar 
ihdao eylemektedir. Japonya murah 
baoırun beyanab üzerine, Japon kuv 
•etlerinin çekiJmeoile birlikte, Ç~' -
deki Japon aleyhtarı harek~tle~n 
ele sükunet bulacağı Cenevre de u
mit olunmaktaydı. Bilakiı, ~ec;li~ 
müotacilen içtimaa mecbur edıl~ı~
ni ve ıulhiin muhafazasını tem1n ı· 
çin lüzumlu tetbirler ittihaz etmek 
zaruretinde bulUDduiunu derpiı ey
i-ektedir. Amerika efki.rı umumi
Yeai de bum ariimuil bir takallüp 
takip eylmmİJIİr. 

Yatinstonla Cen-re arumda 
aon ııünlerde fazlalapn fikir -ti
le,i, ihtili.fm t-euüüaü menetmek 
için oldukça ııarİb bir vaziyet aluı
ınaoı hnouount111 mutlak ...-ette lü
zumlu aldaiu haldmıda bu iki te
hirde meYcul kanaderi teyit eyle
mektedir, 

Cemiyeti Akvamın, buglin M. 
Stimaon tarafından alınıt olduğu 
nota bu kanaatları takrire eylemek
tedir. Bü,.ük milletler bu itin halli 
mıık .. dile maddi ve manevi haki
miyetlerini iıtimal ederek cihan sul
hünun istikametini ve me.a'ut bir İ
timat ve emniyete avdet imkinını 
t hdit eden ve mali ve iktısadi müt 
küller çıkaran bu ıneseleyi iyi çare
lerle halletmek üzere sıkı bir tqriki 
mesaiye mecbur kRlmaktadırlar. 

Sür' aile harekete 
geçmek lazım 

PARIS 12 A.A. - M. Briand, 
La Libert: gazetesinin bir muh<u-
ririne Cenevre'ye hareketi ~ıraıın~a 
beyanatta bulunmuıtu~·- ~tecı'. 
kendisine Mançuri ihtıl~ı ıç~.n . sen 
bir hal caresi bulunacagını umıt e
dip ctm.;,,,ckte olduğunu somıuı
tur. 

Dinlenmiş ve sihati tamamile ye
rinde görünen M. Briand ~yle ce
v~p venr.iştir: " Bu hill z~ruridiı:· 
F ılvaki, u,ay1p gittikçe vahım netı
celer tevlit etmeoi ihtimali mevcut 
bıılunan Lu ih!ilAfm artık önüne 
Seçm~k ica:> eder. Ne gibi usullere 

ug ' . ,_ 
Yunan s.-tecilerini en ~ıya"" .. a- kın yapacaklıorını farzetmek 
li.kadar eden mevzu oldugunu soy- doğru değildir, 

Iemii~:nı, ııazeteci dün Yıldız sa- Mübadiller ve m emleketi
rayını ııczmiı ve murahhaalarımız- mizden her 'hangi suı·etle Yu
la görütmüttür. ı naiıistnna gelen adamlar bura-

zayede ile satılacaktır. İ- ha•lckmda. 
halesi 15-10-931 saat 16,30. 1 
Teminat yüzde 10. (3010). 1 

Bulgar pzetecileri de .gelecek da yerleşmişlerdir. Yunan hü-
hafta şehrimize geleceklerdır. kumeti bunları milyor. larca pa 

Konferans 19 teşrinievvel pazar ra sarfile iskan etti ımiştir. Ve 
tesi günü Batvekil ismet _Pş. Hz. hepsi Cle iş sahib' olmuşlardır. 
tarafından kütal edilecektir. 

Seyrisefain idareıi program da- Hatta yerli Yunanlılarh reka-
hilinde tertip edilecek deniz tenez- betlerittde müb:ıdiller· n galebe 
zühleri için Kalamıt vapurunu tah- çaldıkları iddia edilebilir. 
ıiı etmiıtir. Bir müb:ıdil bize anlatmış-

Darülfünunu ziyaret tı: Yunanlılar babalarından mi 
Balkan konferaruı murahhasları ras yemiş insanlardır. Biz eski 

22 tetrinİeY\'elde lıtanbul Darülfü- memleketimizde çalışa ak geçi 
nunu merasimle ziyaret edecekler- niyorduk. Buraya geldik. Yani 
dir. k mesai tarzı ile galebe ihraz et-Darülfünunun Beyazıttaki büyü 

tik. kapmndan iç kapıya ~d"': iki ...-a 

._ ____ .. , 
ZA YI - 1469 nL!maralı .ırabacılık 

fark tutup ta ha:ı:ılarınm Tür- chliyetııamemi kaybettim. Yenisini 
kiyeye gelmeleı-ine müsaade •lacağımdan hükmü yoktur. Üokü 
etmek, bazılarını ziyare tten me dar Cwu§odc e caddesinde Ali bin 
netmek doğrn ol .uyacaktı. Bu H::mit. 

nun içindir ki bütün Yunan te-
beası hakkıda aynı a, kam tat
bik edilmek lazım gc di. Ancak Üsküdar Bankası 
müb:ıdıllerin mern le etimize TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
gelmek hususund ki arzuları- . . .. . 

- b ·· 1 .. . • Bazı hı.,.edarların taleplerı uzcrı 
na ragmen ugun ıu şeraıt al- . . . . . 

d b t h kl 
- ne nı 1,amnamcnın 42 mcı maddosi-

tın a unun a a •uk edebile- ı . . .. . 
--::. · 'ht' \ k nin tadılı ve şube kuşadı ve aaıre 
cegıne ı ıma verme güçtür •• 

nin müzakeresi hakkın<la heyeti u 

Yukarıda yazılı olup 27 teşrinievvel 931 tarihinde Vakit gaze 
tesinde intişar edecek ilanların ihale günlerinin 2 tesrinisani 
931 perşembe olarak tashihi suretile j\anı rica olunur. (321 t) 

Temizlik i~lecri kamyon ve arazözleri için lüzumu olan dolma 

lilstik kapalı zarfla münakasaya konumuştur. Talipler şartna
meyi almak iciıı her gün Levazmı Mooürlügüne ınüra~aat et
melidir. Münakasaya girmek için 110 liralık teminat akc;esi lii
zımdır. Teminat akcesi nakden kabul edilmez, ya belediyeden 

irsali re almarak bankaya yatırılıp almaca 1< makbuz 'e yahut 
hükumetçe muteber tanıı.mış bankalardan hiırinden getı ilecek 
teminat mektubu ile olur. Işbu teminat mektubu veya makbuzu 

ile şartname, teklif mektubwıu ve ticaret odasında kayıtlı oldu 
ğuna dair vesrkayı mühürlü \bir zarla koyarak ıhale günü olan 

2-11-931 pazartesi günü saat o ııbeşe kadar Daimi Encümene 
verilmelidir. (3213) izciler reımi selam vazıyetınde du- Yu:ıanlıların mesai tarzı 

racaklar ve iç kapımn önünde Da- hakkındaki bu sözler doğru ol
rülfünun talebesi bekliyeceklerdir. masa da her halde mübadilleriu Ahmet ŞÜKRÜ mıımiye 30-7-931 tarihinde fevkali 1--------------------------

Mı:sarayda yangın yerinde 174,11 metro arsanın satılmas! _!lak Murahhaslar gelince, kapının önün
deki dairevi küçük meydanda emin noktai nazarlarını göstermesi 
Muammer Raıit Beyle bir talebe itibarile dikkete şayandır · 
birer nutuk söyliyecelder ve murah- Her halde •u muhakkaktır 
=lanı beyanı hotamedi edecekler- ki mübadiller Yunaniıtanda 

Yıltlu 6a/ıÇ41si tanzim yerlepnitlerdir ve müstahsil ol 
•tlilecek mai• bqlamıtlardır. Bu terait 

Ydda oarııyının bahçesi tefrit altında tekrar bir muhaceret 
ve tanzim edilmek üzere belediye mümkün olsa dahi akla gelir 
miktarı ki.fi tanzifat amelesi tefrik it değildir. Kaldı ki muhacirle
etmiştir. Balkan konferan11 devamı 
müddetince bu amele .. rayda kala- rin yerletmek maksadile tek-
caktır. rar memleketimize gelmeleri 

Davet mümkün değildir. İlmet Pata 
tST ANBUL, 13 (A.A.) beyanabnda mübadillerin av-

Balkan Birliği Katibi umumi- detlerine ait noktayı tavzih et
liğinden tepliğ olunmuştur: ti. Bunlar ancak ticaret veya 

Balkan Birliği Türk Heyeti ziyaret maksadile ve yerleşme 
murahhasası hey'eti umumiye- mek tartile Türkiyeye gelebi
si, yannki çartamba günü sa leceklerdir . 
at üçte Yıldızda merasim kö,. Mübadillerin tekrar Anado
künde içtima yapacağından mu !uya gelmeleri bazı mehafilde 

Havada bir macera 
AJACCIO, 12 A.A. - Ecnebi 

ııazeteler, Roma üzerind.m uçarak 
fqiıtler aleyhinde bir takım risa
leler atrnıt olan Laııro de Boıia'in 
Korsika ııalıiUeri yalıininde c1eniza 
dütmüt ve kendi.inin yüzerek kanı
ya çılmut olduğuna haber vermek
tedirler. 

Ajaccio'da bu huauaa dair bir 
güna malumat yoktur. 

Oğrenilebilen ş~y ıudur: 3 tet
rinievvel cumartesı kırn1ız1 renkli 
bir tayyarenin Korıika Üstünden uç 
tuğu görülmüf, fakat hüviyeti anla
tdıunıunıştır. 

Diğer taraftan Lauro de Boaia 
takip etmekte olduiu zannedilen 2 
ltalyan tayyareıi Aleria açıklarında 
denize inmİ' fakat tayYarecilerin 
akibeti hakkında hiçbir haber alına
mamıştır. 

rahha•i Beyefendilerin teşrifle- --------------------------

Ali Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: ri ehemmiyetle rica olunur. 

Türk Ehbba cemiyeti 
Türk Etıbba cemiyeti dün 

akşam saat 19 da Beyoğlu mer 
kez binaaında senelik kongre 1r 
sini aktetmiştir. İçtimada mes 
leğe ~it muhtelif meseleler gö 

Ticaret, Banka, 
Borsa, Sigorta 

rütülmüttür. Akşam kursları 2 Teşrinisanide baslıyor. 
~~e!!B_!!!l!!_l!!!!l_ll!!!l!!!ll!!!!!!l i Mahdut talebe alınacak ttr. 
müracaat edilecek? Bu hus~~u Y".· 1 Kaydolmaık ve diğer :artları anlamak için pazartesi, çar-
rın Cemiyeti Alıvam meclıaındeki şamba akşamlan saat 6-7,30 Sultanahmette 
a;kadaflamnla konuıacağun. E .. ı mektebe müracaat. 
mesele, sür'atle bar.kete geçmek- •1!!11••!1111!!!!1 ......................... .; 
tir!' 

de içtimaa davet edilmiş İfle de 61 
inci maddede ki e beri yet lıiıııl ol

ınadılından 14·9-931 1ıarihinde iki<t 
ci defa olarak içtilMa davet -..e ge
ne nisabı ekseriyet h1141u1e gelme 

diğindcn 22 teşrinievvel 931 tarihi 

ne müsadif perşembe günü saat 14 

te Oaküdarda Hakimiyeti. MiUi,e 
caddeoinclc banka merkezinde üçün 
cü defa olarak içtima ocfüecekti.r. 
Talep nizamnamenin tadiline t.aaı
!ük ettiginclcn bic h• sahiplıerinin 
de rey haklar ıolduğu mezkur mad 

de mucibince ikinci defa olarak i

lin olunur. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 

1 - 42 inci maddenin tıldil.i , 

42 inci maddenin teklif edilen mu 
adde 1 ureti: 

'Ii1-ket itlerinin tedviri için i.:ap 
eden müdüolerin ve bunJarm wlıi- 1, 

yetle.ri dececeinin tayini hakkı mün 

b"'.'.ır~~ ~ye~i umumiyeyc. aittic. ı 
Mudurlerı.n nessp ve acıl keyfiye 

ti tescil ve ilirı etttrllir. Şirket u

' murunda i8tlhdam dlıe«k memuri 
' , nin tayin ve azli meclıi.si idareye ait 

' tir. Mecliai idare her ne şeloH ve ou 
ı rette olursa oleu.n bu ..ı&hiy~tini 

· ahara tevdi edemez. Tayini i.cep e

den müdür ve mcmurı.r tercihan 
his~aran arasmda aJı~caktır.,, 

kında. 

HaSıköyde 19 numaralı d~ldin icaresi haıkıkında. 
Üsküdarda Çili medreııesi icareai hakkında. 
V.efada Kovacdanla Recai Efendi mektebi icarı haık>kında. 
Balatta 143 numaralı dük'kin ican !haıkkmda. 
Fatihte Nişanca caddesinde 9 odalı İncirli medresesi icarı 

hakkında. 

Süt ve mektep çocuklan dispanserliği ıtwlak, boğaz, burun ve 
göz aletleri münakaısası haıldanda. 

Yukanda yazılı olup 27 teşrinievvel 931 tarihinde Akşam ga
zetesinde intişar edecek olan ilanlarm ihale günlerinin 2 teşrini 
sani 931 perşembe olarak tashihi suretile ilanı rica ounur.(3210) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Arazinin tamamı11111 Mevkii 

Cinsi dönümü Na. 
Tarla 20 Eski 1-1 Bulgurlu Karaman çiftligi tart 

kinde 20 dönüm tarlanın 1440 
hisse itibarile 1152 hissesi. Ev. 
velki sahipleri Resa B. mah
dumları Nureddin ve Kemaled 
din Beyler. 

.. ııo 

Yeoi 5-5-1 

miitıerırer Eyi.ip - Düğmeciler rncvkiinde 
3, 3, 3 60 dönüm tarlanın 59 dönümü 

Evvelki sahibi Ahmet Bey. 
Yukarıda mevki ve cinsi gösterilen iki kıt'a arazi bedeli pe

ıinen ödemnek yahut k>StnCn peşin ve kısmen ikra ' a kalbedil
mek sureti~ bir ay müddetle açtk arttırmaya konuldugundan 
da.ha fa~la ızahat almak ve sartnameyi görmek üzere, isteyen 
terin ihale gününden 7 teşrinisani 931 cumartesi günü saat dör 
~ kadar ban-kamıza mücacaatları, (3001) 
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Şişli - Osmanbey 
~~ .... ~ ~/~!~ot~o~A~th:an~a~s~sı:ad~e~;j·ı;::;~:::::~~~~~~~~~;ıı• 

Cia'}rrim'iibadiller tak - Rx-r:ı :y E H A N ı 
Hanımlara 

Dikiş, Biçki, Şapka, Moda, Liaan kurlan 

Yeni Türkiye Mektebinde 
Leyli ve nehari talebe kaydolunmaktadır. 

Paris tıp akademisi tarafından tayin e<lilmittir. 
Tehlikeli taklitlerden sakınınız ... 

Odun yakan sobalar günde üç defa doldurulur. 
Salamandralara mahsus lngiliz antrasit 

,, ,, Rus ,, 
( Auer) gaz makine-1erl eh mükemmel.~ 

Salamandraların tamiratı taahhüt olunur. 
Kuluçka ve ana ma.ırinaları.. 

Yeğane deposu: A. Hristidis, Galata, Hezoron 
sokağı . posta yakınında Nazlı Han klS§esinde No. 20, 

r:k~~;amb~2~~C~v~~ ~~vi:" 11.1~ tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. Yıill 

BOMONTİ 
FEVKALADE RAKI 

diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaraları 911 ile 940 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hesabile bonolarını al
mak üzere T eşrinievvelin 14 üncü 
çarşamba günü saat lOdan 16 yaka
dar komisyona müracaatları. (3200) 

Edirne jandarma mektebi 
müdürlüğünden 

Asgari 
Kilo 

80000 

Azami 
Kilo 
130000 

Edirne 4 No. lu Janaarma mektebi efradının bir senelik ih
tiyacı için yukarıda miktarı yazılı dakike verilen fiatlar haddi 
Hlyıkında göriilmediğinden üçüncü defa olarak zarfla (20) gün . 
müddetle 7/10/ 931 tarihinden itibaııen münakasaya konulmuş
tur. 28/ 10/ 931 çarşamba gtinü saat on beşte Edirne Malmüdür
lüğünde müteşekkil komisyonu mahsusunca ihalei katiyesi icra 
ikılmacaktır. 

Bu baptaki şeraiti anlamak üzere taliplerin mektep kuman
danlığına, ve yevmi ihale günü de yüzde 7,5 teminatı müvakka
te makbuzlarile birlikte komisyona müracaatları lüzumu ilan 

OMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKISI 

NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

J olunur. (3109) . 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

San'at ve fennin birer harikasıdır. 

Öksürük, Grip, Romatizma, Brontit veııaireye sebep veren aoğuk 
ve rütubetli havalar başlayacaktır. Evinizde bir TER M O J EN 
(Thernıogcne) bulundurmakla bütün bu arazın önüne geçilebilir. 
En küçük bir soğuk alğrnlığı hissettiğinizde hemen onu kullanınız. 

Kışın , göjiüslerine kuru bir TER M O J EN (Tbermogene) 
koyan bir çok kimseler soğuk alğmlığını defederler. Çünkü 
"ATE<" <;A ÇAN PIYERO ~markalı Termojen harareti tevlit eder. 

Türkiyenin bütün eczanelerinde satılır. 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye has
tan~si baştabipliğinden: 
Müess~emiz müstahdemini için aleni münakaııa suretıle 

maa kasket on beş taknn elbise yaptırılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak ve kumaş nil:munesini görmek üzere her gün 
Hastane İdare memurluğuna müracaat etmeleri ve münakasa
ya iştirak etmek üzere münakasa günü olaraık tes'bit edilen 26 
Teşrinievvel 931 t.arihine miisadif Perşembe günü saat 14 te 
Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında kain İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşelclı:il Komisyona gehneleri 
ilan olunur. (2970). 

lzmir maarif müdürlüğünden: 
Karaburun merkezinde yaptırılacak olan tam teşkilatıh İlık 

mektep binasının (13392) lira (42) kuruşluk inşaatı keşifna

m~i mücibince 28/ 9/931 tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf usulile yeniden münakasaya ıkonulmuştın-. 
talıip clanlardan izahat almak istiyenlerin her gün İzmir, An
kara ve İstanbul Maarif Müdürlülı!lerine ve münakasaya işti
ril.k etmek isti yenlerin de 18/10/931 Pazar günü saat 11 de İz
mir Vilayeti Daimi Encümenine müracaatları. (2769). 

Istanbul Deniz Levazım satınalma 
komisyon undan: 

Rodo 
145 Muhtelif halat kapalı zarfla münakasası: 15 Teşriniev

vel 931 saat 10,5 ta Perşembe günü. 
Yukarıda mikdarı yazılı halatların hizasında gösterilen gün' 

·ıe saatte kapalı zarfla münakasası icra olunacağından şartna
mesini almak istiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların 
yukarıda yazılı münakasa gün ve saatinde teminatlarile biırlik
tc Kasımpaşada Deniz Levazım satın alma komisyonuna mü
racaatları. (2699) 

Haydarpaşa Emrazı sari ye ve isti
laiye hastanesi baştabipliğinden: 

Müessesemiz, Laburatovarı ile Diş, Boğaz ve Kulak ve 
Ameliyathanesi için lüzumu olan levazım münakasayı aleniye 
suretile mubayaa edilecektir. Taliplerin mezkur levazıma ait 
ıartname ile Listeleri almak üzere her gün Hastane İdare me
murluğuna ve münakasaya iştirak etmek için yevmi münakasa 
olarak tesbit edilen 26 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağın
da kain İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteş~k
kil Komisvona müracaatları ilan olun\lil. (2971). 

MİLLiYET MATBAAS/ 

Memur ve müstahdeminin res:ml elbiselerinin kapalı zarfla 
münakasas 26-10-931 pazartesi günü saat 15 te İdare merıke
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele 
rinde üçer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. I 

(2986) 

5275 kilo maritalı çeliğin ıkapalı zarfla münakasası 23 ikinci 
teşrin 931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada İdare meııke -
zinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer lira mu
kabilinde satınlan şartnamelerde yazılıdır. (3054) 

Emniyet tesisatı yedek parçalarının kapalı zarfla müna
kasası 23/ 11/931 pazartesi günü saat 15 te İdare merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpa a veznelerinde be 
şer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 3055). 

Devlet Demiryıoılları matbaasında toplanan ve toplanacak ır 
lan kırpıntı kağıtlarla ıbütün istasyon ve sel'Vislerde teraküm 
eden kullanrlmış bilet, telgraf bandı ve sair eski ve hurda evrak 
ve defterlerin biır sene müddetle satıtı miizaıyıedeye !konmuştur. 
Müzayede 22-1~31 tarihine mii-sadif perşembe günü saat 14 te 
Haydarpaşa mağazasında icra ıkılınacaıktır. Talip olanların şe
raiti öğı'e!lmC!k üz~ hergün mel!Jk{lı: mağaza mildürliiğüne mü 
racaat edebilecekleri 'll'C yevmi mezlı:Orda 100 liradan ibaret pey 
akçe!ri.ni hamilen ispatı vücut eyiemeleri luırn geldiği ilan olu 
nur. (3196) 

Iktısat Vekaleti balıkçılık, 
müfettişliğinden: 

Dairemizin, elektrilkle müteharri!k firigonofi lkmotör ve te
sisatını tahrik ve idare için yetmiş lira üoretli bir malkinistıe ih
tiyaç vardır. Evvelce fırtgorofik: veya 'SOğUk havaı tesisatında 

çalışmış olanlar tercih olunur. Taliplerin Rumeli · :Hisarında 
:Baltalimanmda Balıkçılıik Müfettişliğine 4cilen müracaatları 

(3179) 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğ~nden.: 

1225 kilo pamUk ıkağut 
5 Varil katran ) 

Cibalı ambarımızda mevcut.1225 kilo pamuk !dğrdile mezkOr 
ambarlar önünde üç varil kıatran ıpa:zarhkla satılacaktrr. Talip
lerin 100 lira teminat akçelerini hamilen 31-10-931 cumartesi gü 
nü saat 11 de Galatada Mübayaat :komisyonuna müracaatları. 

(3142) 

Jandarma Satın Alma Komisyonı 
Riyasetinden: 

5000 metre kaputluk bez yün krumaş1ı11 kapalı zarlla münaka
sası 3-11-931 tarihinde salı günü saat 15 te yapılacaktır. Şart
nameyi görmek üzeıre hergi.in münakasaya iştirak için de yevmi 
mezkurda Gedikpaşada Jandarma Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (3178) 

KARON 
• 

Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

itibaren her akşam ZİVER Bey idaresindeki LONDRA Birahanes'nde Küçük 
Çiftlik parkındaki muhteşem saz heyetine iştirak edecektir. 

Müdiriyetinin tebliği 

Ertuğrul Mağazası 

Kat'i Tasfiyeye 
Bugünden itibaren mecbur oluyor 
Fırsattan istifade ediniz. 

..k:k İSTİKLAL LİSESİ ~;~~ 
İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıflan mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gün müracaat olunabilir. İsteyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon 22534 İstanbul - Şehza ·le başı 

MİLLET TİYATROSUNDA 
Memleketin iki büyük san'atkarı 

NAŞIT ve FAHRi 
Beyler 

15 Teşrinievvel perşembeden itibaren 
Her Gece Taklitli Komediler, Dram, 

Operet, Dans, Şante 
30 ikinci, 20 paradi. localar 150 ve 200 

kuruştur. ----- -· .. . 

~~ İSTANBUL VİLAYETJ 

Kız ve 
Erkek AMELi HAYAT 

Ticaret ve Lı·san Mektepleri ~ki devredir. Birinci devre 3 s~nedir, 
ılk mektep mezunları veya o nıspette 

görenler alınır. İkinci devr·! iki senedir. Orta mektep mezunları ve birinci ihtis:ı' 
Ticaret mektepleri mezunları kabul edilir. Tedrisata başlanmıştır. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 1 Per~evniyal Vakfından 
Yedıkulede Hacı Hamza 

müdürlüğünden: lesinde Belgırat- caddesinde bo 
hi...,.i Eminönünde Valde 

İtlafıfar dubasının 12 teşrinievvel 931 tarihinde yapılan alent tahtında 6 No. dükkan üçer se 

münakasa neticesinde verilen fiat itidalde görülmediğinden mü 

nakasai aleniye bir hafta müddetle 19 teşrinievvel 931 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 15 olmaık üzere talik ve tesbit edil 

miş olduğundan yevmi mezkurda Galata Sahil Sııhhiye merke

zinrle müteşekkil mübayaa komisyonuna müracaatları illin olıl 

nur. (3193) 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 

Aksarayda Alem Bey mahallesi 
Nalıncı sokağında 14 No. hane 
Şişlide İzzet Paşa sokağında 

de apartmanının 6 No. dairesi b 
sene kiraya verilmek üzere yl 
gün müddetle ve açık arttırma 
retile müzayedeye konulmuştur. 

liplerin yevmü müzayede olarak 
yin olunan Tef. Evvelin. 31 ne 
sadif cumartesi günü saat on al 
kadax İetanbul Evkaf miidiriye 

30 ton silindir yağı, 5 tşi:n.isani 931 ,perşembe günü saat 10,5 de Pextevniyal idaresine veya 
.cümene miiracaatlan (3077). 

da açık müzayede usulile satılaoaığmdan şartnamesini göremk ı------------ı 
isteyenlerin hergün, müzayede V'C aatm almak isteyenlerin mü- DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
zayede gün ve saatinde mU'Vaılı!kat teminatlarile birlikte Kasun .. Elektr~k aktimWitörleri ; 
paşada Bahriye Sevıldyat Müdürlüğün.den müteşekkil müzaye- ınaıfl elektrod" hakkında olan 
de komisyonuna müracaatları. (3195) ihtira beratı talebi için İetanbul 

lllyCt ce~ine 29 EylBl 1928 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 -----
Kolordu birinci fu'ka. hayva

natı için otun ihalesi aşağıda 

gösterilen günler ve saatte ıka 
palı zarlla ayrı ayrı şartna

me ile münakasaya konmuştur 
Taliplerin şartnameyi almak Ü 

zere hergün münakasaya işti
rak edeceklerin muayyen vakıit 
te teminat ve teklifnamelerile 
Fındtklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nıına müracaatları. 

(451) (3191) 
KO. kıtaatı için ot, çarşam

ba günü saat 14 te 
KO. Topçu alayı için ot ç.aır 

şamba günü saat 14,5 ta. 
F. I. için ot, çarşamba günü 

ııaat 15 te • 
• 
* * * Selimiye fırını için 499,200 

kilo un kapalı zarf usulile 19 
teşrinievvel 931 de ısaat 16 da 
ıiaa kılmacalktır. Taliplerin 
şartnamelerini okumaık ve mü
nakasaya iştirak etmek üzere 
yevmi mezkilrda teminatlarile 
biclikte KOM. a müracaatları. 

(354) 2751) 

Taliplerin şartname ve nüınu
nesini görmek ıiizere Aıııkarada 
merılı:ez satın alına kıomisyonu 

na mocacaatları ve münıaıkasa
ya işti.Tak edenlerin ıo gün ve 
saatten evvel tekli1' ıe teminat 
rnektuplarınL makbuz mukabi 
!imle mezkilr komisyona tevdi 
eylemeleri. (375) (2875 

* * * Ordu ihtiyacı için KOM. da 
mevcut •kataloğdaıki eşk.ali veç 
hile .bir adet sargı saımıa ve 
bir sargı !kesme makineleri ale 
nl münaikıasa usulile 31-10-931 
tarih cumartesi günü saat 16 
da ıkoınisyonumuıxla ihalesi ic 
ra ıkılmacaktır. Taliplerin şart
namesini almaık ve münakasa
ya iştiraık etmek üzere yevmi 
mezık\lrda komisyonumuza mü 
racaatı. (416) (3051) 

* * * Çatalca müstahkıem mevkii 
için pirinç aleni münakasaya 
ıkonnmştur. İhalesi 17-10-931 
cumartesi günü saat 14 .buçuk
ta Fmdıiklıda Satm Alına Ko 

* * * misyonunda yapılacaktır. Ta-
y erli fabriıkalar mamulatın- !iplerin şartname ve nüımunesi 

dan yün çorap ipliği kapalı ni komisyonda görmeleri ve i
zarfla münakasaya konmuştur. ıhale saatinden evvel teminatla 
İhalesi 24-10-931 cumaırtesi rile !komisyonda hazır bulunma 
günü saat 15 te yapılacaktır. laı (330) (2621) 

• 

hinde takdim olunııa> 27416 nu 
ile mükayyet müracaat üzerin 
hukuk bu kere ferağ veyahut i 
verileceğin.den mezkBr ihtirayi 
tın almak veyahut isticar etmek 
zuaunda bulunan zevatın İ stan 
Bahgekapı, Taş Han No 43-48 
mükim ...:kili H. W. İSTOK E~ 
diye müracaatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA! 

BERATI 
w lslak ve filizlenmiş hubu 

nesci hüc.reviainin tahammuru 
tahallülü için bir ameliye ve 
aleti mahsusa" hakkında olan 
ihtira beratı talebi iç.in İstan 
Villyeti celilesine 9 Temmuz l 
tarih ve 19331 numara ile mük 
yet müracaat üzerindeki hukuk 
kere ferağ veyahut kare veril 
ğinden mezkur ihtirayı satın al 
veyahut isticar etmek arzusu 
bulunan zevatın İstanbw Bahçek 
Taş Han No 43-48 de mükim ve 
H. W. İSTOK Efendiye mürac 
ları. 

Dr. A. KUTiE 
Cilt ve zührevi hastalıklar te 

vihanem. Karaköy, büyük maha!I 
ci yanında 34. 

Beyoğlu Be§inci icra Memu 
ğundan: Bir borçtan dolayı sa 
masına karar verilen bi.- aynalı 

lap tuvalet ve bir komodin kolt 
kanape ve saire eşyayı beytiye ' 
10-931 tarihine müsadif cumart 
günü saat ondan itibaren Beyoğl' 
da Kalyoncu kulluk Enli yoku 
3 numaralı hane önünde bilnıi.iz 
de satılacağı ilan olunur . 


