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Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

932 Varidat 
Bütçesi 
liazırlanırken ... 

Mlihriplerimize sancagım~z çekildi •. 
I ANKARA, lB (Teleion_la) -
llııet Paıa her tarafta akısler . U· 

)•ndıran muvaffakıyetli ıeyahatın
d•n döndü. lıtanbulda kısa bir 
t~•akkuftan sonra hükumet merke
"llde müteaddit itleri başarmaya 
lelecek. Ankara, önümüzdeki haf~ 
~lar hümmalı bir faaliyetin can!• 
•r sahnesi olacak. Balkanlılar•'.' .n-

Nateti, dost bir devletin Harıcıye 
il2.ınnın misafireti ve nihayet de

'•ınlı heyeti vekile içtimalarında_ 
~•tkik ve müzakere edilecek y~nı 
1 utçe, Yeni tedbirler, kanun proıe
•rı. Millet Meclisinin açılması. 

b· Pilaliye vekaletinde hazırlığı 
~trrıek Üzere bulunan 7e-

n bil-d~ bütçe evvelce de 

1 
••diğim gibi tatbik edilmetke o

dan 931 bütçesi yakununun du?~?
b • olacaktır. Cihanı ıarıan buyuk 
uhl'anın sert darlıelcrine rnaru~ 

) • 

kalmamak için böyle ihti:V:a~ı hır 
harekete tevessül Türkiye ıçın za
~ridir. Maarif ve imar aahalarmda 
•nl< ·ı b .. t-ışaf gösterebilmek gayesı e u 
Ç•ye lüzumu kadar tahıiaat koya
llıarnanın verdiği ıztırap yü~l.erde 
0"'1.nuyor. Fakat bu çetin geçıtı ge
Ç•bılnıelc · · bö ı bir ıztıraba kal·• ıçın ye k 
"'••da ve gönüllerde yer verme 

Din donanmamıza iltilı•k ede'!' fle. s~ncak çekme merasimi yapılan 
Aı a '•pe muhrıplerımı:ı Dolmabahçe önlerinde .. 

Kocatepe w 

~•rur ti d N e var ır. 8 .. bö İkbin ve metin olacaiıZ· . ,:;'' 
Yle olmaya ıevkeden canlı mıs. -

~er Yardır. Oımanlı imparatorlagu 
ile Türkiye cümburiyeti ara•_ınd~ 
Yapıl11cak bir mukayeae hakika~ 
trıey.ı.,na koyar. Ben bu iki devri 
":'ukayese irin kuponlar mu~vele
"ni tahlil ,;,aksadile bundan uç ~ 
tıe evvel bütçe <tncilmeninin tanzım 
tttiğj mazbatadan fU aatırları alıyo
rum: 

Yeni muhriplerimiz geldi ve 
donanmamıza iltihak etti 

Kocatepe ve Adatepeye dün hararetli tezahurat 
arasında bayrağımız çekildi .• 

"'Bir tarafta devirlerin huzur v~ 
Sükunu için ensali atiy,,yi borçlara 
80.kan ve e?.en Osmanlı ricali, diğer 
taııafta varidatı adiye ile kapana~ 
bütçelerden milyonlar sarfı suretı
le devletin bakasını ve gelecek 
Türk nesilltrinin emniyet ve r~fa_
hın.1 temine çalışmayı ~edarı :ıtz ... 
har addeden Cümhurıyet erkanı/ 
itte mazi ile bfılin beliğ bir ila
d•si ! .,, 

Bu ve daha gelecek olaa harp gemilerimizle Türk donanması kuvvet 
ve kurdetini ll.vıkile iktisap etmiş bulunuyor •. 

Türk don&11ma1ma dün iki 
harp gemisi daha iltihak etti. 
cumhuriyet hükumetinin de
niz kuvvetlerine verdiği büyük 
ehemmiyetin birer niıaneııi o
lan Kocatepe ve Adatepe dün 

limanımıza geldiler. 
Vergi kanunlarının tadili 931 

Liitçesinin 186 milyona indirilmeıi- Aarın ve fennin son ihtira
nc baılıca bir sebep tqkil etmiıti. lannı haiz olm11k üzere ltalya
lçiııde yaşadığımız mali ıenenin ilk da inta edilen bu iki muhribi-
•ylarında görülen varidat nok- miz batında Yavuz bulunan 
san, da yeni bütçenin bir Türk donanmasm büyük bir 
rrı:lcdar tenzilatla tanzimi lüzu- kuvvet olarak ili.ve edilmittir. 
":'unu derpiş ettirmiıtir. 93Z bütçe- Bunları takip edecek olan Za
llnin Yaridat kısmında tenzile uğra 
Yacaı. kalemler şunlar olacaktrr: fer ve Duatepe mubriplerile ye 
• 1 - Gümrük vergiıi, 93ı bütçe- ııi iki tahtelbahirim~z bu kuv

"nde bu kalem varidat 56 milyon veli takviye edecektır. 
olarak tahmin olunmuıtu. Yeni büt- "' "' "' 
f<de bu tahminin 53 milyon lira o- Dün dab. saat on ikiden i-
arııı, tesbiti muhtemeldir. t•ıL--- Sarayburnu, Dolm. a-. 
• ll - Kazanç verıiıi. Bu vergi _.,.... ki 
Q•k'-d bul bahçe nhtmıı ve Boğaz.m ı ...., a evvelce hazırlarunıt u- B J 
:"" layiha Maliye vekaletince yeni- aırah sahili dolmu9tu. • ın er· 
den bazı rotüşlere tabi tutulmakta- ce lstanbullunun gözlen Mar
.:· C~ba!et uıullerinde ve tat~i- maranm ufkunu tarıyor, Türk 
ı ttaı., ııkayetler çoğalmıttır· Mil- donanmasına iltihak edecek ge 
.j.~ Meclisinin fevkalade içtimaında mila'i anyordu. 
r~~.,. .~ergi layihalarından ayrıla- Dolmabahçe rıhtımma yan•-. 
it., ttıuzakereai bu içt.inıaa kalan 1 
ı.· >anç vergiıi layihası ümit olunur tan mu9lar ve motör er yenı 
d 1 Meclisten mükellefleri rnenun e- muhriplerimize sancak çekıne 
ecek bir şekilde çıkacaktrr. merasiminde bulunacak zev~tı 

lita 931 ~ütçeıinde IS buçuk ?"lyo~ a ıkta demirlemiş ol11n H~mı
le Yarıdat ıetireceği tahnun edı- df ye kruvazörüne nakledıyor· 
,,,: bu Yergi yeni ıeklini aldığı za- k güvertesi 
·· n hazineye ancak on üç veya on Hamidiyenin ıç S 
:!ı. lı_uçuk milyon lira temin edebile- davetliler için hazır~anm1!· F a 

!
tiri • • t birden sonra sın ıle Alı u-
I T·· - · h" K eti 1 a hi - utun ın ııan. uvv ı 

h r "aridat membaı olan bu inhiaa-
• •n "arid tır. D a~ı. d": tenakuaa u~ış-
tlll aba ıyı hır proğram daıreaınde 
rı· •ırnaıı elzem eörülen bu idare-
... har· ı 

lla ·~. piyaıalarcla faal bir ro oy 
il "':-'• luzumu iıaret olunmaktadır. 

" ınb" .,,;ı ısarın bu sene hazineye 24 
1~-~n küsur bin lira temin edebi
"'ilı 111 tahmin edilmiı iıe de bu 
""'".ı.rın tutulamıyacağı anla!~l
Çeıı· ladrr. Onun içindir ki 93Z but-

nde T""t·· "nh" rid tı caJc: 
2 

U un ı ııarı va a ~-
ol11 1-22 milyon lira olarak tesbıt 

ı\:bilecektir. 
'İlli - Devlet demiryolları idare
teııı;n bu sene hazineye bir varidat 
Çey "ı.:debileceği mülihazasile büt
Y•k~n . cepheden üç milyon liraya 
liaı..,. bır varidat kaydolunmuıtu. 
ili lı aldığıma göre iıletmeye ye-
. atlar 1 k. "d •tlet açımı o an mez ur ı are 
aıı.,.~e masarif ini kapadıktan sonra 
dife . lalın alınan Anadolu ıimen
hat; rı hlksitini ödeyebilecek, fakat 
li~· neye bütçede musarrah meba· 
0 ı teın· V •n edemiyecektir. 

lcaı· d - 931 varidat bütçesinde fev
da ~ı.'.' varidat namı altındaki fasıl-

' ı nı"I · d"I tııi b 1 Yon lira olarak tesbıt e .' -
de' ulunan meblağ 932 bütçesm
Ya/"" bulamıyacaktır. Haydarpaşa 
tiıı.."'" 1 münaıebetile ıigorta ıirke
lı.:d ~? alınması mukarrer sigorta 
ier e 1 ~lınmıştır. Görülüyor ki di
ı_,._1Yarıdatta da görülmeıi melhuz 

"ar ·· d -tııı~ dö ınuatesna yukarıda say ıgı-

1-.;nd r~ beş eıaslı varidat m~mb~
•kı tenakus yeni bütçenın hır 

Ordıı erkanı Hamidiyenı 
bordasında ............. ·········-···················· .. ·······~li kat''" ka •milyon lira daha tenzı ne . ı 

bir'li lüzum gösteriyor. Daha .. teşrı?-

1 d iZ
• Bütçenin bütçe encumenın 

er ey • . · d"" t .. zakeresine geçdmesıne or 
de mu O zamana kadar 931 
bet ay var. . k" af b 
b .. tçesinin tatbikatı daha ın ~ş ~ 
ı:Cak ve varidat bütçesi kat'ı _ıeklı-
. 1 ken rakamlar esaslı ıftalumata 

nı a ır . k k 
. tin•t edilerek yerlerıne onaca . 
15 Mecdi SADRETTIN 

Müda/aai Milliye Vekili Zekai Bey sanı;ak merasiminde 
at, Kerameddin ve uçuncucu ve Deniz müsteşarı Mehmet 
Kolordu kumandanı Şükrü Na Ali Bey geldiler. Bir silahen
ili paıalar geldi. Müteakiben daz müfreze muzika ile birlik-
Milli müdafu vekili Zekai B. (Devamı 2 inci sahifede) 

Bulgar ve Yugoslav murahhasları Sirkeci İ.•tasganunda 

Balkan konferansı ya-
rın sabah toplanıyor! 

Romen, Bulgar, Yugoslav murah
has heyetleri de dü~ geldiler 

Heyet reislerinin beyanatı 

Balkan konferanaına iştirak ede
·ek olan Bulgar ve Yugoslav murah 
.ıaaları dün sabah saat (11) i (ıO) 
geçe konvansiyonel trenile ıehrirni
ze gelmişlerdir. Sirkeci istasyonu 
bu münasebetle Türk, Bulgar, Yu
goılav ve Balkan bayraklarile süs
lenmiıti. Murahhasları kartılamak 
üzere Balkan Birliği heyeti reısı 
Trabzon meb'uıu Haıa~ katibi u~ 
mumi Ruten E1ref, DarüHünun na
mına lbrahim Fazıl, Şehir namına 
Belediye reis muavini Himit, tehir 
meclisi namına reiılerden Necip 

(Devamı. 4 üncü sahifede) 
Mehmet KoniÇ4 Beg ve 

Madam Dimitrana 

Yunan 
Gazetecileri 

Patrikhaneye gittiler 
ve Recep Bey tarafın
dan da kabul edildiler 

Yunan murahhaslarile gazeteciler 
heyeti dün aabah saat dokuz buçuk
ta Fenere giderek Rum Patrlkanesi 
ni ziyaret etmişlerdir. 

Patrik F otyüo Ef. bu •iyaretçileri 
Patrikanenin büyük meruim ..Jo
nunda kabul etmiştir. Yunan Baımu 
rahbası M. Papanaıtaıyo bu müna
sebetle bir nutuk irat ederek göste
rilen hüınü kabule teıekkür etmiş 
ve demiıtir ki• 

- Bu ziyaretten çok memnunuz. 
Balkan konferansı ümit ettiğimiz 
gibi itilafla neticelendiği takdirde 
harp ihtimalleri tamamen bertaraf 
edilmiş olacaktır." 

M. Papana.ataıyo nutkını. sonun
da, sulhu teyit edecek olan bu kon-

Yunan gazet<!cileri C. H. F. 
önünde Recep Beyle birlikte 
feransın muvaffakkiyeti için dua e
dilmesini Patrik Ef, den rica etrnit
tir. Patrik Ef. bu mıtka teşekkürle 
mukabele ederek ~unları söylemiş
tir: 

- Türk-Yünan doııtluğundan ıon 
derece memnun olduğumuzu bilhas
sa yad etmek iıterim. Bu kuvvetli 
ve me11;'ut dostluk Balkan hükUmet
lcri arasındaki makarenetten eve] 
başlamıtlır. 

Türk - Yunan itilafının Balkan 
memleketleri arasındaki yoklatma
ya iyi bir teıir icra edecefini ümit 
ediyoruz. Bütün temennilerimiz sul
hun devamını istihdaf eden Balkan
lılar itilafının bir an eve! husul bul
masıdır." 

Müteakıben Patrikaneyi ıezen 
Yunanlı misafirlerimiz bu ziyaret
ten sonra Kariye camiini gezmitler
dir. Yunan gazeteciler heyeti saat 

(Devamı 2 inci sahifede) ---·---
Edison .. 

Büyük alim dün 
öldü 

, -
/ 
' 

ı 

ls.~et Pş. Peştede otelden ı;ıkıgor IHI harada koguttları 
tetkik ediyor 

lşmet Paşa bugün 
Istanbula geliyor 

Başvekil muazzam tezahuratla 
karşılanacak ... 

istikbal programını neşrediyoruz. Bilhassa 
denizde büyük tezahurat yapılacak 

Ege 11 buçukta Galata rıhtımına yanaşacak 
lata rıhtımına yanaşacaktır. 

AhmetŞOKRO 

* "" * 

Eğe vapuru telsizi, 18 (He
yetle giden arkadaşımızdan). 
Vapurumuz Venedikten hare
ket ettikten sonra fırtınalı bir 
gece geçirdik. Fırtına ıçok de
vam etmedi. Deniz iki gündür 
sakindir. 

Ba,vekil İsmet P9. Hz. bu-

Bu dakikada Çanakkale açık 
larmda bulunuyoruz.Yarın (bu
gün) sabah 11 buçukta Eğe Ga-

ııün 9ehrimize avdet edecekler 
dir. Baıvekilimizi hamil Eğe 
vapurunun saat kaçta litnana 
vlııl olacağı henüz katiyetle 
malum değildir. Batvekilimi,;i 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

il 1111111111111111111111111111111H1110lllUlllUllDURllİllllllllUU11111ıuııı 11 ııııım~ 

Ha ır tımla ~ 
Başbaşal i 

!zzet Ziya .• ~ 
3 

-

~MİLLiYET 
Pek yakında yeni 
ve resimli bir tef
rikaya başlıyor .. 

Esbak mabeyn katiplerinden İzzet Ziya B. in "H•
- tıratımla Ba~başa,. isimli külliyatını resimli olar11k pek 

Y.a~ında tefrıkay~ b~şlayacağız. Bu eser, çok cazip ta= ~ih~ fıkraları, ~arı~ lııkayeleri, bilhassa timdiye k11du 
=: ıntışar etmemış bır cok SARAY HATIRALARINI ih-
~ liva etmektedir. • 

~ Hatıratımla Başbaşa ! 

~ ~:!:·::;:~~::;:;,::;:: :::: 
= bndan bazı başlıklan dercediyoruz: 

: 
i 
1 
1 

§ Kırmızı ampul, Son hatıra, Hemtire İnbel, keke
liğe, kekemelere dair .• Beklenen mektup, Atka veda, 

Ölümü her tarafta t•essarle § Kudumu şerif, Saray kızları, haremağası, unutganlığa, 5 
karşılanan bügiik /ilim ;;;; dalgınlığa dair .. Cemaziyelevvel meıeleai, şecaat uze-

Edison § derken .. Bir hak tinaılık hatırası tekinsiz ev, saraydan 
NEW YORK 18 (A.A.) _ Ecli- § birkaç hatıra, Sahip mollanın bir sözü, bir t11kip sebebi

ıon bugün saat 3,24 ıe (New-Jer- = le. Aynarozda bir gece, geçmiş zaman olur ki ... Yatak, 
ıey) eyaleti dahilinde Weıt Orange S bir takip .. Bir akıbet bir tecessüt vak'ası, garip bir ili.
daki evinde ölmüştür. :;: nıaşk, sıcak çay, gönlümün nişanlısı, feci bir vaziyet, 

Milliyet - Medeniyete pek bü- S bir sakalın macerası, Zühre, lahti muhabbet, son mek
yük hizmetler eden büyük muhte- - tup, bir tesadüfün ilhamı, masum sahifeler, Pe~tede bir 
rih Edison 11 şubat 1847 aenesinde 5 d ' 
Ohio eyaleti dahilinde Milan'da dün = hat~ra, Mavros a ası, v?gon perde~i, Panayota, Kınage-
yaya gelmi,ıir. Bugün 84 yatında 5 cesı~_de, bal_ıkk 11vın~a ~ır gece, koy manastırınd11, bir 
bulunan biiyük alim;n vefatı bütün = serguzeşt nu teye ıntıkal. = 
~~~yada ıee .. ürterıe karıılanmıı- ftıı111111HHlllUlllllllllllllllllllllllllllllllHlllHllllllHllllllllllllllllUlllllllllllllllr/f 
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i Tetkikler 1 HARüCl HA~lERILE:R 
-~· Buhran Etrafında ..• Ruslar 

Karışmıyor 
1 Neler Ragiştag 

Meclisi tatil Ziraat Bankasının 
Amerikadan Almanyaya geçen 

buhran neydi Çin - Japon ihtilafında 
Rusların vaziyeti ve bunun mes'ulleri kimdi? 

-2-

SANGHAY, 17 A.A. - Mukden 
deki SovyetKon•olosu hudut boyun 
da Ruı agkerleri toplanmakta oldu
ğuna dair ortaya çıkan şayialari 
tekzip, etmiı, Sovyetlerin Çin - Ja
pan ihtilafına müdahale myetinde 
bulunmadığım temin eylemİ§tİr. 

Amerıkadaki ilk sarsıntıyı 
Almanyada 1931 temmuzunda 
alevlenen buhran takip etti. 
Bu; siyaai korkular ve vakıalar 
la şiddetleomit bir bank buh
ranı idi. 

Hidiıeler gösterdi ki bank 
muamelatı diye muazzam te
killer alan makanizmanm dik
katsizlik yüzünden temelleri 
oynamıt bir bina gibi çöküp 
harap olmaıı da mümkün i
mıt·· 

Filhakika Almanyada son 
zamanlarda banka itlerinin ne
ticesi hayret ve dehtet ilka e
decek mahiyettedir. Derhal i
lave etmeli ki bunun mes'ulü 
yalnız bankacılar değildir. 

İstihsal fazlalığı etYa fiati
ni o kadar tenzil etmitti ki bu 
fiat tenezzülleri bankalarm her 
nevi iıtihsali.t üzerine verdik
leri krediler için mutat olan ve 
o/o 20: 30 a hatta mabıulüne 
göre ihtiyatlı bankalar tarafın
dan o/o 50 ye çıkarılan marjla
rı da geçti. Bankaların bu 
mahsullere kartı verdikleri a
vansların bir kısmı kartılıksız 
kaldı. Fiatin düzelmesine in
tizaren geçen her gün bu kartı 
hkaız kalan avansın miktarı
nı çoğalttı. Bu vaziyet önün
de Alman bankaları da İngiliz 
ve Amerikalıların kısa vadeli. 
alacaklarını iade edebilecek 
kudreti kendilerinde bulamadı 
lar. Amerikalılar bu neticeyi 
herkesten evvel gördüler, İn
gilizler ise fazla teli.t göster
diler Çünkü Almanlar gibi İn
giliz bankaları da bu kabil kre 
di muameli.tını iki milyar is
terline çıkacak kadar nispetsiz 
tevsi etmiıler ve eıya fiati düt 
tükçe toplanmak kaydına düş
müılerdi, fazla olarak Alman 
yadaki paraları da tehlikeye 
düşüyordu. 

Gold excbange standard'ı 
kabul eden Almanya gibi mem 
leketlerin paralarına kuvertür 
olarak İngiliz lirası, dolar gi
bi sağlam dövizi kabul etmesi 
ve bu dövizleri Londra ve Nüy 
york martelerinde pli.ce ede
rek kııa vadeli kredi muameli. 
tında kullandırması Londra 
ve Nüyyork martelerinde yu
karıda söylediğimiz gibi kredi 
muamelatını arttınnağa yani 
fenni tabirile kredi onflaıyonu 
na ayrıca saik olmuştur. Fil
vaki aynı altının ayrı ayn iki 
cins paraya kuvertür olmasını 
yani bir taraftan İngiliz lirası
na kartılık tutulurken diğer 
taraftan o İngiliz liralarının 
da başka bir memleket para&!" 
na karıılık ittihaz edilmesini 
muıip ve faideli gören bu te
amülün birkaç senedir her ta
rafta ifratla takip olunması 
paraların sür'atle artmasını ve 
umumen altın kuvertür nispe
tinin azalu.aını icap ettirmiı
tir ki bu usulün buhranı ihzar 
eden avamil arasında yeri ol
dukça genittir. 

sa vadeli alacakların yekWıu 
İse 400 milyon İngiliz lirasını 
mütecavizdi. Milli hükUmetin 
teşekkül etmesi, bütçeyi sağ
lamla,tırmak için tedbir ara
ması ki.fi gelmedi. Vadeli İn
giliz lirası zaten temmuz ipti
dasından beri borsalarda altı
nın dunünde alınıp satılmak
ta, altın fiati yükselmekte, ha
zine bonolarmm iskonto fiati 
de artmakta idi. 

lsterlin kambiyosunu tut-
mak için İngilizler temmuz i
çinde çok sıkıntılı günler ge
çirdiler. Buhrana tekaddüm e
den mayıs ve haziran aylarında 
lngiliz bankasının altın mev
cudu 160 milyon iken bu mik
dar temmuz nihayetinde 130 
milyona ve İngiliz lirasının 
kuvertürü o/ode otuz üçten yir 
mi sekize indi. 

Esasen karıılık noksandı ... 
Altın deponuıırrokaanıru ecnebi 
dövizile de ikmal edecek halde 
değildi. Kaldı ki bu kartılık 
yüzde yüz mevcut olsaydı da
hi parasından fazla barice der
hal tesviyesi lazım borcu olan 
ve gittikçe borcu artan bir 
memleket için buhranı izale 
kabil olmazdı. Yapılan feda
karlıklar bittabi ki.fi gelmedi, 
İngiltere bankasının Fransa 
ve Amerikadan yaptığı yüz o
tuz milyonluk iıtikrazların ha
sılatı da bu uğurda sarfolundu. 
Hariçteki dayinler yalnız vade 
di alacaklarını :::ırdınnıyorlar, 
ellerindeki İngiliz lirasını da 
altına tahvil için bankalara ko 
ıuyorlardı .. Telaş yerli, ecne
bi bütün İngiliz lirası hamille
rini sardı, o suretle ki Londra 
marşesi temmuz ayı iptidasın
dan beri harice borcu için 200 
milyon isterlini mütecaviz al
tın tediyat yapını§ iken buhra
nın önüne geçmek kabil olmu
yor, İngilterenin bu seneki te
diye müvazenesi iıe laakal 
yüz milyonluk yeni bir açık 
gösteriyordu. 

Artdc yeni konbinezonlar 
yapmağa çalıtmak beyhude ola 
caktı, İngiltere bankası ümidi
ni kesti. Bank dö Fransın ka
salarma yeni istikrazlarla al
tın depo ettirerek lngiliz lirası 
ibraz edenlere altın tediye et
tirmek yolundaki davasında 
sebat etmenin neticesiz oldu
ğuna karar verdi. Hükumet te 
altı ay için altın esasını bırak
tığına dair olan kanunu neşret 
ti. O gün isterlin yüz franğa 
dü§tÜ. Bugün de doksan ile 
yüz frank arasında temevvüç 
ediyor •• 

Cassel'de bir suikast 
CASSEL, 17 A.A. - infilak e

dici bir madde ile ve demir parçala
rile dolu bir siııara kutuıu, burada 
çıkan bir Soıyaliıt ırazetesinin bina-
11 önünde patlamqtır. Bir az aonra 
ırazete iclarehaneıi, bir ıuikaıtta bu 
bulunacağına dair bir tehdit mektu
bu almıtlll'. Bazı maddi busarlar 
nrdır. Suikast ômillıtrinin komniıt
ler olduğu zannediliyor. 

Fransa'da doğum 
arbyor 

PARIS, 17 A.A. - 1931 ıene
ıinin ikinci üç ayı zarfında 
tevellüdatta 19202 kitilik bir te
zayüt vuku bulmuttur. 

Fransa Şikago ser~sine 
iştirak edecek 

PARIS, 17 A.A. - Hükiımet 
1933 seneainde Şikago'da açılacak 
beynelmilel sergiye Fnnsa'nın da 
İflİrak e•mes.ine karat" vemıittir .. 

TOKYO, 17 A.A. - Hükumet 
ıulhpervenrane temayüllerini göster 
mek mak.adile ikinci tarpido mubri 
bi filosunun ve iki krüvazörün Çin \ 
ıulanna hareketini durdurmuıtur. 

Cemiyeti akvam meclisinde 
CENEVRE, 17 ( A.A. ) - M. 

Briand, bu sabah Fransız heyet.İnin 
bulunmakta olduğu binada M. Gran 
di ile M. Gilbert'i kabul etmi,tir. 

M. Briand ve arkadatları bütün 
zamanları ve mesailerini Çin - Japon 

1 ibtiWının aür'atle ve memnuniyet 
bahş bir tekilde halletmek çareleri. ! 
ni aramağa hasretmeğe karar ver- ı 
mitlerdir. 

Japon ve Çin terler; 
CENEVRE, 17 (A.A.) - Gü

nün ortasına doğru meclis t~rafn . 

dan aktedilmiş olan ırizli celseden 
hiçbir şey veyahut hemen biçb;r 1 

ıey tarauub ehememiıtir.Fakat mec 
liate mümeHili bulunan 13 devlet 
Çin ve Japon mümeuilleri bulunma 1 

mıtlardır. Çinin müracaatı üzerine 
mevzuu ba.bsolun~n mesele esasın 
dan teıkikc batlanmııtrr. 

----+<-·· --
İngilterede intihap 
Namretler furnege çıkmağa 

başladılar 
LONDRA, 17. A.A.- M. Mac Donald 

ın, aon. sünlerde yapllacak intilı.ap: mü· 
cadeleleri yoritınluğun.a kar•ı ko7abil· 
mele içia birkaç sün istirahat etmek üs:e

re Sealıamdan mufarakat etmit olduğu 1 
lıaber •erilmektedir. Namzetler şimdi · 

den. intit.ap tarneleri.nin proıl"•mını tan
zim etmiılerdir. Bugün öğleden aonra 

Turne7e çılcmaia ba1h7aeaklardır. 

Amerika' dan 
gonderilen 

harice 
alhn 

PARIS, 17 A. A. - Nevyork 
Herald gazetesinin Pariı'te çıkan 
nüshasında görüldüğüne nazaran 
yirmi eylıilden beri Amerika'dan 
Avrupa'ya gönduilen altın miktan 
bet yüz milyon doları geçmİftİr. 

Mareşal Petain geziyor 
PARIS, 17 A.A. - Mareıal Pe

tain, Yorklown'daki eıki harp ıa
baımı gezmittir. Maretal Pitain 
Nevyork valisi M. Roosvdt, Virgi
nie valiıi M. Pollard, dahiliye nazı
n M. Svanson ve diğer on üç wali 
ile ayn ayrı görü,müştür. 

Borah - Laval mülakatı 
VAŞiNGTON, 17 A.A. - Ayan 

azasından M. Borah Fransız Bat
vekili M. Laval'den bir mülakat ia
temiıtir. 

Paris sergisi kapanıyor 
PARIS, 17. A.A.- Müsteml.&cit ••r· 

ıitiain 15 teıriniaanide 

men bildirilmiıtir. 
kapan.:ıc:aiı res · 

F ransada vergi 
tahakkukları 

PARIS, 17. A.A.- Goçoa erlU.ldeki 
••rıi tahakkuklarının balii olduiu milr:· 

tar 3.617.598.300 fraaıa yükscılmittir. Şu 
hetapla bütçe tabminall 113.401.000 frank 
bir fulabk ıöstermiı bulwunüta ve 1930 
••nesi eylUI ayına niıbetle de 203.325.000 
frank bir tez.a7üt kay.e7lemiı ol· 
maktadır. 

Calcutta kongresi erka -
nı Londraya gidiyorlar . 

BOMBAY, 17.A.A.- Calcutta kougre· 
si erkiDt, tİJ'asi Yazi7et hakkında ve bil· 

bat .. ra.ecliı kaidelerini hili.1 töbmetile 
iki i.htilifcının k-urıuna diziJmiı oldu· 

iana dair Ga.adbi7e ınalMmat .-ermek üz 
r• Londra7• müt~eccilaen •apu.ra 
miılerdir. 

M. Lavalin seyahati 
Alman gazeteleri 

ve 

BERLIN, 18.A.A.- Son sünlerin 
Reic:h•tal' müzakerelerile meııul bulunan 1 

Alman matbuatı na~ri dikkatlerini 7eni- 1 

den M. Laval'in Amt'rikaya J'apacaiı 1 
seyahate ç.evirmiı1erdir. 

Fransız - Alman iktisat 
komitesi 

BERLIN, 17. A.A.- Franııı:-Alman 
19 ncu ye yirminci aırrlarm için

de ilim ve fen sabaaında elde edilen 
iktisat komitesinin Alman tubeaine hari

terakkileri göstermek makıadile tor ciye nazırı sıfatile M. Brüninl' riyaset e· 
tip olunacak bu sercide Fransa dec:ektir. ikinci reislik iktisat nezareti 
Fransız eserlerini tqhir edecektir. müıteıarı M. Trendelen.burs. •• umumi 

Z l
• • • lr.&tipli.lr. hariciye nezareti müdürlerin

eppe ıOJD Seyahati 1 don M. Rôtter'e t .. d; ed;Jmôtt;r. Aıa o· 

1 
larak haricye, maliye, ikti.aat, meu.i, mü-

Konuşulacak?-

Mütehassıslar konfe-
ransında 

mesai ne olacak? 

İçtimalar 29 şubata 
talik edildi 

BERLfN, 17. A.A.- Ra7i1tai mecliti, 
M. Lochenin teklifi Üzerine, ikinci dere-

P ARiS, 17 A.A. - Le Matin cedeki takrirleri tasfiye ettikten tonra 
gazeteıi malUmat kabilinden olarak içtimalarını 23 şubata talik et.miıtir. 
Mütehassısların ihzari mesailerile 
vücude getirilen ve Vaıingtonda 
müzakere edilecek olan ba§hca me
seleler hakkındaki ibtisasatı mevıu

Bu karar• J'alnız komünistler itiraı: ey 

lem if tir. Geçen aeçeld çelse sonunda ka· 
bul edilen takrirler ara.tında; karteller 

taraf.odan c:ebri bir tarzda kabul ettiril-
bahs etmekte ve Fransız müzakere- mek istenilen kömür, demir, çimento .-e 
cilerinin deiitmez ve eğilmez akide- köprelere ait yü.lctek fi7at1ann ten:ıı:il et· 
lerle .gitmemekte olduklarını ilive tirllmeti için hülıı::U.meti icraata davet eden 

eylemektedir. 
Mezkur ga%ete Vaıinırtonda mü

zakere edilecek meeainin, hükümet
ler araaındaki borçlar, tahdidi teıli
hat, tamirat ve mali meselelerden i
baret olacağını kaydediyor. 

Hükümetler arasındaki borçlar: 

bir takrir- de mevcuttur. 

M. Brüning'in Ragiştağdaki 
zaferi 

BERLIN, 17. A.A.- Brüııüns kahla. .. 
sinin muyaffaki1eti, bülr.U.metin timdiye 

bdar takip etmell:te olduiu aiyaıeti tİ.ı· 

Hük.Umetler arasındaki borçlar tan veya buna müsamaha eden f"'kalar 
meselesinde Amerika bir moratoryo tarafından büyük bir memnuniyetle kar· 

ma mail bulunmaktadır. Fransa, bu ıdanmıtbr. • 
u•u)Ün vahim mahzurları mucip ol- Bat•ekilia dostlan ve ralcipJeri bu MU 

duğu.nu ve fakat yüzde elli miktarın .-affaki7etin ille amili baıvekilin t•lt.•ı ol· 
da yapılacak bir tenzilitm hakiki duiunu kabul etmektedirler. Aranın ne

yardım teıkil edeceği kanaatindadır. ticeai liberal mahafil ile tol cenah ma· 
hafilinde irtcain hiir mailubiyeti telakki 
edilm~kte ve bu mailubiyetin büküm.ete 
dört a7 bir mü.blet bahıedeceii tö1te•· 
melıctedir. 

Bu buıus kabul edildiği takdirde 
Amerika müttelıit cümburiyetleri 
her bir bütçe ıeneai için 200 milyon 
dolar kaybedecektir. Bilmukabele 
Almanya bir niıbeti müıterekc da- • Reichbank'ın vaziyeti 
hilinde tediyatırun tenzil ettiğini gö 1 
recek ve hu tediyatta tayin ve tab- . BERLlN, l7. A.A. - Reich•ban.lr.'ı• 
d ·ı d"I k b' "dd t f d bılançosu hakkında mutaloatta bula-• 

ı e ı eee ır mu e zar ın a · 
be 1 ·ı 1 t · t ba '-- k 1 matbuat, po1içe istoklarının takriben ÜÇ• yne mı e amıra ntu1ıına mar . . . . . ... 

l k t d" l ktır B t di le ıkıaının ıa1rımütaha•vil telalcki oluna 
0 ara ev _ _ı oh una

1
c.a 'b .~ ... eb - bileceiini ya:ı:mak:tadır. Bult.al, teet•üfe ı• 

yattan mute asır me aııg 1f u 
b k f d 

'k d' 1.. J'•n olmakla beraber bankanın manevra 
an a tara [n an ı tısa ı ve ma ı L • ••• bl ' J . k . lk . _ 'I .. k 'll · • d b I h .. k.. •erqestıaına ı a etmıyece tır. b•aa 

m
1 
uş 1 er ıçın etahu ~nand ' I u ku~et- .-uiyetin hafif surette talih bulması ta· 

ere muavenete ııa e ı ece tir. . .. 
T hd

.d" I' j sarr-uf Nndıklarrna • termaye lll"Bletını 
a ı ı tes ıbat: • ı < d 

Tahdıdi te~lihat .. m~sel~ıı iÇi~ liçelerin tediyeain intaç edecektir. 
. . . . 1 ve oun ar tarann an çıkarılmıı olan po-

Frans~; Amerıka muttehit cumhura· Reicb sbank'ın vaziyeti mutlak aurette 
yetlen tarafından talep edil<!n feda- emindir. 
kiirlıklara mukabil olaralt Amerika. 
ya mali kolaylıklar terr<in ~den ya
vaş yavaş azalan bir tahdidi teıliba-
ta ~C\'aİtİ atiye dahilinde razı olacak BERLIN, 17. A.A.- Kabine, parla· 

tır; mento müudeleleri dolayisile dört cün· 

Brüning kabinesinin 
faaliyeti 

l - Tahdidi. teslihatın şimdiki denberi inkıtaa uiramıt olan mesaisine 
bütçeler Üzerinde tenzilat yapılma- tekrar ha~lamak üzere hu ••balı içtima 
sı ıuretile tatbik edilmesi ve teıli- etmiıtir. 
hatta muıavat eıaıile tatbiki ciheti
ne gidilmemesi. 

2 - Kellog misakmın; tahdit .,,. 
den veya vücudü muhakkak cörü
len ibtiliiflar Titkuunda; Amerika
nın derhal diğer devletlerle istiıare 
ederek, mütearrızın mahiyeti her ne 
olursa oleun lıer türlü yardundan 
mahrum kalmasını temin edecek iki 
yeni madde ile itmam edilmesinin 
kabulü. 

Fransız gazeteleri nıt 
diyorlar 

PARIS, 18. A.A.- Tempı aaaete•i M. 
Brünina 'in kazanmıt oldui11 muYaffalc:İ· 
yet ha...bile ttmlan J'A:ıı:17or: 

11 M. Briiai••'in Öntindeki 701 açıkbr. 
Mü.maileyh bu la, :ıı:uh.uru melhua ota• ve 

ıiddetli olacaiı afi.metlerinden anlaıılan. 

komünist tabrikatile, buhran •e itıizlik .. 
ten mite•ellit it.er bir ıekle kartr dura-

köylüye avansı 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Ziraat bankası umum müdlirü Ş 

Bey buğday atoklart hakkında yeni beyanatta bulunmuttur. Şükriı 
ezcümle demektedir ki: ~ 

- Ziraat bankasının matliıbatı mukabilinde müıtahıillerden al 
olan buğdayla< borsalarda satılmıyacaktır. Şimdilik bu buğdayları si 
~~yoruz. Tohumluğa elveritli olanları ihtiyacı olan köylüye tevzi 
gız. 

Ziraat banka11 köylünün velev acil zaruretleri için olsun buğday 
maıma meydan •ıerm;m1ek üzere kendilerine mahsul mukabili avaDI 
meye müheyya olduğunu ilin etmiıtir. J 

Gümriik resmi bu.ğdağ mahıulümüzü kifi derecede himaye etd. 
olduğu halde lstanbul borsasında bÜğdaym okkasını 8 kuruıtan a 
mesinde gayritabiilik vardır. 

Esaıen bu sene mahsul geçen senekinden fada değildir 

Bir benzin vagonu tutuştu 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Bu alqam iıtaıyonda duran bir 

vagonu tutu,tu ve vagondaki benzinin bir mikdan yandıktan sonra 
dürüldii. Vagondaki benzin Koç zade Vehbi Beye aittir. 

Yangının zuhuruna ıebep ngonu bopltmaya nezaret eden 
run lakaydiıidir. 

Meclis Reisimiz Ankara da 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Media reiai Kizım pata ıreldi. 

ler, meb'uslar vekalet erkiiru tarafmclan istikbal eclilcli. 

ismet Paşa Çanakkalede sa1' 
tezahüratla • 

mı karşılandı 
Ege vapurundan, 18 A.A. - Ege vapuru, Çanakkale b 

nm telsizle vaki olan ricaları üserine saat 21e çeyrek kala Ç 
kale limanında durdu. Halk, ellerinde fenerler tutarak sand• 
ve motörlerle geminin etrafını allDif ve "Y &filim Büyük G.s 
Yaşasın lıruet Pata!" diye bağırmak auretile ÇOtkun tezahuı" 
ta bulunmuıtur. 

ismet Paşa, balkın bu samimi, muhabbetli tezahuratın9 l 
§1, vapurun gövertesinden teıekkür etmiıler; "Arkadaılar 
met etmeyiniz" diye mukabelede bulunıoutlardır. 

Ege, programa leviıkan. yarm saat onda Yetilköyde 
nacaktır. 

Cümhuriyet bayramı hazırlıklan 
EDiRNE, 18. A.A.- Cümbüriyet bayramına büyiik bir heyecanı. 

zırlanılnıaktadır. Ankara reami geçidine ittirak edecek lise ve m 
mektebi izcileri harekete amadedirler. 

!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!llll!!!!!!!!!l!!!lml!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!9"~ 
Yeni nıuhriplerimiz geldi ve 
donanmamıza iltihak etti 

(Başı 1 inci sahifede) merdiveninden çıkmca bir tV 
te resmi selim ifa ediyorlardı. kitabe: 
Vali muavini Fazlı, Poliı mü- Kocatepe 26 Ağustos 

Tamirat: 
T amiral meselesi hakkında; 

düdü Ali Rıza Beylerle, Hilali- ibaresi ve Kocatepe zafer' 
bilmek için ;.,.. eden bütün •••a;t• ma- ahmer reisi Ali pqa ve bütün bir destanı ... 
ilk bulun'3!7or. Ba.t•ekil 4 ay için dalt.il~ b h b 

Fransa, şartsız olan bi11eainden ka
t'iyyen feragat edemez.Fakat aynen 
yapılan teılihat ile mark olarak ya
pılan tediyatta bir tenezzül kabul 
etmek şartile tamirat mecburiyetle
rini bir az tahfif etmeğe muvafakat 
eder. 

Mali meseleler ve ırümüşle altı
nsn ayni zamanda istimali: 

Matin gazetesi mali meseleler 
hakkında ve ırümüıle iltmın ayni 
zamanda piyasaya ithali meaeleıin
de Pari•te büyük bir emniyet göı
terilmemekle olduğunu yazıyor. 
Fransız mütehasııalan ayni zaman
da "Altının dünyada tekrar tevzii" 
denilen ıi•tem hakkında da itimat
sız bulunına.ktadırlar. Buna muka
bil salim bir altın nyaııeti takip ecliJ 
meıini yani bazı memleketlerin ha
kikaten biı- alim mevcudu kartdığı 
ile hareket etmelerini Ye kağıt nak
din alım kıymetinde telikki edilme 
aistemile yapılan banknot fazlalıiı. 
run tatbik edilmemeıini iltizam et
mektedirler. 

Sabit krediler. 
Krediler meseleıinden hahı..ı

Matin gazeteai; Amerikan ve lnci
Iiz bankalarmm ATI'uparun ve cenu
bi Amerikanm "Sabit krediler" den 
pek ziyade sıkılmakta olduiu müta 
leaıını dermeyan etmektedir. Mez.. 
kur bankalar, bu kredileri çekmedik 
leri takdirde tehlikeye duçar olacak
lardır. Tedrici surette çekeçek olur
larsa borçlu memleketlerin ilrtııadi
yatı mahvolacak ve bu netice, evvel 
kine göre daha feci olnuyacaktır. 

Fnnıa, bu mubatıralara ittirak 
için Londrada vuku bulan her türlü 
teklifi reddettiği gibi V •tin~ 
da bu mealde yapılllcak her türlü 
teklifleri de reddedecektir. Fakat 
Amerika hükU.meti kendi bankala. 
rına muavenet kaıdile onların em .. 
rine mütehavvil aermaye vazzede
cek olursa F ranaa, bu suretle yapı
lacak ihracata Paris piyasaımı aç
maktan imtina elmiyecektir. 

Lehistan bir 
verdi 

muhbra 

•• harôci ı.a..,ketlorfo;n mutlak &m;r; bu ba riye erkim azır ulunu- Sancak çekiliyor 
lunuror. Frum•·Alman ikfüadı teırôki yorlardı. Tertibat ikmal edildi .•• 
mesa.itinllen nud iatifade etmesini bil
diiin.i ıröreceiia." 

Tahdidi teslihat 
Lehistan 

ve 

Bütün gözler Marmaraya bir borazAn ıeıi ve muzika 
müteveccih, ufku tarıyor, her tikli! marımı çalarken t 
kN yeni gemilerimizi bir an ev bayrağımız her iki geminin 
vel görebilmk için sabırsnda- gönderine çekiliyor. 
nıyor. Bu arada eski bahriye Hamidiye krüvazörü to~ 
tiler muhtelif hatıralar ve men k b • • l' d CENEVRE, 17. A.A..- Tüdidi teıli- atara u ınerasımı se • 

hat konterannaa t .. di o.tilecek ı.ı. muL· kibeler anlatıyorlar. Sahillerde yor. Herkes selim vaziyetiıt 
tora söndermit olan Lehl•tau, bu mu.lo- ki kesafetin gittikçe arttığı gö- Rahat! kumandası verildi~İ 
trratında me•cut kı.a.••etlerinin •e koafe-- rülüyoT. man genıilerİn etrafını ce~t': 
rantta •erdetmeii zaruri aöreceii meta· Büyük üniformalarını giy- .. 1 d 1 • Jı 
l "Lı k 'hl k •· ı ~ · 1 yuz erce ıan a ve motor" au n ıere tarı •• sere •••er nO-.W;I • l bah • b •ti • • 
n.,.anndaa muhik olduiunu iıbata çal.1 mıf o an rıye za 1 erı emır bir alkıt tufanı yükseldi •• ı-Jı 
maktadır. ler veriyorlar, gelen geçen ge- çoıııunca alkıılıyor. 

miler bayraklarile Hamidiye' Donanma kumandanı 13 ler içtimaı 
CENEVRE, 17. A.A.- 13 1 .. içtimM, 

eaat 13,15 te mlzakereleriae faıJa ••1"• 
miıtir. Bu miiıtakereler aaat 18 de d .... am 
olunacaktır. M. Grandi. Lu &J'IQ 25 inde 
Bertin'• aitmeden .-. ... el Romaya dine· 
cektir. Mecliste lıcenditlae M. Scialoja 
lıı.alef olacalıı:tır. 

yi selimlayorlar. - /il sog gor .. 
Tam saat 2,5... Hamidiye' B d d V un an ıonra onanma 

nin çanaklıfmaaki nobetçinin mandan vekili Şükrü Bey 
gür •esi duyuldu: nutku irat etti: 

- DikkaL. Y eoi gemiler 
göründü. Huzzan kiraın; 

Pek çok mefahirle dolu /. 
HerkN sancak tarafına ko- ıJc 

B l 'k k 1 s L_ h' 1 d vimli sancağnnızın bu genıİ e çı & ra 1 fUyor.. arayuurun iZ& arın a mize çekilmesi münasebe" 
MILANO. 11. A.A.- s.ı,a... kral• ma önlerinde Peykiıevket muhribi ~ 

teaokkire• bvra1a s•lmiıtir. Müıariin;- olan yeni gemıilermiz sür' at le hi11ettiğim memnuniyeti 
101; Gripa daima .,ı-a1t a .... ıı-- ilerllyonar. Kesif bir duman decek kelime bulamiyonull· ~r 
Leccoya l.arekot -ı,tir. . . .._ il Bu gemiler Ye diterl~ı 

M k • • aft ıçm- ııem· erimiz ufukta git- Cümhuriyet donanması yeııt atus a ıtir a tikçe büyüyerek ilerliyor. 

bulundu Nihayet aeldiler Ye Anadolu kuYVetli bir te,ekkül a~ ~ 
ViYANA, 17. A.A.--Macar'l. Mat••ka. 

bu ••hah. tam itiraflarda bulaama.tt.r. 
Matuaka. Anz:bach ( A1'11ttw-ya), Yut•· 
bor& (Alman1aJ •• BiatorbaıF (Macarlt 
tan) tuilıı:a•tlerinin amili olduiaaa. t .. IUn 

•• itiraf e7lemi4tir. Bu iılerde yalnr:ıı: ba 
4ına hareket etmit olduiuau aöylemiı-

• yor. Deniz kuvvetleriıniı 
sahilini takiben geçiyorlar. Kar · J~ halile Ciimhuriyetin emırıvJ 
tı sahilde halkın allut SNleri ni tam bir tekilde ifa ecle"'.ı 
duyuluyor. hale gelmittir. Bu vesile 1 

Gemiler boiıu:a doğru silzü- ti 
lüp gittileT.YeN bir intizar dev Türkü Cümhuriyete kavutf.ıl 

ran Ye bu sancağı kurtaran .ı 
resi... Muhripler Çubuklu önle • h d .,.. 
rine kadar gittiler ıonra saat yük Gazi ye ta aım ve 0 ~ 

ma namına arzı şukranı bit 
Amıterdam . Parôı . Mauil7a treni ile üç buçukta Dolmabahçe &ıüne zife bilirim." 
Vlntimil1e yak:ill.inden seçen. trene b.rıı ıeJdiJer.. "" 

tir. Matuskllt elli er tN"lllere .... bilbtM 

da suikast haurhkları J'•Pm•ı oldvi-• Bir zabit bu Nnada Vekil Be Bundan sonra tekrar V' 
.... f 1 • ""· diye kruvazörüne geçildi. .J 
• ra • m••~· ye bir telsis telgraf getirdi.Bun h 1"-

da 32 mil sür'atle salimen ge- vetliler Hamidiyede azrr cl'lı' 
lindiği ve hiç bir arıza olmadı- büfe de izaz ve ikram edil 

1 
Jf Yunan 

Gazetecileri 
(Başı 1 inci sahifede) 

on altıda Istanbul Halk Fırkası mer 
kezine ıriderek hrka umumi kitibi 
Recep B. i ziyaret etmltierdir. 

ğ bildirili 
Davetliler geç vakite kJ"' 

1 yor. Hamidiye'de kaldılar. Saat~· 
Koeat•P••• g•çlı te Milli Müdafaa vekili 1"';ıf 

Derhal Hamdlye'den ayn- den aynhrken on yedi pare 
lan iki motör müfreze ve bando la ael&mllndı. ,_s• 
lan Kocatepe ve Adatepeye ııö Gemilerimiz dün gece tJIV 
türdü. Bir muıla Vekil ve müı trikle t•yin edilmiılerdir· .• lr 
le§ar Beylerle matbuat erkim Kocatepe ve Adatepe "';ı· 
Kocatepe'ye geçtiler. riplerimi.z ltalya' dan Çana1' ..e~ 

1 

Almanya'daki vaziyete ve
lev muvakkat olıun çare bul
mak meselesi uzun sürmedi. 
F ransızfarın yardımını satın 
almak güç oldu ve geç kaldı 
İse de İngiliz ve Amerikalı
lar Almanya'daki paralarının 
vadelerini temdit suretile buh
rana muvakkaten mani olabil
diler. Fakat bu defa buhranın 
tesiri İngiltere' de patlak ver
di. Alemin bangerliğini yapan 
ve bu münasebetle dünyanın 
parasını kullanan İngiltere ik
tısadiyatı kendi kendisine ki.fi 
değil iken Almanya' daki işle
rin bozulması, Gold Exchange 
standard'm intac ettiği kredi 
ibzali ve fiatlerin düşmesile bu 
kredilerden bir kısmının karşı
'ıksız kalması hususlarında 
çok müşkül vaziyette bulunan 
İngillere'yi baştan başa sars
tı. Ayni felakete uğramamak 
endişesile lngiltcre'deki para
larını toplamağa çalışan dayin 
lerin mutalebatı teşdit etmele
ri sıkıntıvı arttırdı. Yalnız kı-

BARCELONE, 17 A.A. - Graf nakalat •• xiraat nuareti müdürlerinden 
ZeppeJin ba1onu saat 9,55 te Bar- bir talum zeva.t tayin olunmuftur. 

cclone üzerinde .. uçu~ ~olaştı~tan 1 M~tabaaaıı . aıf~tile ~akı~da ilctiıat •• 
ıon?·a cenubu carbı ııtıkametınde meN• nezareh mumessıllerınd.en bir ta· 

yoluna devanı etıniıtir.. - ım zevat tayin olunacaktır 

CENEVRE, 17 A.A. - Leh bü
kıimeti ırelecek tahdidi t"lihat kon
feran11na ait olmak üz- bir muh
tıra göndermiıtir. Leh hükumeti bu 
muhtıra11nda mevcut ıilih kuvvet
lerinin bugünkü miktarının ve kon
fcra~ta. yapınağa lüzum ıröreceği 
tekliflerın baldı sebeplere müstenit 
oldu" · 

Recep B. misafir mealekdaılariııU 
zi kabul ederek kendilerile bir saat 
kadar ırörüımüı ve Halk Fırkaa1 
proırnuru de tetkili.tlı hakkında iza
hat verilmiıılr. Yunanlı ıruetecller 
fırkanın samimi bir hava esen mulıl
tinde bulunduklarından çok mem
nun olduklarını tekrar tekrar be
yan etmiılerdir. Fırka merkezinde 
misafirlere v pasta ikr 

Mat beyaz renge boyanmıı le boğazına kadar 22 mille ~ 
olan yeni muhriplerimiz görü- mitler ve İtalya sahillerit' ,, 
lüyor ki bu uzun seferden he- bir saat mesafeye kadar YtJJI"" 
men hiç müteessir olmemıılar lılarm yeni muhripleri tıatşır 
Gemiyi getiren Türk bahriyeli dan teşyi edilmiılerdir. ~t" 
ler ve Ansaldo tezgihlarmm Boğazdan itibaren ıedl · 
eınİz nrD..J. ..... ~~.L.~-.ı... .... >-...U~....._-•~----' ... "'--



Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

9 TEŞRİNİEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara ~~d&

. No: 100 Telgraf adreti: Mılliyet, 
•lan bul. 

Telefon numaral11n: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye ip Hari~ için 
3 aylıiı 400 kul"llf 800 kurut 
6 71111 " 1400 .. .. 2700 2 .. 1400 .. .. 

Gelen evrak geri vnilm~:r; 

Müddeti geçen nu&balar 1~ k~t 
lur. Gazete ve matbaaya aıt ıtler 
. . dilir 'ç:İn müdiriyete müracaat e ' 

GazetemiE ilUılann mes'ullyetüd 
iıııbuı etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün aıami hararet 22 • 

•ıgarf 16 derece idi. Bu= 
gün ruzgar mütehavvil 
hava bu;uUu. 

Masonluk 
Münakasaları ... 

• 
Bir zat son günlerde ma

'0nluk aleyhinde neşriyat ya
l>ıyor hücum ediyor' bazı mu-
h • · lar arrirler buna cevap ve.-ıyor 
~ t terde tel-e ınesele gaze e . 
araf haberlerile karilere bıld!
tiliyor. Masonluk yeni bir ha
dise, iktıaadi bir hadise, para 
\>e ekmek verir bir mevzu olsa 
ald . Belki aonun 

ırınıyacagım... d" 
da bize bir lokma düşer ıyece 
lirrı .. Lakin öyle mi? .. 

B kalı.-.a masonluk iıi-
ana b . emek 

le IJğraşacaklarına u ıte 
Vereni leblebiye narh ~oydur 
11'.taya ;lışıalar daha iyı olur. 
Çoluk çocuk leblebicilerin ateı 
>ahc.sma satıt yapmalarından 
(urtulurlar ... Biz de rahat ede 
tiz, onlar dıı rahat eder .. 

İktısat haftası 
Eu sene iktısat hafta1r &e

>en 8eneye nazaran daha bat-. 
ka rnam::ıra arzedccek.. Y enı 
Ptoğram!ar ve yeni yeni sür
Ptİzler var .. Nitekim bu sene 
haftıınn bir gününde İstanbu~ 
lun bütün tüccarları bir resmı 
ll_eçit yapacaklar ... Bu resmi ge 
Ç~t ~üphesiz İstanbulda görüle 
l:ıı!ecek resmi g--itlerin en me 
tk - -,- d' 
a lısı olur .. Başta ticaret o a 

kı er.kanı olarak basmac~l~r, te 
ercıler, zahireciler, derıcıler, 
~?ınürcüler . Ne bileyim bütün 
~ccaı- sıra sıra geçerle.-kcn Ev 
lıh Çelebinin orada olmaması 
na insan bir türlü akıl erdiremi 

~~~e~. İşittik ki; Ti~a~e~ odası 
tuccar resmi geçıdının ba

tında bayrak tutmak için gaze 
ler;ı · · b ' zata -~· er ıçmde ~işman ır 
llıuı·acaat etmi• bu zat tU ce-
"ab " 1 "Crmiş: 

- Bir iktısat haftasında ya-
~ılacal, ı·esmi geçitte benim 

•Yrnk •a•.ımam o kadar ente-
teg ı ' ol id· a.n o maz .. İktısat ayı sa 

1 belki münasebet alırdı ... 
n Şimdi düşünüyorlarını§-· 
'Yrağı kim açacak?. 

Sadri Etem ve 
Çi:ı hikayesi 

d ~Ünkü gazetelerden birin
e bızirn (Sadri Etem) in bir 

:.;ıısııu göı·düm. (Çin hikiye
ı serisi altında yazılan bu ya 

lıııın .. ki La d unvanı (Büyük aya ı • 
ltı) dır. 

.,. (Sadri Etem) in kadının a-

.ıag . 
"d ını mevzuu bahsetm~ı 
k <>ıt başa düşman ayağa ba
&~l" lne~elinden ileri gelmiyor. 
l ~ i.kiı çocuk çok hayırhahtır · 
'a.akin baheettiği kadının he: 

._l>ça. boyu uzunca olmalı kı; 
Y~ıüııü görememit ve ayasını 
e e alrni! • Buraya kadar hakkı 
"ar y bi ç· ··· alnız bana kalırsa r 
hit- hik_i.yesi yerine bir. Japon 

ayl!$ı seçse idi kend• boyu-
nd~ daha müsait kadınlara teea !Jf _ _, .. 
1 '="er, ayağı verine yiizun
~n bahsederdi 

ç-ELEK 

Hikaye 

Çirkin 
Biri yinni be,inde, öbürü 

atmıf betlik iki kadın .. Bu ya~ 
farkı 00 kad1r1ın bir tiirlti s~i 
mt olamamalarına sebep teşkı 
eder mi? Belki evet .. 

İhtiyar kadın bir gün hasta 
lsndı. yatağında krrnıldıya'?1 

du Fakat 3enç kadın, ~un 
~f b.ıki ele öliim döteğme 

tır bu kadına hizmet etme
ya an . . nın 

t vazife bildiği ıçın, _ya • 
1 b)·r 1ey ısterM n ayrı mıyor, k 

idi getiriyor, ara aıra ~~· !et ~e teselli verici şer'er soy 
itiyordu. Me.dA: . 

B .. dünden chaha lyı· _ ugun 

•iniz. 
Yahut: .. 
_ Helritnin vetdili yenı .. ı-

llç tesirini göete~i.k s;~';f 
renginiz o kadar so u ' 
diyordu. . 

ihtiyar kaclm, bu teselı;yet 
-6zlelini dlltliye dinliye en so
nunda güldll: 

_ Nafile ü:ııülüyM•~ kı· 
ded. tetıelliye lüzum 

zım, 1
• • • "lik t ok Eğer bana bır ıyı e -

~ek isterseniz, şu yatağımın 
d k . anahtarları alınız. 

altın a ı .. 
Konsolun üst gözlennı açınız. 
Orada ufak bir çekm~t; . var. 
O çekmeceyi bana getınnız. 

Genç kadın anaht~rl~rı al
dı. Ve çekmeceyi getırcli: İh
tiyar kadın çekmeced~ b~rçok 
kağıtlar çıkardı ve dedı kı: 

_ Bunları artık yakmak la 

zım .. 

B 1 dediii kağıtlar eski un ar d bö 
mektuplardı. Her ka ının Y 

1 kladıg"ı mektuplar vardır. 
e sa b" k d ihtiyar ve haeta ır • a ının 
hayalında iken sakladıgı mek
tupları yakmak istemesi kadar 
da tabii ne vardır? 

_ Kızım, dedi, belki hatırı 
na bir şey gelir. Şu ~at~kta 

Yatan ihtiyar kadın, yırmı be-
el . d"'' tinde il<en acaba güz mıy 1 • 

Hayır! Peıin söyliyeyim ki, 
ben gençliğimde hiç te güzel 
değildim. Çirkindim, cazibem 
yoktu. Onun için de erkekler 
den iltifat görmüyordum. 

Günün birinde bana bir er
kekten bir atk mektubu geldi. 
Mektubu yazan tanıdığım bir 
delikanlıydı. Fakat ben bu de
like.ulının beni sevebileceğine 

hiç ihtimal vermiyordum. Son 
ra unutmamalı ki, m~tu?u. al 
dığrın z.amanlarda evh ıdım. 
Evli olmakla berabel", kocam 

b. uhıJ>bet bek dan çılgınca ır m .. . 

1 • kend'mde hak goremı-emege ' . . · 
d Aramızde bır samımı yor um. . . 

yet olsun, o kadar yetı9u. 

Birçok düşündüm ve seb~
bini izah edemedim. Bu deh
kanlı ne diye bana atk mekt.u 

bu yazıyor? Hem ~~ uzu~ bı~ 
mektup.. Neler soyle?1ıyor. 

h t ümidı saa-Ben onun aya ı, ' 

d . . "şı"m Ben muammayı 
eh ımı · l"k 

halletmeğe uğraştıkça, de ı a~ 
lı da uektuplarına devam edı-
yordu: 

B . gün kocam, dt:rup du-
ır k" 

rurken bana dedi 1: 

- İşlerim iyi gidiyor .. F~b 
"k büyülteceğim. Bu fıkrı-

rı ayı . 
1 me ne dersın. - . ? 

- Bilmem ki ne dıyeyım. 
b. ··ben - Yalnız genç ır mu .. -

d
. 1· m Aeaba tanıdık mu-
11 azı . k mu? 

h dislerden kimse yo . en .. 
Şöyle bir düşun. . 

.. .. düm kim~eyı ·hatır-
Duşun • r . ha-

lamadım. Kocama e ıının 
"le i•lerine karrşamıya

muru ı • . 
g" -ı söyledım. 

ca •P• d b"" 1 
Bu hadise aramız a oy e 

Hatta kocamın ara
kapand_~·h disi bulup bulmadı 
dıg·ı mu en d" 
• k bile etme ım. 
gına mera . 

ık . ün sonra bıı· a,k mek-
1 g ld" Bu mektup-

b daha ge 1• ı 
tu u . 'b" ateşli! Beni çı 
t ötekıler g. 1 d" 
a d" "ini tekrar e ıyor. mca sev ıg . . 

i :ı:ihnimden bır şım-
O zaman . Jd 

ti. Her şeyı a? ~ 1~; 
tek geç kocamın işlerının ıyı 
Bu genç, b"I" ev . ". . mutlaka ı ıyor ve 
gittıgını d 

b . '·azanarak, sonra an 
veli em ~- b" · 
da. fabrikada _ke!'disine ır ış 
teinin etmek ıstıyor. 

İ bu mektuplar onlardır. 
şte k" bir 

Bunları yakahm ı, sonra 
gören olursa: . 

- Çirkin kadındı ama, o bı 
le kocaaına ihanet etti. c'ı~rne-
ainler. 

ismet Paşa 
bugün geliyor .. 

(Başı birinci sahi~ede) . 
parlak ve mutantan bır şekı~: 
de istikbal için lazım gelen bu 
tün hazırlıklar ikmal edilmiş 
ve proğram tesbit edilmiştir. 

Eğenin saat 10--10,30 ara
sında limana gireceği tahmin 
edilmektedir. İsmet Pş. ya İs
tanbul namına beyanı hoşame
di edecek vilayet hey'eti Say
yat muşuna rak;ben saat sekiz 
buçukta Y ~ilköy açıklarında 
Eğeyi kartılayacak ve vapura 
yanatarak hey'et Eğeye çıka
cak Başvekilimize arzı hoşame 
di edecektir. 

Balkan konferansı yarın taplanıyor 
(Başı birinci sahifede) . 

Beyler ve Bulgar, Yugoslav kolonı
sine mensup birçok zevat istasyona 
gelmitlerdi. 

Dünkü trenle tehrimize gelen 
Bulgar murahhasları Bulgaristan 
sosyal demokrat fırkası lideri sabık 
nazırlardan M. Sakazofun riyasetin 
de, M. Andre Toşef (sabık nazır), 
M. Genof (Sofya darü!fünunu mü
derrislerinden), M. Demi tef (sabık 
meb'us), M. lvan Giyorgiyef (Fen 
akademisi azasından), M. Bori~ 
Petkof (Beynelmilel siyasi akademı 
azasından), M. Trifon Trifonof, M. 
Dimitro Pımdof (müellif), Madam 
Dimitra lvanof (Bulgar Kadın Bir
liği reisi) Ôan mürckkeptiı·. 

Konferan,ta mütehassis olarak 
bulunacak zevat ıunlardır: 

melerine müsaade edilmeıi için te~ 
ıebbüaatta bulunuyor. Birlik, teıek 
külimden beri sulh için çalıtıyor. 

Teıekkülümüz, beynelmilel Ka
dın Birliği ile sofrayetler birliğinde 
azadır. 

Kat'i surette harp aleyhtarıyı:ı. 
Bunun içindir ki. Bulgariıtanın ıi
lihtan tecrit edildiği sırada diğer 

milletlerin mütemadiyen silahlanma 
ıını t t:'hli.keli buluyoruz ve bütün 
milletlerin silahtan tecı-it edilmesim 
İstiyoruz. 

Birlik, Balkan ittihadı saye•inde 
sulh muahedelerinden doğan bülün 
eksiklerin telafi edilebileceğine ka
nidir. 

Rom11n murahhasları da 
geldiler 

1 

1 
1 

. 

Meşhur muganni AL JOLSON 
Dün akşaıru:lanberi 

MAJlK SİNEMASINÖA 
ONU ŞARKİYLE S YLE 

filminde fevkalilde muvaffakıvet kazanıyor. 

Pek yakında 
l\IIAJİK SİNEMASINDA 
JOHN BARRYMORE'u 

TAC DEVİREN CENERAL 
filminde gör..,.,ksiniz. 

bir taç ve taht etrafında muharebeler, nihayel:ôiz servet için mücadele-
~ er, insan ve servet ganaimi. .. harp ... ke<iırlar ... şehvet .. , ve istibdat, 

Harp gürültülui... tatlı ·~k nağmeleri ... Müdafaasız ka<lınları" 

feryadı ... muhariplerin galibane hücumla~ı. , .. kıraltn tuz.akları ... de•i-
seleri görülecektir. 

istikbal için hazırlanan res
mi proğram şudur: 

M . A. Nikolof ve M. Monçef (tü
tün eksperi), M. Kanaziroki (meb'
us, sabık Burgaz belediye ı·eisi), M. 
Mirço Starr.of ( Sofya ticaret odası 
reis muavini), 111. Viladi Giyorgiyef 
(Sofya lnternat;onal bankası müdü
rü), M. Arşitek Muhtarof (Doktor) 
M. Patcf (A,ukat). Bütün Bulgar 
heyeti muralıluııası tüı·kçc koJluf
ın~ktadrrlar. Ek,erisi uzun seneler 
Türkiyedc b:.ılunmuşlardır. 

Romen murahhasları, Dün öğle
den ıonra Daçya vapurile şehri~e 

gelmi~lerdir. Romen murahhasları- ' ••••••••- ARTİSTİK' te 4•••••••18!! 
nı vapurda Balkarı Birliği heyeti Gaby Morlay ve Charleı Vanel 
reis ve k8tibi umumiıi Hatan \'e BaşfJekili istikbal 

Belediye riyasetinden: 
1 - hmet Paşa Hazretle

rinin istikbali için belediyece 
Şirket; Hayriyenln 74 numara 
lı ve Halk F rrkasınca Seyriıe
fainin Kalamıt vapuru Tica
ret odasınca Şirketi Hayriye
nin 73 numaralı vapurları ih
zar edilmiştir. Bu üç vapur 
ismet Paşanın teşrif edeceği 
günü Eğe'nin limana muvasa
latından bir saat evvel Seyri
ııefain dairesinin öniindeki rıh
tımdan hareket edecektir. 

Ruten Eıref Beylerle muhtelif le- S E V İ L L E D A N S Ô Z Ü 
~ekküller namına gelen heyetler ha-
raretle kar§ılamışlardır. Romen mu
rahhasları sabık meclisi meb'uıan 
reisi ve meb'us M. lstefan Giçopo
pun riyaıetinde M. Trankoyaıi (sa-

F·ransızça sözlü ve şarkılı filminde gitaralar ve kaste 
nyetlerin ahenkle-ı-i ;ıltında lspanvol musikisi . 

Yugoslav heyeti reisi M. Yuva
noviç, intihap mücadelelerile meşgul 
olduğu için l.1 nbula ha,.ketini te
hir etmiştir. 

bık nazır, M. Pflla, Prenses Kanla- •••••••••••••••••••••••••••9!1 
gözen, (Kadın Birliği reisi) M. Ra- Na tV ~~ q ."3kayPı : Mahkümun Kızı 

2 - Diğer müeasesat ken
dilerinden veoait ihzar ederek 
istikbale iştirak edebilecekler
dir. 

Dün (20 ) kadar Sırp nıüşavir ve 
mlltehassı s nlcyanında kfıtibi umu
mi M . Pavloviç şehrimize gelmiştir. 

Bulgar heyeti reisinin 
be;anatı 

Bu gar murahhas htyeti reiıi M. 
Sakızof, dün Og:eden sonra misafir 
oldukları Kontinantal ot •inde bir 
muharririn)izj kabul ecferck §U bcya 
nalta bulunınu.ştur : 

' ' - Konferan~a büyük umitlerle 
3 - Belediyenin 7 4 numara geliyoruz. Gc;, erilen hüsnü kabul-

lı vapurunu belediye azaları den p k mütehaasisiz. Siz nasıl An
vilayet ve belediye erkanı, Da k~. a v~ lstar:bulu ayni zaınand:ı de
rülfünun heyeti rüesası memu ğiştiı-diı:izse, Ba !can konferansı da 
rin Ye mülkiye maarif mensup- Balkan milletlerinin haleti rubiyele
ları bineceklerdir. Fırkanın rin; ve ümitlerini Öyle deği~tirecek
Kalamı• vapuruna, gı:ızeteciler tir. Biz maziye değil, iıtikbalc ba-

• kıyoruz. Her adım bizi Balkan ya-
ve fırka mensupları binecekler k ı · d • ' T'" ki 

ın ıgına o"·Tu götürüyor. ur er· 
dir. le eski dostuz. Mesela ben Bulgaris-

Ticaret odasının 73 numa- tan Tüduyede iken doğdum. Türk-
! · d ler bi:!İm büyük doıtlarımızdır. ra ı vapuruna tıcuet o asma 

mukayyet tüccarlar ve mali Konfernnsta Bulgariıtanı en faz
müeasesat meınupları binecek la aliıbJar eden mesele ekalliyetler 

meselesidir. Bu mesele halledilirae 
lerdir • bütün mü~külatı iktihaM etmek 

S - Fatih ve Eminönü kay kabil olacak n aayc tahakkuk ede
makamları Saray bumu sahi- cektir. He.- t•y, iyiye doğru gidiyor. 
1. • b ki 1 d t ki Ekalliyetler ve B..ıkan misakı mese mı ayra ar a ona aca ar, 1 1 .· b.i k""ld"· y . . 

1 · · h"l e eu r U ur. ekdığerınden ay
ve bu mmtaka ha la ıçın sa 1 - I rılamaz. Bera~r yürümeleri lizmı-
de yer ihzar edecek!CTdir. dır. Balkıın mııiala mevcut mütkü-

Kadıköy ·ve Oakiidar Kay- latı ortadan kaldınnakla tahakkuk 

makamları Kadıköy ve Ü ski.i- edecektir. Esaien Türkiye ile Bul
garistan aralarında bir >niaak akdet 

dar •ahillerini bayraklarla do- · ı d" D"' Balk • mı~ er ır. ıger an devletlerile 
natacaklar ve mmtaka ahalisi de ayni terait altında bir.,,. misak 
bu ıahillet-de İatikbale ittirak aktedilebilir." 

edeceklerdir. K.aciın birliği r11iside digorki 

dökano (sabık nazır), M. Suçek 
(ayan ikinci reisi) M. Vlade&ko 
R•kvasa, ( Cencva b~ynelmilel me 
ıai grubu Romen miime~:sili ve he
yet umumi katibi). RÖmen gazete
leri mümessili M. Klarnet ve 15 ka
dar Romen mui'"ahhasının bugün 
trenle muvase!il.tına ıntizar cdilınek 
tedir_ 

Romen reisi diyorki 
Romen murahhas heyeti reisi M. 

lıtefan Çiçc.pop muharririmize kısa 
ca beyanatta bulunarr.k konferans 
için büyük ümitler beslediğini, g~
yenin tahal. kul edece gine e. , · n ol
duğunu söylemiştir." 

Prenses K· ntagi>zen de Türk 
kadınlannı Romt!n ki\dınları namı
na selamlanmktan huıu.s ı bir saadet 
hissettiğini s<iylemiş ve demiştir ki: 

" - Türk kadınlan yüksek kıy
ın eti erile birkaç sene zarfında hak
larını Avrupa kadınlerı derecesinde 
iktisap etmişlerdir. 

Müşterek mesaimizin çok iyi ne
ticeler vereceğine eminim. 

Yunan he_yetinin ziyaretleri 
Yunan heyeti murahhas~:n reisi 

mösyö Papanastasyu cenapla.rı, dün 
refakatlerinde sabık nüzzardan mös 
yö Milonftl ve katibi umu
mi mosyo Papadopulos bulun
duğu halde Y ıldı:za giderek Balkan 
konferansı reisi Ha•an Bey ile loi
tibi umumi Ruşen Eıref Beye lstan 
bulun mülki ve askeri makamatına, 
poJjs müdiriyetine. ticaret odası rei
sine ve lstanbul Matbuat cemiyeti 
reisİ•e iadei ziyaret eylemişler ve 
bu münasebetle Yunan heyeti mu
rahhasaıının lstanbula hini muvasa
latında mazhar olduğu samimi hüs
nü kabulden dolayı hararetle teşek
kürde bulunmutlardır. 

Ye i neşr·yat: 

Kıymetl i bir eser 
Kuleli askeri lisesi coğraf

muallimi Niyazi Bey memleke 
timiz için çok faydalı bir eser 
neşrine batlamıştır. Bu eser 
Şimal kulpunun esrarınr örten 
perdeyi yırtmak için şimalin 
buz sahra) rına koşan ve ora
da car. veren biiyük insanların 
hayat ve asarından bi.hiıtir. 
Bu mühim netriyatın birinci
si olu;> me,hur kaşiflerden 
(Franklen) den bahsetmekte
dir. Niyazi Beyin bu kitabını 
tavsiye ederiz. 

--+-

Balkonda saatler 
Halit Fahri B . en son yazdığı 14 

pare" .inini "Balkonda saatler., is
mi altında küçük, zarif bir cilt için
de toplayarak ne9retmistir. Kitabı
nı fiyatı 25 kuruştur. 

Kari1erimize tavsiye ederiz. ) 

MOESSlF BlR İRTiHAL 
Tacir ve müteahhit Bursalı Zade 

Fazil Sami B. dün sabah vefat et
miştir. 

Cenazesi bugün Pazartesi saat on 
bir buçukta Fatih Nişancasmdaki 

evinden kaldırılarak Fatih cami in
de namazr kıhndıkdan sonra Edir
nekapıdaki aile kabristanına defne-

PALERMO 
ClNAYET i 

CHARLOTTE SUSA 
ve HANS ALBERT 

tarafından temsil edilen Almaı 
ca sözlü ve ı;ırkılı bir film.Lon
drada Palermo Otelinin zengin 
salonluın<la cereyan eden bu " ' 
bıta dramı tcmaşagiranı mütees
sir edecek ve ayni zama.nda eğ· 
lendirecektir. 

ônümüsdeki Çarşamba aks;;mı 

OPERA 
Sinen18.11nda 

dilecektir. Allah rahmet eyleye. /!ll••••••••••••lll 
Her akşam me§hur İspa-

Vapurlarla merasime iıtirak Diiier taraftan Bulgar Kadın 
edemiyecek olan ahali Saray- Birliği reisi Madam Dimitrana lva
bumu Kadıköy ve Ü akü dar ve nova gazetecilere Bulgar kadınlığı 
Galata rıhtımından Beşiktaşa hakkında ıu malumatı Ye>"miıtir: 

Doktor 
Üçünır-Ü konferans I kkı 
Uçüncü Balkan lııooıferan•ının Rusçuklu Ha 

nyol dııns&ö 

f l l~iT l PIGIN "- Bulgar Kadm Birliğini temsil 
kadar olan sahillerde İstikba- eım~k üzere konferansta bulunaca-

Sofyada toplanma11 ihtimalinden 
kuvvetle bal .. edilmekledir. Beyoğlu, İııtik!U cad-

ite ııtterlsleri le iştirak edeceklerdir. ğını Sofyada çduın Kadın Sesi mu-
6 - Vapurun henüz muva- harririyinı. 

desi Büyük Parmak ka-Konferansı takip için pu, Afrika hanına bitişik 
Balkan konferansı müzake- Apartıman No 21.- Tel: lUI WMJBı salet saati öğrenilmediğinden Kadın Birliğine 80 kadar kadın 

ayrıca ilan edilecektir. cemiyet ve teşdı:k~lleri dahildir. 30 
sene evvel teıia edden birliiiıniz iç .. 

ratını takip için dünyanın her Beyoğlu 2797. 
tarafından ecnebi gazete muha 1 Saat: 14 - 18. zenl!'in repertuannda 

/st.'kbal programı timai, siyasi, harıi faaliyetlerde bu-
l - Ba,vekil Pa;a Hazret- lunmaktadır. Birlik, kadın ıne~lek 

!erine arzı ho§amedi edecek o- mekte~lerini himaye eder. Bulgariı-

birleri gelmektedir. Bu meyan 11111!!!!!!!!!8!!;;;;;;;;;;;!!ii!l! ___ !IHl!ii!ll 1 .•ıııİiİİİİiiİİİıııİıiiliıiiiiıiiııiiıiiliiiiıiiıııal 

1 tt ·· rekkep hey'e- tandakı kadın meslek ınekt-l•rin-an zeva an mu d al ·· ·· h""'-• ..... ' . ld • .. ·- · h. en y ruz uçu U•rnmet idare&i d 
tin rakıp o ugu tutun ın ısa- 1 dir. Geri kalanları, Birlik kend"n e-
rının yeni Sayyat muı;u Y e9il- aaitile idare etınektediı· Bul 1

• ve-
E • . _ · garıstan 

köy açıklarında ye vapuruna da kadınların ı:ıtihap etmek ve in-
yanaşacaktıı- ve hey'et arzıhoş , tihap edilmek baldan tanınmamıı
amcdi edecektir. Bu iıtimbo· 1 tır .. Ka?ııı.' yalnız_ me_k.tep encümen-

Sıhhi c ve Polis kontrol he- lerıne ıntıhap e~debılır. Tahsilde, 
ta . ~ k kadın erkek aynı hukuku haizdir 
yetı rakıp olaca lir. Yalnız kadın•ar bizde h ·· J • 

· enuz cıava 
2 - ı: u~ulacak vapurlardan j ve~;li ve lıiıkiırı <ılamıyorlar. Bulgar 

Seyrisefaının Kalamış vapu. ka<0ınları, bu haklarını elde eden 
ru Halk F ırkasma, Şirketi Hay 1 !.ür~ kadınına gıbta ederler. Birli-
. . ( 4 ) l 1 gımız, ~ dınlMın avukall k yapabil-rıyenm 7 numara ı vapuru 

bekdiye namına, (73) numara 
lı vapur da Ticaret oda11 na
mına aynlmıttır. Ve.purlara 
girecek zevat gazetelerle ilin 
edilecektir. Vopurlar sancak
larla donatılacaktır. 

3 - Tutulacak vapurlar 
T cphanede Seyrisefain rıhtı
mından 19 Teşrinievvel 931 
pazarte .. i saat dokuzda hare
ket edcccktiı·. 

tertipte Eğenin rotasına muva 
zi olmalt ve Eğeye olan mesa
feyi muhafaza etmek suretile 
seyre devam edilecektir. Kafi· 
le Eğenin iskele bordasında ah 
zı mevki ettikten sonra sür'at
lerini sekiz mile indirecekler
dir. 

7 - Liman şirketi, Rüsu
mat tütün inhiıarı ve sahil sıh 
biye idarelerile kayıkçılar, 
mavnacılar ve sandalcılar ce
miyeti namına iştirak edecek 
olan motörler vesnir motörleı· 
Zeytinburnu açığında ve altın 
er maddede izah olunan 
kafilenin iskele tarııfında ve 

da bazı maruf Amerikalı muha ' 
birler de vardır. 

Balkan murahhaslan . . . 
resım ıergısı 

Balkan konferansına ittirak 
için şehrimize gelmiş olan Bal
kan hükumetleri heyeti murah 
hasalarına mahsus programa 
25 teşrinievvelde açılacak olan 
Müstakil R.-ssam ve heykeltraş 
lar birliği sergisinin resmi ki.i
tadma davet edilmeleri de ithal 
olunmuştur. 

le donatılacaklar ve Eğe vapu 
ru Sarayburnundan gorunur 
görünmez her gemi birer daki 
ka imtidat etmek üzere birer 
düdük çalacaklarıdır. 

9 - Sancak tarafında bulu
nan motörlerle iskele tarafın
da bulunan vapurlar arasma 
hiç bir hususi vası.a gİrmiye
cektir. 

10 - Hava motörlerin ilti
hak eclemiyeceği derecede lo
dos olursa motörler Saraybur
nu parkı hizasınan yukarda ı
zah olunduğu surette kafileye 
iltihak edeceklerdir . 

4 - Vapurlar on mil sür
atle seyrederek önde Kalamı§ 
sonra 74 ve arkada 73 numara 
lı vapurlar aralarında 200 ka
dem mesafeyi muhafaza şarti
le bu nizam üzere Zeytinbur
nu istıkametinde Eğenin vuru 
duna intizar edeceklerdir. 

5 - Eğe kendi tulü kadar 
bu kafileye tekarrüp ettiği za
man vapurlar düdükle selam
layacaklardır. Düdükler yarrm 
dakika imtidatlı ve beşer sani 
ye fasılalı olacaktır. 

6 - Vapurlar sekiz mil ıür 
atle rotasına devam eden Eğe
nin sancak bordaımdan ve aza 
mi yüz kadem mesafaden iske
le bord..sına ~eçilecek ve bu 

provaları İslanbula mütevec- 11 - Kafile bu suretle Sa
cib ve Eğenin rotasından iki lıpazarı önüne kadar gelecek 
yüz kadem açıkta ahzı mevki 1 Eğe demirledil·ten sonra Kala 
edeceklerdir. Uç büyük vapur mış, 74 ve 73 numaı-alı vapur 
Eğenin iskele tarafına geçtik- lar Seyrisefain idaresi rıhtımı
ten sonra motörler Eğenin san na kalktıktan tertip ü:ıere ya
cak tarafında (prova nizamın- naşarak davetlileri çıkartacak 
da) ve Eğenin ve Eğeye on ve rıhtımı terkedecektir. 
metreden daha yakına sokul- 12 - Davetliler rıhtımda 
mayacaklardn· . Başvekil Pata Hazretlerinin 

8 - Limanda bulunan bi- vürudunP. itnizar edeceklerdir. 
lümum sefain alay sancaklari- 13 - Eğe vapuru demirle 

Yangın Hayat Nakliye Ka:ı:e. Otomobil --
.AN .A:OC>L "lJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tllrafından teşkil edilmi~tir. 

Telg,;-af : ADRES: 1 Telefon: 1 
!st. 531 İmtiyaz 

dikten sonra Söğütlü yatı E
ğenin iskele bordasr kıç iekele 
sirıe yanaşacaktır. Ba,vekil 
Hazretlerini hamil olan Sötüt 
lü Eğeden ayrıldıktan sonra 
motör kafilesi Söğütlüyü san
cak ve iskele tarafından takip 
edeı·ek Tophanede Seyrisefain 
idaresi rıhtımının iki nurnara
$JDa yanaşacaktır. Motörler 
kat'iyyen rıhtıma yanaşamıya
caktır. 

14 - Motörsiiz merakip Sa 
1 pazarı açığında Eğenin vüru
duna İntizar edeceklerdir. 

15 - Seyr~~efain rıhtımın
da askeri bir selam kıt' ası bu
lunacaktır. Ve vapurda çıka
cak olan davtliler tarafından 
karşılanacaktır. 

Başvekilimize selam 
~E VAPURU, 17 A.A. - Ege 

vapuru Yunan sularında Koren'.te 
doğru yoluna devam etmekledır. 
Pazartesi cünü öğleden evvel lstan
bul'a varacaktır. 

Yolda rest gelen Yunan vapur

limlaınakta ve halk rnendil ıalıa
ınaktadır. Bu g- raıt gelclijimiz 
Yu ... n bıındrralı Andros vapuru bi
:Iİ düdükle oelimladıktan sonnı td
ıizle de vapur kaptanının, zabitan 
ve efradının ismet Pata Hazretleri· 
ne hürmetlerini lıildirmit ve Pbşa 
Ha.retleri tanıllftdan bilvasıta ld
ıizle te4ekkür edilmi~ti.·. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün oğ
Jeden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi d ırc

sinde dahili ha1;talıkları m ua
yene ve tedavi eder. Telefon· 
İstanbul 8923. 

Sıra numarasını beklememek 
isteyenler, kabinı.ye müracaat 

la veya telefonla randevu .ıl-
ları Ege'yi !!'Örünce harnretle se-

1 
malıdıriar. 



a fiallediliyor •• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

E'konomi 

Deniz Ticaret filo 
muzda inkişaf .• 

?ilomuz 215 parça ve 102, 784 
safi ton hacmindedir •. 

Ticaret odasınca yapılan bir 
istatistiğe nazaran son bir ay
da deniz ticaret filomuz 918 sa
fi ve 1328 gayri safi tona art
mıttır. Bununla beraber, tono
ları beşten yukarı tonada epey 
ce miktar yekUn : ' motörlüler 
de vardır. Bunlar da deniz tica 
retimizde ehemmiyetli bir mev 
ki işgal etmekte hatta mücavir 
ecnebi limanlara seferler yapa
rak, harici ticaretimizin inkişa
fına vesile olmaktadırlar. 

Bu istatiatiğe nazaran deniz 
ticaret filomuz 215 parça ve 
102,784 safi ton hacminde bu-

1 lunmaktadır. 

1931 senesi ilk msfmda YugCM 
lavya'nın gerek ithalat ve ge
rek ihracatında büyük bir tena 
kus görülmektedir. 

Bu hale göre ihracat 8,5 
milyon !sterlindir. İthalat ise 
9.5 milyonu bulmuttur. 

Üzüm sabşı 
Mevıim İptidaıından 11 tefl"İnİ

evvel 193ı tarihine kadar lzmir 
boroımda 10,013,4113 kilo üzüm .,.. 
blmııtır. Ceçen ıene ayni tarihte 
sabf, 19,531,908 ve 1929 da 
30,226,713 kilo idi. 

Son hafta borsa üzüm fiati 30 • 
58 kuruıtur. 

Geçen ıene ayni tarihte 14 - 51 
evv~lki ıene 20 • 65 kuruıtur. 

Nakliyat ücretleri Son hafta zarfında tzmirden ec-
nebi memleketlere vaki üzüm lhra-

1931 senesinde beynelmilel catı ı,387,014 kilodur. 
navlunlar çok sukut etmiştir. Mevsim iptidaımdan 11-10-93ı 

Cihan nakliyat ve seyrisefain tarihine kadar vaki ihracat iıe10229 
şirketleri bu sukutu endite ile ton, 445 kilodur. 
takip etmekte ve mani olacak Geçen sene ayni tarihtelı:i ihra-

cat 16,209 ton 393 kilo evvelki se
tetbirleri ittihaz için müzake- ne 20,434 ton 529 kilo idi. 
ratta bulunmaktadırlar. Beynel Mevsim İptidasından 11 T8§ri
milel bahri konferans bu işle nievvel 931 tarihine kadar lzmir 
bilhassa meşgul olmaktadır.Bu borsasında 10,590,690 kilo incir sa
yüzden bir çok vapurlar bağ- . tılmıt tır. Ge~en sene ayı_ü tarihte 
lanmış biı·çok teşekküller faa- ı 13,901,295 kı_lo ".e . evvelki senede 
liyet sahasından çekilmitse de 15,223,968 kilo ıncrr satılmııtı. 
gene buhranın izalesi kabil ola Son hafta boroa incir fiati ıo -

t 35 kuruıtur. Geçen sene ayni tarih-
mamış ır. . . te 7 - 11, evvelki sene 5 - 55 kuruı-

Bu beynelmılel konfera~s tu. Son bir hafta ihracat I,561,273 
bu hususta Türk vapurcular bır. kilodur. 
liğinin fikirl~rini de sor~uştu~. Mevsim İptidaaından ıt-ı0-931 

Beynelmılel navlun fıatlerı- tarihe kadar vaki ihracat 10527 ton 
nin esaslı surette tesbiti için 556 kilodur. 
çalışılmaktadır. Geçen ıene ayni tarihte ı2,762 
340 vapur ko'' mu··r aldı ton 44 kilo: evvelki ıene ı3,660 

ton 73 kilo idi. 
Y •::>dan bir istatistiğe göre · 

geçen ay havzai fahmiyeden 
340 vapur kömür almış veya 
yuklemiştir. 

Bu gemilerden Türk vapur
ları 33,360 ton kömür yükle
mi~ler ve 4. 720 ton ihrakiye o
larak almışlardır. 

11.604 ton da ecnebi gemi
leri ihrakiye olarak almıştır. 

Bir istatistik 
Gelen malWııata nazaran 

Poliste 

Kaçak 
Balık 
Balıkçı hakkında tah

kikat yapılıyor 
Fındıkli iıkeleı i nde Kürt Bayın yoku

ıunda 23 N o. ha n t'de ıakin Antuyan te

n f'ke d e runu nd a lüft' r balıj ı ıötürmekte 

ik<: n P o Jj ., m emuru Şerif Efendi. tarafın
dan çevile rek kaç.a k olan baJ.kları rüsu

mat memurlanna teılim edilerek Antu

van hakkrnda tahkikata batlanmıthr. 

Niçin yaralamış? 
Markaa1z seyyar hamallardan. Süreyya 

ile Salih araaınd Cülcemal ••purunda 
yük l&fımak meıeleıinden ar•larında 

kavıa çrkmıı Sür•JY*- Salihi •u•talı çakı 
il• ıö::r.ünden J'•r•lamııtır. 

Parayı almış 
Takaimde Sakızagacı caddealnde 69No 

hanede aakin ıaraon Rozolton Talıı:•imde 
otomobil takai mahallinde 10 liralık boz· 

durmakta iken ıoför Salilıattin, Nuri •• 
bir arkadaıı parayı alarak kaçmıtbr. 

Yankesici 

Asma altrnda seçmekte olaQ Süleyman 
~ehmedin yanke•icilik auretile lb.-ahim 

tarafından 20 liraaı çalın.nuı •• )'akalaa· 
-nııtır. 

A .. kadıncağız 
Saa det harum isminde 60 yaılarında 

bir kadın Sirkecide tramvaydan atlarken 

düıerek batından aiır •urett• yaralan• 
mııtır. Saadet hanım hastahaneye sötürül 
müıtü.r. 

Bir cihayet 

Dün ıece Niıantaıında kanlı bir ci• 
na.yet olmuı, bir kiti ölmüı, bir baıkaaı 
da yaralanmıtbr. Hi.diM ıöyle o1muıtur: 

Meıtruti,.et mahallesinde Kelek aokainı 

da otura n Necati •• arkadaıı Muharrem 
Efendiler dün akıam Panıahl ti,.atroau• 
na ıitmiıler, orada Halil •e ı oför Hasan 
isminde iki kiti ile hiç yoktan aiız ka.-· 
sauna baı l•.,,•th•rdı r . Bi.- aralık kavsa 
yatıımıı, t iyatro bitmiı, ae,.irciler aoka

i• daiılmı ı lar •• Necati ile Muh.arrem 

• 
Kazrınr da ya 1 

Altın, Amerikadan 

kaçıyor 
NEVYORK, 17 A.A. - 2ı ey

lillden beri Amerikadan çekilen al
bn mi~tanrun 607 milyon dolara 
baliğ olmut olduğu söylenmekte
dir. Bu hafta zarfında, muamelibn 
miktarı 213 buçuk milyona çıkımı 
olup bunun 114 milyonu Franoaya 
gönderilmiıtir. Binnetice, teahhu
data nazaran ihtiyat akçelerinin yüz 
desi bu hafta yüzde 618 e düımüı
tür. Bir sene evvel yüzde 809 idi. 

Istanbul 
Telefonları 
Otomatik telefonlar 

nasıl ve 

ne zaman işleyecek ? 
29 teşrinievvel günü akıam sa

at on buçuktan itibaren lstanbul 
ciheti telefonları işlemeğe baıhya
cakbr.Santral memurlarından hirkıı 
mı çrkanlacaktır. Rehberde aranılıp 
ta bulunmıyan numaralarr sormak 
için 01 çevrilecek ve karııya çıkan 
matmazelden matlUp numara istene-
cektir. • 

Telefona arız olan her hanıri bir 
bozukluğu haber vermek İçin de 05 
çevrilerek malumat verilecektir. O
tomatik teıiıat yalnız lıtanbul cihe
tine münhasır olduğundan lıtanbul 
cihetinden aranan numaralar için ev 
veli iki rakamı ve bili.hare istenen 
numaralar sırasile çevrilecektir. 

Aranan abone Beyoğlunda iae 
evveli dört, Kadıköyünde iae altı 
rakamı çevrilecek ve buralardaki 
santral memurlarına istenilen numa 
ra timdi olduğu gibi birer birer söy
lenecektir. Görüıülecek abone Be-
bek, Yeıilköy, Heybeli, Kandilli, 
Büyükdere, Kartal, Büyükada, Pata 
bahçe, Erenköy, Tarabya ve Bakır
köy merkezlerinde iıe evveli 8 ra
kamı çevrilecek ve karııya çıkan 
matmazelden Heybeli 46 ve yahut 
Kandilli 26 tarzında numaralar iıte 
necektir. Ankara ve Sofya hatlarına 
da abonesi olanlar bu ıehirlerden 
birile görüımek istedikleri zaman 
03 rakamlarını çevirdikten ıonra gö 
rüımelc istedikleri ıehir ve numara .. 
yı karşılarındaki matmazele bildire
ceklerdir. 

---···---·---------
d• ewlerini• 7olunu tutmuılardır. Fakat 
J'an yolda arlıı:alannd .. s•len ıoför Ha· 
•anla Halil bııı iki arkadaıa tecavüz et· 

mitler, neticede iki•i de •ustİllı bıçakları· 
nı çekerek Necati •• Muharremi J'&rala
nuılardır. 

Muharrem. biraz sonra Etfal ha•tane· 

•inde ölmü.ıtür. Necatinin J"•1'aaı da tah· 
likelidir, 

Bono 
Tevzii 

Dün de tevziata 

devam edildi 

Dün Gayrimübadillere, 1011 
dım 1045 sıra numarasına ka
dar müracaat edenlere bonola
n verilmittir. 

Takdiri kıymet muamelesi 
biterek karar alan istihkak sa
hiplerine ait tevziat bu hafta 
sonuna kadar ikmal edilecek
tir. 

Müteakiben sırasmda gelmi 
yenlerin bonoları tevzi edilecek 
tir. Tevziat bitirildikten sonra 
2 lzmirdeki Yunan emlaki mü
zayedelerine başlanacaktır. 

Ancak henüz takdiri kıymet 
muameleai bitirilmemit olan 
300 kadar Gayrimübadile ait 
bonolar verilinceye kadar mü
zayedeler tehir edilmesi için 
alakadarlar müracaatta bulun
mutlardır. 

Müzayedelere teşrinisani or
talarında batlanması muhte
mel görülüyor. Fakat henüz 
müsayede günü tesblt edilme
mittir. Bunun için tevziatın 
bitmesi bekleniyor. 

Vali Bey 
Bugün Ankaradan 

geliyor 
Ankaraya gitmit olan Vali 

ve Belediye reisi Muhiddin Be 
yin bugün şehrimize avdeti 
beklenmektedir. 

Muhiddin Bey, Ankarada 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
ve Nafia Vekili Hilmi Beyleri 
ziyaret etmittir. 

Bu ziyaretler esnasında ter 
kosun mübayaası işinin ııörü
tüldüğü anlaşılmaktadır. 

Memlekette 

Meb'usların 

Tetkikatı 
Eakitehir meb'usu Emin B. 

Er.kişehire giderek tetkikata 
baılamııtır. Emin Bey, Eskite 
hir valisi ile pazar günü Mut
talıp köyüne giderek tetkikat 
yapmıtlardır. 

Pazartesi günü aktamı, Halk 
fırkasıında bir içtima aktedil
mİf, bu içtimaa fırka erkim i
le, Ticaret, Ziraat odaları reis
leri de ittirak etmittir. Emin 
Bey, halkın, vil&yetin, umumi 
ihtiyaçları üzerinde, mevcut ze 
vatla gece geç vakta kadar has 
bühaller etmiılerdir. Salı günü 
meb'uslar, Vali Hakkı, Fırka 

reisi Osman, Ziraat bankası mü 
dürü Şevket Beylerle birlikte, 
mülhakata bir tetkik seyahatı
na çıkmışlardır. tık merhale o
larak Seydigaziye uğramıılar, 
burada köylüler ve halk ile te
mas ederek ihtiyaçları tesbit
ten sonra, Mahmudiyeye ve 
Mahmudiyeden de Sivrihisara 
gitmiılerdir. Sivrihisarda bir 
gece kalarak orada da halle ile 
temas eylemitler ve bugün Mi
hahççığa uğramışlardır. 

Meb'usların halk ile temas
larında, nazari dikkatı en ziya
de calip nokta, fabit tahrir gö
ren erazinin yeniden tahriri, hu 
bubatın himayesi, buğday fiyat 
lanmn tesbiti, ticareti hariciye 
mizde lüle taııom korunulma
sı, tiftik müstahsillerinin tak
viyesi, muaddel sayım kanunu 
nun tatbiki, Haydarpaşada rıh 
tmı ücretlerinin tenzili, evkaf 
mukataa vergisinin tetkiki ol
muttur. -------Adaya elektrik 

29 Teırinde iik cereyan 
fHfrilecek 

Adalar elektriği için Kartal 
dan Büyükadaya kablo ferti hi
tam bulmuıtur. 29 teşrinievvel 
Cümhuriyet bayramında Ada
ya ilk cereyanın verilmesi için 
çalışılmaktadır. Muhavvile 
merkezlerinin tesisi tamamen 
bitmiştir. 

Mübadelede Belediyede \ YDearnüı"lfbüı~runda 
• Şehir meclisi 
iki taraf ta son SÖZ- Açılıyor. Müessese! 

lerini söylediler 
Bir kaç gün içinde bitaraflar 
kararlarını tebliğ edecekler 

Muhtelit mübadele komisyo 1 Çok memnuniyetle söyle-
nu reisi M. Anilerson dün ko- mek isterim ki yeni bir ihtilaf 
misyondaki Baş murahhasımız yoktur." 
Şevki B. ile uzun bir mülakat- Bitaraf delegeler, Türk etab 
ta bulunarak ihtilaflı meseleler !ilerine ait 150,000 isterlinin 
hakkında izahat almıştır. tevziine müteallik ihtilaf hak-

M. Anderson dün akşam bir kında kararlarını ittihaz etmit-
muharririmize demiştir ki: lersede henüz tarafeyne tebliğ 
"- İki taraf ta, Türk etab- edilmediği için ketumiyet mu

lilerinden istihkak sahibi bulu- hafaza edilmektedir. 
nanlara mahsus (150,000) is- Bu meselenin sür'atle halli, 
terlin liranın tevzii hususunda alakadarlardan muamelesi bi
çıkan ihtilaf hakkında son söz- tenlere bugünlerde tevziata bat 
!erini söylemişlerdir. !anmasını temin edecektir. llk 

Bu mesele bu hafta içinde in- listeye 25 kişinin dahil olduiu 
taç edilerek bitarafların karırrı anlaşılmıttır. Garbi Trakyadan 
iki tarafa bildirilecektir. gelen dokuzuncu tali komisyon 

Diğer 5 ihtilaf ta kısa za- T~rk delegesi Fu~t S._ dün k~
manda hal olunacaktır. Komis mısyonda bu tevzıat mabetle~ 
y n bitaraf delegeleri ko- nin tesbitile meşgul olmuttur. 
;:;onun işe batladığı t;şrini- Bu ~isbet dahilin.de !50,000 i .. 
evvel 1923 tarihinden itibaren terim Türk etablılenne dağıtı
şimdiye kadar bütün yaptığı iş lacaktır. 
lere dair büyük bir rapor hazır Fuat B. Garbi Trakya' da 
lamağa batlamışlardır. Komis- henüz yerlerine yerlettirilnııe
yonun 8 senelik tarihi olan bu miş olan 15 kadar köy halkı
nibai rapor, muamelatın tas fi- nıo bir an evvel köylerine iade
yesinden evvel bitirilerek Ce- si meselesi hakkında da heyeti 
miyeti Akvama gönderilecek- murahhasımıza izahat vermit-
tir. tir. 

Raporun sureti Türk ve Yu- Bu Türk köylülere haklan-
nan hükumetlerine de tevdi e- nın iadesi hususunda Yunan he 
dilecektir. Komisyon bütün iş- yeti murahhasasile mutabik ka 
!eri nihayet birkaç a)' zarfında lındığıodan yakında bunlar köy 
bitirecektir. İtleri tesri için bü !erine yerleştirileceklerdir. 
ro içtimaları sıkla~tırılmıştır. Garbt Trakya umumi valiai 
Yarm (bugün) birinci mali bü- Ceneral Kalogeraa bu itlerin 
ro, sah günü (yarın) dördüncü kolaylıkla yapılması için tali 
büro, çarşambaya iwe üçüncü komisyona yardım ed~ini 
büro toplanacaktır1 • , bildirmiştir. 

wı~~•!tt&J 
Beşiktaş klübünt~e çay 

En verin şerefine dün 
bir çay verildi 

klüpte 

Dün Beşiktat jimnastik kltibü 1 kulubü araaında idi Seyri S.fai• talu11u 
B;dkanlarda kendisine ve Türk mil oyunun bida,.•ti.nd.,n •o•una kadar U,. 

Jetine büyük bir muvaffakıyet ka,. itim bir OJ'ata. OJ'ni9yar .. O)'UJIU 1·4 •ali· 

zandıran Enverin ıerefine bir çay biyetle bitirdi. 

tertip etmiıtir. Klüp bu merasimi lkinc~ oyu.n, Fenerhahçe biriact tala
yeni yapbnnlf olduğu .. binaı~nda mı ile ltal,.an birinci takımları araaında 
yapmıftır. Meraıirna Cumhunyet idi. F•nerbahçeclett. Zeki, Mehmet R•t•~ 
Halk fırkası umumi kitibi Recep Fikret ek.ikdi. Onlan:a yerin• ikinci ta

Bey Cevdet Kerim Bey, Tahran ıe lcrm oyuncuları konm•ttuı ·. Fener tak.mı, 
firi H.üırev Bey, Tütün inhisarı mü birinci h•fta,.ımda umumiyetle blJdm 07 .. 

B M nadı ve Cevadın ayaiila ild ıol atb. 1-dürü umumisi Behçet ey, an-
B A · B kinft haftayımda İ•e •J'nİ hakimiyeti nıu· yaı zade Feridun ey, vnı ey, 

İstanbul meb'uıu Ziyaettin Bey, hafau. etti.. Ve bu deTrede lt•lyanlar bir 

bel ••Yİ kaydetmei• muvaffak oldular. t: •• lhoan Nanuk Bey, ediye reis 
M • aer takuriı J'İne Ce•alın ayajiyle hu.aa muavini Cahit Bey, eanf müdürü 

mukabele ederek oyunu 1-3 ıalibi,.etl• 
Haydar Bey, tütün inhisar müdür biti.t'diler. 
!erinden Hüsnü Bey, Kara Muıtafa 
zade Ahmet B., Aziz Hüdai B.,spor 
cular, gazeteciler bulunmuıtur. 
Klüp büyüklerinden Abdülkadir 

içtima 
AN KARA, 18. A.A..- ldm.ıı.n cemiyet· 

Ziya B. hazirunu selamladıktan son le-ri ittifaki umumt merkezi 28 teıri1ıi 

ra Enverin büyük muvaffakıyetini f'v•eld• toplanacaktır. 
bir daha zikretti ve kendini misa
firlere takdim etti. 

Bu arada Olimpiyat reecmua11 
büyük sporcuya bir kupa hediye et
ti. Sonra bu brantla memleketimiz
de yePııe meşgul olan Beıiktat 
ldübünden Ahmet F etgeri Beyin 
kerimeıi Suat Hanımla yine 
aynı klüpten Neriman Hanım bir 
ırösteriı müıabakall yapmıılar ve 
Suat Hanım tarafından kazanılmıt
tır. 

Bundan aonra ıenelerden beri ye 
tiıtirdiii ve onun bu büyük muvaf
fakiyetinde hiç ıiipheaiz en büyük 
fan hiueıini tqıyan iıkrim federa
ıyonu reiıi Fuat Bey kardeti En
verle bir göıterit müıabakaaı yapb 
ve neticede Balkan f8D1pİyonu En
ver kazandı. 

Ondan sonra hazırun ırayet gü
zel hazırlannuı olan büfede ikram 
edildiler. Ve bu güzel ıpor içtimaı 
çok ıamimi bir hava içinde bitti. 

Diğer maçlar 
ISTANBUL, 18.A.A.- Buırün Tokaim 

•ta.dyomunda iki futbol rnaçı yapıldı. Bi
ri Fenerbah.çe birinci talumıyle, ftalyan 

kulübü birinci takımları aratın.da, dife· 

ri Se,.ri Sefain talumıJ"le Şiıli erm.en.i ka 
lubu birinci takımları ara•ında idi. 

Birinci oyun Seyri Sefain ile Ermeni 

Maarifte 

Esat Be1 

Gidiyor 
Maarif vekili Esat B. ekin 

tehrimizdeki bazı liseleri teftit 
etmittir. Vekil B. bu aktam An 
karaya avdet edecektir. 

Nümune dersi 

KadlklSyünde Gazi ilk melde 
binde btitiin albabe hocalarmın 
ittirakile bir nümune dersi ve
rilmiştir. Derste Maarif erklnr 
da hazır bulunmu9lardır. Mual 
!imlere alfabe tedrisatı baklan 
da izahat verllmittir. 

Tedrisat vergisi 

İlk tedrisat v ... gisinden def 
terdarlık memurlanrun aldığı 
ikramiyenin Şurayı devletçe ia 
desine karar verilmittir. 

Belediye hukuk itleri müdür 
lüğü henüz kararlan alamadı
ğından dava açılıp açılmayaca
ğını Dahiliye vakiletinden soır-
mu•t.ur . 

Meclis 1 teşrinisanide 
açılacak 

Şehir meclisi 1 teşrinisanide 
açılarak içtimalarına batlaya
caktır. Bu hususta hazırlıklara 
devam edilmektedir. Şehir mecı 
lisi birinin reis vekili Sadettin 
Ferit B. demiştir ki: 

"- Şehir meclisi kanunen 
ilk içtimaını bir teşrinisanide 
yapacaktır. Hesabı kat'i rapor
ları hazırlanmaktadır. tık içti
mai arda müzakere edilecek 
müstacel meseleler tetkik edi
lerek ruznameye ithal edilmek 
tedir." 

Kartaldaki etler 

Pendik, Kartal Ye Maltepe 
belediye hudutları haricinde ol 
duğu içio buralarda satılan et
ler mezbahada keailmemekte
dir. Bunun için 30 - 60 kuruta 
et satılmaktadır. Bu etlerin 
gayri sıhhi olduğu ve bayat et 
ler satıldıiı iddia edilmektedir. 
Burada da halka iyi et yediril
mesi için bir tekil düıünülmek 
tedit-. 

Zabitai belediye 

Zabıtayı belediye memurla
rmm adedi az oldulu için poll 
•İn beledi itlerde de muavenet 
etmesi tekrar kaymakamlıkla
ra tamim edilmiştir. 

Mahkemelerde 

Hakaret 
Davaları 

1 - Kasunpaf&da &f!il HüHyin 
Efendi, polis Hiiıeyiıı Efendiye ha
karette bulunduiunclan dolayı ikin
ci ceza mahkemesinde rüyet edilen 
muhakeme netlcesindeHliaeyin • · ı 
eli bir ay hapse ve 30 lira c-yı 
nakdiye mahkum edı'1ınit, fakat yü-
mi yaııru ikmal etmedlAinden oeaaoı 
25 gün hapse ve 26 lira MU.ya t-. 
zil edilmlıtir. 

2 - Galip iıminde biri itfaiye ö
aünden geçerken itfaiye efradrna 
hakaret ettiğinden dolayı birinci ce 
:u. mahkemesince bir ay hapse ve 
30 lira cezayı nakdiye -ııkOm edil 
mlıtir. 

Mübaşir imtihanı 
Müaıirflk lçla ıııtiracaat etmİf 

olan 200 Ü mütecavlır elend.iıiln im
tihanları buııiln aaat 11 de Adliyede 
icra edilecektir. Bunlardan kaunan 
efendilerden bir kı11111 münhallere 
alınacak diiwleri de münhal vuku 
buldukça ııra ile alınacaktır. 

Bakırköye 
Otobüs 

Otobüsçülerden bir grup Bele
diyeye müracaat ederek Sirkeci -
Bakırköy araaında otobüı lıletmek 
için müıaade almqtır. Grup bu hat 
iç.in ıimdilik ( 16) otobüı tahs.iı et
mittir. Bu otobüıler için Sirlceci, 
Beyazıt, Aksaray, Y eclikule, Gazlı
çeıme ve Bakırköyde İataıyonlar 
yapılacaktır. Grup fiat listesini Be
lediyeye vermittir. Fen itleri Müdür 
lüğü verilen llıtede Sirkeci - Bakır
köy için gösterilen (20) kuruıu 
( 17,5) kuruf8 indirerek taıdik için 
da.imi encümene varmittir. Tarife 
bugünkü daimi encümende tetkik 
edilecek ve otobüsler bu hafta için
de çalı9mıya bqlıyacaklardır. Bun
lar oabah ve akf'lm blrtt çeyrek fa
aıla ;ı,. Sirkeci ve Bakırköyünden 
hareket edecek ve ırece saat (2) y~ 
kadar da nöbetçi otoböaü bulundu
rulacaktır. 

Malullere ikramiye 
Matallar ile Şelait J'•timlerinin ilcrami 

,.eleri. 20 TeırinievTel 931 tarihladen iti
baren ber•eclli ıelr:llde t••Tiye ecUlecelı
tlr. 

1 - Tevziat 21-10-931 Çarıamba ıU
nü. baılanıp 4 •7 de••.m edecektir. Bu 
müddet zarfında müracaat etmeyenlerin 
lıaklan aalat ol.icakbr. 

2 - T e•zİat her hafta ellmarhai •e 

oa.rtamba a6nleri 12 ye kadar Ka,.ma· 
kamlık dairesinde icra edilecektir. 

3 - ikramiye alacaklarıD maaı eiicdaa· 

larile, .. n.d.i re•milerİ•İ •• hüvi,.et va
rakalarını T• tatbik mühtirlerile ikiıer 

kıt'a fotojraflert birlikt• setirilecektir. 

Y etlerinde •en.di resmiai olmayanların 

maat aldıklanru malmüdilriyetinden ikra 

mi.yeye miiatahak olduklarını ve elaa 
maaı almakta bulunduklarını ve J'•hut 10 
••nelik maaıla.rını alaralr: alikalarını kat 
ettiklerini mübeyTltı weaailıc ibraz etmeleri 
urhridir. 

Tıp fakültesinde Fizi

yolojiya enstitüsünün 

küşat resmi yapıldı 
Dün sabah saat 10,30 ta Haı 

darpaıada Tıp Fakültesinde Y• 
niden inıa ve tesis edilen Fizio. 
lojiya Enstitüsünün kütat res
mi yapılmııtır. Resmi küşatta 
Maarif Vekili Esat Bey DarüJ 
fünun müderrisleri ile birço~ 
doktorlar ve sair zevat hazır l-u 
lunmuştur. Resmi küşatta ens· 
titü müderrisi Kemal Cenap B. 
enstitünün tqekkülü ve bu ş~ 
bede 35 sene evvel asistan ola
rak çalıttığmı ve o zaman Şa
kir Paşanın nasıl den vererek 
kıymetli tecrübeler yaptığını 
izah etmiıtir. Kemal Cenap B. 
aözüne nihayet vermeden evvel 
enstitüye bazı allt ve edevat 
teberrü eden zevata tetekkür 
etmit ve müeuesenin kütadını 
Maarif Vekili Esat Beyden ri· 
ca etmiıtir. Bunun üzerine Mı 
arif vekili Esat Bey cevaben 
demiştir ki: 

"Kemal Cenap Beyin izah et
tiAi tarihçe bana bu:ı ilhamlar 
verdi. Vazifeteo ve tahsen ala· 
kadar olduğum ilmi aczime rağ 
men bir münasebet muhafaza 
etmek emelindeyim. Kemal 
Cenap Bey söze başladığı za
man aciz ıahsımdan da bahset· 
tiler. Cümhuriyet devrinin 
memleketin her sahaaında te· 
min ettiği çalıtma vaaıtaları l"' 
kisinden kat, kat fazladır. Keıı 
dilerine bu hususta muavenet
leri geçen Darülfünun ve Fa
külte reislerine teşekkür ede
rim. Büyük Gazi Hazretlerinin 
nutuklarının b\rinde söylediği 
gibi siz memleket evladına mad 
di hayatta kabil İstimal ve isti· 
fadeli bilgiler hazırladınız. Fa
külte bu eserle hem ıayaoı te!ı 
rik ve hem de ıayaoı taktirdir. 
Çünkü ilmi ihtisasa götüren 
bu eser vücude gelmiştir. Heı 
hangi bir eseri teşkil etmek ko 
laydır. Fakat asıl ondan bekl&
neo it bugünkü ıerait içinde a· 
zaml rand1D1ao vücude getir· 
mektlr. Bu müessese Fizioloji 
tecrübeleri için hazırlanmııtır. 
lhtisaaa gitmiyen bir ilmin bi
ze faydası yoktur. Bu ıerefi 
bendeni:ıe tahmil buyunarken 
şu kanaatı besli,.orum. Her gü 
nümüz memleketin taaluine 
hizmet edecek ve her gelecek 
günün bugünden azami daha 
kuvvetH olacağını tahmin ede· 
relı: emrinizi ifa ediyorum diye 
rek kurdeleyi kesmittlr. 

O..vetliler müeaseseyi gez· 
mişler,Kemal Cenap B.vekil B. 
ye enstitüdeki alat hakkındı 
malumat vermittlr. Resmi kü
şattan sonra Maarif vekili Esal 
Bey fakültenin ban llboratuar 
lannı gezmit ve gördütü inti· 
zamdan dolayı Fakülte reisine 
tet«<l<Ur etmiştir . 

Asım Bey geldi 

T elıirclağında inta edllmit olan 
fBl"llP fabrlkaamı teltiıe ıritmlı olan 
Müskirat inloiearı wnwai müdüril 
Asını Bey oradan Murath'ya git· 
nılıti. 

Aamı Bey dün konvanalyonel 
ile tebrimhe udet etmittir. 

Tramvay müdürü 

lki ay evvel mezunen Belçi· 
ka'ya gid.ı Tramvay ve Tünel 
tirketleri umumi müdürü M. 
Kiodorf dünkü ekspresle tehrİ 
mise gelmiştir • 

M. Kiodorf, Şirketin yeni 
hatlar insaatı için tetkikat yaP 
makta olduğunu sı>ylemiştir. 

Haydarpaşa 

İSTASYONU YANGINI 
Hüklımet ile alakadar sigorta 

kumpanyaloı.rr arasında mevcut ihtİ 
IAf ahiren m11<11ihane bir sunıtte hal 
!edilmiş ve Maliye VekAletin< 
2.000.000 (iki milyon) Tilrk Lir> 
tazminat verilmiştir. Bu meyanda 
Türkiyade ifayı muamele etmekt• 
bulunan ALLIANZ ve STUTf
GARTER VEREIN Berliıı"de ülcrf 
~ümul sigorta kumpanyası takriben 
400.000 dört yüz bin Türk Lirası 

tediye etımi,ttr. 



Sinema Tefrikamız : 2 MEŞHUR SUPLEKS Fabrikasının (TH. B~~I, ~OtiNGEN tON~~r~} 
Tıraş Bıçaklar1, Dünyanın En Tekemmül Etmiş Bıçaklarıdır. 

inema Aleminin 
Gizli tarafları 

BEYNELMiLEL SOUPLEX SOUPLEX 
"ENTERNASYONAL,, P LA TIN E TIRAŞ BIÇAGI 

TIRAŞ BIÇAKLARI ALMAN san' , 

Ya•an: Mare St•i•r 

'--vvet bile, bu kaleyi fethede 

atının en son yeniliğidir. Şimdiye kadar emsali olmıyan FEVKALADE 
Umum dünyada.ilk defa olarak imsi en li\ks tıraş bıçağıdır. Avrupa- TATLILIKLA 
edilen işbu SÜPERPRODUCTION 0 1 t 
fenni ve zarif bıçaklar görünmemiş da " S PLEKS P LAT N " TIRAŞ EDEN 
bir surette uzun müddet tıraş eder, tırat pıçakları için yirminci YEGANE 

IConuşurken, propaganda Ku 

müdürü dostum Lehman'm hu miy::cak yeni bir film iç~~ 
daha .doğru~u yüzünüzde kayar,_ ye- asrın bir şaheseri denmektedir. BIÇAKOLDUGU 
ter kı her bır tıraşta bıçağın üzerınde Pek ince çe:ikten imal edilmiş A b-:C:iıomml 

&usi katibi içeriye girdi ve bet i!l'e kadın müme .. ılı 
ınekt b ı· d" mevzua g ·· ·· ki u u ge ır ı . aranıyorsa, meseli reııs~r : 

- Ötekiler ne oldu ? bar salonlarında bulundu~u bır 
- Sepete attım. ,,. mevzu• uygun bır ka· 

ki ~-4 numaralar sırasile takip edil- bu bıçaklar aylarca tıraş eder. malumunuzdur. 
Adedi sin.7 ~~~li~J;tŞTUR- ADEDi 10 KURUŞTUR 1 Adedi 7. 112 kuruştur M .. k l gece' 0 bö" 1 b" - u emme • • d tesadüf edeırae, y e ır 

ICatibe çıkınca, dostum Leh t~fte bulunabilir. Sonra bu 
inan anlattı: kadının evveli teklifi kabu~. et 

- Bu her gün böyle .. Otuz . daha sonra da tecrube 

işbu h•;'lklar ba,lıca Bahçe kapısında ZAMAN Ecza deposunda, Gözlükçü UZUNY AN ve şehrimizin bi 'cümle dükkanlarda satılır. 
TÜRKJYE ACENT A VE DEPOSU: M. PAPASY AN, Kürkçübaşı han No. 21, Galata. A'ladoluda bay l~r aram~ktavız. arzu 

kırk mektup ııeliyor. l~l~rin; @:~~de kendisine verilen rolü 
)> edenlerj meccanen nümune gönderilir. 

~ den vazife veya ıahsım ıtıban baıarabileceğini ııöstermesi il 
le beni görüyorsunuz ya, an· 
cak dört beş mektup ali~dar zmı~::ra angajman dairesine 
ediyor. Mektuplarımı daıma ne hücumlar oluyor? Burada 
katibem Vera Burskaya açar, saatlerce bekliyen kadınlı,.ker· 
kendisi Rustur. Bet lisan bi- kekli gençlerden, bet da~ .a· 
lir • lık filmde figüran olmak ıçın, 

- Öteki mektuplan niçin canlarını feda edecek kadar he 
sepete atıyor ? yec:an göaterenler. var· . 

lıe yarar ıeyler değiller de Vaziyet böyle ıken, bılmem 
ondan.. ibangi ıebir poatahaneaind~ 

Lehman zile bastı, sepeti memurenin mektubu sepete gıt 
getirtti. Ve önüme koyarak mez de nereye gidef'? Şu var 
dedi ki: ki bu zavallılar mektuplan

- Jşte bütün mek.t~p~ar o- ~ okunacağına emin olm~k 
tada.. Beğen, beğendıgım olru töyle dunun, cevap ta beklı-
?e ona göre hükmünü ver. yorlar. . . 

Zamane gençliğinde s~e~a Fakat itiraf etmelı ki, pos-
artisti olmak için, ne denn. bU: tahane memuresinin hakkı da 
incizap mevcut olduğunu bılmı yok değildir. 
Yor değildim. Hakikaten sepe Sonradan bu stüdyoya. bir-
le atılan mektuplar, bu ~ah-
zupların kimbilir ne ümıtlere kaç defa girip çıkınca, sınema 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetin den: 

Pertevniyal Vakfından: 
Yedikulede Hacı Hamza mahal 

lesinde Belgırat- uddesinde bostan 
hissesi Eminönünde Valde Hanı 

5000 metre kaputluk bez yün lkumaştrı kapalı zarfla münaka- tahtında 6 No. dükkin üçer sene; 
sasr 3-11-931 tarihinde salı günü saat 15 te yapılacaktır. Şart- Aksarayda Alem Bey mahallesinde 
nameyi görmek üz~e hergün münakasaya iştirak için de yevmi Nalıncı sokağında 14 No. hane ve 
mezikOrda Gedi(<.paşaıda Jandarma Satın Alına Komisyonuna Şişlide İzzet Paşa sokağında Val
müracaatlan. (3178) ı de apartmanınm 6 No. dairesi birer 

sene kiraya verilmek üzere yirmi 

Istanbul Deniz Levazımı Satın 
Komisyonundan: 

Alma gün müddetle ve açık arttırma su

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

retile müzayedeye konulmuştur. Ta 
liplerin yevmü müzayede olarak ta
yin olunan Teş. Evvelin 31 ne mü-

müna- d'f . sa ı cwnarte11 günü saat on altıya 

3 Cins Solit çekilmiş bakır boru: Açık münakasası: 2fl Teş 
rinievvel 931 sair günü saat 14 te. 

kadar İıstanbul Evkaf müdiriyetin
de Pertevniyal idaresine veya En
cümene müracaatları (3077). 

Darüş~afaka Müdürlüğün 
den: 

b d ki _...ı·tup ya airmeden evvel, otuz sene 
«ğlanarak yaz ı arı ....,... • '" "H b'll 

1 muzikhollerde a ı euse " Mektebimiz talebesi için 
ardı ? b" k dınl 

Ç 
·• sekiz on sahife ... Ba- lük etmit ihtiyar ır a • (açtlı: münakasa ile (350) rift 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin hizasında gös
terilen gün ve saatlerde kapalı zarf ve aı;rk münakasa usulle
ırile münakasaları icra olunacağından şartnamesini almak is
tiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada De

ogu ' · • d tanışmııtnn. Bu kadın kalbi~i " 
niz Satın Alma Komisyonuna müracaatlaırı. (2778). kınız, bu sahifelerin ıçın en bana yakından açtı. Acayıp harici, (350) çift dahili ve 

size beş on satır : .. .. . 1 (40) "f 
"Ben mavi ııözlu kuçilk es- ıeyler an attı. G •• b d"} B çı t hadem~ kundurası 

ıner bir kızım. Glorya Swan· Bir koridorda, muhafazası- ayrİmU 3 l 0DO}arl imal ettirileceğinden seraitini 

'~·n'a çok benezn"m. An.nem s.i na memur oldug"u artist loca· Al k t k · t -ıer herg"n it ka~-.. d k B·· ı ı k · ı u ma ve sa ma ıs ey". u a ıya uac, Mey an<:ı • U· an ama ısteyen erin her gün 
nema artsı.tı" aldu""•mu ıatcmı- !arının önünde eıki hatıraların ı "k K H No 24 müracaat ed b·ı· ı f 22716 ,.~ 1 yu ınacıyan an, e ı ır er. Tele on: . ve münakasaya iştirak edecek-
Yor. Onun için ııizlic~ size .YA• dan bahaediyordu. 8 ıwmara ı I••••••~ Telg.raf adresi: Ziyator İstanbul ı 
zıyorum. Lakin ben ıra~es~ locanın kapıaı açıldı. İki güzel lerin (28 ~~~ievvel 1931) 
aahı"p bir kızım. Eğer sız hır kadınla (hem çok güzel) göz- T 1 l · U M d l C""""mb 9 30 d N 

l ı icaret " erı mum ü ür üg" ünden.· , - ,,.... a gunu saat , a u j 
tavassutta bulunursanız, 11 a- lüklü bir adam çıktı. btiyar " 

h -'-et ki l 30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlcri'lle göre Türkiyede iş 1 ruosmaniye camii m.ahfilinde-
ca<>ım cevabınıza ııöre ar""' kadın, bunların uza atma a- 1 "' yapmağa izinli bulunan sosyalist sovyet Cümhtıtiyctleri lttiha.di tabiiye- ki Cemiyeti Tedrisi ..ı. _ 
edeceğim . ., rını müstehziyamı bir gözle ta . So c·· h . 1 . ı 'had" T' ye me .... e 

h ett. ki kud ti (Sosyahııt vyet um tırıyet erı ttı ı ıcareti Hariciye Bankası) 
Şayanı ayr ır • 0 u- kip ettikten sanra: · zine müracaatları. 

k 1 be. ıl ·· l bu kere müracaatla Bankanın ba!!ffiuhaS>p ve müdür vekillig-ine ~irket 
ğum me tup ar • z arı muıı _ Alüfteler, dedi ve an al· 
tesna _ aşağı yukarı hep birbi- tı: namına imza kaymağa salahiyettar zevattan birile mü tereken vazi irnza-
rine benziyor. Yalnrz bir fark ya salahiyettar olmak ve şirket namına yapacağı işle ilen doğacak dava- Besiktaş 

DlKIS YURDU Varıa, 
0 

da kağıdın cinsi ve - Otuz sene sahne kolisle larda bütün rnahk<melerde dava eden, edilen ve üçiınçü Jahıs sıfatlarile 
kalınlıg" ı ahenk ,ekli. . rinde çalıttım. Çok şeyler gör hazır bıı.Iunmak ~ kendisine verilen vekaletname kıymeti 15 Mayıs 932 Bir senede dikiş nakış ve 

her cins boya ile resim ve 
tazyinat öğretilir. Kayit a

çtl<tır. Akaretler 65. 

~ düm ve bilirim. Fakat efen- tarihinde hitam bulmak üzre Mösyö (Genr..an Efim lzraileviç) i tayin 
Bu kızlar - Çünkü timdilik dim burada öğrendiklerimin eylediğini bildirmiş ve tazım gelen vesikayı ibraz eylemiştir. Keyfiyet 

kızların mektuplarından bahıe- ve ııördüklerimin yanında eski kantHll hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 
diyorum _ çoğu maeum, baki· bildiklerim meğer hiçmi9 .. Da 
re, saçlarının teline kadar afif ha otuz sene yafaa&m, kimbi
ıı:örünüyorlar. Hatti sinemaya lir daha neler öğreneceğim? 8 
&İrınekle fena bir şey yaplDlf umaralı locadan çıktıklamll 
olduklarını söylüyorlar. Yani :ördüğünüz kadın!ar, bu.gü? 
•ineına havası iffetlerini zehir- b htanberi şimdı betıncı 
1. ki ıaa de" 1 ıyecek ama ne yepıınlar "mütterilerini,, gön nyor ar. 
•inema bu!' Ellerinde değil! (Arkası yarın) 
~er şeyden evvel sinema artiı 
lı olmak hevesi galip! 

Bir mektuptan da fU satır
I.r : 

"Efendim ben ıinem• ar
liıti olacak derecede güzelim. 
Bunu biliyorum. Çilnkü her· 
kes •öylüyor. Fakat karanmı 
~~rrneden evvel şu iki noktayı 
ogrf'.ııınek istiyoruın: · 

l - Bir kadın sinemaya 
ııinnek için bütün müdürlerle 
•ahne vazıları ile, erkek artist 
lerle yatmak mecburiyetiııAle 
tnidir ? 

2 - Yoksa sadece kendisi
ni idare edenlerle münasebet 
tar kalmakla iktifa edebilir 
ın

., '· ,, 
ki Bu mektubu gönderen de 
ın? Bilmem hangi ,elıir poa 

bt~hanesinde çalıtan memure 
ır kızı .. 

d Bereket versin kadehten du 
•ğa epeyce ınesafe var. Stüd· 

Yo kapılan iıe mechul ziya
re\çiler kadar ' bu Yıldız nam 
ı 1 ' 

Matbuat sergisi için 
bir rica 

lstanbul matbuat cemiyeti reisli

ğinden: 

1 ıeymisani 1931 ilk türk .~a.~~-
. lctıg" mın yüzüncü yıl donumu-

sı çı . . . 
ne tcaadüf ediyor. Cemıyetunız ~ 
_.... !stanbulda bir matbuat oer~ 
ı;-· • "lk ... a ... _..n berı 
si açacaktır. Sergı ı 5--~ . 

k 
.,.,.ze11e ve mecmualardan nü

çı an .,.. 
mune~ arzediyor. 

Un hafta ve Tiirkiyede en son g ' . . 
·•-'--'·rla serguun . . de rıkan nı.nı...-ay ıçın , . 

ı:amamı.anmasını arzu eden cem1ye-

timiz :rica ediyor: 
Gerek 1stanbulda ve gerek mem

•- · de rıkmakta 
J,elı:etin batka yervorın ' . . 

mecmua sa.hıplerı, 
olan gazete ve k 

• . 1931 sabahı er en 
b · r teşriaısanı 

ı . ,...Jıir edilecek su-
sergide bulunup t., . . ·ı b'J k en son çırette yctıştırı e ı ece 
kanlarından ikişer nüshasını An~

--~d "nde Orhanbey hanmdakı ra QIU esı 
. t merkezine elden veya pos

cemıye 

ıa ile te...ıi buyurııunla:r. 
et erine de kapalıdır · 

lialbuki sinemada bir kızın, 
1 

Tıp fakUltaal mezunu 
eg' e el · h tt" Par • ı ·· h •sı · 
f
. r güz ae alımlı ıse, a a ,. ..brevl hastalık ır rnute 3• ' 

ıg·· , ı _L "ıırv.e Bıu ahattin Şevk·ı Uran olmaıı için bi e, tau· 
~an müracaatı laz" mıdır. (Kat' D ı 

b ar caddes~ Meserret otc ı 
•ten yazmayınız) Şahsan mü· Ba 1 1 d A · Bey apaıtım"" 
ra d kııırsısın ı vnı d 

caat edeceklerde de yüz e ı .. • 125 sabahtan ıkşamaka aı 
~ijz tali ve hudutsuz feda~ar
l k . kabiliyeti varsa, belkı k~ 
ı~·n içindeki aleme kanıabı 
ır -

. Çünkü sinemaya girmek 
ı~tiyenler için en kuvvetli tav· 
11>-eler bile kafi değildir· Çok 
:Z~nginler vardır ki, bir kadını 
•ıneınaya koyabilmek, yani o
na Yıldızların yolunu açabil
ın k . -. e ıçin, onun da oynıyacaş-ı 

ıfilın; "Finanse etınek istemış 
er " 1 ve çoğu muvaffak o ama· 
l\\ışlardır. Para gibi en büyük 

Beyoğla Sinci icra Memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayi ""'.hcuz ve 

tı}mll'Sına karar verilen pıyano ve 
:kımı ve sair eşyayı beytiye 20-

-10-931 tarihine etsadüf eden _Salı 
··nü sa.at 12 den itibaren Beyoglun 
~ parmakkapıda Luru soka~ _10 

N ıu hane önünde satılacagı gos-
o. p 
"-işse de mezkfır eşyanın an 

teruuı .... 
ltı Saksi sokak No. 13 hane onun 

ga - T lu de bilmüzaide satıla.caı;ı ı an o -

nur 

lstanbul Dördüncü icra Memurlu Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
ğundan: Petraki veledi Zahariya i- Mahkemesinden: 
le Madam Altınoğlunun Elisavet l - Beyoğlunda Ömer Avni ma-
binti Avraamdan istikraz eylediği hallesindc Solak Çeşme sokağında ı 

pıtraya mukabil vefaen ferağ bulu- atik 18 ve cedit 20, 22 numaralı ııa- I 
nan Amavutköyündc birinci cadde nenin nısıf hi-..i (800) lira kıy- . 
ve dere ve su<:u bahc;e sokalolarmda metin.de . 1 
52,54,58 kalp ve 4,6,2.2 No.lar mu 2 Fındıklı'da Molla Çelebi ma-

!ŞÇI ARIYORUM 
sa~gı. düz yan makjnala

rr, otomatik düz ve jakar ço 
rap makinalarında çalışmış 
usta işçilere ihtiyaç vacdır. 

Adres: Y eşildirck Kara
kol ff~n No 2 Ahm..t Enver 

rakam birinci caddede 52, 54, 56, 58 hallesinde Dolma.bahçe caddesinde ı•- Dr.İHSAN SAMİ 
k~ numero ma arsa baraka dere atik (167) cedit (169) numaralı va- ı 
sokağında kain 4 numerolu hane ve , kıf, ve havasız fevkinde bir odayı GONOKOK ASiSi 
6 No. lu ma arsa mağaza ve 2 No. Ju müştemil (600) lira kiymetinde btr 1 Bclsoğukluğu ve ihtilitlarına 
arsa ve sucu bahçesi sokağında 2 bap dükkan. 1 katJ• pek tesirli ve taze aşıdır. 
No. lu diğer arsanın 132 hisse itiba- 3 - Eyüpaultan'da İslam Bey ma Divanyolu Sult.ı.n Mahmut tür-
riyle 20 hi<>sesi 30 giin müddetle i- hallesinde İslambey caddesioo e4ı besi, No. 189 

halci eveliye müzayedesine vazolun- mükerrer numaralı (250) lira kıy
muştur. Mezk•İr mahal halen tema- metinde arsa. 
mile anıa olup hududu bir tarafı 4- Gedikpaşada Emin Sinan ma
A.lelcııiadi haaeıi ve sucu bahçeal hallaindc Emin ıinan <:ami aoka
sokağı ve çıkmaz sokak diğer tara ğında 8 numaralı oda maa arsa dahi 
fı Dere sokağı tarafı rabii bir.inci linde 12 ve 13 numaralı <>dalar tama 
c:a<lde ile mahdut olup derunınde mı (500) lira kiymetinde. 
kapatılmış bir kuyu 43 1/ 2 arşın ter 5 - İstanbul'da Çarşıyı kebirde 
biinde mahaen ve 52 arşın terbiin- yağlıkcılar caddesinde 14 numaralı 
de hamam harabesi mevcuttur. An- tamamı (1600) lira kıymetinde deru 
kazçı Aleko efendi mahiye 16 li- nunda kedik ve şeraiti mezat kai
ra jlc müstecirdir. Mezkl.ır arsanın mesinde yazılı dükkan hissesi. 
heyeti meanuasının 2639 112 arsun Açık arttırma ile müzayedeye çı 
tcroilnde oJıuıp temammın kıymeti karılacağından rÜIJlunu dell.iliye ve 
muhamminesi 7918 1/ 2 lira olup ta- ihale pulu müşterisine ait olmak 
Jip olanlar kıymtti muhamincnin üzre 22 Teşrinsa.ni 931 Pazar günü 
hiseye musip mıktarının yüzde o- saat 15 te eatıla<:aktır. 
nu nispetinde pey akçelerini alarak Talip olanların mczkctr gün ve 
927/9742 dosye numerosu ile saat saatte Beyoğlu dö•dilncü Sulh Hu
on dörtten on altıya kadar 2~11- kuk mahkemesinde hazır bu.lwıma-

931 tarihinde İstanbıı.I 4 ün<:ü icra ları ve fazla mallknat almak isteyen 
mem1lrluğuna müracaat eylemeleri !erin 930,156 numara ile mezat kai
ilan olunur. melerini tetkik etmek ÜT.re mahke-

lstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: Mahcuz ve fürühtü mü kar 
rer delone Belvil markalı dört ki
silik açık tenezzüh otomobili şehri 
halin 24 üncü cumarte<ıi günü saat 
ıo da Beyoğlunda yeni çarşıda 44 

No: lu Tolidis garajında bilmil 
zayede satıla<:ağından taliplerinin 
yevmi ve vakti mezkfırda mahallin· 
de hazır bulunacak memuruna mü

ractleri ilan olunur. 

1928 ..enesinde yirminci ilk mek· 
tepten aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim yenisini alacağımdan hiikmü 
yaptır. Feriha Velıar 

me ka!~inc müracaatları lüzumu 
ilin olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Şişlide Osmanbey
de diğer Bekci sokağmda aydın a
partmanının il numaralı dai....,.in
de mükirn iken vefat eckn Madam 
Magdelinin vasiyet11ameai açılarak 

alelusul tenfizine iptidar edildiğin
den kanunu medeninin 538 inci 
maddesi mücibince bir guna itirazı 
olanların tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında Beyoglu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine miinıcaatları 

lüzumu il3.n olunur 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Yerli fabrikalar mamula
tından boz renkte eLbiselik ku 
maş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İahlesi 22-10-931 
Perşembe günü saat 15 te ya
pılacaıktır. Taliplerin şartname 
ve nümunesini gönnek üzere 
Ankarada Merkez SA. AL. 
KOM. nına müracaatları. Ve 
münalmsaya iştirak edecekle
rin ıo gün ve saatten evvel tek
lif ve teminat mektuplarının 

makbuz mukabilinde mezkur 
Komisyon Riyasetine tevdi ey 
!emel-eri. (377). (2877) 

Sultanahmet S inci Sulh hukuk 
hBkimliğinden: Mercanda Fuatpaııa 

caddesinde No. 46 hanede mlikim 
akıl zaifliğiııe müpteli, merhum 11 
~ail ef. _kızı Emine Naciye namı dl-1 
ger Melıha hanıma Anadoluhisarı I 
Yenimahalle Nişangah cadde<ıi No. 
21 İmar Bankası serveznedarı Rıza ı 
Efendinin vaei tayin edilmiş olıd.uğu 
kancınu mc-deninin 371 inci madde· 1 
si mü-cibince ilin olunur. 

ZAYİ - 1054 ~icil numerolu chli
yetnamemi zayi ettim. Diğeııini çı 

kartacağımdan hükınü yoktur. Kadı 
köy Acıba<lem karakolu Osman biıı 
Kanber 

Gayrimübadiller tak -
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaralan 1046 ile 1080 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hesabile bonolarını 
almak üzere T eşrinievvelin 19 uncu 
pazartesi günü saat 1 O dan 16 ya ka 
dar komisyona müracaatları. (3317) 

HAYVAN SERGiSi 
Dolmabahçede Eski Hasahırlarda 26 T eşrinievTel 

Pazartesi saat 14 te 

AÇILACAKTIR. 
Secgiye at, kısrak, tay, eşek, katır, yavrulu krsnık, inek, 

boğa, dişi manda, manda boğası, koç, koyun kabul ohmUI'. 
Kaydü kabul: 17 Teşrinievvel Cwnart .. indea 21 Tefl'l.nievvel 

Çarşamba akşamına kadardır. 

Iktısat Vekaleti 
Balıkçılık işleri müfettişliğinden: 

8 Teşrinievvel tarihinde akdi mukarrer yağ ~ levazıman 
bahriye ve gaz rnünakasamızın bazr esbabı idariyeye binaen 
mahihalin 20 inci salı günü sae.t 10 buçuğa tehir edildiği ilin 
olunuc. (3042). 

Marmara Üssübahri ve 
müstahkem mevki 
kumandanlığından 

Açık milnııkasa 

10000 Kilo Kuru üzüm 26 ı. Teşrin 931 pamrteei Sa. 14, 
6300 ,, Zeytin yağı 26 1. Teşrin 931 pazartesi Sa. 14 

20000 ,. Nıohut 26 1. Teşrin 931 pazartesi Sa. 15 
200 ,, Çay 26 1. Teşrin 931 paMTteııl ,Sa. U,5 

30000 ,, Fasuliye 26 1. Teşrin 931 pazal'1ai Sa. 16 
Kııpalr zari 

23500 ,. Zeytin tanesi 27 1. Teşrin 931 Sıab Saat 14 
25000 ,. Sabun 27 ı. Teşrin 931 Salı Saat 15 
26000 ,. Şeker 27 1. Teşrin 931 Salı Saat 16 
50000 ,. Pirinç 28 1. Teşrin 931 Çarş.aınba Saat 11 

21000 ., Sade yağı 28 1. Teşrin 931 Çarşamba Saat ıs 
1 - Bundan evvel verilen ilan meEsuhtıır. 
2 - Cins ve miktarlan yukarıda yazrlı on kalem ia~ mad. 

desi yanlaınnda gösterilen tıari'hlet"de aleni ve kapalı zarf Ul!Ui• 
leri ile 6/10/931 tarihinden itibaren münakasaya konmuştur. 
Talip olanlar ehr gün İzmitte Kurnandanbk karacgibuıda Sa· 
trnalına komisyon retsliğine müracaat ile şartnamesini göre
bilirler. Münakasaya iştirak edecek talipler ihale giinü muay 
yen saatleOO.e eşkali kanuniyesi dahilinde mnisyona müracaat 
!arı ilan olunur. (3115). 

BOMONTI 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKISI 

NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 
San' at ve fennin birer harika11dır ... 



HEREKE 
MENSUCAT FABRİKASI 

Toptan Sabs Maoazası 
Jılemleketimiıdn yiiııl• ••••ucat 8seriae • etllıi mil•••İ•e•i olan 

HEREKE F ABRIKASI 
Ahlren hlr topta. matasa., açmııtar. Hw .. ,n ve kaliteden 
Erkek kostümlük, Pardesülük, Paltoluk kumaılar satar. 

MamulAtının metanet ve zaratetlle tanınmı9tır. Fiatları 
maktu ve mutedlldlr. Arzu ve talep ilzerln e nümune 

kataloS}u gönderilir. 
Adres: IstanbuJ, Sultan Hamam Kahrcıoğlu han 1 inci kat No. 40 
__ .... Telgraf adre•i: l•t-bal Herek• -Telefon 21639 ~ 

Edirne jandarma mektebi 
müdürlüğünden 

Asgari 
Kilo 

80000 . 

Azami 
Kilo 
130000 

Edime 4 No. lu Jandarma mektebi efradının bir senelik ih-
tiyacı için yukarıda miktarı yazılı dakrke verilen fiatlar haddi 
layıkında görülmediğinden üçüncü defa olarak zarfla (20) gün 
müddetle 7/ 10/ 931 tarihinden itibaren münakasaya konulmuş
tur. 28, 10/ 931 çarşamba günü saat on ıbeşte Edime Malmiidür
lüğünde müteşekkil komisyonu mahsusunca ihalei katiyesi icra 

kılınacaktır. 

Bu baptaki şeraiti anlamak üzere ta!liplerin meıktep kuman
danlığına, ve yevmi ihale günü de yüııde 7,5 teminatı mlWak!ka
te makbuzlarile birlikte komi&yona müracaatlaırı lüzumu ilin 

' 
olunur. (3109). 

· lstanbul Gümrükleri mu
hafaza müdürlüğünden: 

ı - İ6tanbul Gümrükleri Mdıııofua MUdilrliiğüni!n buhac
la müttharrik gemrleri için ihtiyacı olan 1200 ton 11l'Y111Mlin 
maden <kömürü kapalı zadla Jnıxbrmağa ıkonulmuştur. 

2 - Kırdınnt şartlan kağıdının tastikli suretleri. Animrada 
GümriUder Umum Mödüdüğü lAYaz1m MüdUclüğd kalemin
den, latanbulda Gömrükler .Muhafua Müdürlüğünden ala:ıa

caıktrr. 

-•VERESiYE ..-. 
ay vade ile 

ELBiSENiZ!, 

8 AYAKKABINIZI, 
TUHAF/YENiZ!, 

MOBILY ANIZI, 
ve sair istediğinizi mağa-

"Zalardan alabilirsiniz. 

TE~BitlT 
MENTEŞ KASAVİ 

lstan'bcl Bahçekapı,Orosdi
Baık karşısında eeııu Bey 

Han No.23. Tel. 2,3946 

SEYRISEF AIN 
Merku aceııta: Galata Kllpri ba

ıı B. 2362. Sabe A. Sirkeci Mtibür. 
dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(İNEBOLU) Vapuru 20 

Tqrinievvel Salı 17 de Sir
kıeci Rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayan
c*, Samsun, Ünye, Fatısa, 
Ordu, Gireaon, Trabzon, Ri 
• Mapavri'ye gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yoktur 
Sürmene ve Göreleye de uğ 
rayacaktır. 

Toptan Fiatına Perakende Satış .._ 
• 

Galata 1 Karakö 

Erkekler için 

İngiliz 
Mupmbaları 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

81/ Liradar 
2 itibarer 

Müflon ile gabar-221; 
c!in Pardesüler 2 n 

Trençkotlar 

[ngiliz biçimi 
Kostümler 181 /2 ,, 

Cihanşümul marka 

MlNDEtBERG 

EMPERMElBi~iZE 

Pardesüler 

' 
i 
' 

' 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi 

renklerde 

Çevrilebilir 
Muşambalar 12

1/ Liradar 
2itibaren 

Müflon ile gabar 211 / 
din pardesüler 2 " 

ipekli 
Muşambalar 21

1
/2 " 

Çocuklar • • 
ıçın 

ingilii 
Muıambaları 

Trençkotlar 

Yünlü, 
Paltolar 

41
/ 2 " 

81
12 ,, 

81ı2 ,, 

------" 
Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto

lar, kostümler ve 

muşambalarla Ha-
' nımefendilere mah-

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

3 - Kırdı.mıa İnanbul Gümri!klerl Mutuı.fua Müdürlüğün
de kurulacak alim satım k()lllisyonu tarafından yaprlacaıktıır. 

4 - Kırdırma 8-11-931 tarihine RSlrymı pazar günü saat 
on dörttedir. 

19 Teşrinievvel pazartesi 

;:!ı:.a postası yapılmı- Başvekil ismet Paşa 
fı;f n:ı~::I!il

1 

Hazretlerini istikbal 
Vakıf paralar müdür 

lüğünden: 
5 - Teklif mektupla.n kflmndaki htikilrnlere göre gün ve 

saatinden evvel ,İstanbul Muhafaza Müdürlüğü komisyona ve- . 
rilecektir. 

6 - Kırdırmaya &irecekler mttnaıka.sa kanunwııda zikredi
len bilcümle hakıkında veai'ka göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmif, bedelin % 7 ,5 ğu olan 1530 lira mn- · 
vakkat güvenmelerile, «teminat» !belli saatten eVYCI komisyo
na gelmeleri. 

8 - Ömeği j<Brtnamet>lndecUr. İeteıklilu orada görd>ilirltt. 
9 - Belli olan saatte tutulmaıı adet olan zabıt kağıdı dol

durulıduktan aoora hiç bir teklif ıkebul edilmiyecektir. (3231). 

Denizli Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

1 - Denizli Muallim Mektebi binasının !keşif evrada müd-
bince 10668,5 liralık çimentolu kum ıkireç harici srvasile saçak 
tavanları ve boyası bir kmnn dersanelerin dabanr ile lkori<lorda 1 

icap eden beton döşemesi ve saire yapıla-cağından 'kapalı zaıi 
usulile 20 gün müddetle mtinakaeaya konıulmuştur. 

2 - Talip olanlar ehliyet vesikalarile teklifnamelerini 
%7,5 teminatı muvaıkkate veya Hilltilmetçe muteber bir Ban
~adan alacakları teminat me'ktuplıınnm vezne makbuzunu ilıa
leden laakal bir gün evvel Komiıayona teslim edeceklerdir. İha
leyi müteakip müteahhidin Uç gün zarfında ıbu teminatı yüzde 
on bes iblağ etme.si lazrırıdrr. 

3 - Münakasa ilanı 17-10-931 tarihinden 6-11-931 tarihine 
kadardır. 

4 - 7-ll-931 cumartesi ıgüntl Denizlide Hükilmet ıkarşısm
da Tayyare Cemiyetinde saat 15 te teşekkül edecek Komisyon 
da zarflar açılarak Uılı:lifnarnelerde zuhur edecek fiatlardan la
ylk hat teklif eden uhdesineKomiayıonca saat 17de ihalesi yapıl 
maıkla Vili'}"Ct Makamından mezuniyeti istihsal edilecıektir. 

5 - Bu tamirat ihale tarihinden itibaren 61 gün zarfında 
ikmal edile-cektir. 

• 
6 - FM:la malfunat ve prtnameyl almak i11tiyenler Mek-

t.eıp Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3301). 

Devle~ Demiryollan idaresi ilanları 

5275 kilo markalı çeliğin kapalı zarfla münakasası 23 ikinci 
teşrin 931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada İdare merke -
zinde yapılacaktır. 

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

Afyon deposu kömür taıhmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası 2 ikinci Teşrin 931 Pazartesi günü saat 15 te İda
re merkezinde yapılacaktır.Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vez 
nel<!rile Afyon istasyonunda birer liraya satılmakta olan şart
.amelcrde yazılıdır. (3154) 

VJ JUl)}lti:U Istanbul Ticaret ve Sanayi odasından 1 - Dokuzu faiz üçü komisyon olmak ü~e %12 ile e 
lak mukabili para ikraz edilmektedir. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Samsun 
l 9v;\u!~eı Pazanesi 
günü akşamı (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Ki 
reson, Trabzon ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecek
tir. 

VATAN 
21 T. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
harelketle (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. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

PIRE-MARSIL YA 
için seri ve doğru ;posta. 

( P A TR 1 S) Lüks vapunı 29 
TcJrinievvel Perşembe günü 10 da 
Galata rıhtunından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariy<! &!aralı: 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide
uktir. Azimet ve avdet bilctler•nde 
azam! tenzil~t. 

Umumi acentalarr: Galatada Çi
nili Rıbtlm Hanında D. Anagnoı;to
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün seyahat acentalıklarıdır. 

Emrazı cildiye ve zühreviye 
mütehassısı 

Dr. İzzet Kamil 
Saat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir dükkanı 
karşısındaki aııarıımanda . 

Atina ve Peşte seyyahatından bu gün avdet edecek olan 
büyük Başvekilimiz İsmet Paşa Hazretl«ini Ticaret ve Sanayi 
erba'lır namına selamlam~ tizere Odamız tarafından tutulan 
Şirketi Hayriyenin 73 numaralı vapuru 'bu gün saat dokuzda 
Tophanede Seyrisefain rıhtımından lka!Atacağın.dan Odamızda 
mukayyet erbabı tiocaret ve sanayi ile müessessat ve ze-vetı 
muhteremenin bu aamrmi tezahüre iştirakları rica olunur. 

(3298) 

Ankara Merkez mektepleri muba
yaat komisyonu reisliğinden: 

Ankara merkez mekteplerinin mahntkat, et, ekmek, sebze 

ve kuru erzak ihtiyaçları ayn ayrı olarak kapalı zarf usulile ve 

5 Teşrini evvelden itibaren yeniden 21 gün müddetle münaka-

1 saya vazedilmiştir. Talipler şartnameleri gönnek ve malfunat 

almaık için Gazi Terbiye Enstitüsü muhasebe memurluğuna 

miiracaat etmelidirler. Yevmi ihale olan 27 Teşrinievvel 1931 
1 
1 

Sah günü sabahleyin saat 9 da et, ekmek, saat 11 de sebze ve 

1 saat 14 te ma!ıriıkat ve saat 16 da kuru eczak ihtiyaçları için 

teklif mektupları kabul edileceıktir. Müzayede, münakasa ve 

ihalit kanununa tevfikan taliplerin ayrı ayn hazırlayacakları 

kapalı zanlar üzerine mahrukat, et, eıkmek, sebze veya kuru 

er~tan hanğiıine iftir~k edeceklerini yazmaları ve her zarf 

içine münakasaya konulan bu maddeye ait muhtelif nevi 

mahrükit veya erzakin cümlesine birden fiat venneleri J.azmı"' 

dır. Taliplerin Mdctepler muhasebeciliği veznesine yatıracak

ları 7,5 % nisıbetindeki. teminatı muva!kıkate makbuzları veya 

banka mektuıplarım 'kanunun talep ettiği e-vsaf ve eşkalde ha· 

zılayacakları teklif me'ktuplarıyla beraıber Ankarada san'atlar 

mektebinde yevmi mezkilrda toplanacaık mübayaat komisyo

nuna vakti muayyeninde tevdi etmeleri ilan olunur. (3040). 

2 - Komisyonun %3 indirilmeırind«ı evvelki borçlular 
müstefit olaooıklardr. 

Bundan bir an evvel istifade lçbı ~ idareye mliraca~ 
la akitlerini tecdit etmeltti alfilcaderlan. llAn olunur-. (3303)· 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
Metro murabbaına 12 lira kıymet tak.dİıl" edilen Ciliaıl-gl 

yangın yerıindo 32 inci adada 681-603 1114-1 ı 680-650, 660, 66 
harita numaralı arsalar araıımda 60,72 metllo munılıbaı ~ 
a.nıa alakadarları arasında kapalı aarilt ınünakeılia.ya ~ 
Taliplerin şartname almak için her gün Llvamn müdürlüğW 
müracaatları. Münakasaya girmek için 65,5 liralık teminat il 
znndır. Bu teminat nakden kabul edilmez. Ya Beloedlyedeu i 
saliye alınarak Bankaya yatırılıp alınacailı: makbu ve yalı~ 
hükfunetçe müteber tanınmış bankaların birinden getirile<l 
teminat meıktubu ile .olur. Bu ~ldıe teminat mak.buz ~l 
mektubu, şartname ve teıklif mektubunu bir zarfa ıkoyarıdt itı" 
le günü olan 9-11-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Daiı11 
encümene müracaat edilmelidir. (3309). 

Yenikapıda İskele meydanında kilin olup 180 li-ra kıy!1111 

takdir odilen Belediye mah bila numaralı depo satılmak üıer' 
açrk müzayedeye konmuştın. Talipler şartnameyi görmek jÇ1 

her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzay~1 

ye gimıeık <için 13,50 lira teminat lizrmdır. Bu teminat nakde" 
kabiil edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alrnaraık Bankaya >.f 
tınlıp alınacak makbuz ve yahut Hüldlmetçe muteber taJllll' 
mış Bankaların birinden getirileceık teminat mektubu ile oltıl 
Bu şekilde teminat ile beraber ihale günll olan 9-ll-931 paıııf 
tesi günü .aat on b~e kadar Daimi Encümene müracaat eııı1' 
lidirler. (3310). 

Bedell .keşfi 518 lira 17 kurut 011111 Kemer1burga:ı nahiye!' 
ne tabi Ç:Utalan köy mektebinin tamiri pa28.rlr:kla yaptıniaC9 

1 
tır. Pazarlığa girmek için 19 11.re. teıminat liznndı.r. Bu temit11 

nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden inıaliye alınarak I:>~ 
kaya y3'lrılrp alınacak mlllııbuz ve yıııhut hükfunetçe mütel'"' 
tanrrtmış ba!l'kalarm birinin teminat mektubu ile olur. BU f 

Deniz Levazım satınalma ko- kilde teminat ııe beraber 22-10-931 pe1'embe günü saat orı ıf 
şe kadar Levazım Müdürlüğüne müracaat edHmelidir. (331 11 

misyonundan: 
Eminönü Kaymakamlığrndanı Bayazı:tta Sekıban başı i•; 

30 ton gaz 27 Teşrinievvel 931 salı gunu saat 10,30 da kup ağa mahallesinde KOliılı:a caddesinde 28 No. lu Beledi)'~ 
Kapalı zad usulile münakasası icra olunacağından şartname- mali ·dükkin ıkiraya verilece~den talip olanların şehrib311r· 
sini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların . 27 inci Sah günü SMt oın üçte müracaat eylemeleri ilan ol\)llıı 
münakasa gün ve saatinde muv~at teminatlarile birlikte • (33~ 
Kasımpaşacla Deniz Levazımı Satmalma Komisyonuna müra- ~-ı 

caatları. (2963) '41LLIYET MA TB..v'
5 


