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NUSHASI 5 KURUŞTUh 

M. Litvinof'un 
s.~ Ziyareti 
3.J Türk - Soviyet _dost!u~u 

harpsonrası ıiyaaet alemının 
__, bir an'anesi haline girdi. Bu 

dostluk iki komtu milletin is
tildal uğrundaki mücadele se-

9,ol nelerine kadar geri gidiyor. 

Dünkü umumi celse çok gürültülü 1'rıu··rk 
•• 

1 
parası 

ve munakaşalı oldu.. Ve karşılığı Türk milliyetperverliği, harbi 
5 6: ~ınumide galip gelen devletle
' rın suikasdine maruz kaldığı 

( bir sırada Soviyet Rusya, mil-
4•6 li Türkiye'ye yardım elini u
~ Zatnııştı. Türkiye'de Soviyet 

devletinin, her cepheden taar
- ruza uğradığı müşkül zaman· 
CN larda bu yardımın şükran bor

cunu kendi kabiliyetinin hudu-

Kadınlara verilmek istenen hak' 
bilhassa bu gürültüleri kopardı 

. . ANKARA, 25 (Telefon
la) - Bugüne kadar Türk 
evrakı nakdiyesi Türk iktı
sadi hayatrnın ve Türk in
ki§alının manevi kuvvetle
rine istinat etmekte . idi. 
Cümhuriyet Merkez Banka 
sının faaliyete geçmesi bu 
manevi kuvvete bir maddi 
kuvvet daha izafe etmiştir. 
O da: . Türk parasının .bu 
bankanın tedricen toplaya
cağı altın karşılıklarla ve 
bütçelerden gerek mülhak 
ve hususi bütçelerden veri
lecek senevi 4 milyona ya
krn bir imha ile karşılan
maktadır. Daha ilk hamle
de Cümhuriyet Merkez ban 
kasrnda milli paramızın kar 
şılığı olarak bir milyon al
tına çok yakın bir mevcut 
görülmektedir. Kezalik ge
ne evrakı nakdiyemizin kar 
!?Ilığı olarak 120 milyon 
franklık resülmalin getire
ceği döviz faizler milli pa
ramızın karşılığım teşkil et 
mektedir. 

du dairesinde, ödemekte te
reddüt etmedi. Soviyet aiste
ınini reamen ilk tanıyan dev
let Türkiye olmuştur. Bu ka
ra gün doıtluğu , istikbale da
ha mes'ut günlere intikal etti. 

Konferans azası bugün Reisicümhur Hz. tarafından kabul edilecekler 
ve Millet Meclisi salonunda son bir içtima yapacaklardır 

OC Ve on üç senedir birçok vesile 
lerle bunun samimi tezahüra
tına şahit olduk. 

oC Bugün memleketimize ge-
lecek olan Hariciye komiseri 
M. Litvinof'un ziyareti, hem 
bu tezahürat cümlesinden, hem 
~e. Hariciye vekilimiz Tevfik 
~uştü Beyin geçen sene Mos
~~va'ya yaptığı ziyareti iade 
1Çındir. Rusya - Türkiye mü

J ıı_asebatı noktai nazarından bu 
zıyaretin ehemmiyeti büyük
tür. Ve bunun ehemmiyetini 

6 M. Litvinof gibi eski bir inkı
laı>çmm şahsiyeti daha zıya

y de tebarüz ettirmektedir. Ha-
riciye komiseri Komüniat Rus 
Ya'yı hariçte temsil eden ilk 
lnümessillerden biridir. Bir in 
Rilizin tevkifi için mukabelei 
bilnıisil olmak üzere İngilte
re' de tevkif edildiği bir zaman 
ıla Moskova hükumeti tarafın-
dan İngiltere nezdinde mü
lneaail tayin edilmiş ve o za
j•uı pek müşkül ve nazik o
aıı hu vazifeyi büyük bir dira

Yetle ifa etmişti. 

Mösyö Litvinof bilahara 
~ariciye komiser muavinliğin

e bulunmuş ve bu sıfatla Es 
~onya ile sulh müzakeratını İ· 
dar~ ettiği gibi, Kopenhang'-
akı Rus - lngiliz müzakere

lerinde bulunmuı ve Rusya'yı 
llleşbur Cenoa konferansında 
teınsil etmiıtir. Bundan son
." ' da Lahi'ye giden heyete re-
11 olnıuı ve sabık Hariciye ko
llliıeri Çiçer!n'in hastalığı za
lllaııtnda da kendisine vekalet 
etıniıtir. Bu itibarla selefi Ha 
riciye komiserliğinden çekil
ll:ıezden çok zaman evvel, M. 
litvinof , Soviyet Rusya'nın 
liariciye umurunu idare etmek 
te bulunuyordu. 

Mösyö Litvinof bu müd
det zarfında Türkiye ile mü-
1\e.aebatrna hususi bir ehemmi
l'et vermiş ve Soviyet - Tür
lci:ve teşriki mesaisinin lüzu
ll:ıuna kani olduğunu birçok 
'eailelerle göstermiştir. Bu-
1\uıı İçindir ki, M. Litvinof'un 
lahamda yalnız Soviyet Hari
ti:ve komiseri aıfatile değil, ıah 
•aır da bu dostluk siyuetinin 
~raretli taraftan olan bir dev· 
et adamını selamlıyoruz. 

Balkan konferansı murahhasları 
dün sabah Yıldız sarayında komis
yonlar halinde toplanmıılardır. 
Siyasi yaklaıma komisyonu evvelki 
günkü müzakereler neticesinde alı
nan kararları tespit ve dikte ettir
mekle meıgul olmuıtur. Diger 
konmyonlara gelince bunlar da 
umumi celseye arzedilerek k"'"8r 
neticelerini hazırlamı§lardır. 

Balkan birliği meclisi, öğleye 
doğru içtima ederek iılerini bitiren 
komisyonların hazırladıkları rapor· 
ları son defa tetkik etmiıtir. Yugos 
lav murahhaslarının bu meclise iıti
rak etmemeleri ve yerlerine Romen 
murahhaslarından M. Pelay'i gön
dermeleri muhtelif tehirlere sebebi 
yet ven:nİ§tİr. 

Bu meyanda guya Balkanlarda 
müstakil bir Makedonya teşkili et
rafında bazı arzular izhar edildiği
ne dair bir takım rivayetler ortaya 
çıkmı§tır. Bu rivayetler, çok geç
meden bütün delegeler tarafından 
tekzip edilmittir. 

Bulgar murahhaslarmdan M. Tri 
fon Trifanof böyle bir rivayetin 
nerden ve nasıl çıkbğına hayret 
ettiğini, maamafih, Y ugoılavlann 
vaziyeti çok nazarı dikkati calip ol 

1 - Reis Hasan B. kürsüde.·2- Tii,rk murahhasları müzakereyi 
dinliyorlar. 3 - Yunan murahhasları cevap hazırlıyorlar .. 

1 
mesi Yugoslavların alacakları vazi- melidir ki bu temennilerden bir ne-
yete bağlıdır . ., Diğer taraftan Arna- tice alınabilsin! ,, • 
vut murahbaslanndan Bedri Peyani S 
B. bir aralık devam eden Makedon· On ve aleni İçtima 
ya §ayialan hakkında ıunlan söyle- Balkan konferansı dün öğleden 
miştir: sonra Yıldızda son içtimaını aktetti. 

- Makedonyada yedinci bir Bal- Celse, saat 14 te açddı. Salon, daha 
~~ devi-;'! tesis edilmesi güzel bir yarım saat evvelinden samiin ile dol 
fıkir olabılır. Ancak §İmdilik, böyle muıtu. Konferans reisi Hasan Bey 
bir fikri tatbik sahasına çıkannak katibi umumi Ruıen Eırel Beyle b; 
~~nı yo~tur. Yunan ve Yugoslav raber gelerek makammı itgal etti. 
zihnıyetlerınde çok esaslı bir tehed- Bu esnada murahhaslardan ekserisi 
dül, hatti bir inkılap vücude getir- (Devamı 5 inci sahifede) 

Resim sergisinde ziyaretçilerin tetkiklerinden bir intiba 

Müstakil ressamlar 
sergisi açıldı 

Sergide çok muvaffakıyetli eserler 
teşhir edilmiştir 

Bu vesile ile aziz misafiri
~.ize "Hoş geldiniz,, derken, 
Utüıı Türk milletinin hissiya

~lna tercüman olduğumuza şüp 
e etmeyiz. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
Müstakil ressam ve heykel- 1 muvaffak birkaç tablosu hak

tratlar birliği dün . eaki Türk kında not almışlardır. Sergide 
1 ocağı salonlarında beşinci ser- teşhir edilen eserler arasında 

giaini açmıştır. çok beğenilen, netice itibarile 
Sergide 58 tablo, 5 heykel, çok muvaffakiyetle yapılan re 

On üç aylık 
Takvim 

Komisyon hükumeti-
• 

mız namına 

bu teklifi reddetti 

Bundan bir müddet evvel 
garpta §İmdi kullanmakta ol
duğumuz takvim teklinin de
ğiştirilmesi yolunda bir fikir 
ortaya atılmış ve lehte bir ce 
reyan hasıl olmuştu. 

Bu meseleyi ehemmiyetle 
nazan dikkate alan Cemiyeti 
Akvam takvim işi etrafındaki 
fikirleri toplamıştı. 

Cemiyeti Akvam bu mesele 
etrafında ne düşünüldüğünü 
Hariciye • vasıtasile Maarif ve
kaletinden sormuş ve evvelki 
gün Darülfünunda toplanan 
bir komisyon bu mevzu üzerin 
de tetkikat yapmıştır. 

Cemiyeti Akvam bu mesele 
yi üç noktai nazardan müta
lea etmektedir: 

A - Eski takvim şeklinin 
ipkası. 

B - Şubatın 28 veya 29 ol 
masmm ortadan kaldırarak 
bir ay otuz iki ay otur bir ola 
rak yeni bir takvim tertibi. 

C - Seneyi on üç aya tak
sim. 

Üç Darülfünun müderrisi 
Ticaret odasından ve deniz Ti 
caret müdürlüğünden birer aza 
dan mürekkep olan komisyon 
bunlardan ancak B fıkrasını 
muvafık bulmuştur. Komis
yon senenin on üç aya taksimi 
ni reddetmiştir. 

Sofyadaki maç 
--.. +--

Bulgarlar Yunanlılara 
2 - 1 galip geldiler __ .__ 

Sahip ve 8atmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Y 11%1 Müdüril 

ETEM İZZET 

. . ~"-- . - \ ,. 

M. Litvinof geliyor 
Dost Rusyanın Hariciye komiserini 
bugün şehrimizde selamlıyacağız 

iki devlet arasındaki derin ve sarsılmaz dost
luk rabıta1arını bir kere daha tebarüz 

ettirecek olan bu ziyaretin programı hwırJandı 
Büyük dost ve komınmuz Sov

yet Rus HükUmeti Hariciye komi
seri M. Litvinof bu sabah saat sekiz 
buçuk ile dokuz arasında şehrimize 
muvasalat etmiş bulunacaktır. 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüttü 
Beyin evvelce Rusyaya vuku bulan 
ziyaretini iade için gelmekte olan 
M. Lltvinof'un bu ziyareti iki dev
let arasında kurulmuı olan büyük 
dostluğun yeni bir tezahürü demek
tir. M. Litvinof'a Moskova sefiri
miz Hüseyin Ragıp Bey refakat et
mektedir. 

M. Litvinof büyük merasimle kar 
şılanacakbr. 

Boğaz haricinde iki torpidomuz 
misafirlerimizi kaqılayacaktır. 

lliç vapuru Seyrisefain rıhtımına 
yanatacaktır. Rıhtim Türk Rus 
bayrakları ile süslenmiştir. 

Burada misafirlerimizi Vali mu
avini Fazlı Bey, Merkez kumandanı 
ve polis müdürü ve sair zevat iıtik
bal edecektir. 

Misafirlerimiz bugiln Ankara'ya 
hareket edeceklerdir Ruı oefiri M 
Suriç te refakat edecektir. 

0 

Program 
Sovyet hariciye komiseri M. Lit

vinof'un Ankarayı ziyareti münaıe
betile tertip edilen program ıudur: 

26 Teşrinieflr1el pazartesi 
Sivyet Hariciye komiseri M. Lit

vinof zevcesi ve maiyeti erkim ile 
26 tqrinievvele müıaclif pazartesi 
günü (buırün) sabahleyin hükUıne-

M. Liiflinofıın en geni 
bir resmi 

timizin misafiri olarak saat 9 da 
lliç namındaki Sovyet vapuru ile Is 
tanbula vasıl olacakbr.Boğaz baricin 
de Türk Kara sulan dahilinde iki 
torpidomuz misafirleri karıılayacak
br. 

HükUmeti cümhuriye namına is .. 
tikbale memur olan protokol Umum 
müdür muavini Kudret ve Hariciye 
vekili Bf. namına busuıi kalem mü
dürü Kemal Aziz Beyler bir motör-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kocataş membaını gösteren iki intiba ve Necmeddin Molla B. 
• 
ilk fenni su tesisah 

vücu<Je getirildi •• 
Senelerden beri Belediyenin yapa· 

madığı bu iş nasıl yapılabildi? 
.. ~.stanbul ıı:ibi her taralı yer yü- j yu tesis ettiği bir fabrika ile mem. 

zunun en. nefis. m~ba sularile do- baından çıktığı gibi halkın ağzına 
lu olan .hır ıebır~e ıçmek için bir verebilmek imkanını bulmuıtur. 
~~a bile_ temız su bulabilmenin Karakulak ve Göztepe suları ayarnı 
imkilnsızlıgı '>l3iumdur. da en hafif ve müdrir memba sula. 

_Ye se~eler~en beri Belediyede rmdan olan Kocataı membaını vı 
ıelıir meclislermde, gazete sütunla· fabrikasını dün bir mubarririmiz 
nnda, hekimlerin ağızlannda daima gezmİf ve gayet müsait intibalaı 
bu dert mevzuu bahis olur: almııtır. Kocataı suyu membıundan 

- Bi~ dıunla 11bhi su içemiyoruz. ~i.ç el cleğı_neksizin ~~ye burular Her sene Veremden bin
lerce vatandaş ölüyor. Cüm 
huriyet bayramı olan 29 
Teşrinievvel perşembe, Ve
rem mücadele günüdür.Ken 
dinizi, çocuklarınızı, muhiti 
nizi tehdit eden tehlikeyi 
tahdit için senede bir lira 
"ererek aza yazılınız. Sene 
de bir lira ayda 9 kuruş bile 
etmez. 

Murahhaslar çıkıyorlar .• 

duğunu söyledikten sonra ıahsi 
mütaleası olmak üzere dem ittir ki: 

- Sırplar tecrit edilmiı vaziyet
te bulunuyorlar Biz buraya arazi ta 
leplerinde bulunmağa gelmedik. 

Bulgar ekalliyetlerinin hak
larını aramak istedik. Yugoslav mu 
rahhaslan akalliyetler meselesinde 
bizden olduğu kadar Arnavutlar
dan ve hatta Yunanlılardan tama
men ayrılıyorlar. Müteakıp konfe
ranslarda kat'i netice elde edilebil-

yed~ va~o, 9 ~eko~at~ ~oatüm si~ler vardı. Ali Hadi Beyin 
pro1elen teşhıır edılmıştır. Ser resım ve heykelleri çok takdir 
gide bu genç san'atkarlann ediliyor, Elif Naci Beyin asil 
çalıştıkları ve muvaffak olduk renkli tablolan ziyaretçileri 
!arı görülüyordu. ıneşğul ediyordu. 

Dün sergi bir çok ziyaret Muhittin Sebati Beyin özlü 
çiler tarafından gezilmiş tir ve içli resimleri mariz kalplere 
Yunan ve Bulgar gazetecileri hitap ediyordu. Hale Hanım 
de sergiye gelerek eserleri çalıştığını gösteriyordu. Nu
tetkik ve takdirlerini izhar et rullah Cemal Beyin natür mort 
mişlerdir. Yunanlı meslektaş- lan çok muvaffaktı. Refik Fa
larımız Elif Naci Beyin, çok zıl F oks-trot tablosunda bütün 

SOFY A, 25 ( A.A.) - Te
lefonla: Bugün Yunan milli ta 
kımı ile Bulgar milli takımı a
rasında yapılan futbol maçın
da Bulgarlar 2 - 1 galip gel -
mişlerdir. 

··-·-·---······················-············-· 
san'abnı toplayordu. Sergi ke
miyet itibarile değil keyfiyet i
tibarile çok zengin ve müstes
na idi. Eserlertetriniaaninin 15 
İne kadar teıhir edilecektir. 

Derur, tedbirler alırunaaı düıü- ıçınde fabrıkaya getırilmekte ve ge
nülür, fakat gene bütün bwıJanı ne orada hiç el değmeksizin makine 
rağmen hiç bir ıey yapılamaz veya lerde yıkanan ıiıelere doldurulmak
olmaz. ta, tıpalanmakta ve piyasaya çaık-

lıte ıenelerden sonradır ki Bele- makta~ır-. Şu tak~_de lstanbulda 
diyenin yapamadığı bu qi ferdin ve Tur~ye~': benuz membaından 
tl!febbüsü kendi ohan dairesinde fışkınldıgı gıbı halkın ağzına gİrebi 
balledebildi ve kısmen olıun halkın lecek su Kocataı ıuyudur. N ecmet. 
ihtiyacına cevap verdi. Bu teıebbü- t!" Mol~a. Bey ~~ tesisatı vücude ge 
sü yapan ve munffak bir netice •· tırmek. ıçın g~zoz ve soda kısımlan 
lan Necmeddin Molla Beydir. Nec- da dahı~ ~ldugu halde 30 bin lira 
medin Bey Büyükderenin bakim aarlel:miftir. Aceba lstanbul beledi. 
bir tepesinde bulunan (Kocataı) yesi için Ta,delen, Karakulak ve 
memba suyunu en mükemmel feni saire membalan da bu bale getireb"I 
ıerait albnda sahile indirmiı Ye su- mek mümkün olamaz mı?. 

1 
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(lnti§llr etmemiş kısa sözleıl) 

Saraydan bir kaç hat•ra 
Sultan Reşat; çocuk istemezdi 

ve sarayda 
bunun için her şey yapılırdı l 

-3- Yazan: iZZET ZIYA 
.3araylarda mücerrep ve mü 

essir ilaçlarla gizli gizli ço· 
cuk düşürtmek adeti, çocuk 
hasıl etmekten daha kolay bir 
iş idi. 

Yüzlerce kadınların, ikbal
lerin, gözdelerin, cariyelerin 
haremde kaynaştığı bir muhit 
te, padişahlardan şehzadeler
den vukuu umuru adiyeden o
lan meşru veya gayri meşru, 
vakitli vakitsiz bir sürü müna
sebetlerin mahsulü zevklerini 
henüz rüşeym halinde iken 
en kolay tedabir ve vesaitle 
yok etmek haremi hümayunun 
iç yüzüne ait mahrem ve mek
tum adetlerden idi • 

Fakat Sultan Retat, kendi 
kadınları ve ikballeri hakkında 
sırf şahsi bir dütünce, şahsi 
bir maksat için buna cevaz ver 
mişti. 

Çünkü kendisi yalnız (bir 
evlat) yetiştirmek isterken her 
nasdaa sahip olduğu (üç ev
lat) ı çok görür, artık hir da
ha çocuğu olmama.sı için de, 
haremlerile ikballeleri ve müs 
tefrişeleri tarafından tedabiri 
mahremanede bulunulmasına 
son derecede dikkat ederdi. 

Hatta, ikbal ve müstefrite
leri içinde mutlaka çocuk hasıl 
etmek arzusunda bulunanları 
çırak çıkartır, bir kadın için 
pek tabii gördüğü evlada ma
likiyet arzusunun husul ve tat
mini için, hariçte münasip gör 
düğü birine kem:li· elile tenkih 
ve tezviç ederdi. 

' Saray dahilinde, o kalaba
' lık muhitte ana oğul, akraba 
ve taallukat muhabbetleri, ha
riçtekiler gibi değildi. Hasta
lık, veya vefat vukuunda ade
ta teessürde lakayt bir vaziyet 
te kalırlardı. 

Ortanca mahdumu Necmet 
tin Efendi vefat ettiği gün, 
huzurunda taziyetkarane söz
lerle teessürünün tahfifine ça
lışan en yakın bendeganından 
birine sarfettiği atideki sözü, 
evlat hasıl etmemek hususun
daki maksat ve mülahazasmm 
İsabet ve hakikatini, ve teessü 
rünün derecesini gösterir: . 

- Bizler esasen milletin sır 
tında azim bir yük mesabesin
deyiz .. Ben bir evlat kaybettim 
fakat millet bir yükten daha 
kurtuldu! 

-4-
Almanya imparatoru ikin

ci Wilhelm'in lstanbulu ziya
reti tarihinde idi, bir gece im
paratora keşide idilen ziyafetin 
hitamından sonra, Sultan Re
şat kendi hususi odasında is
tirahat ediyordu. 

En nafiz ve yakın bendeııa-
nından olan seresvabi bey, 
Hünkara hitaben: 

- Efendimiz.. İnfaallah ke 
mali şan ve şerefle, zatı şaha
neniz de İmparatora Berlinde· 
iadei ziyaret buyurursunuz .• 

Temennisinde bulunmuttu. 
Bu temenniyi kendisinin de 

.memnuniyetle telakki etmesi-

Roman yada 
Mali vaziyet 

Marmaros bankası 
gişelerini kapattı 

BÜKREŞ, 24 A.A. - Mar 
marosh bankasının gi§elerini 
kapaması doğrudan doğruya 

bankanın dahili vaziyettindeki 
müşkülattan ileri gelmittir. 
Maliye nezareti ile milli banka 
diğer bankaların da müşkül va
ziyette olduklarına ait işaa olu 
nan haberleri tekzip etmekte 
ve bu suretle serbestçe yapılan 
banka muamelelerine zarar ver 
mek isteyenlere mani olmakta
dır. 

Mübalağalı olan bu haberle
rin aslı ve esası yoktur. 

ne intizar olunurken, bilakis 
seresvabinin hu sözü üzerine 
Sultan Reıadm çehresi çatıl
dı, canı sıkıldı, şu cevabı ver
di: 

- Bu sözü sakın başka bir 
yerde sarfetme .• Beni oraya sü 
rüklemeğe kalkarlar.. Ben, 
mensup olduğum memleketin 
bir çok medeni mahrumiyetle
ri önünde, Avrupa payitahtla
rındaki o harikulade terakkiya 
tı görmek istemem, buna ta
hammül edemem .. Hem de böy 
le bir seyahat, memlekete hiç 
bir faide de temin etmez .. Be
ni Eskişebre, K-onyaya, Erzu
ruma, Sivasa götürsünler razı
yım, memnun olurum. Çünkü 
bu seyahatimden ben ıahsan 
istifade edeceğim gibi, fazla o
larak ta memlekete bir çok fa-

· idelerim de dokunabilir! 
Halbuki yapılması takar

rür eden bir seyahat için yaşlı
lığından ve seyahatte herkese 
bar olmak istemediğinden bah 
sile bütün teklifatı reddetmiş-
ti.. . 

-5-
Sultan Reşadın ahlak ve mi 

zacile, biraderi olan Vabdetti
nin bir çok tabiatleri, seciyele
ri tamamen biribirinin zıttı idi. 

Sultan Reıat saf, halim bir 
zat idi. Aczini müdrik idi. Hiç 
olmazsa, aklının ermediği it
leri daima ehline terkederdi. 
Y egine meziyeti de bu idi. 

Halbuki Vahdettin de tama 
men onun aksine idi. Saltanat
lar devrinde hep bu ıttırataızlık 
lar, şahsi huyların memle!ı;et 
siyasetinde yaptığı akislerdir 
ki, millet dürüst bir idareye 
nail olamaz, akılsız padiıahla
rın müdahalelerile dahili veya 
harici siyasetlerde sağlam bir 
istikrar yerine pamuk ipliğine 
bağlı, herdem tebeddül ve ta
havvüllere müstait, haricin 
emniyetini selbedici giina giin, 
renk renk idareler görülürdü. 

Vahdettin, kendi tabsında 
tevehhüm ve iddia ettiği (kur
nazlık) hanuile övünürdü. 
Bilakis halk, bu hassanın ma
dumiyetine telmihen onu, (ah 
mak tilki) lakabile yadederdi .. 

Her şeyi bilirim iddiasile 
nefsine ıon derecede mağrur, 
mütehakkim, sinsi, fikirlerinde 
ve hareketlerinde müstebit bir 
ıahsiyet idi. Onun eıi zayıf da
marlarından biri, ve hatta baş
lıcası para idi. Kardeşi olan 
Sultan Rqadı hiç bir gün men 
faatsiz, maksatsız ziyaret et
mezdi. 

Bütün ziyaretlerinde, bir ta 
kım yapılmpı müsteb'at ta
leplerle biraderini taciz eder
di. 

Bir gün, gene bir para işi 
için Sultan Reşadı sıkıttırıyor, 
bin bir sakim mütalealarla bu 
paranın doğrudan doğruya ha
zinei maliyeden verilebilmesi 
için kardeşinden irade ısdarına 
çahtıyordu • 

(Devamı var) 

Lord Readi ng 
Londraya döndü 

LONDRA, 24 A.A. - Ha
riciye nazırı Lord Reading bu 
akşam Cenevre'den buraya av
det etınittir • 

Bir mahkumiyet kararı 
CHICAGO, 24 A.A. - İrat 

vergisini vermediğinden dolayı 
mahkemeye verilen Alcaponie 
11 sene hapse ve 50 bin dolar 
para cezasına mahkum edilmiş 
tir. 

M. Pilsudski'nin sıhhati 
BÜKREŞ 24 A.A. - Grip

ten sonra maretal Pilsudskinin 
sıhhati düzelmiş ve hararet ta· 
bii şeklini almıştır. Nekahat 
hali daha birkac ııün devam e
decektiı 

HARüCt HABE:RIL~R ] 
·~---~_---... _ __.D~ • 

Japonya kabul 
Etmiyor 
Akvam meclisine yeni 

bir proje verdiler 
CENEVRE, 24 A.A. - Ce

miyeti Akvam Meclisinin uzun 
ve çetin celsesi esnasında Ja
pon murahhası, meclisin ve bil 
hassa M. Briand'm musiırrane 
taleplerine rağmen meclisin ka 
rarını kabul edemiyeceğini be
yan etmiştir. 

İngiliz ve İspanyol murah
haslarının müteaddit sualleri
ne karşı, Japon murahhası tah 
liyeden evvel Çin tarafından 
kabul edilmesine Tokyo hükii -
metince lüzum gösterilen esas
lı noktaların neden ibaret oldu 
ğunu söylemekte imtina etmiş 
tir. 

Meclis, kat'i bir karar ver
mek üzere saat 16 da tekrar 
toplanacaktır. Saat 16 da Lort 
Cecil ile M. Yachizawa arasın
da muhavere başlamıştır. Ja
pon murahhası, Japonya hüku
meti tarafından tabliye mesele 
sine müteallik olarak serdedi
len esaslı şartları tekrar etmiş 
tir. Mumaileyh kendisinin gay 
ri sarih olan metninden vazge
çerek 16 teşrinisani'yi tahliye 
tarihi olarak tesbit eden meclis 
reisinin metnini kabul etmiş
tir. 

Ne istigorlar? 
CENEVRE, 24 A.A. - Ja

ponya'nın Cemiyeti Akvam 
.. eclisindeki mümessili, mecli
se mukabil projesini vermiştir. 
Bunda tahliye keyfiyeti, Japon 
ile Çin arasında Japon tebaası
mn emnü selametini temin ede 
cek esaslı prensipler hakkında 
Japonya ile Çin'in mutabık kal 
masma tabi tutulmaktadır. 

Mukabil proje bitaraf mu
rahhasların tahliye müzakera· 
tına iştirakinden bahsetmiyor. 
Proje, Cemiyeti Akvamın önü
müzdeki içtima devresi tarihi
nin tesbiti hususunda da sakit
tir. 

Japonya hükumeti, son Ja
pon seferinin şimendiferler mm 
takasında geri alınacağı tarihin 
tasrihi mümkün olamadığı mü 
taleuında sabitkademdir. 

Akvam meclisincltJ 
CENEVRE, 24 A.A. - M. 

Briand'ın riyaset ettiği celse
nin bidayetinden itibaren Çin 
murahasıM. Sze,meclisin müza 
kerelerine ve Amerika'nın mec 
liste temsil edilmiş olmasına 
rağmen Mançuri'deki Japon as 
keri İşgalinin beş haftadan be
ri devam etmekte olduğunu 
kaydeylemiştir. 

Efkarı umumiye bu hal mu 
vacehesinde pek tabii olarak 
sulhü idare eden makinede bir 
bozukluk mevcut olduğuna ka
rar verecektiır. Çin . Japon ihti
lafı, Cemiyeti Akvamı bidayeti 
teessüsünden beri halletmeğe 
uğraşID.If olduğu meselelerin 
en vahimlerinden biri muvace
hesinde bulundurmaktadır. Bu 
buhran, Cemiyeti Akvamın sa
lahiyet ve hakimiyetini tecrü
be mihekine vurmaktadır. Çin 
murahhası, Çin için en ehem
miyetli telakki edilen noktala
rın halline ait hiçbir neticeyi 
muhtevi olmamasına rağmen 
meclisçe ittifakla karar altına 
alınmış olan muhtırayı kabul 
hususunda hükiimetinin kendi
sine mezuniyet vermiş olduğu
nu söylemiştir. 
Mukabil proje redcleclildi 

CENEVRE, 24 A.A. - Ce 
miyeti Akvam meclisi Japon 
mukabil projesini - Japon mü
messilinin bir muhalif reyine 
karşı - ittifakla reddetmiş, mec 
!isin karar suretini Çin mümes 
sili de dahil olduğu halde itti. 
fakla kabul eylemiştir. Japon 
mümessiliı aleyhte rey vermiş· 
tir. Meclis içtimalarını 16 teşri
nisaniye tehir etmiştir. 

M. Briand İçtimaa nihayet 
vereceği sırada meclisin kabul 
ettiği karar suretinin manevi 
kıymetine dikkati celbetmiş, 
Japonyanın da 16 teşrinisaniye 
kadar bu kararı kabul edeceği 
ümidinde bulunduğunu . söyle. 
mi.§tir. 

Meclis azası M. . Briand'ı 
meclis müzakerelerini idare hu 

Kıbrıs .. 
M. Venizelos ve 

adada cıkan 
son hadiseler ... 

Atinada nümayişler 
ATlNA, 24 A.A. - Etnos 

gazetesi muhabirine Kıbrıs va
kayii hakkında beyanatta bulu 
nan M. Venizelos, İngiltere ile 
Yunanistan arasında bir Kıbrıs 
meselesi mevcut olmadığını 
söylemiş fakat İngiltere hüku
meti ile şimdi;ye kadar hukuku 
nu talep için kanuni tariklere 
müracaat etmiş bulun'an Kıbrıs 
lılar arasında mevcut ihtilaflar 
hasebile halkın son günlerde as 
ker ve polis kuvvetlerine karşı 
müsellah hücum ve mukave
met hareketlerinde bulunmuş 
ve Nicosya'da valinin ikamet 
ettiği sarayı yaktığını söyledik 
ten sonra bu hareketlerin bü
yük Britanya hükiimetinin mü 
samabakarlık hislerini rencide 
etmiş bulunduğunu ilave eyle
miştir. 

M. Veniı:elos hareket müret 
tip ve müşevviklerinin bu tar
zın tahaddiiaünü istemedikle
rinde fakat iti uzağa götürdük 
ten sonra taşkınlıklara müma
naat kuvvetini de nefial&inde 
bulamadıklarını söyleyerek vu 
kua gelen hadiselerden teessür 
hissettiğini beyan etmiştir. 

Yunan• Batvekili, adanın 
Rum matbuab tarafından din
leneceğini bilmit olsa, ifrat ha
reketlerinden İyi bir netice çık
mıyacağma dair tavsiyelerde 
bulunmak iıstiyeceğ·ini söylemit 
tir. 

Atinada da arbedeler oldu 
ATINA, 25 A.A. - Yuna

nistanla birleşmek maksadına 
müstenit olarak Kıbrıs'ta baş 
gösteren hareket lehinde nüma 
yiş yapmak istiyen yüksek tah 
sil talebesile• zabıta arasında 
bir takım arbedeler çıkınııtır. 
Bir kaç kişİnJıfl· vücutlarında bu 
arbedeler yüzünden bereler ha 
sd olmuştur. 

Yüksek tahsil talebesi.ne ait 
cemiyetler Kıbrıslılara tebrik 
telgrafları göndermişlerdir. 

M. Grandin in seyahati 
BERLİN, 24 A.A. - M. 

Grandi'nin Berlin'e seyahatı 
münasebetile M. Brüning, Ste
fani Ajansının bir muharririne 
beyanatta bulunarak M. Musso 
lini'nin Almanya tarafından vu 
ku bulan davete icabet edeme
mesine müteessif olduğunu be
yan etmiş ve 'fakat Hariciye na 
zırmın gelmesini memnuniyet
le selamladığını söyliyerek A
ğustos ayından vehamet kesp
etmiş iktıaadi buhranın acil ve 
müşterek tedbirler ittihazını za 
ruri kılmakta olduğunu ilave 
etmiştir . 

Mumaileyh demiştir ki: Son 
senelerde ittihaz etmit oldukta 
rı kararlar cihanı sulha kavuş
turmak ve isli.h etmek arzusun 
dan mühim olmuf olan menıle
ketler mümessilleri, arasında 
vuku bulacak temas ve mülakat 
ların müsbet neticeler tevlit e
deceğini ümit etmek isterim. 

ltalyada zelzele 
ROMA, 24 A.A. - Pelun

go' da şiddetli bir 'hareketi arz
hissedilmiştir. Bunu hafif bir 
kaç sarsıntı takip etmiştir. Zel
zele şehirde panik tevlit etmit 
ise de hasarat kaydedilmemiş
tir. 

susunda gösterdiği muvaffaki
yetten dolayı hararetli surette 
tebrik etmiştir . 

Taırruz devam ediyor · 
TOKYO, 24 A.A. -· 200 

kadar muntazam Çin askeri, 
Mukden civarında kain Suehia 
tog'a dün öğleden sonra taar
ruz ederek telgraf ve telefon 
hatlarını kesmişlerdir. Muk
dendeki kıivvetler arasında tef 
rik edilerek gönderilen iki bö
lük bunları dağıtmıştır. 

Bu hadise, M-ançuri' de Ja. 
pon askerinin mevcudiyetinin 
muhik olduğunu ve hali hazır
da geri alınmasının imkansızlı
ğını göstermektedir. 

1 Son buhranlar 
Ve ltalya 

M. Mussolini Faşistleri 
mücadeleye 

davet ediyor .. 
NAPOLl, 24 A.A. - M. 

Mussolini büyük bir halk küt
lesinin alkışları arasında hükii
met konağına giderek hükumet 
ve fırka erkanını kabul etmiş
tir. 

Bunu müteakip M. Mussoli
ni Maddoloniı sarayına gitmiş 
ve burada söylediği nutukta ev 
veli beynelmilel havadislerden 
bahsederek demiştir ki: 

"Bir takım iktısadi ve siya
si buhranlar Avrupa devletle
rinden bazılarını müteessir et
miştir. Halbuki Faşist İtalya, 
bu buhranlara karşı sağlam va
ziyetini muhafaza eylemiştir. 
Dünya biliyor ki liret çalışkan 
bir milleti ve kuvvetli bir hükii 
meti temsil etmektedir. Buh
ran devam edecek dahi olsa..1-
talya mukavemet için icap e
den bütün kuvveti haizdir. 

Ecnebi i.stikrazla~ını reddet 
mit olmamız, bizi iktıaadi saha 
da mümtaz bir mevkide ve ma
nevi sahada emin bir vaziyette 
bulundurmaktadır. F ~ıizm ye
ni bir medeniyetin banisidir." 

M. Mussolini, bütün F atiııt
leri mütkilata henüz zail olma 
mış nazarile bakmağa ve müca 
deleye devam eylemeğe davet 
etmiş ve F atizm aleyhtarı dö
küntülere kartı şiddetli bir li
san kullanarak sabır ve adalet 
vazifesine dev~ lüzumunu 
kaydeylemittir • 

Amerika 
Fransa 

ve 

VAŞiNGTON, 24 A .A. -
M. Hoover ile M. Laval, dün· 
yanın iktısadi vaziyeti hakkın
daki müzakerelerini bu sabah 
bitirmişlerdir. Haridye nazırı 
M. Stimson ile Maliye müsteşa 
rı da bu mülakatta hazır. bulun 
muşlardır. 

Fransız gazetelerinin 
mütaleaları 

PARIS, 24 A.A. - Liberte 
gazetesi Vaşington seyahati 
hakkında diyor ki: Fransız ef
karı umumiyesi, Amerika tara
fından· yapılan resmi bir taah
hütle Avrupa' da sulh tarsin e· 
dilmedikçe Fransa'nın dolar i
çin mücadeleye atılmağa ve Al
manya' ya yardımda bulunma
ğa mecbur edilmesini isteme
mekted:r. 

Enpransigeant gazetesi, M. 
Laval'in seyahatinin en vazıh 
neticesi yüzlerce Amerikan ga
zetesinin Amerika efkarı umu
miyesinin bir kelimesini bilme 
diği. emnü selamete müteallik 
ilk hakikatleri 48 Amerika hü
kumetinin kulaklarına erittir
mek olacağını yaziyor. Gerek 
yeni ve gerek eski dünya, sulhü 
tehdit eden yegane millete me 
ram anlatsınlar, o zaman Fran 
sa, belki yüzüncü defa olarak 
fedakarlığa kathnacaktır. Fa
)cat hiçbit' şey mukabilinde ol
maksızın fedakarlık yapması 
asla mümkün değildir. 

NeticeltJr 
VAŞİNGTON, 24 A.A. -

M. Lava} sabahleyin mütehas
sıslarla göriişmüş, herhangi bir 
beyanatta bulunmak istememe 
miştir. 

M. Lava!, biraz sonra M. Ho 
over, M. Stimson ve maliye 
müsteşarı M. Milis ile görüş
müştür. 

Mükalemeler bilfiil nihayet 
bulmuştur. 

M. Lava} görüştüğü Ameri
ka devlet adamlarının göster
dikleri samimiyet ve muhala
sattan memnun kaldığını söy
lemiştir • 

Resmi tebliğ 
VAŞİNGTON, 24 A.A. -

Bu akşam, beyaz evden neşredi 
len resmi bir tebliğe nazaran, 
M. Hooverle M. Laval'in ayrı 
ayrı her iki hükumetin cihanın 
iktısaden ihyası için takip ede
cekleri siyaset hakkında müka 
lemelerine başlamış oldukları 
anlaşJlrn. ı ... •hr. 

-- - . 

Balkan konferansı bu· 
gün Meclis 

salonunda toplanacak 
Gazi Hz. murahhaslara hitaben 

bir nutuk irad edecektir .. 
ANKARA 25 (Telefonla) - Bal 1 m'essilleri bulunacaktır. 

kan konferansı azaları yarın burada Murahhaslar ziyafetten sonra Mil 
bulunacaklardır. istasyonda Ankara let Meclisinde Reisicümhur Hazret
valisi Nevzat, Belediye reisi muavini leri ve Meclis Reisi K.azıııı Paşa ta· 
Hazım ve Hariciye vekaletince ta· rafından kabul edileceklerdir. 
yin edilen mihmandarlar tarafından Konferans Meclisin umumi salo
iıtikbal edileceklerdir. Misafirlerin nunda bir içtima aktedecektir. içti· 
cümlesi istasyonda Balkan Birliği madan oonra murahhaslar Gazi çifı
hayrağı ile süslenmiş otomobiHere l~ gezecekler ve izaz edilecekler 
binerek tarihi ve yeni Ankarayı gez dir. Gece yemeğinden sonra halk e· 
dikten sonra Ankara Palasta istira- vinde Riyaseticümhur orkestrası ta 
hatlerine tahsis olunan salona gele- rafından verilecek konserde bulun· 
ceklerdir. duldan sonra istasyona dönerek Is· 

Tevfik Rüştü Bey moırahha.lar tanbula hareket edeceklerdir. 
şetefine 250 kişilik bir ziyafet vere• Gazi Hazretlerinin yarın Balkan 
cektir. Ziyafette lktısat vekili ve lk · murahhaslarına bir nutuk irat et111• 
tısat vekaleti erkanile matbuat mü- leri mukarrerdir. 

Yeni sene bütçesi 
Vekiller heyeti bütçe hakkındaki 

kararını verdi 
ANKARA 25 (Telefonla) - icra vekilleri heyeti 932 bütçesınln mtıza· 

keres ini bitirmittir. Hiıkmet teıkilw eaaaiye kanunu mucibince kütadı gü• 
nü Millet Mediılne tn di edeceği yeni bütçeyi 931 bütçesinin aynı olmalı 
Üzere 186 milyon lira olarak takdime karar vermiıtir. Hiikfunetin bu kara· 
rına ıebep yeni bütçenin Millet Meclisinde tetkikine baılanınaoma daha 
asgari bet ay olmasıdır. O zamana kadar 931 bütçesinin tatbikatı ilerile
miş bulunacak ve yeni varidat bütçesi teıbit olunurken daha esaslı malü
mata <stinat edihnit bulunacaktır. Niaan ayı bidayetinde bütçe encümeni 
932 bütçesinin müzakeresine batlarken hükumet arada geı;en sekiz aylılı 
tatbikat devresinden alacağı fili neticelere istinaden icabına göre bütçt 
üzerind~ yapdm11sı zaruri tadilitm ı • bir tezkere ile Millet Meclisine bildi· 
recektir. 931 bütçesinin ilk dört aylık tatbikatından alman neticeler tanı 
ve kat'i bir fikir vermeğe kafi olmamakla be"'ber yeni sene varidat büt· 
çesinde bir mikdar tenzil yapmak lüzumunu hissettirmektedir. 

Dahiliye vekilinin tetkik seyahati 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükrü Kayu 

B. önümüzdeki hafta bidayetinde cenup vilayetlerinde tetkik se· 
yahatma çıkacaktır. Vekil Beye bazı zevat refakat edecektir. 

Vali Muhiddin B. i dahiliye vekili kabul etti 
ANKARA, 25 (Telefonla) - İstanbul valisi Muhiddin 

Beyle fen itleri müdürü Yusuf Ziya B. Dahiliye vekili Şükrü Ka
ya B. tarafından kabul edildiler. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
B. dün Gazi Hz. 

tarafından kabul edildi. 
ANKARA, 25 A.A. - Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüttü B 

bugün şehrimize gelmiş ve istasyon' da B. M. Meclisi Reisi Ki 
zım Paşa, Riyaseti Cumhur katibi umumisi Tevfik ~e seryaveı 
Rüsuhi Beyler ve icra vekilleri heyeti, vekaletler ve sefaretler er· 
kanı tarafından istikbal edilmittir. 

Vekil Beyi bir manga asker selamlamış ve müzika selam ha· 
vası çalmıştır. Vekil Bey doğruca Batvekil Pata Hz. }erinin nez 
dir.e gitmişler ve müteakiben Reiıi Cumhur Hazretlert tarafın
dan kabul buyurularak öğle yemeğine alıkonulmuılardır. 

Diyar1bekirde atletizm müsabakaları 
. DIYARIBEKIR, 25 (Hususi) - Dün atletizm müsabaka· 

!arının bir kısmı yapıldı. 1500 ve uzun atlamada Diyanbekir at• 
!etleri birinci, Elazizliler ikinci geldiler. 

Bugün Elaziz - Van futbol müsabakasında Elizizliler ııfın 
karşı iki ile gıılip geldiler. Oyun çok beyecanh oldu. 

Vanlılar sür'at ve mukavemet itibarile Elazizlilere faik idi
ler. 

icra memurunu öldürenler yakalandılar 
SİNOP, 25 (Hususi) - Boyabat icra memuru Zühtü Beyi 

gece merdivenle pencereden hanesine girerek öldüren üç katil 
vilayet müstantiki Ali Ulvi Bey tarafından tevkif olunmutlardır. 

Şurayi devlet azasından Haydar Bey tekaüt 
ANKARA, 25 A.A. - Devlet Şurası azasından Haydar Be

yin 65 ya,ına girmek hasebiyle tekaüdü yapdmıttır. Bu müna· 
sebetle yapılan merasimde Batvekil lamet Pata Hz. !erinin ıep 
keten yüksek hizmetlerini takdiren mumaileyhe gönderilen melı: 
tup alkı§lar arasında okunmuttur. 

ltalya hariciye nazırı Berlin'de 
BERLlN, 25 ·A.A. - İtalya Hariciye Nazırı M. Grandi, bu• 

raya gelerek saat 11 de M. Brüning'i ziyaret ve günün muhtelif 
meseleleri etrafında 45 dakika kadar görütmüştür. 

Tahsisat kabul edildi 
P ARiS, 24 A.A. - Milli ci

hazlanma programının üç mil
yar franklık kısmı da dün na
zırlar meclisi tarafından tas
vip edilmiştir. Bu yeni kısım
da ziraate 600, nafıa işlerine 
500, deniz limanlarına 500, sıh 
lıati koruma teşkilatına 350, 

Hüsrev B. Ankara'da 
ANKARA, 25 (Telefonla) 

- Tahran büyük elçimiz Hü•· 
rev B. bu sabah şehrimize gel· 
miştir . 

maarife ve mektep inşasıoa 
300 milyon frank tahsis nluıı· 
muştur. 
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lngiliz lirası alınan tedbirler~-
Ekonomi 

• 
lngiliz buhranı 

karşısında .. 
• 

Onlar ne yaptılar, biz ne yaphk 
" ? ve yapacagız ••• 

ihracat Ofisi İngiliz mali 
buhranı üzerine sair ecnebi 
memleketlerde ittihaz olunan 
karar ve tedbirler hakkında 
hazırladığı sirküler pek kıy
metli malumatı ihtiva etmek
tedir. 

İhracat tacirlerimizi çok 
yakından alakadar eden ve bil 
meleri lazım gelen bu malu
mattan ehemmiyetli kısımları 
naklediyoruz: 

İngiltere' de : Altın esası
nın ilgasından sonra İngiliz 
hükumeti §U karan vermiştir: 
İt'arı ahire kadar gerek İngi
liz tebaası, gerek İngiltere' de 
mukim ecnebiler tarafından 
döviz mübayaası memnudur. 
Döviz mübayaasına atideki ah 
valde müsaade edilebilir: Ti
cari muamelatın husule getir
diği ihtiyaçlar, 21 Eylul'den 
evvel aktedilmiş mukavelele
rin icrası ve nihayet makul se 
beplere istinaden ecnebi mem
leketlere yapılacak aeya'hatler. 

lspanya'da: Hükiimet 3 teı 
rinievvel' de netrettiği bir ka
rarname ile gümrük idaresine 
merbut olmak üzere bir itha
lat ofisi tesis etmiştir. lapan 
ya'ya ithal edilecek bütün et· 
Ya bu ofisten geçecek ve bil
dirilmiyenler kaçak addedile
cektir. Döviz bu ofis tarafın
dan verilecek müsaade üzeri
ne talep edilebilecektir. Tica
ret nezareti müstesna ahvalde 
bu karar haricinde döviz mü
saadesi verebilecektir. 

Çekoslavakya'da: Hükii· 
met iki teşrinievvel' de bir ka
rarname neşretmittir. Bu ka
rarnameye göre, mahalli ban
kalar hiç bir kayıt ve resme 
tabi olmadan üç bin krana ka
dar tediyat yapabileceklerdi,r. 

Milli banka kezalik ibraz e
dilecek vesaik üzerine hiç bir 
kayda tabr olmadan 20 bin 
krana kadar tediyat yapacak
tır. Çekoslavak banknotları
nın ihracı hiç bir kayıda tabiı 
tleğildir. 

Yugoslavya: Hükumet 7 teş 
rinievvel' de neşrettiği bir ka 
rarname ahkamına tevfikan 
milli bankadan başka diğer 
kredi müesseseleri de milli 
bankanın müsaadesiJe döviz ti 
caretile İştigal edebilirler. Ha 
riçten vukubulacak mubayaat 
bedelleri için lazım gelen· dö
vi~ • gerek milli banka, gerek 
mıllı bankanın müsaadesini ha 
iz d;ğer kredi müesseseleri ta 
rafından yapılacaktır. 

Avusturya: 8 Teşrinievvel 

Malôller -·-

de döviz hakkında bir kanun 
nqretmiıtir. Bu kanuna naza
ran döviz itası salahiyeti mün 
ha.sıran Avusturya Milli ban
kasına verilmi§ tir. Milli ban
ka diğer kredi müesseselerine 
de döviz itası için müsaade ve 
rebilecektir. 

Macaristan: Ham madde
ler için lazım gelen döviz his 
seleri üç ay için tespit edile
cektir. Hissenin tecavüzü ha
linde ayrıca müsaade alınacak 
tır. 

Yunanistan: Hükiimet mil 
li paranın himayesi ~in 28 Ey 
lul'de bir kararname nqret
mittir. Bu kararname mucibin 
ce altın para ve ecnebi parası 
İftirası hakkı kararnamenin 
mevkii mer'iyette bulunduğu 
müddetçe Yunan Milli banka
sına aittir. 

Döviz almak istiyenler ya 
doğrudan doğruya Milli ban
kaya veya sair kredi müessese 
!erine bir talepname verecek
tir. 

Üzüm ve incir ihracı 
Son hafta zarfında lzmir

den: 216,296 kilo üzüm ihraç 
edilmiştir. Mevsim bidayetin
den 20 tetrinievvehı kadar Ü· 
züm ihracatı 12,389 tondur. 
Halbuki geçen senenin ayni 
müddetinde 18 bin tondu. 

Son haftanın incir ihracab 
3,482,519 kilodur. Mevsim ip
tidasından 20 tqrinievvele ka
dar 14,000 tondur. Geçeo se
ne 13,897 tondu. 

Fındık ihracı 
Son hafta zarfında Giıresun 

dan 156,000 liralık iç ve 22 998 
liralık kabuklu fındık ihr;ç e
dilmiştir. Stok miktarı 850 . ' 000 kılodur • 

Ayni müddet zarfında Or
du' dan 67,459 lira kıymetinde 
fındık ihraç edilmittir. 

Ticaret odalan kongresi 
Ankara' da yarın toplana

cak olan Ticaret odaları kon
gresine ittirak etmek üzere Ti 
caret odası umumi katibi Veh 
bi, Ticaret borsası umumi ka
tibi Nizamettin Ali ve Hayvan 
borsası umumi katibi Vahit 
Beyler dün hareket etmişler
dir. 

Dava açıldı 
Maliye vekaleti bir kazanç 

vergisi meselesinden dolayı 
Duban şirketi aleyhine 250 bin 
liralık bir dava ikame etmi§
tir. 

Tasarruf 
Haftası 

Eminönünde tevziat 
listesi bulunamıyor Umumi içtima yapılacak 

Milli iktısat ve tasarruf cemiye-
Maliilleı· ve şehit aile ve ti bu sene de yapılacak olan tasar-

yetimlerine verilecek tütün ik ruf bafta11 için şimdiden hazırlan· 
ramiyelerinin tevziine ait def- maktadır. Bu sene de geçen sene ol
terlerin zayi oldug" u yazılmı•- duğu gibi vitrin musabakaaı yapıla-

:ı- cak ve en güzel vitrin tanzim eden .. 
lı: Bu hus.usta yaptığımız tah l ıere hediye ve ikramiyeler verilecek 
kıkata F atıh askerlik dairesin- tir. 
de.n postaya t evdian gönderi- Programı tesbit için çarşamba 
len tevziat cetveller i Eminö- günü Ticaret odasında bir içtima ya 
nü Mal müdürlüğünce alındı- pılacak_t•_r._...::.._._ _ _ _ 
ğına dair bir kayıt yoktur. Şark şimendiferleri 
Evvelce Eminönü mal müdür- Ş k. B :1· ? 
lüğünü ifa eden Liitfi Be a ır eg ne • ıgor .. 
d 1 t ye Evvelki günkü gazetelerden bın 

e so.~u mu~, em~uz ayların- 1 Şark demiryollarının Alpullu ıeker 
da boyle bır cetvelın vürut et 1 şirketinin de iştirak etmekte olduğu 
mediğini söylemiştir. Maama bir gl"up tarafından satın alınacağını 
fih gerek Eminönü kaymaka- ı yazryordu. Bu hususta sabık iktisat 
mı Raif ve ma 1 m üdürü Cemal vek~!i Şakir .~ey ~emiştir ki: . . 
R 1 f d b I 1 - Henuz muzakereye bıle gı-
e~ er tara ın a~ . u ce~ve • ri_şmediğimiz bu mesele, yazılacak 

l erın bulunması ıçın tahkıkat bır sı..fhaya gelmemiştir. Maahaza 
e takibat yapılmakta ve diğer b~ işe talip olan alıcı taraf tamamen 

tanf an da tevziata bir an e>/ ~ıllı sermayeye istinat etmekte· 
. du·." 

vcl ba,lamak iizere cetvellerın ......................... _ ..................... : ••••• 
suretlerinin çıkarılınasına men ata başlamışlardır. Kadıköy 
sup o!dukları askerlik şubele- mal müdürlüğü bir günde 
r inde bnthr.mış tır. (95) malul ve şehit ailesine 

Tevziata bir hafta sonra ikramiyesini vermiş Fatih ka-
başlanacaktır. zası da 25 kisive para tevzi et 

Di ğer mal müdürle ri tevzi- miştir 

Balkan 
Ofisi 

Maarifte 

Millet 
Mektepleri 

Poliste 

Bir ev 
Yıkıldı 

Belediyede 

Şehir meclisi 
Toplanıyor 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Ticareti 
mizle 

hariciye ofisi
müzakereler 

Yugoslavya ticareti hariei
ye ofisi müdürü M. T omiçiç 
dün İhracat ofisini ziyaret et
mİ! ve iki saat kadar kalmış
tır. 

1 Teşrinisanide açılıyor, iki amele enkaz albnda Yeni intihaplar yapı
lacak ve bir 

izciler bu sabah gide
cekler, her 

tarafta hazırlık var ! 

Yugoslav Ticareti hariciye 
ofisi namına Balkan konferan
sında bir müşahit olarak ha· 
zır bulunan M. T omiçiç bu 
ziyareti esnasında iki memle
ket ticaretİı hariciye ofisleri teş 
kilatı etrafında müdavelei ef
karda bulunmuştur. 

M. Tomiçiç Yugoslavya Ti 
careti hariciye ofisinin tetkilat 
ve faaliyeti hakkında izahat 
vennİ§, ve Ofis müdürü Ce
mal Beyle Türkiye ihracat ofi 
sinin faaliyetine dair görüş
müttür. 

M. T omiçi.; bilhassa Bal
kan memleketleri arasında ik
tısadi ve ilmi temasları temin 
edecek bir teklifte bulunmut 
ve Cemal Beyin bu 'husustaki 
mütaleaımı sonnuştur. 

Cemal Bey, Ofis namına 
hazırlıyacağı bu mütaleaname 
yi M. Tomiçiç'e tevdi edecek 
tir • -----
Kadın kıy af etinde 

erkek! 

gitmeyenlere ceza var kaldı ve yaralandı 
1 Teşrinisani pazar günü Beykozda Feyzi Pata cad-

akşamı Millet mektepleri ted- desinde fırıncı Abdi Efendinin 
risata başlıyacaklardır. Bu se- fırını yanında ve Koskada 
ne de her mmtakada kafi mik- mukim müteahhit İbrahim B, 
t:orda _mek~ep açılmıt ve mual tarafından inşa edilmekte olan 
lımle~ı tayın edilmiştir. beton binanın ani yıkılması ü 

Mıllet mektepleri A ve B zerine ameleden Yusuf ve 
olmak üzere iki kurs halinde Mustafa yaralanmışlardır. 
tedrisata başlıyacaklardır. A Tahkikat yapılıyor. 
~rsuna hiç okuma yazma bil-
mıyenler devam edecektir. Her Kuyuya düşen çocuk 
müracaat eden mektebe kaydo Zeyrekte Yahya güzeli so-
lunacaktır. Talimatname mu- k - d d agın a arsa a üzeri açık bu-
cibince mektebe gitmeğe mec 
b 1 

lunan kuyuya Fatihte itfaiye 
ur o up ta devam etmiyenler 

nakti cezaya çarpılacaklardır. garajı karşısında kahveci Sa· 
B kursuna, A kursunu ikmal ·it Mahmudun beş yaşındaki 

etıniş bulunanlar umumi ma- oğlu Şefik oynarken düşmüt 
lumatlanru tevsi için devam ve itfaiye efradı tarafından çı-
edeceklerdir. karılmıttrr. 

izcilere teşekkür Bir tecavüz 
Balkan murahbaslarmın Da G 1 t d ·· ıfü· a a a a seyyar kunduracı 

ru. nunu ZLyaretleri günü is-
t kb 1 

Arif usta dün gec~ Laleli yan 
ı a resminde hazır bulunan 

irzcilerin mensup oldukları mek gın yerinden geçerken Siirtli 
tep müdürlüklerine Darülfü- Şerif, Haydar ve Siirtli lk
nun tarafından birer teşekkür- bal isminde bir de kadın önü-
name gönderilmiştir. ne çıkarak Arif ustanın üze-

Maarif müdürleri rine hücum etmişler ve adam-
kongresi cağızı soymak istemişlerdir. 

An 
Bu sırada, bu sabıkalıları ta-

kara, 25 - Gelecek se-
E vvelki gece Kasımpa§ada kadın · · d h kip etınekte olan komiser A-

kıyafetinde _bir erkek yakalanmııtır. ne ıçın e ükiimet merkezin-
Bunun canulerden öteberi çalan bir de Maarif müdürlerinden mü- rif ve muavin Halit Beyler ye 
~ız ".lduğu zannedilmiıse de hif- rekkep büyük bir kongre top- tişerek mütecavizleri cürmü 
::ı~::L~~an birnlRum olduğu !anacak ve memleketin Maarif meşbut halinde yakalamışlar-

ttan a aıılmııtır. programım tespit edecektir dır .... ,,,,,,......... . . 
••••••• ,,,,,,,,,,,, o o 

~l~~t;jiA~~~ri·~;i.:::ı~i~;d~···· 
Y onan takımı iki liafile Davası 

halinde gelecek 
Hazırlık maçlarımızdan ikincisi dün 
ya.pıldı ve muhtelit 7 • 1 galip geldi 

Dün Ağırceza hükmünü 
verdi 

Karaköyde bir cinayet ol
muş, Rifat isminde biri katle
dilmişti. Ağır ceza mahkeme
sinde devam eden bu muhake
me dün sabah neticelenmiş ve 
karar saat 18 de tefhim edil-Şehrımizde iki maç yapmak için J le e Rıza ı. " 

gelecek olan Yunan muhtelit t knn ~ d" ~eç ı v\geçer geçmez bir 
iki kafile halinde gelecektir aB . .' fgo laye '·1 un":d~e Mep te kaleden miştir. 
Sal ·· ·· B ı · ırı az açı ması 1 ı · uzaff k f B od n bı"r m""dd t 1 ı gunu u garistandan diğeri d .. t d" 1 er ço e- u a u e evve 
çar§&lllba günü Pireden e na mzu emki ~ ıyekn fgo fırsatı kaçırı- Karaköyde Rifat, ve Rifatın 

··· yor e yı ço azla t Bulgaristanda Yunan temsili t d · ki 1 utuyorlar 0 övey oğlu İsmail, Hüseyin ve 
kanı Bulgar temsili t k il ~- a pas verme e .go fırsatlan verı· . k" . 
bir ma ya kt 

0
a ım~ . e dun yor, takımda en ıyi oynayan z K . Alı Be ır evvelce bır meyha-

ç paca 1• nun ıçın bura mal k · · ·· ·· · e d · k" · · 1 b"l•h ya ırelecek olan ve Enosis, Oliın i: ço. ıyı g~ruyor v~ ~.ok yerinde . ~e e ıç ! ıçmış er ve ı a ara 
yakos vePanatinaikostan terekkü: pas verı?'~':: ~ıh .. yet butun bunlarını ıkametgahları olan Karaköye 
den muhtelit takımın bazı oyuncu-e ~"'!'ebr~sı asilı oMuyor ve Zekiden al gelmişler. İsmail ile Ali Ek-
lar S f d 1 k . . - ıgı ır pas e uzaffer 4 .. .. .. . . ı o ya an ge ece tır. Dıger ka- r· · B d uncu go· ber arasında bır alacak mes fıle de çarıamba ü .. ·1 b" · · u yapıyor. u ara a oyun çok aert- e-
mal Da 

g .
1
nu alg e 1 ihtı- leşti, favler biribirlerini kovalar lesinden dolayı Rifatın kapısı 

cya vapuru J e ge ecektir I G ca-Bu münasebetle muhtelit tak skı"nda yapı ı~or. 
1 

ene Muzaffer Ze- önünde bir kavga çıkıyor ve 

d
.. d b" ımı ı en aldıgı pas a 5 in · 6 · · k t - b 1 1 mız un e ır çalışma müsabakası il . . cı ve ıncı avga e mege aş ıyor ar. Bil 

t B 
.. b k 1 1 go erı yapıyor. •h Al" Ekb 1 . yap •· u musa a a ta yan klübü A t k dak" a ara ı eı- e Rıfat ara-

p ki "'b"" ht l"t" ·ı "d r ı oyun son ıkalar ht , ve era u u ~u e ı ı ı e ı i. Bı- lit forvedi mükemmel , . ı mu e sında kavga çıkıyor. Rif t zım takımda Fıkret yoktu. Çünkü K . 1.. • ışlıyor ve Z. Al" Ekb · 1 a .. kü d b" _ emalın son go u ıle oyun 7_ 1 ı • erı yara ıyor. Ve biraz 
cuma gun oyun a ır az ayagı a- muhtelitin galibiyeti il b" · d R"f ··1·· 1 nzalanmıştL Takım şu suretle •ık- N d ki e ılıyor. sonra a ı at o u o arak ka-

T ası( Oyna 1 anna g r "' •• d b 1 tı: T k . . e ınce: pmın onun e u unuyor Mah 

A 
. a nn umumıyet stiba.rile vasa- k . k b 1 . .. . • 

vnı tın fevkine çıkamadı. B ·· t·· . emenın a u ettıgı esasa gö 
Bürhan Vahi 1 u un gayret· ı· 1 "l "l · ere nazaran aksıyan taraflan çok- re evve a smaı ı e Alı Ekber 

Cavat Mithat Reıat Niyazı, z. Kemal, Zeki, Muzaf- tu. .. arasında vuku bulan kavga ne 
fer, Rebü Ez~umle; bekler fazla ağırdı. Bir ticesinde lsmail Ali Ekb · 

az serı for kar,ı sında t hafi k . erı 
Oyuna muhtelitin akını ile bat- lar adeta oyunlarını faş~ıy ~§ı~or- vu ·ma ıste_rl~en, İsmail övey 

landı ve avutla neticelendi. Haf hattına gelince; burad or i ı. babası lsmaılı vurduğu kana-
Bundan sonra hafif bir tevazün fena ~eğildi. M,ithat haf o;.ncu:~a~ at.i hasıl olmuştur. Neticede 

hiıedilmeğe başladı. ilk dakikalarda dan zıyade mudafaa oyu 11cuau gibi Rıfatın övey oğlu lsmailin tev 
Bürhan ve Mitatın iyi olmadığı gö- ody~ayodr~u. 1Cad. vFat oyunun sonuna kifinden itibaren 18 sene hap-
ze çarpıyor. z. Kemalle Niyazı iyi ognı uze ı orvette Niyazi ·ı b" r · anlasıyorlar. Muzaffer ge•'te iyı· de- Kemal iyi idiler. Zt ki··· f 1 ı.e se ve ın ıra tazmınata mah-, ı aza tut- k• d"I · . ğil diğerleri de vasat. tukla .. ından yalıuz .ı>as verebiliyor· um e ı mış ve Alı Ekber de 

Bu arada Rebii topu kaptı sürdü du. Muzaffer fena ıdi tam 7 ı beraet ederek seı·best bırakıl
ve ortaladı. Zeki Kemale verdi Ke- fırsatı kaçırdı. Rebii ken~1· oyun go mıştır. 

al ·· k · · d d" d unu m şut ç? tı s~e e top ıreğe çar.. oynayama ı. S 
parak gerı geıd., tekrar bir ıüt goı Tehir e d' onposta davası 
amma hiikem daha evvel bir bent- . l 
bol verdi, hentbolu da kaçırdılar.! Boks Heyetınden: Muallimler hakkında sui 
Mü.dafaa ve muavin iyi değil, forlar 

1 

. 30-10-931 cuma _günü icruı ilan zannı ~a~~t edici bir mahiyet-
gerıden top toplamak mecburiyetin- edılen. mınl~ka teşvık müsabakaları te karıftur neşrettiğinden do-
de kalıyorlar. hele m.uavin hattı Re- me. z.ku_r tarıh. te Yuna.nlıların •ehn"- l - yı bı· rı· . hk 

d 1 
' u ncı ceza ma emesin-

ıat'dan gayrı yok gıbi. i ".''? zıyar_etı ~ aru.ıle 6-11-931 ta- d c d 1 
Zeki Muzafferden bir pas aldı ı rıhıne tehır edılmıttır. e evam e İ en Son Posta 

müsait vaziyette Kemale verdi ve 1 M.ınta~amı.~da bulunan amatör gazetesi sahiplerinden Ekrem 
Kemal gol yaptı. Takımda Fikretin boksorlerın mu•abakalara iştirak et- ve Selim Ragıp Beylerin mah 
bulunmaması Rebiiye Cuma günkü mek üzere 4-11-931 çarıamba günü kemesine dün de devam edil
oyununu oynamak fırsatını vermedi. ak,amına kadar lıtanbul merkez miş ve mahkeme başka bir gü 
Niyazı geriden aldığı bir pasla ikin- rıhtım Han. 9 nun:ıarada mıntaka ne t ehir edilmi•tir. 
ci golü yaptı. Akabinde Muzaffe,. boks heyetine tahrıren müracaatla • 
çok iyi vaziyette bir gol kaçırdı. Bu kayit olm<J.arı ve müsabaka gÜnü Adliye müsteşarı 
oyuncunun takıma müfit olmaktan tartılmak uzeı·e saat 14 e kadar Be-
ziyade mazarratı dokunduğu görü- şiktaş klübünde hazır bulunmaları Bir müddettenberi şehrimiz 
lüyor. tebliğ olunur. de ~ulunan Adliye müsteşarı 

Bu arada Muzaffere ortadan bir Müsabakalar saat 15 baılayacak F~rı~ Bey Ankara' ya avdet et 
pas geldi o da kaleciyi atlatarak biı· ve kazananlara madalyalar tevzi e- mıştır. 
gol kaydettiyse de forvet hattının ye dilecektir · 
gir.ne aksadığı taraf sol iç idi. Bil- ------- -
has5a bu yüzden takımın en güven· 
diği rükün olan Rebii muattal kalı· 
yordu. Haftaym bu suretle bitti. 

/kiaci haftagim 
ikinci devre başladığı zaman ka· 

Ankarayı sevenler 
ANKARA, 25 - Ankara'da ye

ni bir cemiyet kurulması için bir 
cereyan var. Cemiyetın ismi "Anka .. 
ra'yı sevenler" cemiyeti olacaktır. 

AVDET 
Dişatahibi Mehmet Muammer B. 

Avı:-upa seya ha tinden avdet etmiş ve 

hastalarını kabule başlamıştır. 

çok işler görülecek 
l~tanbul umumi meclisi 1 Teırini 
~ pazar gÜnü saat 14 te ikinci iç
bma ıeneıi teıriniaani içtima devre
•i. müzakeratına batlayacaktır. Bele
~ye reisi aıfatile Muhittin Bey bü
!~ azaya birer tezkere göndererek 
ıçtimaa davet etmiıtir. llk içtimaın 
~znameıi de tertip edilerek azaya 
bildirilmittir. Ruzname ıudur: 

1 - Mecliain açılması. 
-~ - Rei~ vekillerile ki.tiplerden 

murekekp nyaset divan1 intihabı. 
3 - Daimi encümen intihabı. 
4 - lhtiaas encümenleri intihabı. 
5 - Muhtelif komiayonlara dai-

mi encümence intihap ol1U1&11 aza 
hakkında riyuet makamının tezkere 
si. 

Meclisin bu seneki içtimaında tet 
kik edilecek ve karar verilecek itler 
de tesbit edilmiıtir. ilk içtimalarda 
görüıülecek meselelerden bazıları 
ıunlardır: 

Yalova duhuliye tarifesinin ha
riçten gelecek memba sularile Ga
zözlar için bir kuruı reıim derci 
hakkında Heoap itleri miidiriyeti 
müzekkereıi. 

Kandillide Gli.vani vereseıine 
ait olup belediyece hedim ve yola 
kalbedilen iki bap hane ve ahırlar 
hakkında hukuk işleri müdiriyeti 
müzekkereıi. 

Bazı malUmat ve maınuab ma
balliyede tatbik edilen Prim usulü
nün yerli maden sulan için de tat
bikı muvafık olacağına dair Daimi 
encümen mazbataıı. 

Türinı klübuna muavenet ifası
na dair Dahiliye vekaleti celilesi 
tahrirab. 

Belediye kanununun 131. nci 
maddeıi mucibince tefrik edilecek 
ihtiyat akçesi hakkında Daimi encü 
men mazbataıı • 

Hatapkapıda Soğancılar cadde
sinde halen meyva hali ittihaz olu
nan ahıap mahal dahilinde biil inıa 
olunmak üzere istimlikine Jüzum 
görülen bina hakkında Riyaset ma
kamının tezkeresi. 

Yapılacak Haritalardan alınması 
mnktezi Ücret tarifeleri hakkında 
Fen işleri müdiriyeti müzekkeresi. 

Belediye kanununun 15 inci mad 
desinin 3 ncü fıkrasında tadat olu
nan mahallerden alınacak ruhsatna
me harçlarına esaı olmak üzere 
bunların derece ve ıınıflan hakkm
daki cetvelin takdim kılındığına dair 
hesap iıJeri müdiriyeti müzekkere
si. 

Amindos çiftliğinde köy teıkili 
hakkında Vilayet idare heyeti maz· 
batası. ' Saraybumu Park gazinoıunun 
ıureti icarı bak'kında Daimi encü-1 
men mazbataıı. 

Eğlence yerlerinden alınacak Da
rül'iceze aidatı hakkında Daimi en .. 
cümen mazbatası. 

Yeni yol da bulundu 
Üsküdar tramvayının KadıköyÜ· 

ne temdidi için Haydarpaıa'da Şi
mendifer hattı üzerinden bir köprü 
yapılması liı.zun gelmekte ve bu köp 
rü de bir türlü yapılamamakta idi. 

Şirket bu hat İçin yeni 'bir yol 
bulmuıtur. Bu yol lbrahim ağa ça
yırı arkaıındadır. 

Bozuk tak5iler 
Dün ,ehirde muhtelif noktalarda 

otomobiller umumi bir teftiıe tabi 
tutulmuıtur. 

Bazı otomobillerin takıilerinin 
bozuk olduğu görülmüıtür. Bunlar 
hakkında ceza kesilmiştir. 

Çamlıca suyu 
Çamlıca ıuyunun civardaki diğer 

İyi memba suları ile karıttınlarak 
Osküdara indirilmesi kararlaştırıl
mıştı. Belediye bunun için önümüz
deki sene bütçesine tahsisat koya
rak boruların tefrişine başlanacaktır. 

500 lamba daha .. 
Belediye caddelere yeniden 500 

lamba daha asmıştı. Fakat bu hu
susta bazı mahallelerden §İki.yet va· 
ki olmu,tur. Lambalar mühim nok
talara konmıyarak geliıi güzel tev-
zi edilmİftİr. · 
_ .B.elediye 500 lamba daha koyaca 
gı ıçın bunların en fazla ihtiyaç o
lan manallere konmasını kararlaıtır 
mıştır. 

Gazi köprüsü 
Hükumet 500,000 liralık 
kambiyo müsadesi verdi 

29 T etrinievvel Cumhuriyet 
bayramında Ankara'da yapıla 
cak geçit resmine iştirak ede
cek İstanbul izcileri bu sabah 
saat dokuzda Ankara'ya hare
ket edeceklerdir. Şehrimizde -
ki bütün liselere mensup ol
mak üzere gidecek kafile bin 
kitidir. Kafile reisliğine lstan 
bul erkek lisesi müdürü Celal 
Ferdi Bey tayin edilmiştir. 

İzciler dün öğleden sonra 
İstanbul lisesinde toplanarak 
geçit resmi provalarını muvaf 
fakıyetle yapmıılardrr • 

Ankara'da Cümhuri-
yet bayramı 

.• ANKARA, 25 - Cumhuriyetin 
ilin~ dokuzuncu ıenesine girit~ 
29 tetnnievvel hük\ımet merkezin. 
de büyük tezahüratla tes'it edile
cektir. Bilhassa Balkan konferanaı 
na ittirak eden murahhular ve BaJ. 
kan &"azetecilerile dost Sovyet bükıi 
metinin Hariciye komiseri Litvinol 
yoldaıın da ayni tarihte burada bu 
lurunaları ihtimali mevcuttur. 

Bu sene hükumet merkezinde bu 
büyük ıründe yapılacak tezahurahn 
emsaline faik olmaaına çalıplmakta. 
du. 

29 teırinievvel ırünü Reisicüaı
bur Hz. B. M. Mecliaini tqrif edo
celder ve büyük bir kabul resmi ya 
pılacaktır. 

Kabul resminin hitamından aon 
ra yapılacak büyük resmi &"eçİde po. 
lis, jandarma kıtalarile spor teıek
külleri, memleketin muhtelif yerle
rinden gelen izciler de ittirak ed& 
celrtir. 

Gece eski Türkocağı binasında 
bir balo verilecektir. 

İstanbulda resmi geçit 
Cümburiyet Bayramı hazırlıkla. 

rına devam edilmektedir. Kolordu 
kumandanhğınca tanzim edilen pro. 
gram Vilayete gelmiıtir. Cümhuri. 
yet bayramı günü saat 9,15 te fır
ka muzikası hük\ımet konağı önün
de bcılunacaktır. 

Kitaat ve mektepler 10,30 Beya· 
zıt Darülfünun meydanında toplan
mıı bulunacaktır. 

10,45 te merasim kumandanı kı· 
ta atı muayene edecek ve saat l 1 de 
reımi geçit baılıyacaktır. 

Alay Divanyolu, Sultanalımet, 
Sirkeci Karaköy tariki ile Taksim 
Cümhuriyet meydanına gelecektir. 

Burada muzika Cümhuri:ret ı:naı 
şını çalacak ve vilayet tarafından a. 
bideye çelenk konacaktır. 

Müteakıben kitaat garnizonları
na avdet edecektir. 

Vilayette 

Hayvan · 
Sergisi 

Bu2ün açılacakbr. 
Dolmabahçede eski has a

hırlarda her sene olduğu gibi 
bu sene de hayvan atı ehliye 
sergisini bugün saat 14 te Vali 
Bey küşat edecektir. Sergide 
10 kişilik heyet tarafından 
not verme muamelesi dün ak
şam nihayet bulmuştur. He
yet tarafından iyi not almıt o
lan hayvan sahiplerine 4500 
lira ikramiye verilecektir. 

Poliste tebeddül yok 
Dünkü akşam gazetesi po

lis kadrosundan bir kısnn ser 
komiserlerin T atra polis kad. 
rolarına nakledildiklerini yaz
mıştır. 

Bu hususta polis müdürü 
Ali Rıza Bey polis kadrosun
ila böyle bir şeyin mevzuu bah 
solmadığını söylemiştir • 

Şile - Beykoz yolu 
Bir müddettenberi yapıl

makta olan Şile - Beykoz yolu 
bitmiş gibidir. 

İstanbul - Çatalca yolunun 
da şehrimizden Çekmece'ye ka 
dar olan kısmı ikmal edilmiş
tir. 

Bir cerh 
Gazi köprüıü için ilk taksit ol

mak Üzere 500 bin liralık kambiyo 
müsaadesi belediyeye g elmittir. 
Projeler ve her tür lü hazırlıklar ik
mal edildiği cihetle inıaata derhal 
başlanabilmek için münakaıa yakın
da yapılacaktır. • 

Köprünün inşası için dört mil
yon lira aarfedilecektir. 

:8und~n başka belediyenin bir se
nelik ı_htıyaçlar•.na oarfedilmek Üze
re .. ayrıca. 500 bın liralık kambiyo 
musaadesı daha verilmiıtir. 

Beyoğlunda Muharrem ile 
seyyar portakal ve limon satan 
Kadri aralarında kavga çık
mış, ve Muharrem tabanca i
le K adrinin ayağının iki yenn 
den yaralamıştır. Carih yaka
lanmış mecruh hastaneye kal
dırılmıstır. 
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3 ayhğı 400 kuruş 800 kurut 
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, k Gelen evrak geri verilmez 
i D Müddeti ıec;en nuıhalar 10 kurut 

• ; tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
~ \ ~ İfio müdiriyete müracaat edilir. 

'>! C.azetemlz ilin1arın mes'uliyetini 
~ lıabul etmez. 

ıı 

' Bugünkü hava 

9ündürdü •. On~ara sonanız der 
hal: 

Terbiye 

- Şüphesiz! Derler ... Lakin 
ben gürültüye papuç bırakan 
lJkımından değilim. Kadınla
rın ilk önce kurtarılmasından 
değil acizlerindendir. Bunun 
en büyük delili çocukların on-
larla bir ayar tutulmasıdır. On iki senelik harp zengin- 1 başka gayesi olmayan hoca an 
Yoksa erkekten fazla kıymeti !eri şimdi fakirleştiler mi? Ne !attı: 
haiz olmak bir kadının haddi gezer? Onlar kadar parayı şim - Efendim, on sekiz ders 
değildir • di ölçüyle sarfeden, fakat mas vereceğim. On sekizinci ders-

1ıte, fikirde, harekette dai- raftan fazla kazanmağa bakan le oğlunuz her şeyi öğrenmiş 
ma erkekle müsavat iddia edip değme tüccar bile yoktur. lş- olacak. llk derste çocuğun mi 
dururken kazaya uğradığı za- te Fuat Necip Beyefendi! Ka- zacını anlamağa çalışacağım. 
man evveli kendinin kurtarıl- rısı Emine Hanımla "monden,, Sonra ona nebatattan bahsede-
masmı ıı:ören kadınlar acaba hayatın içinden çıkamıyor. ceğim. Mesela bir ağaç nasıl 
bu tercihi protesto etmezler lar. On iki senelik servet ve meyva verir, çiçekleri neden 
mi?. Demezler mi ki; yüksek hayat nihayet insanla- açar, arılar, sinekler ne vazife 

- Ne münasebet! Aramız- rın zahiri cephesini değiştiri- görür 
da ne fark var ki: Biz önce tah yor. "kenarın dilberi nazik te Fuat Necip Bey başını sal-
lis edilelim... olsa nazenin,, olmuyor. On iki ladı: 

Hayır bunu demezler •. Çün senelik zengin, on iki senedir - Evetı evet, telkih, tel-
kü tramvayda, vapurda, ıimen zengin, bugün on iki sene evve kih ... dedi. 
diferde, tiyatroda yerinizi ken- 1• !inden daha zegin bir karı ko- Rus muallim devam etti: 
disine vermenize intizar eden canın artık kibar hayatına ahı- - Sonra hayvanata, kuzuya 
kadın ölümü kendinize ayırıp, mış olınaları lazım. tavuğa geçeceğim. Ondan son-
yaıamayı ona vermenizi sizden Fakat i,ıe Emine Hanım ra, "pre istorik,, ten bahsede
daima bekler... Biz de enayi salondan içeriye giriyor. Kara cek, bize en yakın olan may-

1 

1 

' 

Yeşilköy askeri rasat mer 
kezinden verilen maliimata 
nazaran bugün hava bulut
lu ve kısmen yağışlı olacak 
rüzgar garbi istikametler
den mutedil olarak esecek
tir. Sıcaklık düne nazaran 
azalacaktır. 25-10-931 tari
hinde :;uhunet en az 9 en 
çok 23 santigrattı. Tazyikr 
nesimi 762 milimetre idi. 

' gibi bu yeri onlara veririz. Çün nnı vermiş, bir sözü iki olma- munlarm nasıl çoğaldıldarmı 
1 ;
1 kü hala o gaflette, o kanaatte yacak insanlar gibi kocasına çı anlatacağım. On sekizinci ders 
: yiz ki; Biz kadına nazaran da- kışır tarzda dedi ki: te oğlunuz o.rtık her şeyi öğren 

1 

ha mütekamil, daha cesur, da- - Efendi, bu işi yoluna koy miş olacak. y 1 

ka • 

mı 

edı 
süt 
la 
kin ffa:l.ikall 
''Y' Evvela kadınlar 

İki gün evvel Beyoğlu si
nemalarından birinde (Atlan
tik) isminde güzel bir film 
gördüm. Size burada o filmin 
tenkidini yapacak değilim. Yal 
ruz filmden aldığım bazı fikirle 
ri açacağım. Bu film (Tita
nik) faciasını tasvir ediyor. Bu 

ula faciayı çoğumuz hatırlarız. Ti
tanik ismindeki vapur bir Ame 
rika seferinden avdet ederken 
Atlas okyanusunda bir buz a
dasına çarpıp b.!'~mıttı. Yolcu
lardan, bilhassa erkek yulcular 

ç 

A dan bir çoğu bu felakete kur-
ban gittilerdi .. işte gördüğüm 
film bu kazayı canlandırıyor. 

: 

im Filmden aldığım hisse de şu: 
Kaza olup ta geminin bata 

cağı artık tahakkuk edince tah 
lisiye sandalları denize indirili 
yor ve evveli çocuklarla ka
dınlar kurtarılıyor. Kafi dere
cede sandal bulunamadığı için 

zc 

iva 
le de erkek yolculr.rdan bir kısmı 

gemide bırakılıyor ... 

"."' Filmi ı.eyrettiğimden beri 
ırı h · b" l" k angı vapura ınsem evve a a 
ımı dın yolcuların ç9k olup olma
unı dığına bakıyorum. Allah cümle 
a;n yi kazadan beladan saklasın .• 

a Bir kere kaza oldu mu, evvela 
naı: kadınlar kurtarılıyor. Erkekler 
a ıonra .. Onun için ben kadını 
ın k b" . . ço vapura ınmıyorum ve sı-
t ze de binmemizi taniye etmem 

Hele uzun seyahatlerde ilk Ö'l 

ah ce yolcuların cinsiyetlerini tet
ki etmenizi ve eğer kadın çok 

) ise hemen batka vapura kalma 

aızı hararetle tavsiye ederim. 
mc Acaba bu tercih nedendir? 
) Her yerde ilk kurtarılan §ey en 
rakıymetli olandır, acap kadmm 
zııerkekten evı.-el kurtarılışı kıy-

metinclen mi? Beni bu cihet dü 

ha kaviyiz !.. malı. El aleme rezil oluyoruz. Emine Ha mm bu izahate 
· Dilencilik artmış! - Ne diye rezil oluyor mu- memnun oldu: 

1 

şuz? - Ali, dedi, hemen bugün 
Gazeteler gene dilencileri ya - Bu memlekette zengin ol den deı·se başlıyabilirsiniz. 

zıyorlar. Bu mevzu pek 0 ka- mak ta kabahat! Kaşını kaldır Sonra kocasına döndü: 
dar ehemmiyetli ve karii ala- san bir türlü, gözünü oynatsan ·_ Bürhan .edasındadır zan-
kadar eden mevzu değildir. bir türlü mana veriyorlar. Be- nederim . 
Çünkü dilenciler gazete oku- nim söylediğim 0 değil. Her Zile bastı. lhtiyarca bir ka-
mazlar ... Onların yazdıklarına kadın sigara içiyor. Ben daha dın göründü: 
bakılırsa dilencilik artmış. sigaraya güç alıştım. Kokte-- _ Hatice Hanım, şu Bürha 

Ben bunu memnuniyetle yil yapmasını düne kadar bil- nı çağırsana! 
görürüm. Hiç olmazsa bu işte miyordum. Saçlarımı geçen - Peki, hanımefendi. 
kriz yok demektir. Bu da bir sene kestim. Kaşlarımı daha Hatice Hanım çıktı, gitti, 
tesellidir... yeni yontuyorum. Bu kadar gelmez .. Emine Hanım sıkıldı, 
Beynelmilel tıraş bıçağı rezalet yetişmiyonnuş gibi... bir daha zile bastı. Ne gelen 

Böyle bir ilan gördüm ve - Eeee? var, ne giden! Asabiyetle sa-
neden bilmem aklıma biliihti- - .... bir de oğlumuzun yü- !ondan çıktı, oğlunun odasına 
yar beynelmilel kongreler kon- zünden rezil oluyoruz. Ayol, doğru yürüdü. Fakat Hatice 
feranslar geldi ... Uyku ıeraem Bürhan on yedisine bastı. O Hanımı yüzü karma karışık 
)iği mi nedir?. yafta her afacan şimdi neler bi bir haldeo karşısında buldu • 

FELEK 

ZA Yİ - Bir senedi resmi, 17883 
numaralı maaş cüzdanı, mu~~li 

evraka bağlı muayene raporu, bir 
nüfus tezkeresi, bir Hüseyinfilıat 

şubesinden verilen evrak, bir adet 
yirmi kuruşluk pul, iki kıt'a fotog
raf ve Fatih askerlik şu~inden ve
rilen 26 numaralı puslayı kaybetti
ğimden bulanların aşağıda adresime 
veya Fatih kazası malmüdürlüğüne 
teslimini, bulunmadığı takdirde ye
nısini istihsal edeceğimden bir bük 
mü olmadığı ilan olunur. 

Şehzadcbaşı Heşkadem ma
hallesi Kıtınatulumba so-
kağmda 8 numarada beşin
ci dereceden malfılen müte 

kait kıdemli yüzbaşı 
Ali Rıza 

İstanbul Asliye mahkemesi üçün
cü hukuk dairesinden: Şehzadeba 

şında Balkanağa mahallesinde Çilin 
gir sokağın.da 18 numaralı dükkanın 

120 hisse itibarile 17 buçuk selımine 
mutasarrıf olan Hatice Akile Ha-
nrm yirmi seneden beri hayat ve mc 
matı meçhul olduğundan uhdei tasar 
rufundaki müsakkafat ve müstagal
latı vakfiyedeki icarenin fcshile vak 
fı namına tashihi İstanbul evkaf mü 
diriyeti tarafından ikame olunan da 
va üzerine mefkudiyeti iddia kılı
nan mezbure Hatice Akile Hanımın 

liyor. Halbuki Bürhan ham ha - Nerede Bürhan Hatice 
la tın biri. Bir şey bildiği yok. Hanım? 

- işte buna merak ettim. lhtiyar kadın şahadet par-
Ne lazımsa öğrensin, tahsil et- mağını ağzına götürüp sükut 
sin diye avuç dolusu para sar- ihtar ettikten" ~onra, hanıma 
fediyoruz. Nesi eksikmiş? Ne yaklaştı. Kimse duymaıın diye 
bilmiyormuş? . yavaş ve korlCak bir sesle: 

Emine Hanım omuz silkti: - Vallahi kıyamet ali.meli, 
- Sen öyle zannedersin, de hanımefendi, dedi. Bürhanm 

di, bir defa kadın nedir bilmi• odasında kim var biliyor mu
yor. Hali üstünde eıki çocuk- ıun? Hizmetçi Nebile .. Çocu
luğu var. Sen nasıl dünyaya ğun yatağına girmi§, koyun ko 
geldin? diye sorsan, beni an- yuna yatıyorlar . 
nem deniz kenarında buldu di
yecek. 

- E, bundan ne çıkar? 
- Ne mi çıkar? Oğlanın ap 

tallığma verirler. Esması da 
üstümüze sıçrar. Ben bir Rus 
buldum. Ona haberi olmadan 
her §eyi öğretecek. 

Fuat Necip Bey takağını 
katıdı ve dütündü. Ertesi sa
bah ıaat onda aparbmanm ka
pısı çalındı. Sarıtın bir adam! 
Emi<ıe Hanımın sipariş ettiği 
hoca! Rusu salona aldılar. 

Ev sahibesi salona girdiği 
zaman, Rus ayağa kalktı ve 
bir reverans yaptı. Fuat Necip 
Bey de bu garip dersin tarzı 
tatbikini anlamak için salona 
girdi. 

Emine Hanım sordu: 
- Efendi, dedi, size emanet 

ettiğim çocuk çok zekidir. Ona 
göre kendisini hayata alıştırın 

Beyoğlu üçüncil sulh hukuk mah 
keme sinden: Müddei Kamer Efen· 
dinin müddeialeyh Beyoğlunda Ye
nişehirde Elma<lağı caddesinde enli 
akarca sokağında 7 numarada mu
kim Mihail Efendi aleyhinde ika
me eylediği izalei şüyu davasının 

cari muhakemesinde: Müddeialey
hin mahalli ikameti meçlııul olduğu 
mahalle heyeti ihtiyariyesi ve müba 
şiri tarafında . tebliğ varakası zahri 
ne verilen meşrubattan anlaşılmış ol 
magla bittalep mumaileyh Mihael E 
fmdi hakkında bir mah müddetle ila 
nen tebligat icrası karagir olduğun 
dan yevmi muhakeme olan 30-11-931 
tarihinde saat onda mahkemeye gel 
mediğiniz veya bir vekil gönderme 
diğiniz takdirde gıyaben muhakeme 
nin icra kılınaca~r ilan oJun\ır. 

b:tyat ve mematı hakkında malumatı Yalnız bu iti nasıl yapacaksı
olanların mahkemeyi haberdar etme nız? Onu merak ediyoruz. 

ZAYİ - Kılıçali Pasa askerlik 
şubesinden aldığım ihraç tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini çıkartaağım

dan hükmü yoktur. 320 tevellütlü 
Ahmet oflu Ahmet. ]eri lüzumu ilin olunur. Beş on para kazanmaktan 

Milliyet'in Edebi Romanı: 60 bahatle dostluğu, gösterdiği 
taşkınlık delikanlıya bir tehli
ke hissi veriyordu. 

yordu da henüz saati altıya 
beş dakika kalayı gösteriyor
du. Yukarıdan gelen her tram 
vay göründükçe: 

• • • • 

BAŞI DONUK E . 
lbralıim NECMi 

- Sen bilmezsin o ne hin 
'ttilu hindir. Eğer Yazıcı za
. batarsa, emin ol, yerine Bed 
1.ri Suat çıkar. 
n - Nasıl? Bir katip .• 

1 
- Bir katip amma dehşetli 

. ~r iş adamı ... Yazıcı zade ti-
'carethanesini de, Milli iktısat 
J!ı:ketini de parmağı üzerinde 

çeviren o dur . 

- Çok şey! 
- Ne ise .. Eh, beni Muhte-

l.tem Nihat Hanımefendiye ne 
,.lıiama takdim edeceksin, baka
a lım? 
i - Telefonla müsaade ıstı-
7eceğim. Bir mani çıkmazsa 

•._zar akşamı gideriz. 
- Ne mani çıkacak? Hanım 

.,fendi, müştaklarınızdan bir 
senç size takdim edilmek isti
.yor dersin, olur gider . 
1 Ahmet Nebil gülümsedi. 0-

dasına çekildi . 
Günün vak'alarını düşünün 

ce başı uğuldamağa başladı: 
Nemika Sım Hanımın vaziye
ti, Yazıcı zade ticarethanesile 
Nihat İlhaminin geçirdikleri 
tehlike, Neriman Cemşit Hanı 
mın Reşit Beyi daveti, bütün 
bu yeni karışıklıklar zihnini aa 
fırtmıştı. 

Kendisine o kadar doat dav 
ranmış olan Reti.t Beyin lehli 
keye maruz olınadığını öğren
dikten sonra ticarethane mese 
lesine pek te ehemmiyet ver
miyordu. Neriman Cemtit Ha
nımın Retit Beyi daveti de Ah 
met Nebile sırtından bir yük 
atılmış hissini veriyordu. Yal
nız Nemika Sırrı Hanım mese 
lesi, yüreğinde umduğundan 
fazla ıztırap uyandırıyordu. Bu 
kızın Reşit Beye karabeti, Ne-

O akşam ve bütün gece Ah 
met Nebil bu karışık düıünce
lerle meşgul oldu •.. 

-13-

Sinemada ve sinema
dan sonra .•. 

Ahmet Nebil, Opera sine
masının önünde dolafıyordu. 
Gazetenin idare memuru, pat
ronun hususi himayesine maz
har olduğunu gördüğü delikan 
lıya sinemada bir loca bileti 
buluvermişti. Saat altı mati
nası ıçın söz veren Süheyla 
Hanımı locaya götürmek im
kanı Ahmet Nebile bir iftihar 
hissi veriyordu • 

Yukarıdan gelen tramvayla 
rın kadınlar yerini gözden ge
çirerek bir aşağı, bir yukarı do 
latan delikanlı iki dakikada bir 
saate bakıyordu. Saat te ne ya
vaş yürüyordu. Buraya geldiği 
zaman altıya çeyrek vardı. Bel 
ki bir saattir buralarda dolaıı-

- Hah! işte bundadır. 
Diye yüreti hopluyor, sonra, 

o geçince, bir ümit kırgınlığı 
ile, ötekini" bekliyordu. lki de
fa boyu ve kıyafeti benzeyen 
başka kadınların: 

- Süheyladır, 

Diye yanlarına sokulmuş, 
sonra hatasını anlayarak, mah 
çup, çekilmişti. Bir defa da 
gencin meraklı meraklı tram
vay yolcularını gözden geçir
diğini gören iri yarı, süslü bir 
hanım, yanındakine: 

- Bak ~u yakışıklı gence ... 
Mutlaka sevgilisini bekliyor· 
dur. 

Demişti. Bu söz, guya giz
lice söylenmişti. Fakat bir ses 
le ki Ahmet Nebil pek i.la işit 
mişti. 

Ahmet Nebil, saatini kırar
casına cebine soktu. Ooof! Sa
at altıya gelmişti. Nerede kal
mıştı bu Sühevla Hanım da 

k ·? san ı. .. 

1 Konferans 
Darülfünun Emane

tinden: 

itibaren 

B ALO 

Tatil münasebetile Darülfü
nun İlahiyat fakültesi müder
sileıri tarafından verilmesi mu 
karrer konferanslardan sekizin 
cisi terbiye ve içtimaiyat mü
derrisi İsmail Hakkı B, tarafın 
dan te5rinievvelin 26 mcı bu 
günkü pazertesi günü verilecek 

tir. Konferansın mevzuu San'at 1 
ve Terbiyedir. Bu konferanslar 
umuma mahsus olup İlfıhiyat Franıııızca sözlü filim 
Fakültesi dershanesinde saat İİm•••••••••••• 

BALO 
Franaızca sözlü filim 

16 dadır. (2183) ı .. ,------------------, 
3 üncü Kolordu ilanlar~ 

i LAN -
TÜrk Anonim Elektrik şirketi iyi 

tenvir ve evlere de kunulan cihazlar 
hakkında alakadarlara bir cemile 
olmak üzere ve mükemmel malumat 
alabilmeleri için, bir mütehassısın 
hergün saat 14 ten 18 e kadar Metro 
hanında 2 ine ikatta iyi tenvir daiw 
a-esinde müşterilerin emrine amada 
bulunduğunu muhterem ahaliye ar
zcder. 

Dr. Süleyman Sırrı 
Alemdar Sıhhat Yurdu, Dahili 

ve narkoz tabibi. 
Her türlü dahili hasıahkları 2 den 
6 ya kadar Yurtta muayene ve teda

vi eder. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Yarın akşam saat da 

Namussuzlar 
Piyes 3 Perde 

-AYI-
Kome<li 1 Perde 

Yazan: Gerolombo Rovetta 
Tercüme E. : Bedrettin 
Talebe gecesi. 
Yakında : Kalbin Sesi 

Altı yaşından aşağı olan çır 
cuklaır tiyatroya kabul edile
mezler. 

Üsküdar Hale Sinemasında 
HİCRAN. 

Gelecek film ŞAN VE ŞE
REF YOLUNDA. 

Kac;Iıköy Süreyya Sineması 
Süreyya Opereti 

EFELER 
3 Perde Operet 

Meşhur Tanburacı Osman Pehlivan 
EFELER Piyesinde Zeybek oyunla 
Tına kendi sazile i ·tirak edecektir. 
İlaveten Çifte Sağırlar bir perdelik 

komedi 

Askeri fabrika
lar ilanları 

"550" ton Gazöl. 

Yukarıdaki malzeme kapalı 
zarf ile 28-11-931 de saat 14 
te ihalesi yapılacaktrr. Taliple 
rin şartname için her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat (Teklifat) ile mü 
racaatı. (3398) 

Bir dakika oldu ki delikanlı 
kendi kendine bu i!tiyakın se
bebini sordu. Süheyla Hanıma 
kartı ötekilerden farklı bir sev 
gisi yoktu. Bu sinema randevü 
sünden kurtulmak istediği hal 
de bir çaresini bulamamıştı. 
Kurtulabilseydi memnun ola
caktı. Öyle iken simdi neden 
böyle sabırsızdı? . 

Birden bire aklına geldi: 
Süheyla Hanım ona "Fatihli 
sevgili,, den bahsedeceğini söy 
!emişti. Ahmet Nebil bu işti
yak ve isticalin altında da Ne
bahati buluyordu. Aklına Ne
bı.hat geldiği andan itibaren 
Süheyla Hanımı unutmuş gi
biydi. O kadar ki Süheyla Ha
nım, dik bakışları delikanlıyı 
sararak, ince, uzun vücudile 
salına salına önüne geldiği za 
man, farkına bile varmamıştı. 

- Bonjur, Nebil Bey. 
- Bonjur, hanımefendi. 

Bekliye bekliye bir hal oldum. 
- A ! Önünüze geldim de 

farkına bile varmadınız. 
- Evet., amma artık gelmi

yeceksiniz diye ümidimi bile 

K. O. ihtiyacı için üç kalem malzeme ayrı ayrı şartnamelerle 
münakasai aleniye usulile satın alınacaktır. İhale tarihleri cins 
ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. Taliplerin şartnamesini 

almak üzere her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de yev
mi muayyende K. O. 3. SA. AL. KOM. nuna müracaatları. 

( 488) (3446) 
Cinsi 
Gazyağı 

Gres yağı 
Vakum yağı 

,Mikdarı kilo Tarihi Günü Saat 
4000 18-11-931 Çarşamba 15 
5000 18-11-931 Çarsamba 15,5 
5000 18-11-931 Çarşamba 16 

"" "" 'f. 

K. O. ve birinci fırka kıtaatı 1 şartnameyi almak üzere her 
ihtiyacı için 4 kalem sebze ka- gün ve münakasaya iştirk et: 
plaı zarfla münakasaya kon- mek üzere yevmi muayyeııde 
muştur. İhalesi 18-11-931 tarih teminat ve teklifnamelerile K. 
çarşamba günü saat 14 te K. O. 3. SA. AL. KOM. nuna ınü-
0. SA. AL. Kom. da yapılacak racaatları. (488) (3445) 
tır. Taliplerin şartnameyi al- "' "" :;. 
mak üzere her gün ve ihaleye K. O. 1 inci fırka ihtiyacı i-
iştirak etmek üzere vakti mu- çin sabun kaaph zarfla münaka 
ayyende teminat ve teklifna- saya konmuştur. İhalesi 16-11-
melerile komisyonıunuza mü- 931 tarih pazartesi günü saat 
racaatlarr. (487) (3444) 14 te K. O. 3. SA. AL. KOM. 

* * * K. O. ihtiyacı için 40 ton ben 
zin kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 18-11-931 
tarih çarşamba günu saat 14,5 
<1, icra olunacaktır. Taliplerin 

da icra edilecektir. Taliplerin 
şartnameyi almak üzere her 
gün ve ihaleye iştirak etmek Ü 

zere vakti muayyende teminat 
ve ttıklifnamelerile komisyona 
müracaatlerı. (486) (3443) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları -
Font boru ve tef.errüatmın kapalı zarfla münakasası 10 birin 

ci !tamın 1931 perşembe günü saat 15 te Ankarada İdare bina
sında yapılacaktır. Tafsiiat Ankara ve Haydarpa~a veznelerin
de beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır.. (3416) 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptmnız .. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.:N .AI:::>C>L l.J 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Telgraf: ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han İst. 531 İmtiyaz 

kesmiştim. 
- Yok canım, beni bekledi 

ğinize inanayım mı, dersiniz? 
- Şüphe mi ediyorsunuz, ha 

nımefendi? 
Süheyla Hanım, neş'eli net 

eli, delikanlının koluna girdi. 
Samimi bir eda He sokularak: 

- Yıok, §Üphe falan değil, 
sen şakadan anlamaz mısın? 

Dedi. Yürüdüler. 

Ahmet Nebil, elindeki kartı 
uzatarak kapıdaki kontrol me
muru kendisini selamladığı, lo 
ca memuruna seslendiği zaman 
kendi kendini büyümüş hisset
ti. Süheyla Hanım, mutat ace
leliğile bu hisse kuvvet verdi: 

- A! Locaya mı gidiyoruz? 
- Tabii, değil mi? 
Bu: 
-. Tabii değil mi? 
Ahmet Nebilin ağzından öy 

le bir sesle çıktı ki delikanlı 
kendi bile kendi sesini tanıya
mıyordu. Koridorlarda ilerledi 
!er. Loca kapısı açıldı. Salon 
karanlıktı. Ekran üzerinde bir 
dünya haberleri parcası göste· 
riliyordu, 

Ahmet Nebil, kendisine bir 
ilin kağıdı uzatarak bah,ıt 
bekliyen loca memuru ile kürk 
lü mantoıunu çıkarmaya dav
ranan Süheyla Hanımın arasın 
da fatalamıttı. Bir elile para 
çıkarmafa, öbür elile Süheyla 
Hanıma yardım etmeğe çabalı 
yordu. Loca kapısı kapanınca 

alnından akan terleri ıildi. 
Kürklü mantoyu astı. Döndü. 

Mantonun altından Süheyla 
Hanım, iç kabuğundan soyul
muş bembeyaz bir badem gibi, 
mubaliğalı bir dekolte ile çık
Dllflt. Kolları, göğsü omuzla
rının biri, sırtı kimilen çıplak
tı. Üzerinden sekir verici bir 
koku yayılıyordu. 

Ahmet Nebil, bütün görgü
süzlüğüne rağmen, bir sinema 
matinesine böyle balolara mah 
sus dekolte ile gelmeye bir ma 
na veremiyordu. Bununla bera 
ber genç kadının beyaz sırtın
dan taşan güzel koku da deli
kanlıyı adeta sarıyor sarhoş gj 
bi bir hale koyuyordu. 

.{Devamı var) 
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Birinci sahifeden geçen yazılar lngilterede intiha
bat başlarken .. 
LONDRA, 24 A.A. - Pa

zar günü çıkan büyük gazete
ler, intihabat arifesi olmak iti
barile bütün dikkatlerini bu hu 
huha tevcih etmİ.§ bulunmak· 
ta ve M. Laval'in seyahati ve 
Çin • Japon ihtilafı gibi günün 
ehemmiyetli vak'alannı takip 
etmekle beraber bunlara batka 

1 
zamanlarda atfedecekleri ehem 
miyeti atfeylemektedirler. 

1932 
YILBASI 

M. Litvinof 
Geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
le Büyükdere hizalarında muYakka· 
ten tevakkuf edecek olan lliç Sov· 
yet vapuruna çıkarak misafiri'!" 
beyanı hoıamedi eyleyecelderdir. 
Vapur Seyrisefain rıhtımına yanaıa 
cak ve lıtanbul Vali ve Belediye 
reiıi bey rıhtonda miaafirlere beya· 
nı ho~medi edecektir. Merkez ku
mandanı ve Poliı müdürü beyler rıh 
tımda istikbalde hazır bulunacaktır. 
Mutat miktarda asker resmi ıeliimı 
ifa edecek ve muzika So.vyet milli 
martını çalacaktır. Rıhtım Türk ve 
Sovyet bayraklarile tezyin edilecek· 
tir. 

Misafirler Perapalaı otelinde bir 
müddet istirahattan sonra Mr. Lİt· 
Yinof Vali Bf. yi ziyaret edecektir. 
Ve kolordu kumandanı pataya kart 
bırakacaktır. Kolordu kumandam 
paıa öğleden evvel kart bırakmak 
ıuretile iadei ziyaret edecektir. lı
tanbul Valiıi Bf. saat ı3 le misafir
ler şerefine bir öyle yemeği verecek 
tir. 

M- Litvinof ile zevcesi ve maiye· 
tinde bulunan zevat saat 16 da ote
li terkedecek ve Seyrisefain rıhtnnm 
dan istimbota binerek Haydarpata 
İstasyonuna geleceklerdir. 

Saat 17 de Haydarpatadan hare
ket edecek olan hususi trenle seya· 
hat ederek erteıi sabah saat 9,30 da 
Ankaraya vaııl olacaktır. Azimetle 
ayni surette meraıimi askeriye ifa 
edilecektir. 

Seyriıefain rıhtımında iıtikbalde 
bulunan zevat (Vali, Merkez ku
mandanı ve polis müiri beyler) Hay 
darpaşa iıtaıyonunda dahi hazır bu· 
lunacaklardır. 

27 teşrinier1vel salı: 
Husuıi tren saat 9,30 da Anka· 

raya vaııl olacaktır. istasyon Türk 
Ve Sovyet bayraklarile söalenecelı, 
mutat merasimi aıkeriye ifa edile
cek ve muzika Sovyet ·milli martını 
çalaeaktır. 

l stikbalde Hariciye Vekili Bey. 
fendi, Hariciye müatetarı, Protokol 
umum müdiri ve 3 ncü daire umum 
müdürü beyler hazır bulunacaklar
dır. Merkez kumandaıu bey dahi is
tikbalde bulunacaktır. 

Misafirler Ankara Palasa ine
cekler M. LitvinoPu reımi ziyaret
lerini ifa eyleyecektir. 

Saat ı4 de Hariciye Vekili Bey. 
fendi Ankara palaıta misafirlere hu
ıuıi bir öile yemefi verecektir • 

Öğleden sonra saat ....• da Reia.i
ciimhur Hz. M. LitYinof'u liabul 
buyuracaklardır. Resmi kabulde Ha 
riciye vekili Beyfendi ile Sovyet bü
:Vük elçisi hazır bulunacaklardır. 

:<\-k1am saat 20,30 da HaricİY&' 
Vekili boyfendi misafirlerin ıerefine 
Ankara palasta bir ziyafet verecek
tir. Ziyafeti saat 22,30 da baılayan 
bir suvare takip edecektir. 
28 teşrinievvel çarşamba ı 

Misafirlere lımet Pı. Hz. tllf&· 
fından bir öğle yemeği verilecektir. 
O akıam M. Suriç tarafmdan ıefa
rethanede bir aktam yemeği verile
•cektir. Yemeği ıaat 22 buçukta bat· 
layan bir suvare takip edecektir. 
• 9 teşrinievvel perşembe : 

Saat 13 buçukta miıafirler otel
de öile yemeğini yiyeceklerdir. Mİ· 
safirler o gün Türkiye B. Millet 
Mecliıi binasında yapılacak resmi 
kabule iıtirakle Reisicümhur Hz.ne 
~rzı tebrikat edecekler ve badehu 
ıcra edilecek geçit resminde hazır 
bulunacaklardır. 

M. iLtvinof'la zevcesi ve maiye
ti erkim Cümhuriyet bayraııunı teı'i 
den Hariciye vekili Bf. tarafından 
Ankara palaota saat 20 buçukta ve
rilecek aktaın yemeiine ittirak ede
ceklerdir. 

Ziyafeti saat 22 buçukta batla· 
Yftn bir reımi kabul ve ıuvare takip 
edecektir. · 

30 teşrinievvel cııma 
Büyijk Millet Media.i Reiıi Ki· 

tım Pı. Hz. tarafından misafirlere 
'!'at 13 buçukta bir öile yemeji Ye
~leceJıtir. Muınaileyhin a1qam 1Ut 
19 buçukta hususi treııle hareket 
tdeceklerdir. lıtikbalde bulunan ze. 
•at teıyi de bulanacaklardır. 

Misafirler meraıimle latanbula 
lerkedeceklerdir. 

Avdet 
. ~· LH~inof ayın 30 da tekrar ıeh 
hmıze donecek ve Seyriıefainin 
Eıre vapurile T riyesteye ve oradan 
da Almanyaya ıridecek ve bili.hare 
~usyaya dönecektir. Bu seyahat İ· 
Çın Ege vapuru ıureti mahıusada 
hazırlanmaktadır. 

Odesadan lıarek•t 
ODESA, 24 A.A. - Hari

ciye komiseri M. Litvinof refJ 
· katinde Türkiye sefiri Hüaeyin 

Ragip Bey olduğu halde Ode
sa'ya 7 de gelmiş, istasyonda 
Odesa belediye meclisleri reis
leri, amele murahhas heyetleri, 
Türk konsolusu ve Türk kon
soloshanesi heyeti ve matbuat 
mümessilleri tarafından istik
bale edilmiıtir. 

M. Litvinof ve Türkiye sefi. 
ri istasyonda mevki alan asker 
müfrezesi önünden geçdikten 
sonra Hariciye komiserliği 0-
.:lesa şube.sini ziyaret etmişler, 
ınüteakiben İstanbula gitmek 
Üzere İlic vanuruna binmisler· 
di 

Tayyare 
Dünkü celse çok gürültülü oldu .. 

Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramiye 

A 

umumı 

(Başr birinci sahifede) 1 
koridorlarda bulunuyordu. Hasan B. 
zili çalarak celseyi' açtı 

munıhha11 kürsüye geldi. Romen 
murahba11 da kadııun serbeıtiıine 
tabiiyet meselesinde bu noktanm e
saı tqkil etmesine taraftar olduğu
nu söyledi. Bundan sonra konfenuu 
ta, tekrar gürültüler batladı. M. Ka 
zimakiı, tekrar söz alarak künüye 
çıktı ve Yunan müderriıi M. Zooloı 
un kendisine genç avukat kelimeleri 
le hitap etmesinden dolayı müteea
ıir olduğunu, kendi noktai nazarının J 
komiıyonun, geçen celselerinden mü 
zakereye mevzu teşkil ettiğini ve 
meoelenin hukuki bir komiıyonda 
müzakeresinin esasen kabul edilmiş 
olduğunu söyledi. Bu ıöze Yunan 
başmurahbası hemen itiraz etmiıtir: 

- Efendiler ikinci Balkan konfe· 
ran11 umumi celaeaini açıyorum! 
Ruznamede müzakere eclilecek bir 
çok meseleler vardır. Evveli, kadın 
)arın tabüyeti meıeleıi müzakere O• 

lunacaktır. ,, Dedikten sonra Romen 
murahba11 Prenıeı Kontakuzino'ya 
hitaben 

- Hazır mıaınız? Diye ıordu. 

Kadınlar istiyorlor 
Madam Kantakuzino biraz sonra 

raporunu okuyacağını söyledi. Kati
bi umumi Ruten Efref Bey, mubte· 
lif Balkan memleketlerinden gelen 
tebrik telgraflaruu okudu ve tiddet 
le alkıılanclı. 

Reis Haıan Bey, Yunan kadın bir 
likleri namına konferansta bulunan 
Madam Tiyokakiye ıöz verdi. Ma· 
dam Tiyokaki, kürsüye gelerek rapo 
runu okuınağa batladı. Yunanlı ka· 
dın murahhas, çok heyecan içinde 
idi. O kadar heyecan içinde idi ki, 
sesi titriyor, yüzü kah sararıyor, kah 
kızarıyordu. Madam Tiyakaki, nut
kunda Türk inkılabından ıonraki va 
ziyetine temaı ederek ciddi inki§&• ' 
fından dolayı kadınlığımızı tebrik 
etti ve ezcümle dedi ki 

- Bugün atılmış bir adnn vardır. 
Türkiyede, orijinal bir kadııılık, ve 
bir kadın baldo teeasüs etmiıtirBunu 
gören biz, Balkan kadınlan bu kon
feransta, Balkan kadııılığı için mü
him kararlar verilmeıini sizlerden 
bekliyoruz . ., 

Madam Tiyakakinin raporunu, 
kadın azalar, ıık sık alkıılıyorlardL 
Erkekler ara11nda da alkıtlayanlar 
oluyordu. Yunan kadın murabha,ı, 
raporunu bitirdikten sonra ilk IÖZ 
gene Yunan murahhaıbeyetinden avu 
kat Kazimakiı'e verildi. M. Ka.zima 
kiı, kürsüde bir türlü heyecanuu zap 
tedemiyordu ve nutkunda, Yunan 
kadm murahba11ııun raporunun ba· 
zı noktalarını tenkit etmeğe batladı 
ve ezcümle bu raporun tevhidi kava 
nin komisyonunda müzakeresi İcap 
ettiğini söyleyerek dedi ki 

- Biz, tevhidi kavanin ıubesinde 
Balkan hükumetlerinin kanunlarını 
birleıtinneğe çalıfıyoruz. Kadınla
rın tabiiyeti meıeleıi de hukuki bir 
meseledir. Binaenaleyh bizim ıubemi 
ze havale edilmesi ve orada müzake
resi icap eden bir mevzudur. 

M. Kazimakiı'in bu sözleri kadın 
lar araımda hotnutau:dağa ıebep ol
du. Kadın azalan araımda ayaia kal 
karak asabiyetle söz iateyeııler, elle 
rini tiddetle masaya vurdular, M. Ka 
zimakisi uzaktan protesto edeııler 
görülüyordu. M. Kazimakiıin bu 
teklifi Yunan murahhas heyeti reiıi 
M. Papanaıtaıyonun da itirazını 
celbetti. Ayni heyeti murahhasa 
me.naup iki aza arasında, bir münaka 
ta ba'lamıftı. Münakataya Yunan 
heyeti murahhasası azaıından M. 
Zooloı ta iıtirak edince münakata 
bir kat daha alevlendi. M. Kazima
kis, kürsüden, en yüksek seaile bağı 
rarak dava11nı iıbata çalıtıyor, di
ğer taraftan Yuıum ve Romen ka
dınları-

- Haksız11nız! Hakkınız yok! di 
ye bağırışıyorlardı. 

Reis Hasan Bey gürültü uzamak 
istidadını gösterince: 

- Madamlar, Efendiler.. Acele 
etıneyiniz, Bu teklifi heyeti umumi· 
yeye arzettiğim zaman, kararınızı 
'\'erİrıiniz! 

Dedi. 

Hasan Begin müdahale
sinden sonra 

Haıan Beyin müdahaleıi üzerine 
konferanstaki kadm aza, ıükunet 
buldular. Biraz sonra Romen murah 
batı Prenseı Kantakuzino kürsüye 
geldi. Güzel F ranaızcasile hazırladı· 
ğı raporunu okurken, heyecan için· 
de olduğu göriiliiyordu. Madam, ra• 
porunda ezcümle tunları söylüyor
du ki; 

- Kadınlık meseleli hukuki ol· 
maktan ziyade içtiınai bir meıeleclir. 
Yalnız Balkan kadınlığı değil, cihan 
kadınlıimı alakadar eder. Burada 
katolik, ortoclokı, ve Iayik kadııılık 
kanunları mevzuu bahistir. Hatta 
Cenevrede toplanan konferanıta bu· 
na dai.- ittihaz eclilmit bir karar mev 
cuttur. Evli kadınlarm tabiiyeti me
ıeleıi mukaddes bir baktır. Kadınlar 
da erkekler gibi milliyete tabip olma 
lıdır. Kanuııl;lrda erkeklere tabiiyet 
buauıunda verilen bütün haklardan 
kadmlar da iıtifade etmelidir. Pren• 
ses, raporunu bitirdikten ıonra uzun 
ve faıılatız bir alkıt koptu. Bu eıaa 
da Madam Kantagorino iki madde
lik bir teklif yapb : 1 - Kadın tabi
iyeti muhafaza eder. 2 - Evli ka· 
dınlar ancak mukabil muvafakatler 
le taı.iiyetlerini deiittirebilirler. 

Bundan sonra Yunan profesörle
rinden M. Zoolos kürsüye geldi. Yu 
nan avukah M. Kazimakia'in müta· 
leaaını cerhetmekle baflayan nutku 
na devam ederek ezcümle dedi ki: 

Yanlış·okumuş olacaksınız 
- M. K•zimakis, genç bir avu· 

kattır. Bu itibarla bu mühim mesele 
yi hukuki cepheden görmek istiyor. 
Fakat ben buna taraftar değilim. Ka 
nunları fıukukcular vazetmez, onları 
vazedenler, cemiyetlerdir. Ben, bir 
hukuk müderriıi olduğum halde bu 
meselenin nezaketine vakıfım. Şayet 
biz bu İ§i bir prensip meıelesi adde· 
dersek tatbikatta müıkülata düıeriz. 
Binaenaleyh bu meoelenin her şey· 
den evvel eıbabı mııcibesini dü,ün· 
mek lizondır .,, 

Kadınlar tarafından ıiddetle alkıı 
lanan bu nutku müteakıp Romen 

- Hayır Efendim .. Böyle bir ıey 
yoktur. 

M. Kazimakiı - Evet, vardrr. 
Hatta gazeteler bile yazdı, okuduk. 

Reis Hasan Bey (gülerek) - Ga 
zetede yanlış okumuş olacaksınız .... 
Böyle bir şey yoktur. 

M. Kazimakiı, heyeti .umumiyeye 
tevcih etti: 

- Efendiler, afvinizi talep ede
rim 1 dedikten sonra kürsüyü terket 
ti. Kadınlar safından M. Kazimakis 
bu ıırada epeyce alkış topladı. 

M. Kazimakiı - O halde teklifim 
nazarı itibara alınmalıdır! Bunu ta· 
lep ediyorum. 

Kadın azalar M. Kazimakisi'in U· 

rarlanna karşı hiddetle atıldılar: 
- Şimdi esasa gelelim .. Teklifini 

zi sonra yaparsınız.. M. Kazimakis, 
sözüne devam ederek: 

- Muhterem arkadaıım, bana 
"genç avukat" dedi. Halbuki bana 
niçin çatıldığını anlamıyorum· 

Hasan Bey, bu münakaıaya da 
müdahale etti. Çok nazikane bir aea 
le M. Kazimakiae: · 

- Siz bunu kendinize çatmak te
lakki etmezsiniz, olur, biter. Dedi. 

Hadiıe bu ıuretle yatııtırıldıktan 
ıonra kürsüye tekrar Madam Tiya
kakiı geldi. Asabiyetle ıunlan söy
ledi: 

- Siz erkekler, burada ekseriyeti 
teşkil ediyorsunuz. Biz kadınlar e
kalliyetteyiz. Siz, arzu ettiklerinizi 
yapabilirsiniz. Komiıyonun mukarre 
ratını reyinize arzederek Balkan ka 
dııılıiı namına ıizden rey talep edi
yoruz. 

Bu sözler ıürckli alkıılara ıebebi
yet vereli. 

Bundan ıonra kürsüye Yugoılav 
murahhası M. Topaloviç geldi. ve 
Madam Pantaguzina'ya çattı ve ez
cümle: 

- Burada Balkan kadınlığı mev
zuu bahsolurken dünya femiznim ka 
ideleri ileri sürülemez. Madam Kan· 
tagozino jenev den bahıediyorlar •..• 

Romen murahhaslarını bu söz bid 
detlenılinniıti. Bağırdılar: 

- HaY,r! Hayır! 

- Prenıeı Kantaıuzino tekrar 
kiinüye gelerek uzun bir nutuk IÖy 
ledi. Konferanıta gene bir münaka· 
talı zemin açılmıttL Kadın murah
haılan, sagdan soldan diğer murah· 
haslar, ıöz İstediklerini uzaktan ifa .. 
retlerle bildiriyorlardı. Yunan bat· 
murahha11 M- Papanaıtaıyo, kürsü
ye geldi ve komiıyonun kararını ile 
ri ıürerek reye koıunaımı teklif et
ti. Hasan Bey bu teklifi reye koya. 
cağı sırada Müderriı Muılihiddin A
dil Bey söz almııtı. Adil Bey kürsü 
ye gelerek bir teklif dermeyan etti. 
Adil Bey bu teklifin sadece komiıyo 
nun yaptığı teklifin zeyli mahiyetin
de olduğunu ıöyledi. 

Ortada kadııılık hakkında üç tek· 
lif vardı: Biri Prenses Kantagu
zinonun, öteki komisyonun üçüncü .. 
sü de Adil Beyin teklifi. Bundan ma 
ada Müderriı Nazım, Mithat ve 
Yu~n murahhaaı M. Kazimakiı İn 
üç imzalı mütterek .. teldifl~,.i b~~ 
birer reye kondu ve uç tekliften iki
si reddedilerek koıniıyonun teklifi 
kabul edileli. 
Fikri anlaşma komisyona 

Bundan ıonra fikri anlaıına ko.miı 
yonunun raporu Fazıl Ahmet Bey 
tarafından okundu. Fazıl Ahmet B. 
fikri anlatına için raporunda zikret 
tiii -ıar arasında Darülfünuıılu
lar arasında talebe mübadelea.i, mil
li elbiaeler hediye edilmesi, gramo· 
fon plakları mübadelesi, aynı zaman 
da Iatanbulda büyük bir Balkan kü 
tüphaneıi tesis olaıunaıı, mektep ta 
!ebeleri araımda ufak tefek hediye
ler teati edilmeıi, tatil zamaıılarmda 
mütekabilen talebe ıeyahatleri ter
tip olunma11 gibi bir çok esaolan İh· 
tiva eden bu rapor, bazı münakata· 
lan mucip oldu. Murahhaılardan ba 
zılan, bu kadar yüke tahammül ecli 
lemiyeceğini ileri sürüyorlar ve kon 
feranı heyeti idaresinin buııları na
ııl tatbik edeceğini soruyorlardı. Bu 
rapor da reye kondu Ye ekıeriyetle 
kabul edileli. Bundan sonra Yunan 
murahhaslarından M. Bakalbaşi tara 
fmdan tütün meıeleıine dair bir ra· 
por okundu. 

M. Bakkalbati , bundan sonra 
konferanstan atideki karar suretinin 
kabulünü rica etmiştir: 

"lktısat komisyonu ıark tütünle
rinin hali hazırda geçirmekte olduk 
)arı vahim ve buhranlı vaziyeti uzun 
·uzadıya tetkik eyledikten sonra bu 
bapta muhtelif heyeti murahhasalar 
tarafından veril~ raporları gözönün 
de tutarak aşağıdaki teklifleri konfe 
ransm umumi celsesine arzedilmesi· 
ni kararlaıtırmıttır: 

ı - Alakadar hükumetler tara
fından ıark tütünlerinin himayesi 
maksadile Balkan memleketleri ara
sında bir tütün ofiti teıiı edilmeaini 
teklif eder. Bu ofiıin vazifesi §Un· 
!ardır: 

A - lstihsalatı dünya ihtiyaçları 

seYiyesine göre çıkarmak için lizon 
gelen mesaiyi sarf ve tatbik. 

B - Şark tütünlerinin haiz olduk 
lan iyi iımi muhafaza için lüzumlu 
propagandayı yapmak ve rekabetle 
mücadele etmek. 

C - Yeni alıc. ınembalar temin 
eylemek. 

D - .Şark tütünlerinin muhtelif 
cinılerinin 11lahrna çalışmak. 

2 - Balkaıılılar ara11nda ofitle 
teıriki mesaide bulunmak üzere ala· 
kadar memleketlerde milli ofisler te 
siı eylemek. Rapor müttefikan ka· 
bul edilmiştir. 

Bundan sonra Ziraat odası tesisi 
hakkında harp murahhaslarının tek 
lifleri müzakere edildi. Saat beıe gel 
mişti. Murahhaslar, Ankara trenine 
yetişmek için istical ediyorlardı. 

Son celse Millet Meclisinde 
Celsenin bu esn11da tatil edildiği 

Hasan Bey tarafından azaya : 
Celseyi tatil ediyorum. Saat altıda 

Tophane rıhtımında bulunacağız. 
Yarın Ankarada Millet Meclisinde 
son celsemizi aktedeceğiz ! Sözlerile 
tebliğ edildi. 

Konferans azaları, bundan sonra 
dağılarak otomobillerine binmiı ve 
6,ıs te kalkan hususi vapurla Hay· 
darpaşaya geçmiıler ve saat yedide 
husuıi treııle Ankaraya hareket et
mişlerdir. 

Balkan murahbaslan bugün Gazi 
Hazretleri tarafnıdan Marmara kön· 
künda kabul edilecekler ve fCrefleri 
ne verilecek ziyafette bulunacaklar· 
dD'. 

Bugün Ankarada aktedilecek umu 
mi içtimada siyasi anlatma komiıyo 
nunun raporu okunacaktır. Bu ra· 
por etrafında ıiddetli mü0 •k•t•'•• 
cerey11n edeceji tahmin olunmakta· 
dır. 

Murahhaslar& 
Madalya 

Vaşington konferansından 
bahseden Observer gazetesi, bu 
konferansın bilhassa maruz bu 
lunduğu mü§külattan dolayı 
muvaffak olması lazım geldiği
ni yazmaktadır. Zira vaziyet o 
kad11r fenadır ki cihanda itima
dı yeniden vücude getirmek i
çin siyaset sahasında akil seli
min biraz harekete gelmesi ka
fidir. 

Sundey Times gazetesi, İn· 
giltere' de tarifeler tatbik edile 
ceğini derpiş eden bir takım ec 
nebi müesseselerin geçen hafta 
Londra'da yedi fabrika satın al 
mış olduklarını bildirmektedir. 
Ay nihayetine doğru işlerin ar
t11cağı ve yüz bin kişiye iş çıka 
cağı tahmin edilmektedir. 

M. Snovden, ortaya atılmıı 
olan bazı şayiaları ret ve tekzip 
ederek Fransa bankasının Lon 
dra piyasasından kredilerini 
çekmediğini belki mevdLatta 
bulunduğunu kat'i bir ifade ile 
beyan eylemiştir. 

Kredileri çekenler, diğer bir 
takım müesseselerdir. 

YEN 1 
Türkçe Gramer 

M. BAHA Konferanı münaaebetile murah· 
haslara dün birer madalya tevdi edil 
miftir. Bronzdan mamul olan bu za Maarif vekaletince ortamekteplere 
rif şekildeki madalyaların bir tara kabul edilen bu kitap yepyeni bir 
fında Gazi Hazretlerinin projeleri da .. 
ve tu ibare vardır• "Türkiye Reiıi- tarz yazılmış, çok mu~ınmel, mu 
cümhuru Gazi M~stafa Kemal,, eli fassal ve emsalsiz bir eserdir. İki eı
ier tarafına da gene kabartma ola J nıfın kitabi bir arada ciltlidir. 29 
rak: "ikinci Balkan konferan11 la Teşrinievvelde çıkıyor. Fiatı 100 ku 
tanbul ı93ı., ibaresi yazdmııtır. ..uştur. 

Rvmanya sefirinin ziyafeti İkbal kütüphanesinden arayınız 
Evvelki-'' akıam Serklidoryan ku 

lübünde Romanya ıefiri tarafnıdan 
Balkan murahhaılan eşrefine bir zi 
yafet verilmiı ve nutuklar teati edil 
mittir. 2 

Matbuat 
Sergisi 

Küçük Gramer 
M. e·A HA 

İlkmckteplerin dördüncü ve be
§İnci sınıflarına kabul edilen bu ki
tap ta aynı yeniliktedir. Ciltli fiatı 
25 kuruştur. 

15 liradan fazla va 

l,000,000 
1 

" 400,000 
1 .. 200,0()(' 
1 .. 150,000 
1 

" 100,000 
1 

" 40,000 
1 

" 30,000 
1 .. 20,000 
1 

" 15,000 
100 Müka./at (1,000) 100,000 
100 

" ( 
" 

) 100,000 
100 .. ( " ) 100,000 
100 

" ( 
" ) 100,000 

5 ikramiye (10,000) 50,000 
5 

" (8,000) \ 40,000 
6 

" (5,000) 30,000 
15 

" (3,000) 45,000 
60 

" (2,000) 120,000 
200 

" (1,000) 200,000 
'Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

H :ıydarpaşa Emrazi istilaiye hasta
nesi baştabipliğinden 

Müessesemiz için aleni münakasa suretile 300 adet çam ağacı 

satın aiınacaktır. 

Taliplerin mezkur ağaçlara ait şartnameyi görmek ve almak 

üzere her gün Hastahane idare meımırluğuna ve münakasaya 

iştirak etmek için münakasa günü olaraık tesbit edilen 16 Teşri

nisani 931 pazartesi günü saat on dörtte Galatada Karamustafa 

Paşa sokağında ikain İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezinde 

müteşekkil kıoınisyona gelmeleri ilin olunur. (3440) 

Satılık Dizel Motörleri ve Teferruatı 
Üsküdar - Kadıköy Havalisi Halk Tram

vayları Türk Anonim Şirketinden: 
Tesisatımızın tevsii hasebile kullanılmasına lüzum kalmayan beheri 

ü~yüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M. A. N. markalı Dizel mötör 

leriyle dinamoları ve bütün teferrüatı ve takımlariyle yedek parçaları ve 
on tonluk cerri eskal ve 410 unsurlu bir akümülatör batariyesile teferru
atı münasip şcraitle satılacaktır. 

Toptan veya perekcnde auretilc Batın almak i11teyenl.erin fenni vasıflar 
ve mail şartlar hakkında malilmat ve izahat için şirketin Usküdarda iske
le meydanındaki umumi idaresine tahrir-en ve şifahen müracaat etmeleri 
lazımdır. 11 

Akşehir icra dairesinden: Ak!"· 
bir tüccarından merhum Ferit Efen 

di zade Ali Galip Efendinin 20-5-

931 tarihinden itibaren iflasmm açıl 

masına mahkemece karar verildiğin 
den mumaileyhte alacagı olanların 

ve istihkak iddiasında bulunanların 

lOOüncü yıl nasıl tesit 
edilecek? 

Tetrinisani 1 pazar gÜnü ıaat ı 4 

PlBl .ridatı olan emlake alacaklarını ve istihkaklarını ilan
muka:bil ikrazat, dan bir ay ..., yabancı memlekette 

senelik faiz komisyon yüzde bulunanların bir buçuk ay zarfında 

Ak1Chir icra daireainden: Akşe

hirin Eyrigöz Kariyesinden Osman 

Efendi za.de Hamza Efendi ve şeri
ki Bekir ve Osman Efendilerin 23-

11-931 tarihinden itibaren iflasının 
açtlmasına mahkemece karar verildi 

ğinden mumaileyhten <Llacağı olanb 
rın ve istihkak idıdiasrnda bulunanla 

rın alacaklarını ve istihkaklarını 

ilan.dan bir ay ve yabancı memleket 

te bulunanların bir bu~k ay içinde 
kaydettirmeleri ve delillerinin se

net ve defter hwasası asıl veya mu
saddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

te Galataıaray lisesi büyük salonun 12, İstanbul 4 üncü Vakıf han 
da Matbuatın 100 üncü senei dev- asma kat 29 .numaraya 9 • 12 a-
riyesini tesiden Matbuat cemiyeti d mur·· acaat 

afı d t rtı. d"I . . 1 rasın a . 
tar n an e p e ı en sergının •· ' Jtm•••••1!11••111!~'!'~ .. 
çılma merasimi yapılacaktır. 

Sergiye birçok zevat davet edil- Muayenehane Nakli 
miıtir. Sergi yedi kısmı ihtiva et-

1 
DIŞ T ABİAİ 

mektedir: 
1_1831 senesinden ı881 sene- MehmetRifat 

sine kadar çıkan gazeteler. Bu kıı· 

mın bir parçuı tak\'İni vak'ayi'den Cağa!o•lunda, llalk Fırkası kar· 

kaydettirmeleri ve dellillerinin se· 
net ve defter hülasası asıl veya mu-

sa.ddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

Hilafına hareket cezai mes'uliyeti 
müstelzem olmak üzere gene müdde 

ti mezkfıre içinde müflislerin borç
larının kendilerini bildirmeleri ve 

müflislerin mallarını her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranla evvelki zamana aittir. 6 

2 - 1881 ili 1908 lıtibclat devri şısındaki Sıhhi ıpartımanı, 3 üncü rın o mallar üzerinde hakları meb· 
fasılası matbuatına aittir. kat 7 nümero\'a nakletmiştir. fuz kalmak §artile aynı müddet için 

3 - ıoos senesi matbuatı_ , 
4 _ ı908 den Harf inkılabına 1 İstanbul İkinci icra memurluğun de icra dairesi emrine tevdi etmele· 

kadar. 5 - Harf inkılabı tahavvül-' dan: Muka.ddema Kurtuluşta Hacı ri ve etmeyenlerin cezai mea'uliyetc 
leri. 6 - Yeni gazeteler, 7 - U- J Ahmet maballcainde Saka sokağın- uğrayacakları gibi makul mazereti 
mum .matbuat. al han d k" "k 

B ııl da L-·ka A 1 da 61 numar ı e e mu ım ı en bulunmadıkça rüçhan haklarından 
u ar n """ vrupada cakmıı ....tı; h 

olan Türkçe gazeteler. elyevm ikametı;ahı meç ul bulunan mahrum kalacaklardır. 

Bir tren 
Kazası 

Brı kazada 5 kişi garaıantlı 
2 kişi öldıi •. 

Andon Efendi zevcesi Madam 
Doınnaya. 

Yani Efendinin zimmetiniz<le mat 
Jfıbu olan ezgayri mesarif vesaire 
ilç yüz liranın temini için uhdei ta 
sarrufunuzda oluıp tahtı hacze a
lman Kasımpaşada Hacı Ahmet ma 
halloııinde Saka ııokağında 56, 59, ôl, 
63 numaralarla murakkam dükkin 

ADANA 24 - Buraya gelen ma 
llımata nazaran Bucak istasyonunda 
feci bir tren kaza11 olmuştur. 

Bucak iıtaayona ile Kelebek ara- ve arsalarınızın alacaklı tarafından 
ımda inJaat malzemesi vaııonların paraya çevrilmesi hakkında vaki ta
havi bir katarın loko~otifi ıu alcnak lep üzerine mahcuz emvali gayri 
için katardan ayrıldıgı vakit freııte-j menkulenize 1-11-931 taTibinde ve 
ri açık bulunan alb vagon birdenbi- . . . , 

b · · istikamet" d k 1 saat on ılil on 1kı<le mahallen vaz ı-re attm ınıt ın e oyma.. . . . 
ğa baılamııtır. 1 yet ve takdırı kıymet muamelesı ifa 

Trenlerde bulunan memurların' kılınacağı malumunuz bulunmak ve 
bütün gayretleri botuna gitmiı ve ' olbaptaki ihbar varakasınm tebliği 
vagoıılar ucuruma ~~~u.tlardır. Va- makamına kalın olmak üzere ke fi. 
gonlar ucurumda bırıbırıne girmiı . _ Y 
ve gelen maliiınata göre iki kiti öl- yet ılan olunur. 
müt beı kiti yaralanmııtır. 

Tarihi ilandan nihayet on gün 
içinde ilk içtimada alacaklıların ha-

zır bulunmaları ve müflialerin müt 
terek borçlarile kefillerinin ve bor· 

cu tekeffül eden sair kimııelern de 
içtimada buhmmağa haklan olduğu 
ilan olunur. 

Kiralık Apartıman 

Tramvay mevkiine yakm Büylik 
Pangaltı CeıcU.diye eokağında No. 43 

iki kat çartıman kiralıktır. Elelrtri 
ği, suyu, havagazı vardır. Altı odalı 

kısmı 40 lira, üç odalı kısmı 25 lira· 
dır. HalMıktr Gazi caddesinde "U

ğurlu" aıpartımanı Dr, İı;mai.1 Kenan 
Beye müracaat. 

Hilafına hareket cezai mes'uliyeti 
müstelzem olmak üzere gene müddc 

ti mezkQre içinde milflislerin borçlu 
ları kendilerini bildirmeleri ve müf 

!islerin mallarını her ne sıfatla olur 

sa olsun ellerinde bulımduranlar o 

mallar üzerindeki halr.ları mahfuz 
kalmak şartile ayni müddet içinde 

İ<:ra daiıesi emrine tevdi etmelerive 
etmeyenlerin cezai mes'uliyete uğ

rayacaltları gibi makul mazereti bu
lunmadıkça rüçhan haklarından mab 
rum kalacaklardır. 

Tarihi Handan nihayet on glln i 
çinde ilk içtimada alacaklılarla ha

zır buLuruna.ları ve müflislerin müş· 
terek borçlularite kefillerinin ve bor 

cu tekeffül eden sair kimselerin de 

içtimada buhınmağa haklar olduğu 
ilan olunur. 

Emrazı cildiye ve -
zühreviye mütehassısı 

Dr. İı.zet Kamil 
Saat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir ~ükkanı 

Dün akşamki yangın 
Dün akıam Maltepede Ali Efendi 

tarlasında dıvarlan kirgir ahşap bir 
hane yanmıştır. 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Fransız - lspanyol 

itilafı 
PARlS, 24 A.A. - Fransa 

ile ispanya hükilmetleri arasın 1 
da bir itilaf imza edilmiştir. 10 
teşrinisanide mer'iyet mevkii
ne girecek olan bu itilaf iki 
memleketin ticaret münasebet
lerini daha doğru olan kar,ılık J 

lı muamele esasına istinat ettir J 

mek gayesine matuftur. 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
daireler 2'azeteler için bilumum resmi 

ilanlannı kabul edeı 
• 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 
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Mo-B-ı•L-Y-A- KARYOLA --almak arzusunda Asri mobilya mağazasııim Salonlarımızda her keseye elverişli siyah lake -ve bronz karyolalann envaı salon ve bulunanlar, İstanbulda aalonlannı gezmeden mu• salamanje ve kübik yatak odalannın müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz ko:niş isto 
Riza paşa yokuşunda bayaatta bulunmayımz. file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.24 

• • • 
MUSiKi MUHiPLERiNE, 

Telefıinken'in gelecek 

f e v ~ a 1 a d e 

mevsim ·ıçin- hazlr18dili 

bir c;Ürpri~ 

OTO ISKALA 
~ 

MÜCEHHEZ OLAN BEŞ LAMBALI BİR _ .. AHlZE 

1 

fEFRIK HASSASI 

lZAMI KUDRET 

SES TEMIZLIGI 1 
itibarile bu güne kadar mevcut 

olan ahizelerin cok fevkindedir. 

R°'"'a"'d"°'v~o~a~h;:o-;l~z-=-eı-erlrniiı -evinlzde blUI taahUI tecrübeye amadeyiz. 

'RrAD 1 Ot w n un u n u "' ~ -
o u 4-, • "' 

.TELEFUNK N 
B O U R L'A •s 1 R A O E R L E R ve ş·· 

Jandarma satın alma komisyonu 
riyasetinden 

Jandarma ihtiyacı için (15000) çift san fotin kapalı zarfla 
münakasaya çrkarılmışur. Taliplerin evsaf ve şartnameyi gör
mek iin her günç ve münakasaya iştirak için teminat ve teklif 
mektuplan ile beraber 31/10/931 cumartesi' saat 15 te Gedik
'aşada Jandarma satm alma komisyonuna müracaatlan.(3098) 

Deniz Levazım 
misyonundan: 

satın alma ko-

30 ton gaz 27 Teşrinievvel 931 salı gunu saat 10,30 da 
Kapalı zarf usulile münakasası icra olunacağından şaırtname· 

sini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların _ 
münakasa gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte 
Kasnnpaşacla Deniz Levazmu Satınalma Komisyonuna müra- 1 

caatları. (2963). 

Ankara Merkez mektepleri muba
yaat komisyonu reisliğinden: 

Ankara merkez mekteplerinin mahrukat, et, ekmek, sebze 

ve kuru erzak ihtiyaçları ayırı ayrı olarak kapalı zarf usulile ve 

5 Teşrini evvelden itibaren yeniden 21 gün müddetle münaka

saya vazedilmiştir. Talipler şartnameleri görmek ve malfunat 

almak için Gazi Terbiye Enstitüsü muhasebe memurluğwıa 

müracaat etmelidirler. Yevmi ihale olan 27 Teşrinievvel 1931 

Salı günü sabahleyin saat 9 da et, ekmek, saat 11 de sebze ve 1 

saat 14 te mahrukat ve saat 16 da kuru erzak ihtiyaçları için 

teklif mekbıplan kabul edilecektir. Müzayede, münakasa ve 

ihalit kanununa tevfikan taliplerin a-yırı ayn hazırlayacaıklan 

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

erzaktan hanğisine iştirak edeceklerini yazmaları ve her zarf 

içine münakasaya konulan bu maddeye ait muhtelif nevi 

mahrükiıt veya erzakin cümlesine birden fiat vermeleri lazım-,, 

dır. Taliplerin Mektepler muhasebeciliği vezııesine yatıracak

ları 7,5 % nisbetİJtdeki teminatı muvakkate makbuzları veya 

banka mektuplarını kanunun talep ettiği evsaf ve eşkalde ha• 

zılayacaklan teklif melJctuplanyla beraber Ankarada san'atlar 

mektebinde yevmi mezkurda toplanacak mübayaat komisyo

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

Jandarma Satınalma Komisyon 
Riyasetinden: 

Yatak Ye yastı~ için yerli fabriıkalar mamblatr 43,800 rnetre 
kılıflık bez alınacaktır. Taliplerin bez nüımme v'! şartnamesini 
görmek iı;in her giin ve münakasaya iştirak için teminat ve 
teklif mektuplaTile beraber 5/11/931 perşembe günü saat 15 te 
Gedikpaşada Jandamıa Satmalma komisyonuna müracaatları. 
(3232). 

Toptan Fiatına Perakende Satış .-,1 

• 
Galata 1 Karaköy 

Erkekler için 

İngiliz 
Muşambalan 81/ Llradar 

2 itibarer 

Çevrilebilir 121;
2

' '' 
Muşambalar 

Müflon ile gabar-221/ 
din Pardesüler 2 n 

Trençkotlar 

İngiliz biçimi 
Kostümler 

Cihanşümul marka 

MlNDELBERG 

EMrEHMEl~iLiZı 

Pardesüler 

r. 

' 

Gayrimu.badiiler tak - i 
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaraları 1181 den yuka
rı olan Gayrimübadillerin yüzde 20 \ 
hesabile bonolarını almak üzere l'eş-1 
rinievvelin 26 ncı pazartesi. günü 1-

Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi 

renklerde 

Çevrilebilir 
Muşambalar 12

1/ ~~radar 
2ıtıb:ıreı 

\füflon ile gabar 211/ 
din pardesüler 2 n 

İpekli 21 ı /
2 Mu;ambalar n 

Çocuklar • • 
ıçın 

İngiliz 
Muşambaları 

Trençkotlar 

Yünlü 
Paltolar 

41
/2 " 

81
/2 " 

81
/ 2 " 

Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto-

la.r, kostümler 

muşambalarla Ha-

nımefendilere mah

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

BOMONTİ 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKISI 

NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 
San'at ve fennin birer harikasıdır.~ 

Gayri mübadil bonol 
üzerine muamele yapıl 
Balrkpazan Maksudiye ha 

No. 35. 
Mehmet Derviş 

St.YH.l~Ei' AlN 
Merkez accnta: Galata Köprü ba 

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür .. 

dar zade han 2. 2740. 

27 Teşrinevvel Sal 
Trabzon postası yapılmı 
yacaktır. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
28 T. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, !ne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Si r 
keci Yelken ci hanmda1i 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21 515 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postası 

B··1 t VAPURU 
U en 26 T. evvel 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Görele, Vak 
fikebir, Trabzon, Sürmene 
ve Rizeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentası
na müracaat. Tel. 21037. 

Parla Tıp FakUltesl mezun 
::ilt ve zührevi hastalıklar mütchassı, 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali caddes~ Meserret Oteli 
k:ırqsınrla Avni Bey ııparı.ım~ ,, 

125 sabahtan akşamı kada; 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vibanes.i. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

saat lOdan 16 ya kadar komısyona ...--Hayvan Sergisi-• 
m Üracaatlan. ( 345 9) 26 Teşrinievvel pazartesi saat 14 te açılacak ve 29 Badema hastalarını öğleden 

Teşrinievvel çarşamba akşamı kapanacakhr. evvel de kabul eder. Tepebaşı 

DIS TAB1B1 

PERTEV ATA 

Tahlisiye Umum Mü- 1 Kerestecilere Fırs=t
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•! ::::-.. ~
730 

::.
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·;:n~anB~a:i
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-

62

· .. 

d 
• • ı · • "' •o d Galatada Fermenecilerde Aralık sokakta 24, 26 ,28 numarada deniz İıtafiıokok aşısı 

Ur Ugun en•. kenannda 200 - SOO metrelik bir bina müsait şeraltle kiralıktır. Fazla atafilokoklardan mütevellit (er· 
mal~mat almak için Gılatada Perşembe Paurında Arslan hanında genlik, kan çıbanı, koltuk alto 

- Kumaşı dairede mahfuz ve mernhur nümunesine tevfikan •---- tiçüncü katta Mösyö Ri~audias'a muracaaL çıbanı,3.l'pacık)ve bütün cilt has 

irae edilecek fabrikadan alınmak üzere İdare müstahdemini 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 lıkla.rma karşı pek tesirli bir 
aşıdu. 

için 230 ila 260 takmı kışlrk elbise ile aynı mikıdarda kasket ima Divanyolu Na. 189 
li aleni surette münakasaya konmuştur. 5 teşrinisani 931 tari
hine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılmacağm 
dan taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek üzeı-e Galatatada 
Rrhtmı caddesindeki İdarei Merlteziyeye müracaatlan. (3272) 

Çorum Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlü
ğünden: 

Çorum Metkep Hastanesi Rontkeni için lüzuım göriilen ve 
şartnamesinde muharrer bulunan iki adet tüpün 27-9-931 tari
hinden itibaren münakasa müddeti biır ay daha temdit edil
miş olduğundan taliplerin şartnameyi görmek üzere Çonmı 

ve İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdtirlüklerine mü-
raC'aatlan. (3321). 

Bedeli keşfi 1890 lira 67 kuruş olan Küçüık Halkalı - Büyük 
Halkalı arasında Mal:unut Bey !köprüsünün tamiri kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. Talipler §a!tname almak ve keşfi 
gönnek üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli
dirler. Münakasaya giımek için 142 lira teminat lazımdır. Temi 
nat nakden kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye alınarak ban 
kaya yatırılıp alınacak makbuz veya hükı1metçe muteber tanın 
mış bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu şekilde teminat 
makbuz veya mektubu ile şartname, teıklif ıın8ktubu ve Ticaret 
odasında kayıtlı olduğuna dair vesika mühürlü l:ıir zarfa koya
rak ihale günü olan 16 teşrinisani 931 pazartcısi günü saat on 
beşe kadaır Daimi Encümene verilmelidir. (3452) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Sayısı tayin edilmiş bir mikdar 
tohumu bir defada vezi.ci makine• 
len hakkındaki icat için Siııai Mil 
diriyeti Umumiyesinden istihsal e• 
dilmiş olan 25 Mayıs 1929 tarilı ve. 
807 numerolu ilıtira beratı bu kere 
ferağ v"yahut icara v"rileceğinden 
mezkQr ihtirayı isticar etmek v.,ya· 
but satın almak arzusunda bulu!"'n 
zevatın İstanbul Bahçe Kapı Ta§ 
Han No 43-48 de mükim vekili İs• 
wk Efendiy" müracaatları .• 

Bakırköy sulh mahkemesinden: 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık _ Dr. HORHORUNi 
lstanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte [. J 

Bedeli keş.fi 936 liradan ibaret olan Kadılköy Kurbağalıdere 

üzerindeki ahşap köprü tamiratı kapalı zatıfla miinakasaya kon 
muştur. Talipler şartname almak için her gün Levazım müdür
lüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 70 lira 50 
kuruş teminat lazımdır. Teminat naıktlenkaıbul edilmez. Ya be
lediyeden irsaliye alınarak bankaya yatınlııp alınacak makbuz 
veyahut hükfunetçe muteber tanınmış ıbankalardan birinin melJc 
tubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz ve mektu:bu şartname, 
teklif mektubu ve Ticaret ıociasmda kayıtlı olduğuna dair vesi
kayı mühürlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 16 Teşrinisani 
931 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene veril
melidir (3453) 

Müteveffa Nerses Nenıcsyan Efen· 
di kendi terekesine ait muhtelif bir 
haneye mamus emvali beytiye mahi 
halin 28 inci çarşamba günü saat 9 
da Yeşilköyde Şevketiye rnahallesiı> 
de Serbesti 11okakta ıs No. hanede 
aleni müzayede ile satılacağı ilan o
lunur. 

tı,,<ırl1e yorgan 15, yağlıboya yastık s liraya, küştüyünün kilo•m 100 ku- Taksim,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviye 
nıştan başlar.Kuştüyü kumaşların her renııi vardır.Ucuz ııatılır.Tel.2.3027. I tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. MiLLiYET MATBAASI 

• 


