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Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

M. Litvinof 
Ankarada! 'Gazi Hz. M. Litvinofu kabul ett.i e 

Son birkaç asırlık tarihimi
zi Türk - Rus düşmımlığı 
'fe bunların kanlı muharebeleri 
doldurmuş.. Çarlık ve padişah 
lık idareleri; iki memleket ara 
•ında müthiş bir uçurum aç
ııuşlar, kanlı maceralara yol 
lçan tiddetli bir husumet ha 
Vası yaşatmıtlardı. Ancak, bu 
husumet havası, sun'i idi, mil 
!etlerin içinden gelme bir ıey 
değildi. Bunun en büyük de 
~li tudur: Çarlar ve Sultanlar 
Yıkıldıktan sonra işte Rusya 
Ve Türkiye derhal anlaştı. Kuv 
Vetlerini yalnız milletlerinden 
Ve milletlerinin ~mayüllerin
den alan bu iki memleket, bir
birine yaklaştı. Şimdi arada 
en kuvvetli ve samimi bir dost 
luk münasebatı hüküm aürü
l'or . 

Rus - Türk dostluğunun 
en büyük kuvveti; her iki mem 
leketin de en müşkül devrele
rinde kurulmuı olmasıdır. 
llıiltkül devirlerde birbirlerine 
kartı daima vefa, sadakat, ve 
llıuhabbet gösteren dostların 
krrmetine ölçü olmaz. Avrupa 
'Ve Asya kıt'alarile alaka ve 
tesirleri malum olan Türkiye 
'Ve Rusya'nın cihan politikasın 
da menfaatleri müıterektir. 
~enfaatlerin bu iştirakini her 
iki memleket halkı da tama
llıen görmüt ve duymuılardır. 
İlaveye hacet yok ki, bu gö
tüı ve duyu§ ta hükiimetlerin 
ta.kip ettikleri açık ve dürüst 
Politikaya ayrı bir kıymet ve
riyor. Senelerdenberi bu iki 
llıemleketi birbirinden uzak
la.ştırmak için hariçte yapılan 
tahrikata ve kurulan tuzakla
ra rağmen dostluğumuzun her 
gün biraz daha kuvvetini art-
tırması bundandır. ! 

Bir zamanlar Türk- Rus 
dostluğuna mahiyetinde asla 
ınevcut olmıyan tecavüzi ma
nalar izafe edilir, her iki mem 
leketi de cihan efkarı umumi
l'esine karşı harp, ihtilal ve 
ihtilaf taraftarı gibi gösterme
iie çalışılırdı. Zaman ve tec
rübe; gösterdi ki Türk ve Rus 
dostluğu; yalnız ve yalnız sulh 
'Ve emniyet gayesini gözeti
l'or. Eğer milletleri sulh ve 
eınniyet havası içinde yaşat
llıak için bütün Avrupa devlet 
leri de Türkiye ve Rusya ara
•ında olduğu gibi, kendi arala
illnda samimi bir anlaşma, te
llıiz bir dostluk havası yarat
llııt olsalardı, dünyanın her ta 
rafında bugün çekilen bütün 
elem ve ıstıraplara, siyasi ve 
iktısadi her türlü buhranlara 
kapıları kapamış olurlardı. 

Rusya Hariciye komiseri 
Mösyö Litvinof'un Türkiye'yi 
ziyareti şüphe yok ki, dostlu
iiumuzun inkişafında yeni bir 
iınil olacaktır. Şahsan Türk 
dostluğuna çok kıymet veren, 
l" ürkiye Harici politikasında 
ki selamet ve dürüstiyi öte
'llenberi çok takdir eden M. Lit 
'l'İnof; Cumhuriyeti idare eden 
büyük başlarla Ankarada gö
rüıtükten, henüz t,nımadığı 
büyüklerimizi gördükten son
ra bu kanaat ve imanına bir 
kat daha kuvvet verecektir. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, 
~. Litvinof; memleketimizde 
llıuhterem şahsma karşı yapı
lan samimi tezahürata bakarak 
l'ürkiye halkının Ruslara kar
tı ne derin bir hayranlık duy
duğunu bizzat görüp anlıyacak 
lır. 

Türkiye ile Rusya münase
hatınm siyasi cephesinde hal
ledilmemiş hiç bir mühim me
•ele kalmamıştır. O cihetten 
eınin olabiliriz. lk~ memleket 
tebaası arasında zaman zaman 
Çıkan ihtilaflar, en ziyade ti
cari muamelelerden tevellüt 
ediyor. Rusya ve Türkiye'de
ki iktıaat ve ticaret sistemleri 
taban tabana zıt olduğu için 
hu yüzden bazı müşkülat çık
IDaktadır. Bu mütkülat ikti
ham edilemiyecek bir mahi
l'ette değildir. Nitekim şimdi
\'e kadar. alakadar memleket-

. '-; -.-~ . ~ .. ' . : .. -~~ ' . - ' 

M. Litvinof Gazi Hz. nin nezdinde 
bir saat kadar kalmıştır 

Sovyet hariciye komiseri Ankarada parlak bir su-
rette karşılandı ve şere 

fine verilen ziyafette dostane nutuklar teati edildi 
ANKARA 27 (Telefonla) -

Sovyet Hariciye komiseri M. 
Litvinof bugün öğleden sonra 
Reisicumhur Hz. tarafmdan 
kabul edilmişlerdir. M. Litvi
nol cenapları Gazi Hz. nin nez 
dinde bir saat kadar kalmıştır. 

1 - Gazi Hz. nutuklarını irad bu

yuruyorlar. 2 - Meclis salonunda mü

zakeret dinleniyor. 3 - Millet Meclisi 

binasımn bayraklarla tezyini 4 - An

karada murahhaslar S - Türk, Yunan 

Sırp murahhasları Haydarpaşada .. 

tünde Rusça "Safa geldiniz,, yazılı 
idi. M. Litvinof Cenapları doğruca 
ikametlerine tahsis olunan Ankara 
Palas oteline gitmiılerdir. Hariciye 
vekili Tevfik Rüttü Bey Ankara Pa 
lasta misafirlerine bir öğle yemeği 
verecektir. 

Öğle zigaftıti 

-
•• 

(", 

Gelecek Balkan · konferansı 
Bükreşte mi toplanacak? 

Murahhaslar dün Ankaradan döndüler; Gazi'ye 
o azim ve iman abidesine 

hayranlıklarını anlata anlata bitiremıyor .ar .. 
Balkan konferansı murahhaslaı·ı, 

dün aktam saat 17,33 ve 20 de gelen 
iki hususi trenle Ankaradan avdet 
etmiılerdir. Murahhaslar, istasyon
da, hararetli ve samimi bir surette 

lerin ana rejimleri müessir ol
madan ticari muamelelerden 
mütevellit ihtilaflar, iki tara
fın gösterdiği hüsnü niyet sa
yesinde her iki tarafın şeref 
ve menfaati gözetilerek halle
dilmiştir. 

Ümit ederiz ki, bundan böy 
le de her hangi bir ihtilafın zu 
buru halinde iki tarafın hak 

karşdanmışlar ve kendilerine tahsio 
edilen Şirketi Hayriyenin 74 numa. 
ralı vapuru ile lstanbula geçmişler
dir. 

Bir muharririmiz, dün akşam Hay 

darpaşada Ankaradan avdet eden 
Balka::ılı murahhaslardan bazılarile 
göı·üşerek ihtisaslarını öğrenmek is .. 
temiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

sahibi vatandaş ve müessesele Her halde biz büyük kom
ri için en kısa bir zaman için- şumuzun kıymetli mümessili
de adalet:n tatbiki imkanı ve- n i aramızda görmekle çok bah 
rilecektir. Muhterem Hariciye tiyarız. Sanıyoruz ki; muhte
komiserinin bu mevzuda bazı rem Litvinof ta Türkiye'de bu 
meseleleri burada dinlemesi j anda ço~( samimi ve sıcak bir 
ve tetkik etmesi; atide bu gi- muhitte bulunduğunu hisset
bi ihtilafların asgari hadde ina mektedir 
ceği hakkındaki kanaat kuv- Siirt Mcb'usu 
vetlidir. MAHMUT 

Gazi Hz. ve 
Balkanlılar 

Reiıicümhur Hz.tarihi 
izahatta bulundular 

ANKARA, 27 - Gazi Hz. 
dün gece Türk Ocağında veri
len konser esnasında bir aralık 
başta Bulgar sabık Nazırların
dan M. Vasilef olduğu halde 
Bulgar gazetecilerini, müteaki
ben Yunan matbuat erkanını 
kabul buyurmuşlardır. 1 

Yunan alimlerinden M. Mos 
kopulos beyanı teşekkür eder
ken tarihi bazı tetkikatını da ar 
zetmiştir. 

Gazi Hz. tarihle fazla alakadar 
olduğunu söyliyerek M. Moako 
pulos'un söylediklerine tarih ki 
taplannda tesadüf ettiklerini 
beyan etmişler, Balkanlıların 
tarihi vaziyetleri hakkında kıy
metli maliimat vermişler, Yuna 
nistanda ilk evvel ikamet eden 
milletin "Akai" olduğunu ve 
bu kelimenin Türk Aka kelime 
sile olan münasebetini izah ey
lemişlerdir. Gazi kıymetli iza
hatına devamla İlliya kelimesi 
ni de yadetmi9ler ll'i, M. Mos
kopulos'a aormuılar ve aldıkla
rı cevaptan sonra illerden müş 
tak olduğunu izah eylemiıler
dir. 

Gazi Hz. başka milletlerle 
karıımamıı milletler mevcut ol 
madığına göre Balkan milletle
nin de biribirlerile karı9mıt ol
duktan alaimi veçhiye ve kıhıf 
itibarile aralarında benzeyit ol 
duğunu aralarında kan karabe
ti bulunduğunu izah etmitler
dir. Orada hazır bulunan mih
mandar Halil Mithat Beyin 
Dorinlerden bahsetmesi üzeri. 
ne Gazi Hz. bu hususta da İza· 
hat vererek Girit medeniyetin
den bahis buyurmutlardır. 

lstanbuliın 
İmar planı 
Vekalet imar planını 

M. Jansen 'e mi 
yaphrmak istiyor? 
Belediye heyeti fenniye mü-

• dürü Ziya B. Muhittin Beyle 
beraber bu sabah Ankaradan 
§ehrimize avdet edeceklerdir. 

Bu seyahat lstanbulun beş 
senelik imar programı ile ala
kadardır. Ankarada bu husus
ta yapılan temaslar, öğrendiği. 
mize göre fU nokta etrafında
dır: Vekalet lstanbulun imar 
programını, Ankaranın progra 
mını yapan M. Y ansene yaptır 
mak istemektedir. Halbuki be
lediye ise bu işi doğrudan doğ
ruya Yansene havale etmekte 
bir sebep olmadığını ileri sür
mektedir. Söylendiğine göre 
Muhiddin B. 1stanbulun planı-

M. Yansen Muhıddin Bey 

nı Y ansene yaptırmak isteme
mektedir. Belediyenin noktayı 
mı zarı şudur: 

Bey,nelmilel dört, beş tane 
şehir mutehassısı vardır. Bun
ların arasında bir musabaka ya
parak hangisi muvafık ise onu 
tercih ederek İstanbulun planı
nı ona yaptırmak lazımdır. 

1stanbulun planı hangi mute
hassısa yaptırılacak, henüz ma 
liim dei?ildir. 

İki ihtilaf halledildi ! 
Mübadele komisyonunun yeneceği 

daha 4 ihtilaflı mesele var .• 
A Komisyon dün umumı ictima yaptı. 

Muhtelit mübadele komisyonu 1 

bitaraf delegelerinin hakemliğine ha 
vale edilen Türk etablilerine tazmi
nat olarak verilecek 150,000 lngiliz 
liraamın tevziine ait ihtilaf halledil
miıtir. Yunan heyeti murahhasa11 
mübadele mukavelesinden evvel 
Türklerden sabn aldığı çiftlik bedel 
)erinin bu tazminattan mahsup edil
mek suretile iade edilmesini istemek 
te idi. Bitaraflar bu paralann muka
vele mucibince tamamen Garbi Trak 
yadaki Türk etablilerine tahsis olun 
duğunu nazan itibara alarak Türk 
noktai nazarına tevfikan Yunan mu 
rahhaslarının.talebini reddetmiıler
dir. Muhtelit mübadele komisyonu 
heyeti umumiyeai dün akşam &aat 
on yedide M. Anderson'un riyasetin 
de toplanmııtır. Bu içtimada komis 
yon bürolannın aon on bet günlük 
raporlan okuıımuı ve tasvip edilmiı 
tir. B'tarafl,J ıhıiliıflı meselelerden 
olan firari Rum Vasilyadis Harikli
yanm Türkiyedeki emvalinin iadesi 

hakkındaki talebi, kendisinin firari 
olması dolayısile reddetmeğe karar 
'·enniıler ve bu karar riyaset tara· 
fından iki defa teblii olunmuıtur. 
Dünkü içtimaa Garbi Trakyadaki 
dokuzuncu tali komisyon Türk dele 
geai Fuat Bey de ittirak ederek ko
misyon işleri hakkında izahat ver
miıtir. Bu içtimaı mütealup reisler 
komitesi iki taraf ha§murahhaslan
run iıtirakile toplanmıı ve geç vak
te kadar devam ebniftİr. Komisyo
nun halledeceği daha dört ihtilaflı 
meıele kalmıfbr. Bunların da yakın 
da intaç edileceği bildirilmektedir. 
Garbi Trakya köylerinden ayn)
mıt olan müslüman ve Türk köylüle 
rinin köylerine yerlettirilmeıi takar 
rür etmİftİr. Garbi Trakyadaki etab 
li Türklere tazminat olarak verile
cek paraların bir kısmına ait listeler 
hazırlanmıtbr. Yakında bu liıtelere 
dahil istihkak sahiplerine tevziata 
ha§lanacalrtır. 

ilk Yunan futbol kafilesi istasyonda 

Yunanlıların ilk 
kafilesi geldi 

Dün stadyomda milli takımımız 
son antremanını yaptı 

Sofyada Bulgar takımı ile 
maç yapan ve burada bizimle çarpı
şacak olan oyunculann bir kısmı 
dün geldi. 

Kafile sekiz kitilikti ve kendile
rine bir de gazeteci refakat ediyor
du. Alakadar klüplerin murahhasla
rı, sporcular, gazeteciler iıtikbal i
çin bekliyorlardL Tren yarım saat 
retard ile tam saat 11 de geldi. Spor 
cular birinci mevki ile gelmişlerdi. 
içlerinde lstanbulun çok iyi tanıdı
ğı Leonidas kardeşlerden Vasili ve 
meşhur Mal yo vardı. 

Garda kendilerine iki klİlp renkle 
rinden yapılmıt bir buket verildi v• 
Hayn Celal Bey kendilerine beyan: 
hoşamedi etti. Buna kafile reisi ga
yet nazikane cevap vererek ıunları 
söyledi: 

- ''Bu gösterdiğiniz büyük hüs
nü kabul bizim için bir sürpriz olma 
mııtır· çünkü biz böyle karıılanaca 
ğımızı' biliyorduk. Dost iki memle
ket aporculan ancak biribirlerini 
böyle karıılayabilirlerdi. Siz bizim 
memleketimize geldiğiniz zaman bu 

(Liitfen sahifeyi çeviriniz) 

IST ANBUL TELEFON SANTRALI 
29 Teşrinievvel 1931 Perşembe Günü 

Saat 22/30 da OTOMATiK olarak 
İşlemiye Başhyacaktır. 

Şimdiki sistemin istimalden kald1T1lmasına saat 22.20 de iptidar olu
nacak ve saat 22.20 ile 22.40 arasında bazı hatlar işlemiyecektir. 

Saat 22.JO dan sonra, muhterem abonelerin kadrana bağlr sicimi sö
küp atarak telefonun otomatik tarzda kullanılmasına ait talimat dairesin
dP hareket etmeleri rica olunur. 
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(_ Hataratımla başbaşa ! 

(lntif'lr ebneınİ§ kısa sözler) 

Saraydan bir kaç hatıra 

Sultan Reşadın bir kahkahası ve 
Kademi Şerif. 

Saraylarda, l>ilhassa Top· 
kapı sarayının dini ve an'anevi 
merasim günlerinde, ayağa fo 
tin - Kaloş giyilmesine dik
kat ve itina edilirdi .. 

Birbirine geçme bu cins a
yak kabına alıtık olmıyanla
rın , ilk zamanlarda bununla 
rahat edemiyecekleri tabiidir. 

Bazen sendelenir, hele ha-
!r İı odalar ve sofalarda fazla

'-" kayılır, ayakta zait bir alet 
im iş gibi, insan onunla yürü
mesini şaşırırdı. 

İlk defa olarak, T opkapı sa 
rayında (Hırkai şerif) mera
simierinden birinde bulunuyor 
dum. 

O gün İçin ayağıma giy
mek mecburiyetinde kaldığım 
bu fotin - kaloş, yine ber mu
tat ayağımda yabancı duruyor, 
kolayca yürümeme vakit va
kit mani oluyordu. 

Onunla bir günlük zahme
te katlanmaktan başka biı- ça
re bulamıyordum. 

Hususile, Topkapı sarayı
nın bu daireleri ekseriyetle ze 
minleri hasır d<>feli olduğu 
için, o kalabalıkta, formalı, 
nişanlı vükela, rical, daveti 
zevatı marufe arasında, bu fo
tin kaloşun pek yaraşıksız bir 
yerde tutacak bir aksiliğile 
hasırlara doğnı kapanmaktan 
korkarak kemali ihtiyat ve iti 
na ile gıcır gıcır, ağır ağır yü
rüyordum! 

Bir aralık Hırkai şerifin 
mevdu ve mahfuz olduğu kü
çiik od<>.nın tam önüne gelmit
tim. İçerde önde imam, ar
kada bir saflık bir cemaat, he
men namaza başlamak üzere 
idiler. Bu oafı, başta Sultan 
Reşat olmak üzere bazı şeh
zadel~ı· ve birkaç vükela teş· 
kil ediyordu. 

Bilmem nasıl oldu, gi'ıya 
benim namaza iştirak etmek 
için kapıdan baktığımı zanne
den Sultan Reşat, derhal eli
le safın nihayetini işaret ede· 
rek namaza durmamı kasdet
ti . 

Ben de bu emrivaki kartı
sında derhal koşarak safın ni
hayetine durmamla beraber, 
cemaatin de namaza başlama
sı biı- oldu .. 

Fakat, bu tek sıradan iba
ret olan namaz safı, odanm 
darlığından dolayı pek kavisli 
yani hilal şeklinde bir vaziyet 
almıştı. O veçbileki, en bat 
ta duran ile safın en nihaye
tini teıkil eden ben, o hili.J 

Yazan: iZZET ZIYA 
şeklindeki kavisin iki ucunu 
tamamlamış oluyorduk .. 

Sure bitince, imam rükti et 
ti. Bütün safla beraber, ben 
de rükıl eder etmez, bilmem 
nasıl oldu, bu hareketimle be
raber, arkam çıkıntılı somaki 
bir mermerin keskin kenarı
na, (Kademi ıerif) in bulun
ğu köşeye şiddetle çarptı, ben 
gayri ihtiyari bir hareketi dafi 
aya tabi olarak, mahut fotin· 
le o hasırlı zemin üzerinde sür 
atli bir (Patinaj) seyrile ön
deki imamın omuz başma ka
dar gitmem bir oldu ... 

Vakıa, birden bu hareketi
min sebebini benden başka 
kimse anlıyarnadı ama, tek
rar yerime gelip te namaza de
vam ederken, saftakilerin gül
memek için, hissedilir derece
de sıkıntılı saniyeler geçirdik
lerini ben anlamıştım. 

Mevkiin gülmeye tahammü 
lü yoktu. Ben de, onlar gibi 
cebri nefsediyor, bir an evvel 
namazm hitamile oradan fırla
yıp gitmeği düşünüyordum .. 

Namaz bitince, bu gülünç 
harekete ne cevap verecektim! 

Zira, bu hareketim gizli ka 
lamaz, tevil de götünnez idi. 
Birden bire top ağzından çı
kan bir mermi: gibi, bir anda 
imamın yanma vardıktan son
ra geriye, safa avdet hareke
tim, namazdakilerin gözleri ö 
nünde vaki olmuştu! 

Namaz, niyaz, dua bitti. 
Cemaat, Hünkarı selamlıya
rak birer, birer odadan çıkıyor 
!ardı. Ben en nihayette idim. 
Tam Hünkarın önünden ge
çerken, beni durdurttu. De
minki hareketin sebebini sor
du. Ben vaziyeti, sebebini bir 
kelime ile anlatmağa mecbur 
oldum! 

Sultan Reıat, mevkiin kut
siyetine uynuyacak bir şekilde 
çok tannan bir kahkaha at
maktan kendisini alamadı, son 
ra vaizyetini topladı, çehresi
ne ciddi bir eda vermeğe uğ
raşarak şu sözü söyledi: 

- Seni imamın önüne ka
dar atar hareket kolunun ke
narı değil, arkandaki (Kade
mi şerif) in manevi darbesi
dir, önüne ardına bakmadan 
insanın namaza durması caiz 
değildir! 

Bu sözle, şimdi gülmek sı
rası bana gelmişti, kendimi 
dar tutarak sofaya fırladım! 

Eyhil - 337 
(Devamı var) 

Jj..., .... _ -
HARöCt HA~IE:RILIE:R fil'!R ·- 1 

.~ D.AA.•lf" ı"_ 
İngilterede intihabat başladı Dahiliye terfileri 

Misli görülmemiş bir hadise: 615 meb'usluk 
Terfi eden vali, kayma.kam, nüfus 

müdürleri, mektupçular 
için 1286 kişi müracaat etmiştir 

Komünistlerin 
Nümayişleri 

Kargaşahklar oldu 
nüfusça zayiat yok 
LONDRA, 27 A.A. - Lon

dra'yı kesif bir sis tabakası ört
müş olmasına rağmen münte
hipler daha sabahleyin saat 7 
den itibaren rey sandıkları ba
şına koşmakta idiler. 

İngiltere'nin tarihinde şim
diye kadar misli görülmemiş 
derecede bir ehemmiyeti haiz 
bulunan bu seferki intihabatta 
615 mebusluk için 1286 nam -
zet müracaat etmiştir. 

M. Snowden milli hüki'ımete 
kahir bir ekseriyet temini mak 
satile millete hitaben bir beyan 
name neşretmiştir. 

Her tarafta müntehiplerin 
intihap yerlerine kalabalık bir 
halde gelmekte oldukları bildi
rilmektedir. 

Dün akşam White Chapel'de 
400 kadar komünist enternas
yonal marşını söyledikleri hal
de bir takım kargaşalıklar çı· 
karmışlar ve müntehipleri itip 
kakmağa batlamışlardır. 

Bunun üzerine polisler ko
münistlerin üzerine sopalarla 
hücum mecburiyetinde kalmış· 
!ardır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Neticeler 
LONDRA, 26.A.A. - Umu

mi teşrii intihabat arifesinde 
şimdiye kadar 68 meb'usuıı İn· 
tihap edihrıit olduğunu hatır
latmak icap eder. Bunlardan 
49 u muhafazakar, 13 ü Libe
ral, ve 6 sı amele fırkasına men 
suptur. 

215 intihap dairesinde elde 
edilecek neticelerin Salı gecesi 
bildirileceği ve bu suretle umu 
mi temayül hakkında bir hü
küm vermek imkanı hasl olaca 
ğı zannedilmektedir. 

ltalya hariciye 
nazırının Ber

lindeki temasları 
BERLlN, 26 A.A. - M. 

Grandi, bu sabah Alman ve ec
nebi matbuatı mümessillerini 
kabul ederek kendilerine beya
natta bulunmuştur. Bu beyana
tın esaslı noktaları şunlardır: 

Berlin'i ziyaret ve Alman 
batvekiline ziyaretini iade eyle 
diğimden dolayı fevkalade 
memnunum. Bu mülakatların 
samimiyeti, İtalya ile Almanya 
arasında mevcut olan ve gitgi

1 Kıbrısta vaziyet 1 Washington ANKARA 27 (Telefonla) - Da
hiliye terfi listesini bildiriyorum: 

van, Hendek kaymakamı Agah, A· 
vanos kaymakamı Ragıp, Alaca kay 
makamı Necip, Karaağaç kaymaka 
ım .Kazım, Hakik kaymakamı Mu•· 
tafa, Şiran kaymakamı Zeki, Gergil 
kaymakamı Tayyar, Gervari kayına 
kamı Niyazi, Düzce kaymakaın. 
Necdet, Alaiye kaymakamı Saliır 
Beyler. 

1 •••• 

Londra ve Kahireden 
gelen haberler 

biribirini tutmuyor 
LONDRA, 26 A.A. - Kıb

rıs Adasındaki vaziyet gerginli 
ği hala muhafaza etmekte aldu 
ğundan hükumet Kahiı-e' den 
bir tayyare filos daha gönde
rilmesini istemiştir. 

Bilhassa büyük bir galeyan 
hüküm sürmekte olan Pafus'ta 
kadınlarla çocukların, ve İngi
liz tebaasının bir tecaviize uğ
raması ihtimalinin önüne geç
mek için lüzum görülen ihtiyat 
tedbirleri alınmıştır. 

Ortodoks serpiskoposu vali 
ile yaptığı bir mülakatta mev
kuflar salv.erilmediği takdirde 
süki'ın ve asayitin muhafazası 
hakkında teminat veremiyece· 
ğini söylemiştir. 

Diğer bir habere göre •. 
KAHİRE, 26 A.A. - Bu

gün Kıbrısta süki'ın hüküm sür 
mekte olduğu bildirilmiştir. 

Lefkoşa'ya bir kaç zırhlı oto 
mobil gönderildiğine dair bir 
şayia dolaşmaktadır. 

Japonya ve Çin 
Japonya yeni bir be

yanname neşretti 
TOKYO, 26 A.A. - Reuter 

Ajansına bildirildiğine göre Ja 
ponya hüki'ımeti, bu akşam bir 
beyanname neşrederek askerle 
rini Mançuri'den çekmeden ev
vel Çin tarafından esas itibari
le kabul edilmesini zaruri telik 
ki eylediği beş esaslı noktayı 
açıkca izi.h etmiştir. 

Evveke M. Briand ile M. 
Stimsonla mahrem surette bil
dirilmiş plan bu beş esaslı nok
tanın şunlar olduğu söylenmek 
tedir: 

1 - JapoDY\ ile Çin müte
kabil mülki tamamiyetlerinin 
teminatı obrıak üzere biribirle
rine mütekabil ademi tecavüz 
vadinde bulunacaklardır; 

2 - Boykotaj da dahil oldu 
ğu halde Japon aleyhtarı hissi
yatın tezahüratı menedilecek
tir; 

3 - Japonların can ve mal • 
larmın emniyeti hakkında te
minat verilecektir; 

Mülakatları 
1.\1. Lava] Fransaya dö
nüyor, netice ne oldu? 

Dördüncü sınıf valilikten üçüncü 
sınıf valiliğe terfi edenler .. 

Afyon valisi Fevzi, Güinüşhane 
valisi Ethem, Cebelibereket valisi 
Ziya Beyler. 

NEVYORK, 27 A.A. - M. Beşinci sınılt3n dördüııcü sınıfa O çüncü snrf nüfus müdürlüğündeu 
Lava) New - Y orktaki Fransız terfi edenler 

ikinci sınıfa terfi edenler 
ticaret odasının verdiği akşam Aksaray valisi Yusuf Ziya, Bor. 
ziyafetinde söylediği nutukta dur valisi Hazım, Siirt valisi Fahri, Trabzon nüfus müdürü Şevki B 
bilhassa demiştir ki: Maraş valisi Bekir Sami, Şebinkara- Dördüncüden üçüncü smıfa terfi 

"Ehemmiyetli bir vazifeyi hisar valisi Ali Hikmet Beyler, edenler 

yerine getirmiş ' bulunuyorum. ı İkinci sınıftan birinci sınıf kayma- Kırşehir nüfus müdürü Mehmet 
Aile ocaklarını sefaletten, me- 1 kamlığa terfi edenler.. Sait, Ordu nüfus müdürü Liitfi 8 
deniyetimizi maruz kaldığı teh Şile Kaymakamı Hüseyin Ihsan, !er. 
likelerden korumağa çalışmak Buladan kaymakamı Mehmet Cemal, Kıdemlerine birer sene zanımolunaı ı 
lazım gelir. Sarfettiğimiz gay· Karacasu kaymakamı Halit İzzet, valiler 
retler neticesiz kalmamıştır.Bir ' Eğrid?' kaymakamı Ahmet Rüştü, Elaziz valisi Nizaınettin, Afyo• 
birimizi daha iyi tanımak yolu :~ahfıye kar"akkn Abm,;;: Tetvfik,K" valisi Fevzi, Kars valisi Cevdet, 

.. _ • 1 A t k gaz an ayma amı me e- Van valisi Mithat Beyler. nu ogrenmış o uyoruz. r ı mal, Güre kaymakamı Ahmet Fehmi 
kim oldµğumuzu, ne istediği, NeYşehir kaymakamı Necip, Daday Kaymakamlar 
mizi Amerikanın bizden ve bi- kaymakamı Ali Zarifi Beyler. Karacabey kaymakamı Taceddio, 
zim Amerika'dan ne bekliye- Ü~üııcü sınıftan ikinci sınıfa terfi Çoruh kaymakamı Sırrı, Çah kay· 
bileceğimizi anlamış ve öğren- edenler. makamı Huan Sırrı, Mazkiirt kay• 

makamı Ali Rıza, Genç kaymakamı 
miş bulunuyoruz. Tavas kaymakamı Mehmet Emin Vahip, Katharman kaymakamı Ha· 

/ngiliz Jinuı Dadya kaymakamı Muzaffer, Bucak mi, Şirvan kaymakamı Zeki, ŞatJB' 
kaymakamı Hazım, Hınıs kay- kaymakamı Dilaver Beyler. 

VAŞİNGTON, 27 A.A. - makamı Nuri, Islahiye kaymakamı 
İngiliz liraımım istikrar ettiril- Şefik, Emet kaymakamı Naznn, Ha 
mesi meselesinin M. Hoover ile cıköy kaymakamı Akif, Çeıme kay
M. Lava! arasında müzakere e- makamı Ihsan, Seydi§ehir kaymaka-

Mektupçu/ar 

Amasya mektupçusu Necati, Vaıı 
mektupçusu Sadeddin, Tevfik (Mut) 
Beyler. 

Nüfus müdürleri 
mı Fikri, Anderin kaymakamı Ferit, 

dilen başlıca mevzulardan biri- Ayvacık kaymakamı Hikmet, Ilgın 
ni teşkil ettiği haber alınmıştır. kaymakamı Fikri, Tirebolu kayma-

Reuter Ajansının salahiyet- kamı Tevfik, Gebze kaymakamı Rıd 
Ulvi (Kars), Mithat (Sivas), iz 1 zet (Muı) Hasan (Hakari) Seyir 

tar addedilebilecek membalar
dan aldığı mallimata göre ban
kaların yüksek memurları lngi 
liz lirasının bütün dünyada 
kambiyo vasıtası olarak kalma 
sı lüzumunda ittifak etmişler
dir. 

Avdet 
NEVYORK, 27 A.A. - M. 

Lava) Fransa'ya dönmek üzere 
saat birde İlle de F rance vapu
runa binmiştir. 

Yugoslavya bir 
Nota verdi 
Nota Bulgaristan hü
kumetine verilmiştir 

SOFY A, 26 A.A. - Başve
kil M. Mouchanoff çeteler ta
rafından son altı ay zarfında 
Yugoslavya erazisine yap•lan 
akınları şayan bir notanın Yu -
goslavya sefiri tarafından Bul
gar hüki'ımetine verildiğini söy 
lemiıtir. 

Bu notadan çetelerin Bulgar 

Recep Bey Gediz' de 
Fırka umumi katibi Gediz' d~ 

hararetle istikbal edildi 

,. 
• 
li 

GEDİZ, 26 (Milliyet) - Cumhuriyet Halk Fırkası Katibi 0 

umumisi Recep Bey ile beraberlerindeki meb'uslarımızdan İbra
him ve Hakkı ve valimiz Nusret ve İlhami Beyler dün şehrimize 
gelmişlerdir. Kendileri fırka erkanı halk ve gençler ve cemiyet
ler tarafından otomobillerle kazaya 30 kilometre mesafede İlıca 
mevkiinde istikbal edilmişler Ye çoşkun tazahuratla karşılanmış· (İ 
!ardır. Saat yedıde fırka binası salonunda Gediz halkı ile uzun ve ~, 
çok samimi bir surette konuşmuşlar ve ayrı ayrı halkın hatırla
rını sormuşlardır. Saat 9,30 ta alkışlar arasında salonu terkede
rek :..elediye reisi Emin Beyin hanesini teşrif etmişlerdir. Halk ~ 
fıı·kası tarafmddn gece şenlikler tertip edilmiştir. Geceyi burada ~ 
geçiren misafirlerimiz sabahleyin halkın coşkun alkışları arasın
da Emede müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Heyeti vekile İsmet Pş. nın köşkünde toplandı 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Heyeti vekile bugün öğleder 

sonra İsmet Paşanın köşkünde içtima etmiştir. 

=~~::::!~el~:ek~~g:~~~;:i Ticaret ve Sanayi odası kongre-
i:;ric:J::~i ~~~::0~~:.1e8:~ sinde encümenlerin tetkikatı 
mek niyetinde bulunuyormuş. • . 

-----~~~~-~~~-=-""'--==~~~~--~~--~---....""'!~--~~! 1 de daha sıkı bir şekil alan leş· 

4 - Japon sermayesi ile in -
ta edilmiı olan şimendiferlerin 
bedeli olarak tediyatta bulunu. 
lacak ve Mançuri'de bir ıimen
difer intası için mevcut olan iti 
laflar tanıtacaktır. 

Mouchanoff sözde çetelerin ANKARA, 27 A.A. -Tıcaret odaları umumi kougreai en· 
yatağı Bulgar ;razisinde bulun cümenlerini seçmiştir: . -

hüınü kabulün yan11nı gösterebilir. 
sek kendimizi bahtiyar addederiz.,. 

Bundan sonra Türk sporcuları 
Yunanlı arkadatları terefine üç defa 
Şa .. Şa .. Şa .. diye bağırdslar. Sonra 
gardan çıkıldı ve misafirler otomo
billerle Hidiviyal Palasa cittiler ikin 
ci kafile bugün 10,S ela Daçya va· 
puru ile şehrimize geleceklerdir. 

San antrenman 
Dün muhtelit talmn son uıtrene 

mansnı Pera klübü ile yapımıtır. 

Ancak bütün oyuncular gelmediği i
çin tam takım çıkrnarnıtbr. Zaten 
maç1n geç batlanması haftaymların 
yanmfar saat oynanmaırru icap etti 
riyordu. Neticede muhtelit 1 • 2 ile 
galip geldi. Cuma günü Yunanlılara 
çıkacak takını ağlebi ihtimal şu ıe
kilde olacaktır: 

.ı\vni 
Bürhan Vahi 

Cevat Mithat Reıat 
Niyazi, Z. Kemal, Zeki, Fikret, Rebü 

Eğer cumaya kadar Nihat iyi 
,ıursa o zaman Nihat yerine girecek 
ıe Mithat müdafaada rol alacaktır. 

*** 
Beşiktaş kulübü 
protesto ediyor 

Verilen malUmata nazaran Olim
lİyakos, Panatinaikos ve Enasiı 
muhtelit; müsabakalarında Beşiktaş 
klübıi bertaraf edilmiştir. Beşiktaş 
klübünün Galatasaray ve Fe-
nerbahçe klüpleri tarafından 
bertaraf edilmesi evvelce Yu
n.anistanda aktedilen mukavelename
ye iatinaden maddi, mi.nevi tazmi
nat talebile bugün Beyoğlu katibi 

adilliğine müracaat ederek protesto 
edil&eeği haber veı·ilmi~tir. 

*** 
Ankara Futbol heyetinden: 

30-10-931 cuma günü ıcra 
edilecek lik maçları. 

İstiklal sahasında: 
Gençler Birliği • fmalitı bar 

biye saat 15 de hakem Kamil 
Bey. 

Cebeci sahasında: 
Altınordu - Gençler Birliği 

maçı Hikem; Aptuş Bey. 
•••••• 1 

Yunanistan kredi 
ile buğday abyor 

ATINA, 26 (A.A.) - Yunanis
tan, buğdayını hariçten getirmek 
mecburiyetindedir. Bu vaziyet Yuna 
nistanı her ••ne harice fazla mikclar
da kambiyo çıkarmak mecburiyetine 
ilka ebnektedir. 

Hükümet, iki üç senelik istilıliki 
temin etmeğe kafi mikdarda buğda
yı kredi ile Yunanistana vermek i
çin Ruıyanm ve diğer memleketle -
rin yapmış oldukları teklifleri tet
kik etmittir. Tediyat için Yunanis
tana beş senelik bir vade verilecek-
tir. Bu tekliflerin iki faidesi şudur: 

Evvela buğday satın almak için 
kambiyo çıkarılmayacaktır. Saniyen, 
bu buğdaym müstehliklere satılma
sı ile ele geçecek para Mekedonya
nın vasi arazisini ziraate salih bir 
hale getirmek için girişilecek büyük 
işlere tahsis edilecek ve bu suretle 
ınemleketin yeni servet membaları
nın iıletilmesine imkô.n hasıl olacak
tır. 

riki mesai için teminat teşkil 
etmektedir. Bu teşriki mesai, 
yalnız Avrupa'nın değil belki 
cihanın bütün milletlerinin ve 
bütün devletlerinin tetriki me
saisi için elzem olan bir unsur
dur. 

Eğer medeniyetimizin ma
sun kalınası matlup ise ve eğer 
çocuklarımıza sulh içinde par
lak ve müreffeh bir istikbal ha
zırlamak istiyorsak, mesaimiz 
evvel beevvel teslihat meselesi
ne ve yakında toplanacak olan 
tahdidi teslihat umumi konfe
ransının elde edebileceği neti
celere matuf olmalıdır. 
M. G,.andi mareşal Hinden· 

bourg ile görüştü 
BERLlN, 26 A.A. - M. 

Grandi, saat 11 de refakatinde 
baron Orsini ve Alman sefareti 
katiplerinden M. Thosen oldu
ğu halde reisicumhurun nezdi. 
ne gitmiştir. 

30 dakika devam eden• müli 
kat esnasında başvekalet müs
teşarı M. Weissner hazır bulun 
muştur. 

Sana Souci'yi ve Potsdam'ı 
ziyarete gitmek üzere saraydan 
çıkan M. Grandi'yi halk faşist
vari selamlamıştır. 

İngiltere kırah döndü 
LONDRA, 26 (A.A.) - San

dringham'dan avdet eden kral, sa
at 12.30 da buraya muvasalat etmiş 
tir. 

5 - Mançuri'de Japonlar ta 
rafından iltizam edilmiı olan e
razi meselesi de dahil olduğu 
halde muahedeler mucibince 
mevcut olan haklar kabul ve 
teslim olunacaktır. 

Mançuride hadiseler 
TOKYO, 26 A.A. - Sou -

Sing - Kai • Taonan hattı Üze
rinde tre~lere ve istasyonlara 
karşı yapılmakta olan taarruz
ların artması üzerine Mukden'
deki umumi Japon karargahı, 
bu demiryollarını himaye et
mek için başlıca istasyonlara 
kuvvet göndermek mecburiye
tinde kalmış olduğunu bildir
mi9tir. -------
Yunan zırhlısı karaya 

oturdu 
ATINA 26 (A.A.) - Yunan Re 

isicumhuru M. Zaimisi Seliniğe g().. 

türmekte olan zırnh Selanik körfezi 
nin metbalinde karaya oturmutlur. 
M. Zaimis bir kruvazöre binerek 
yoluna devam etmiş ve saat 10 da 
Seliiniğe varmııtrr. 

İspanya - İtalya arasın
da müzakereler 

-MADRIT, 2 6(A.A.) - Harici 
ye Nezareti ispanya ile ltalya ara
sında bir müddet evvel başlayıp ge· 
çen nisanda inkıtaa uğrayan ticaret 
müzakerelerine yeniden başlandığı -
nı haber vermiştir -

d - hakkınd y l ı 1 - Hububat encümenı; 2 - Umum magazalar encümeni; 
ugu a ugos avya se- 1 3 İh . d' · b !mil ı · d 

f. · t fınd k" 1 'dd" - racat kre tsı ve eyne e tıcaret o asma ittirak encü-
ırı ara an va ı o an ı ıa- . 4 Tif ik ·· · " M kal dded ek B 1 . . mem; - t encumenı; " - mta ar odalarınca ittihu 

ydı reS er .. u gar er~ısın-1 olunan mukarrerattan kongrede müzakeresi lazım gelen mevad-
en ırp erazısıne geçm.ege ye d k'k f "k k .. • 

t ı . b h tak" t b ı tel ı · ve te n etme uzere temennıyat encümeni 
enen erın u usus ı eşe - E ·· 1 b ·· d · "b f ı· · 

bü 1 · · B 1 1 ncumen er ugun en ıti aren aa ıyete ba,Jamıılardır Tev 
ı ennın u gar memur arı d. J . s- • 

taraftı:ıdan akamete uğradıldığı ı o.unan mesaıl encümenlerde tetkikolunduktan sonra mukarre 
nı beyan ve hududu muhafaza rat İ~~ihazı için heyeti umumiyeye sevkedilecektir. 

ve himaye için Bulgar hüki'ıme 
tince tedbirler aiındığım ve el' -
an da alınmakta bulunduğunu 
ilave eylemiştir. 

Bulgar kıra! ve kırali
çesinin izdivaçlannın 

yıl dödümü 
PlSO, 27 (A.A.) - Bulgar Kral 

ve Kraliçesi, izdivaçlarının yıldönü
münü hususi bir surette tesi't etmiş 
!erdir. 

Takas müessesi 
PARIS 26 (A.A.) - Ticaret ne

zareti neırettiği bir tebliğde ecnebi 
para11nın mürakabeye tabi tutulma· 
sı usulünün teessüs ettiği memleket 
lerde ihracat tacirlerinin menfaatleri 
ni koruyacak hir ıekilde bir Takas 
sandığı teşkili meselesinin tetkik e 
dildiği bildirilmiıtir. 

Seyahat ajansları kon
gresi taplanıyor 

ROMA, 27 (A.A.) - Beynelmi 
le! seyyahat aajnsları federasyonu, 
teırinisaninin dokuzundan on doku
zuna kadaı· Trabluıta meb'us M. Su 
vich'in himayesinde ve Mareşal Ba
deglid'in fahri riyasetinde 12 inci 
kongresini aktedeceğini gazeteler 
haber vermektedir. Kongreye 34 mil 
lelin murahhasları iıtirak edecektir. 

Korkunç bir aile faciası 
NEVYORK 27 (A.A.) Bir çiftlik sahibi tecennün ederek aile 

sinden beş ki,iyi öldürmüştür. Sonra 11 yaşındaki kızı ile birlikte 
ormana kaçmıştır. 

İzmir izcileri dün Ankaraya gittiler 
fZMfR, 27 (A.A.) - Cumhuriyet bayramında yapılacak ge

çit resmine iştirak için şehrimiz Erkek Muallim mektebi ilt 
Erkek lisesi izcilerinden yüz kişilik bir grup Ankaraya gtmitler· 
dir. 

Madrit işsizleri nüma
yiş yaptılar 

MADRIT, 26 (A.A.) - Takri
ben 300 amele bu sabah tehrin baş
lıca caddelerini dolaşarak iş istenıiş
le.-dir. Nümayiıçiler, mesai nezareti 
ne doğru teveccüh etmişlerdir. 

N ümayiıçiler Başvekili görmek Ü 
:zere Baş\'eki.let dairesine girmişler
se de mumaileyh, heyeti kabul ede
memiştir. 

Havada bir nıüsademe 
LONDRA, 26 (A.A.) - Leiceı 

ter Slıire' da Tidworth civarında iki 
askeri tayyare uçuş esnasında çarpşı 
mışlardır. Tayyarelerden birinin ma 
kinisti paraşiitle aağ ve salim yere 
inmişti~ 

1 
Graf Zeppelin'in yeni 

seferi 
FUNCHAL, 26 (A.A.) - Grai 

Zeppelin saat 10 da Madere adalat• 
üzerinden geçmiıtir. 

Vahabilerin birtecavüzÜ 
AMMAN, 27 (A.A.) - lsliJll 

dinini kabul etmiş ve Ali Ahmet is
ınini almış olan Danimarka'lı maruf 
gazetecilerden Knudhelmbo hir aY 
evvel haç maksadile deve sırtında ,,. 
!arak Mekkeye gittiği sırada Vaiıı'' 
bilere mensup bir kabile efradı ta,.. 
fından öldürülmüştür. Vahabilerio 
kendisini bir casus addettikleri ya· 
hut gel'çekten müslüman olmuş rıa
zarile bokmadıkları 7•nne.ıam~kte-
dir. 
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mukavel . inhisarında • 
l 
Ekonomi 

Bu seneki istihsala
A· 
ay 

ka 
tımız nedir? 

icareti hariciye ofisimiz ihracat 
maddelerimizin bu 

en eki rekolte miktarını tesbit etti 
B 

İhracat ofisi baılıca ihracat 
1-ddelerimizin bu seneki rekol 
'llıiktarını tesbit eden çok kıy 

et ~etli bir istatistik tertip etmif 
B il, 

; 

Bu istatistiğe nazaran 1931 
1 •'ııeaj ba,lıca ihraç ~yasının 

'kolte miktarı ıudur: 
Fındık: 160,000 çuval iç. 
Üzüm: 31, ton. 
İncir: 3500 - 4000 sandık. 
l'ütün: 40 - 45,000 ton. 

1 'Yapağı: Tekmil mahsul 
~·OOo ton piyasaya arzedile
"k ıniktar 40 - 50,000 balya. 
liftik: 40 - 50,000 balya. 
Pamuk: Adana mmtaka11 
~ bin balya, İzmir mıntakası 

•OOo balyadır. 
Vaziyette salah 

1 lıterlinin sukutu Romanya'· 

1~ hububat ihracatını sekteye 
&ratrnııtır. 

, .. Şiındi Köstence limanına 
j~nde 30 - 40 vagon gelmekte
_.'.r ki normal vasatirun pek 
·~~·ı bir kısmının teşkil etmek 
'dir 

Gelen malumata nazaran son 
~fta zarfında Amerikada'da 
·~bubat piyasasında müsait bir 
~lt:ayül görülmektedir. Bu se
'h Amerika stoklarının 34 mil 
oıı ve komada stoklarının ya
ııı milyon buasso eksilmiş ol
asından ileri gelmektedir. 

Buı~aristanda sıkıntı 
. Bulgar milli bankasının ta-

111> ettiği döviz siyaseti ticari 
ehafilde ıikayetler uyandır
~ktadır. 

~~İlli bankanın milli paranın 
llıayesi maksadile tüccara is
~iği dövizi vermekten istin-
f ettiği anlatılmaktadır. 

0. Bu vaziyet piyasada büyük t ııkınti husule getirmiş ve 
ı.~l~ar tacirlerinin bir çok ec
;~ tacirlerle yaptıkları muka 
,e eleri feshe mecbur kalmıt
I tdır. Bu cihet bizi de yakın
·~ alakadar etmiıtir . 

F ransanın umumi 
ihracab 

ı ~· Fransanın 1931 senesi umu 
l ticaret vaziyeti şudur: 

1931 ilk dokuz ayında Fran 
'nın ithalitı 23 kusur milyar 

Cumhuriyet 
~ayramı .. 
Darülfünun talebesi 

sreçit resmine 
tıasıl iştirak edecek? 

i :.!9 teşrinievver Cumhuriyet 
1~ramm~a şehrim~zde Y8:~ıl~
~ ınerasım ve geçıt resmı ıçm 

tün hazırlıklar ikmal edilmiş 
~· Beyazıtta Darülfünun önün 
liı Yapılmakta olan tribün ve 

tsünün inşası hitam bulmuı
~b· Cumhuriyet bayramı müna 

etile resmi geçide ilk mek
;ıı talebesi iştirak etmiyecek 
~~Ün mekteplerde toplanılarak 
r qallimler tarafından kendile
ı'~e Cumhuriyet hakkında fay 
~lı bilgiler verilecektir. Tale
~- •ınıflarını süslemeğe başla-
111ardır. 

ı; Darülfünun resmi geçide iş
t~k için fevkalade hazırlanmış 
· Resmi geçitte talebe yeni 
lltırılan kasket!erle gececek
dir. Her fakülte taleb~sinin 
•keti ayrı bir renktedir. 

Büyük bir tak .. 

li l:.rmeni heyeti mütevelliye
,, tarafından, Cumhuriyet bay 
~~ı münasebetile Beyoğlunda 
ııı 1klal caddesinde bir tak vü-

dC! getirilmiatir. 

frank, ihracatı kezalik 23 kü
sur milyar franktır. 

Geçen senenin ayni müdde
tindeki ithalat 39 ve ihracat 32 
milyar küsur franktı. 

Bu vaziyete nazaran Fran· 
sanın umumi ihracatı gittikçe 
daralmaktadır. 

Kredi ile pamuk .. 
Ofise gelen malii.mata naza 

ran elyevm Nevyork'ta bulu
nan Macar milli bankası müdü 
rü Amerikadan kredi ile 60000 
balya pamuk mubayaası için 
müzakerede bulunmuştur. Ta
lep olunan kredi 3 milyon do· 
lar olup üç senede tesviye edile 
cektir. 

Macar milli bankası Ameri
ka' dan mubayaa ettiği pamuk
ları iplik fabrikalarına satacak 
ve satı,tan hasıl olan para ile 
Macar hükii.metine yeniden a· 
vanslarda bulunacaktır. 

Tü::ün işi 
ihracat ofisi idare komitesi 

cumartesi günü bir içtima ya
parak tütün satışlarındaki buh
ran ve fiat tenezzülü etrafında 
görüıecektir. Bu içtimaa bazı 
tütün tacirleri de ittirak ede
cektir. 

Zonguldakta bir 
fabrika 

Zonguldakta bir kömür tah 
lilat fabrikası açılması için tet
kikat yapılmaktadır. 

Fabrika benzin, naftalin, li
zol v. s. istihsal edecektir. 

Kambiyo Borsası 
lsterlln 829,50 Kuron 16,03 

- 1. 
Dolar 0,47,50 Şlllnıı; 8,58,25 

frank 12,06 Pezeta 5,41,90 

Liret 9,20 Ray,marlı: 2,01 

frank B. 3,40,37 Zloti - . 
Drahmi 37,65 Peaıı;a 2,80 

frank 1. 2,42,56 Ley 79,45 

LeY& 62,54 Dinar 26,71 

Florin l,17,37r'!0 Çervoneç 

Borsa { Altın Mecidiye 
harici Bank.not 

Esham ve Tahvilitın 
lstllı:ruı dahili 
Düyunu muvahhlde 
ikramiyeli Demlryotıarı 

Japon 
Parası 

937 
51 

272 

nevi 
98,50 
49.25 
2,85 

"Yen,, Türk Borsasına 
kabul 

edilecek mi? 
Japon parası "Yen" in bor

samıza kote edilmesi etrafmda 
Borsa komiserliği tarafından 
tetkikat yapdmağa başlanmış
tır. 

Evvelce yazdığımız veçhile 
Japonya ile ticari münasebatt
ıruzın inkişafı bu para ile fazla 
muamele yapılmasını zaruri 
kılmaktadır. 

Dün bu hususta kendisile 
görü'en bir muharririmize Bor 
sa komiseri Adil Bey demiştir 
ki: 

- Japonya ile ticari münase 
batmuzın inkisafı üzerine 
"Yen" in borsay·a kabulü hak
kında tetkiJı:at yapmaktayız. 

"Yen" in bizim hür olabildi 
ğimiz Londra ve Paris borsala
rına kote olmadığı anlaşılmak- 1 

tadır. Maamafih tetkikat hi-
tam bulmaıruştır." 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

Yarın akşam saat 8,30 da radyo
da Selim Sırrı Bey 4 ı İnci konferan
sını v~recektir.: Mevzu "Muvaffak1 
yetin meıru yolları!" dır. 

yenı 
J lnhisarlarda 

.1 Tütün işi 
Başlıyor 

Kooperatifçilik cemi
yetinin beyannamesi •. 

Umum müdür yeni 
mukaveleler ve 

mübayaat için ne diyor? 
Tütün inhisar idaresi §İmali Ame 

Cemiyet; bu teşekkülü ve faide
lerini izah ediyor 

rikada Türk finnasile sigara fabrika . Türk kooperati_'ç~ cemi~eti bir 
aı açacak sermayedar grupu ile ta- ~zahname ?etretmış~ır.. C~mıyet. bu 
mamen mutabık kalmış ve bu husus ızaJ:!"'!"es'.n de ezcumle d~.Y~~ kı: 
taki mukaveleyi Maliye vekaletine Bı.~lca~ ay evvel Da.ru~~u~d~ 
göndermiıtir. inhisar umumi müdü-ı t';lekk:ıl eden . koopera~ifçilıgı. il~ı 
rü Behçet Bey bu huıuata bir mu- h~. ıur~tte tetkık ~e tamim ~':""yetı, 
harririmize atideki malUmatı vermiş mudcrrıs ve mttallımlerden, ılim men 
tir: supplarmdan bir çcklarının alakası

- Ankaradan aldığımız malUmat 
vekaletçe gerek bu mukavelenin, ge 
rek lngiltere sigara mamulatmuzı 
satmak için yaptığımız mukav.elenin 
tasvip edildiği m<>dcezindedir. lngil· 
terede satılmak üzere inhisar mamu
latından ilk eipariş şimdiden yapd
mıştır. Bu aatış mukavelesi 10 sene
lik, §İmali Amerikada açılacak fabti 
ka ınukavelesi ise 15 seneliktir. Bu 
fahrika bir sene sonra yapıimıt ola
caktır. lngiltere mamul.'.it gümrük 
resminin arttığı takdirde orada da 
bir fabrika tesisi muhtemeldir. Suri
yedeki fabrika Türk finnasile imala 
ta ba~lamııtır ve itleri iyidir. lsviç
re fabrikaaı da faaliyete geçmiştir. 
Mısır ve Belçikada açı!acak fabrika
lann müzakeratı bitmek üzeredir. 
l'elemenk ve lsveçle de muhabere ha 
!indeyiz. Irak fabrikası kütat hazır
lıklarım yapıyor. Kanaviçe ve san 
çuval, yapmak için Hindistandan ge 
tirdiğimiz jüt tohumları tecrübesi 
iyi netice verdi. Yakında burada mu 
kavemet tecrübelerini de yapacağız
Bunlar muvaffak.ıyelle neticclend:k
ten sonra jüt ziraatini Adanada ta
mim ettireçeğiz ve fabrika açmağa 
çalışacağız. Bununla beraber bir ip 
fabrikası da yapılıruuı muhtemeldiı .. 
Memleketimizin senelik kanaviçe ve 
çuval sarfiyatı 7 milyon liraya baliğ 
olmaktadır. Fabrikanın açılması bu 
paraların memlekette kalmasını te
min edecektiı·. Arlanada yetiştirdiği
miz jüro yaprak tütünlerinin tecrü
beleri marttan ~onra Avrupadan ge~ 
lecek olan mutahassıılarrmız tarafın 

nı celbetmiştir. Büyük Gazinin lz
m~rd~ki nutkundan sonra her tarafta 
kocperatifler hakkında faaliyet baş
lamı~t:r. Cemiyet o sözlerden aldığı 
ilham üzerine Darülfünunda tesck
kül etm;ştir. Diğer iktısadi cemiyet
ler ve te,;ekküller de o vakte kadar 
ihmal ettikleri k':>Operatifçiliği faali
yet prcır:·amlarına koymuılardır. 

Büyük hala.lwrm küçük bir işa
retile uya!lan bu alika memleketi
mizde gittikçe büyüyecek ve vatan
da§lımn halaıkarın irfadına ne ka
dar bağlı ve aaclık olduğunu göste
recektir. 

Zirai kredi ve istihııal (satı;, mal
zeme tedariki) kooperatiflerine ver
diğimiz bu ehemmiyet, netice itiba
rile istihlaki de tanzim etmek gaye 
sini ihtiva eder. 

Zirai kredi h•'<kınd:ı old"ğu gibi 
sanayi kred.iıi itlerini tanziın edecek 
lıir kanuna ihtiyaç vardır. 

Kooperatiflerin buP.üokü ehemmi 
yeti har,:ıten to:ıra nnla~ılabiln:öştir. 

Bundan dolayıdır ki cemiyet 
mektep koopeı·atiflerinin 'intiıarına 
çalışacaktır. Aynı zamanda vatan
<laşlar arasındaki tesanüdü de hazır
layacak olan bu kooperatiflerin zira 
at ve şehir mıntakalanna göre, bil- ı 
hassa ilk ve orta mekteplerde mele-

Apandisit 
Teşhisi 

dan yapılacak ve yerli püro vücu<le ı R 1 ·ı 
getirilecektir. Yaprak tülün ziraati- ontgen e teşhis kabı 
nin tahd;di ve tütünlerin g.ıyet iyi ı ' 
işlenmesi lüzumu kat'isi hakkında o.uyor mu ? 
bir raporla vekalete maruzatta buiu 1 .. . . . 
nacağız. Mevzü ve mınlakavi tahdit T urk Tıp cemıyetı heyptı U· 

lazımdır. iyi tütün yeıittırmeyen I mumiyesi dün akşam saat on 
mıntakalarda tütıin zir~ati menedil- k' d B • ı d k' · t 
mektedir.,, se az e C}'Og Un a rl Cemıye 

Behçet Bey lz:nirin son tütün va 
ziyetile yakından nlakadar olan inhi 
sar idaresinin mahallinden vaziyeti 
sorffuğunu söylemiş ve ŞU'lları iliıve 
etıniıtir: 

merhezin<!e haftahk ilk ilmi iç
timamı aktetmiştir. 

Bu içtimada bilhassa apan
disitin Röntkenle teşhisi mese 
lesi mevzuu bah~olmuş ve çok 
hararetli münakaşalar cereyan 

- inhisar idaresi bir aya kadar 
memleketin bütün tütün mrntakala
rmda ye.-,.i tiitün ınahsul;ltoıadan mü
bayaata baılayacaktır. İıtihzaratla etmiştir. 
meşgulüz. Merhun tütünlerin müha-
yaasma devam ediyoruz. Henüz mü J Röntken mütehassıs! mual
racaat etmeyenler varılır. Son ola- ı· K' N · B teklif etf •· 
rak biray mühlet verdik. Bu müddet ım azım urı : ıgı 
zarfında mübayaatr bitireceğiz.,, usul kabul ve tatbık olunduğu 

---.• uu • ' takdirde apandisit vak'alarının 

Vali Bey geliyor 
Ankaraya giderek bilhassa bele

diyeye ait İ§ler hakkında vcklletler 
ile !~masta bulunan Vali ve Beledi
ye Reisi Muhiddin Bey bugün Anka 
radan tehrimize gelecektir. 

Gazi Hz. nin Bursa
daki heykelleıi 

Röntkenle yüzde seksen kadar 
teşhisi kabil olacağını beyan 
etmiştir. 

Bu yenj teşhis usulünün tat 
bik saha~ına çıkarılması ve ne
ticeye göre tamimi cihetine gi. 
dilmesi tekarrür etmiştir. Dün 
kü içtimada nadir ve şayanı 

dikkat ::nuhtelif tıp vakah•ı da 

he Gk azl_i 'kmHazl redt~leri~ti'?' .~urs~daki 1 heyeti umt•<:ıiyeye göstcri!miş 
y e ı ı a e ı mı§ r. u·.o.aaru- ve~ 

tep müzeleri kitaphaneleri, ilmi mı 
ve edevat temini., bedeni terbiye, mu 
siki, gençlik ve tiyatro eğlenceleri 
tertibi gibi ameli terbiye cemiyetle .. 
ri t8.!lmmümünü ehemmiyetle takip 
edecektir. 

AUieddin Cemil Begin 
izahı .. 

Cemiyet katibi umumisi ve lstan 
bul meh'usu Alaeddin Cemil Bey de 
bu hususta ezcümle demittir ki: 

-''Kooperatif meseleleri başlangıç 
ta bazı yanlrşl.ıklara meydan açabi
ı;,., Hattiı, geçenlerde muallimler bir 
liği rei$İ Hamit Bey anlatıyordu. 
Kendisine eksper tanıdığı iki zat 
l'ransız ı müellifi (Profil) (ilk mek 
teplerde kooperasyon) kitabmın bah 
settiği şeyin kooperatif olmadığı, zi 
ra bunlarda geri venne bulunmadığı 
nı söylemişlerdir. Kendisi daha ilk 
zamanlar huna inanmıştı. Halbuki, 
(Beynelmilel kooperatif ittihadı) 
kooperatiflerde geri verilecek kıs
mın hazan kamilen terbiye ve tesa
nüt işlerine hasredilmesini kabul et 
miştir. Keza, Akhisarda mektep ko
operatifleri yapılmıı, çocuklara sayii 
amelin •ermayeye kalbi öğretiliyor
muş? Halbuki; amele kooperatifleri 
bütün dünyada muvaffak olrnamq
lardır. Bunun yerine, çocuklara zira 
at kooperatiflerini öğretmek, o mu
hit için daha iyi olurdu. Hüli.aa, be
yannameıniz ihtiva ettiği açıldık ve 
sarahat ile bu gibi yanlı,lıldann ö
nüne geçilebilirse vazifesini görmüş 
olacaktır.,, 

Bono 
Tevziatı 

Neden şikayet edili
yor, ne isteniyor? 
Dün gayrimübadillerden sı

rasında müracaat etmemişlere 
bono tevziatına devam edilmit 
tir. 

Takdiri kıymet komisyonu 
vaziyeti;Maliye vekaletine bil
dirmiş ve henüz istihkakını al
mıyanları bir kaç gün zarfında 
bonolarını almağa davet etmiş 
tir. 

Şimdiye kadar tevzi edilen 
bonoların yazılı kıymeti 4 mil
yon lirayı mütecavizdir. 

Sırasmda gelmiyen gayri· 
mübadillere ait tevziatın bir iki 
hafta zarfında bitirilmesi bu 
müddet içinde takdiri kıymet 
muamelesi bitecek olan gayri 
mübadillere de bonolarının ve
rilmesi müteakiben emlak mu
zayedelerine başlanma11 muh
temeldir. Dün bazı gayri müba 
diller komisyona müracaat ede 
rek çok müşkül vaziyette ol
duklarını bildirerek şikayette 
bulunmuşlardır. Vaki teıebbüı 
ve müracaatlara henüz cevap 
gelmemi§tir. Bugün de sınsın
da glmemiş olan gayri müba
dillere bono tevziatına devam 

kaleti bu heykelin tetkik ve kabulü ve tetkikat yapılmıştır. 
için heykeltrat lh•an ve Mahir Bey- 1 edilecektir. 
leri tayin ederek Buranya iz;ım et
miştir. lh5an ve Mahir Beyler gele
rek heykeli tetkik etmişler ve muva
fık bulmutlardır. Heykelin resmi kü 
şadı 29 Teşrinievvel Cümhuriyet 
bayramında yapılacaktır. Abider.in 
irtifaı on metredir. 

Karaya oturan 
bir gemi 

Mıs!r sef"ri 
Ankaraya gSti:i 

--·----
Sefir ; gazetemize 

diyor ki .. 
Şehrimizde bulunan M.ısır sefiri 

1 

Abdülmelik Hamza B~y .dun akşam 
Ankaraya hardı;et etmııtır. 

Dün sabah Y eniküy önü:ıde yağ Sefir Hz. bir muharririrnize de. 
yüklü bir şilep karaya oturmu:;tur. miştir ki~ 
Dün sabalı K.ara.d~nizd~n liman:rn.ı.. _ Türkiye ile Mııu· arasında he
za gcl~:1~kt~e ?lan Norveç bandralı niiz hallcdHm~nti~ m~&eleler hakkın 
Uluchiley ısmır.de maden YKğı yük- da Ba~vclıil hnı<t Paşa Hazretleri 
lü bir gen;U •a3t 8'.30. da Bcii~~aıı ve Hariciye vekili Tevf;k Rüştü B. 
geçmekte ıken Y enıkoy ıskclt!sı cıva ile temas etmek üzere Ankaraya gi
rında kar.aya. oturmuttur. Dün he. diyoruln· Tü,..k _ Mısır ticaret ve ika 
men talılıyeıı:>e başlanmışsa da ge- met mukavclderi birka~ haftaya ka
rni kurtarılamamıştır- dar ikm:-.l edilecc!ctir. Esaılı mer.ele-, 

Her sene Veremden bin
lerce vatandaş öliiyor. Cüm 
huriyet bayramı olan 29 
Teşrinievvel perşembe, Ve
rem mücadele günüdür.Ken 
dinizi, çocuklarınızı, muhiti 
nizi tehdit eden telılikf'yi 
tahdit için senede bir lira 
vererek aza yazılınız. Sene 
de bir lira ayda 9 kuruş bile 
etmez. 

ler intac cdihniştir. Müsait bir saf_ 
hada ol~n müzakerat bitmek üzere
dir. Diyebilirim ki Türk - tdı:sır mü
n.,sebatı hic bir zaman bugünkü ka. 
dar iyi ve kuvvetli olmamıştu·. Yeni 
mukaveleler hakkında ancak Anka
rada temaslarımı bitirdikten sonra 
izahat vermek mümkün olacaktır .

11 

Şehrimizde bulunan sefirler cum 
huriyet bayramı merasiminde bulun 
mak üzere Ankaraya hareket etmj§ 
!erdir. 

Maaş pazar günü 
Teırinisani umunıi maaıı bu pa

zar günü verilecektir. 

___ ...... _ __,..._ 

Otobüs 
İmtiyazı -----
Ankarada yapılan te-
şebbüsler .. bir mektup 

Otobüs imtiyazının Belediye 
tarafından alınmasına meydan 
vermemek üzere teşebbüsatta 
bulunmağa karar veren otobüs
çülerin mumessili Halit B. dün 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Otobüşçülerin aldıkları ma
lii.mata göre, Belediye İstanbul 
otobüs imtiyazını İstanbul 
tramvay şirketine, (Kadıköy • 
Üsküdar) otobüs servislerini 
de Kısıklı tramvay şirketine 
devretmek niyetindedir. Oto
büsçüler bu vaziyeti protesto 
edeceklerini söylemektedir. 

Diğer taraftan ucuz otomo
bil servisleri teşebbüsünden he
nüz müspet bir şey çıkmamış
tır. 

Bu meseleyi Ankara'da ta· 
kip eden şoförlerin murahhası 
Hayri B. Dahiliye vekaleti nez 
dinde teşebbüsatta bulunduğu
'\U1 fakat evrakın vekalet umu-

Maarifte 

Muallimlerin 
Seyahati 
ilk mektep hocalarının 

Atina seyahati 
ilk mektep muallimlerinden 

bir kafilenin Yunan is tan seya
hati hareket tarihi tesbit edil
miştir. Muallimler kiinunuevve 
lin 29 unda lstanbuldan hare
ket edeceklerdir. Seyahat 11 
gün sürecek, giderken lzmire 
de uğranacaktır. Yunanistanda 
beş gün kalınacak muhtelif zi
yaretler ve resmi kabuller ya
pılacaktır. 

Seyahat sömestr tatilinde 
yapılacaktır. Ücreti seyahah 
her muallim kendisi tesviye e
decektir. Bu hususta çok ehven 
ücret tarifesi yapılmıştır. 

Hukuk talebe cemiyeti 
Darülfünun hukuk fakültesi 

talebe cemiyeti senelik kongre 
sini teşrinisaninin ilk haftaain
da yapacaktır. idare heyeti ye
niden intihap olunacaktır. 

Talebe mübadelesi 
6 teşrinisanide Layipsigden 

Darülfünuna bir talebe tahsile 
gelecektir. Mübadele edilen 
Türk talebe evvelce Layipsiğe 
gitmişti. 

M. Troçki 
Kadıköyünde oturmakta o

lan Troçkinin Almanyaya git
mek üzere Alman hükİimA!ltine 
müracaat ettiğine dair evvelki 
gün bir aktam gazetesinde in
tİfar eden haber asılsızdır. Bu 
fayİa 15 gün evvel Troçkinin 
kızının tedavi için Almanyaya 
gitmit olmasından galattır. 
Troçki böyle bir arzu izhar et
memiştir. 

lngiliz dayinler 
Vekili burada .. 

lngiliz dayinler vekili Mr. 
Wayt Helovan vapuru ile şeh
rimize gelmittir. 

Mr. Wayt bu seyahatinin hu 
susi mahiyette olduğunu, per
şembe günü Parise hareket e
deceğini söylemi§, düyunu umu 
miye işleri hakkında ketumiye
ti muhafaza etmiıtir. 

Malullere ikramiye 
Sarıyer kaymakamlığından: 
931 senesine mahsuben verilecek 

tütün ikramiyeleri tevziatına T qri
nisaninin birinci gününden itibaren 
baılanacaktır. Tevziat haftanın pa· 
zartesi ve per§emhe günleri Büyiik. 
derede kaymakamlık dairesinde ya
pılacaktır, Muayyen günlerden gay
n günlerde vukubulacak müracaat
lar isa'f olunmayacaktır. Askerlik 
ıubesinde tevzi defterine isimlerini 
kaydettirmiı olan malıil ve §ehil ye 
timlerinin üç kıt'a fotograf, mühür, 
senedi reımi, cüzdan ve MalWgazi
ler cemiyetine borçları olmadığım 
müheyyin mezkur cemiyet riyasetin 
den alacakları vesika ile birlikte mü
racaatları. 

Erden nehrine ahlan 
altınlar 

Berut'tan gelen malumata 
nazaran Suriye hükumeti (Er
den) nehrine atılan Osmanlı al 
tınlarını çıkarmak için teşeb
büsata başlamıştır. 

Malii.m olduğu üzere Suriye 
rücati esnasında bir Osmanlı 
zabiti düımana teslim etme
me'. için beherinde onar bin al
tın bulunan 33 sandığı nehre 
atmıştı. 

M. Vasiliyef'in 
konferansı 

Misafirimiz Bulgar gazeteciler 
heyeti reisi ve ıabık Bulgar Ziraat 
Nazın M. VasiliyePin cumarteıi gü 
nü Darülfünun konferans salonunda 
bir konferans vereceğini yazmııtık. 

Bulgar gazetecileri memleketleri 
ne avdet edecekleri cil.etle M. Vaıi 
liyef konferansını bugün saat iki bu
çukta Darülfünupn konferanı salo. 
nunda verecktir. Konferans umuma 
mahsustur. Herkeı gidebilecektir. 

·-······-···-···········-······················· 
ru hukukiye şubesinde berayı 
tetkik kalması dolayısile birşey 
yapmak mümkün olmadığım 
teşebbüslerine devam etmekte 
olduğunu bildirmi~tir 

er 
Belediyede 

Şehir 
Stadı 

Yenibahçede yapı~maSl 
müdafaa edil;yor 
Şehir stadyomunun Yeni

bahçede yapılmasına belediye 
karar vermiştir. Belediye heye
ti fenniye müdürlüğü son za
manlarda stadyomun burada 
yapılması aleyhinde bulunan 
bazı sporcularn karşı şu müta
leada bulunmaktadır: 

- Y enibahçe stad olabilir, 
diye evvelce alakadar ve mute
hassıs sporcular fikir beyan et
mişlerdi. Belediye de burada 
tesisine ondan sonra karar ver
di. İstanbul cihetinin de şeref
lenmesi lazımdır. Sonra bura11 
dedikleri gibi çok uzak bir yer 
değildir. iki tramvay işlemek
tedir. Burasının rüzgar ve sai
re fenni şeraiti tetkik edilmiş 
ve muvafık da bulunmuştu." 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün munnkasa 

sı şehir umumi meclisinin ilk 
haftalardaki içtimaında kabul 
edilecektir. Şimdilik Rus, İtal
yan ve Alman olmak üzere üç 
kuvvetli grup bu işe talip ol
maktadır. Münakasanın kanu
ni müddeti de bitince inıaata 
derhal başlanacaktır. Köprü
nün 4,5 milyon liraya çıkacağı 
anlaşılmaktadır. Köprü 25 
metre genişliğindedir. Bütün 
inşaatın üç sene süreceği tah
min edilmektedir. 

Halicin temizlenmesin· 
den vazgeçildi 1 

Halicin temizletiımesinden 
Belediye artık vazgeçmiştir. 
Bundan bir müddet evvel bele
diye Halici temizletmefre karar 
vermiş ve lazım gelen asri ta
rak ve sair alatı temin için te
şebbüsata girİ§mişti. Fakat be
lediyenin bu teşebbüsü karşısı· 
na bazı alakadar resmi daire
ler çıkarak mani olacak şerait 
dermeyan etmişlerdir. Belediye 
Halici temizletecek, fakat çıka 
cak demir ve saire gibi kıymet
li maddeler belediyenin olmıya 
caktır. Halbuki belediye bu it 
için hayli para sarfedeceği için 
çıkacak bütün eşyanın da kendi 
sine verilmesini istemektedir. 
Belediye bu arzusuna nail ola
madığından Halicini temizletil 
mesinden vazgeçmiştir. 

Halbuki Haliç de günden 
güne daha çok dolmaktadır. 

Belediye ziyan mı 
ediyor? 

Belediyenin yaptığı bir he
saba göre köprü mururiye res
mi kalkmadan evvel köprü va
ridatı senede 720 bin lira idi. 
Şimdi ise vesaiti nakliye ücret
lerine zammolunan rüsum 1 se 
nede 550 bin lira varidat temin 
etmiştir. Bu vaziyette belediyt 
ziyan etmektedir. 

Otomobil parası için 
Şehremininde Ördek Kasap 

mahallesinde hastane caddesin 
de oturan Aziz, Akif şoför Na
sır ve muavini Fuatla otomobil 
ücreti meselesinden kavga et· 
mişler, neticede Fuat kurıunla 
Akifin başından hafif surette 
Akif'te Fuadı bıçakla arkasın
dan ağır surette yaralamıştır. 
Fuat hastaneye kaldırılmış, A· 
kif, Aziz, Nasır yakalanmışlar· 
dır. 

Eczac?lar içtimaı 
Türkiye EczacılP-r cemiyetinden: 

Cemiyetimizin fevkalade heyeti 
umum.İyesi 3-11-931 salı günü saat 
ikide C. H. F. Beyoğlu kaza merkc. 
zi salonunda toplanacktır. Umum a· 
zayı muhterem~nin teşrifleri ı·ica oh. 
nur. 

Müzakerat ruznamesi: 
ı - Heyeti idare raporu 
2 - Nizamnamenin b;ı-i::ıci maJ. 

desinin tadili. 
3 - Hesap müfettiıicri raporu, 
4 - idare heyeti ve hesap müfcı 

tiıleri İntihabı-
5 - Serbc•t rn~v:ı:ular. 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

28 TEŞRiNiEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 

.!4311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 

G Türkiye için Hariç için 
3 ayhğr 400 kuruı 800 kuruı 

6 " 750 " 1400 " 
12 " 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

·tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
jçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetin.i 
k.bul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy askeri rasat 

merkezinden verilen malU
mata nazaran bugün hava 
kapalı olacak, rüzgar :şi
malden esecek ve bava ha
f il yağmurlu olacaktır. 

Dünkü tazyiki nesimi 
763, azami sühunet 25 ve 
asgari 12 derece idi. 

İzcinin ötesi berisi! 
Zamanlar ilerledikçe bildiği 

miz artacak yerde bilmediğimiz 
artıyor .• Sanki bütün gayreti· 
miz cehaletimizi çoğaltmak i
çinmit gibi •. 

Geçende bir izci delikanlı 

gördüm. Basit gömleğinin üze 

rine takılı ipler, nişanlar, yıldız 

lar, aylar, çizgiler, renkler oka 
dar çok ve mütenevvi idi ki, 
§aştım ve sordum. Bana her bi 
ri hakkında türlü türlü izahat 
verdi .. Ben eskiden yelkenli tek 
nelerin İp ve yelkenlerinin iıim 
!erini ezberleyenlere gıpta eder 
dim •. Şimdi bir izcinin 11rtında 
bir yelkenli kada.- ıstılah var.Bi 
!inecek şeyler böyle arttıkça gii 
nün birinde Karagöz kadar ca
hil olmamızın ihtimali pek çok 
tur.. Meğer ki; cehaletin de 
§artları arta!. 

Tek köprü 
Doktorlukta bir usul vardır. 

Bir adamın bir yerinde bir ufu 
net oluna onu tedavisi daha ko 
lay bir yere çekmek için vücu
dün başka bir yerinde bir yara 
açarlar ve ekseri bunu trementi 
şırınga edip te yaparlar •. Buna 
tıp dilinde (Abces de fixation) 
denir. 

Dikkat ediyorum. ne zaman 
ıehir itlerinden biraz şikayet e 
dilir gibi bir ~ey olursa müte
hassıslar hemen bir (Abces de 
fixation} açıyorlar.. • 

İşte stadyum İnşası rivayet
leri, işte İstanbul asma köprü 
inşası r•vayeti •.•.. 

Vaktile uzak vilayetlerdeki 
valilerden birine lstanbuldan 
bir dostu misafir gelmiş .•. Otur 
muş, görü~müşler, vali sormuı: 

- Ey söyle bakalım! İs tan-

.. _ ...... -
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Birinci sahifeden geçen azılar • 
INEMAL R 

Gelecek Balkan 
Bükreşte mi 

konferansı 
topa acak? 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yunan baş mura.'ıhasının 

lıagreti 

J dan Prenses Kantaguzino, demiıtir 
ki: 

Bu meyanda Yunan başmurahha 
sı M. Papanaatuio intibalarını şu 
ıözlerle ifade etmi§tir: 

- Mükemmel .. Çok mükemmel .• 
Ankarada gördüklerimiz bizi hay • 
ran bıraktı. Bütün bu itleri yapan 
yükıek azim ve irade karıısnıda de
rin bir surette mütebaııiı olmamak 
:mki.nıızdır. 

Ankaradaki mesai tarzı yeni Tür 
kiyenin ilerilemek ve inkişaf etmek 
hususundaki büyük ııayretini iabat 
ediyor. Ankaranın her sahadaki mut 
lak muvaffakıyeti de Balkanlar için 
değil, bütün cihan sulbü için en ku v 
vetli bir zamandır.,, 

Bulgar baş murahhası 
digor ki .•. 

Bulııar başmurahhaaı M. Sakazof 
ta ihtisaıatını §U kısa cümlelerle hü 
lasa etmektedir: 

- Size ne söylesem, duydukları. 
mı ve teoiri altında bulunduğum his 
siyah hakkiyle ifade etmiş olmam. 
Ankara, bizi teshir etti. Medeniyet 
yolunda attığınız büyük adımlar, he 
pimizi hayran bıraktı. Yeni Türkiye 
her huıusta hakiki bir örnektir. An
karanızı hürmet ve tekrar hürmetle 
selamlarım. Bilhassa büyük re.isİnİ· 
zin yüksek §Bbsiyeti hakkındaki bay 
ranlığnnı izhnr için kelime bulmak
tan ic.izim..,. 

Türkiye ve Arnavutluk 
Arnavutluk baımurahhaaı Meh

met Bey Koniçe ihtisasatını muhar 
ririmize şöyle anlatmıştır: 

- Heyeti murahhıuannzm Tür
kiyeyi ziyareti bizim maziye ait çok 
kıymetli bazı hatıratı İhya etmemize 
v""ile oldu. Kardeı Türk milletinin 
merkezinde gördüğümüz samimi ka 
bul, kendi kalplerimizdea coıan biı 
!erin inzimamile istikbalde iki mille
tin her sahada elele çalışacaklarma 
bizde biç şüphe hırakmamıttır-. 

Gazi Hazretlerinin Millet Medi
ıincle irat ettikleri nutuk, usulen j. 
rat edilen nutuklardan değildi. Ta. 
mamen kalpten geliyordu. Büyük re 
iıiniz, kendilerine has olan belagatle 
rile bizim ifade edemediklerimizi ifa 
de ederek kıymetli irpdatta bulun. 
dular. Türkiyeyi ziyaretimizin hatı
ralannı kalbimizde daima saklayaca 
ğız.,, 

Prtın••• teıekkiir edigor 
Romanya heyeti mııralıhasaaın· -···-,-----------

bulda ne var ne yok? 

- Efendim, iyilik güzellik! 
Yalnız zatı ilinizin sadaretiniz 
den bahıediyorlar. 

- Nasıl nasıl! Aman ıunu 
bir daha söyle! Gerçek olmadı
ğını biliyorum amma, itilmesi 
bile hoşuma ııidiyor ••. 

Ben de aynı sözleri tekrar e 
diyorum: 

- Söyle latanbullu, aöyle 
bakalım ! Gerçek olmadığım bi 
liyonım amma ititmeai bile ho
ıuma gidiyor. 

Yer altında muazzam 
bir kazan 

- Ankarayı hiç görmemi,tim. ls 
tanbulun labii güzellikleri karşısın· 
da duyduğum hayranlık, terakki ar
zu ve azminin yarattığı Ankara jçin 
hissettiğim derin hürmetin yanında 
biç kalır diyebilirim. Aıokaranın ade 
ta havasında hissedilen bu azim ve 
irade sekiz on sene gibi çok kısa bir 
zamanda bütün dünyanın takdirini 
celbeden harikalar yaratmıştır. Gör
düğümüz hüsnü kabul Türk milleti
nin yüksek misafirperverliğinin ye
ni ve çok parlak bir delili oldu. Ye
ni Türkiyeyi yaratan Büyük ve Asil 
Reisinizin şahsına karşı duyduğum 
takdir ve hayranlık hisleri, konfe. 
ransm son celsesinde Balkan millet 
leri için kıymetli irşadatla dolu olan 
nutku dinledikten sonra, bir kat da· 
ha arttı. Bizi bu kadar dostane kar
tılayan hükümet erkanma, Ankara 
ve lstanbul halkına minnettarlığımı 
zı bir kere daha arzetmelde bahti
yar olacağım.,, 

Gelecek konferans 
Bükreşte mi? 

Balkan birliği medisi, yolda ge. 
lirken bir kere daha toplanarak gele 
cek konferansın nerede toplanacağı
nı tetkik <lmiıtir. Gelecek konferan 
sın Bü.krcşte toplanması ihtimali 
kuvvetlidir. Romen murahhasları, 
buna dair olan cevaplarını bir aya 
kadar Balkan birliği reisi Hasan Be 
ye bildireceklerdir. 

Konferansm hangi ıehirde topla 
nacağı kat'i surette anlatıldıktan 
sonra kanunusaniden itibaren riya· 
ıet makamında tebeddül olacak ve 
konferansın toplanacağı memleke
tin Balkan birliği grupu reisi, bir se 
ne müddetle riyaset makamını itıal 
edecektir. 

Murahhaslar, peyderpey memle
ketlerine döneceklerdir. Yunan mu
rahhas ve gazetecileri, yarın Patriı 
vapuru ile Atinaya hareket edecek
lerdir. Arnavut murahhasları dört 
beş gün kadar ıehrimizde kalacak
lardır. 

Yunan gazetacileri 
Yunan gazetecileri bugün Müski 

rat idaresi müesaeselerini ve Mezba
hayı gezeceklerdir. 

Mösyö Papanastatıgo• 

nıın nutku 
ANKARA, 26 (A.A.) - Yunan 

murahhas heyeti reiıi M. Papanas
tıuiou Hariciye Vekili Tevfik Rüt
tü Beyfendinin nutkuna verdiği ce
vapta ezcümle deıniıtir ki: 

- "Bütün fevkalade tezahürler, 
Türk milletinin maksadımıza kartı 

beslediği bayırhahlığı ve Türkiye 
cumhuriyeti hükUmetinin, bu maksa 
dın temeffuku için bütün ruhu ile 
çahımağa kal'i surette azmetıniş ol
duğunu gösterir. Nazır Hazretleri, 
burada temsil etmekte olduğunuz 
hükiimetıen bahsettiğimiz zaman ııö 
zürnüzün önünde daima demirden 
bir azim ve iradeyi en yüksek bir 
terakkiyata almma11na raptetmiı 

olan ve yüksek ilhamları ile temayüz 
etmİf bulunan Büyük Reiain, Reisi. 
cumhur Gazi Mustafa Kemal Haz
retlerinin sevk ve idaresi altmda mu 
azzam icraatta bulunmağa kadir bir 
bükümet tecelli etmektedir. Siz, a
sırların Türk milletini . mahvetmek 
tehdidini gösteren cereyanını çevir
meğe hakikaten muvaffak oldunuz. 

M. Litvinofu 
Gazi Hz. 

kabul ettiler 
(Başı 1 inci sahifede) 

' Su va re 

ANKARA, 27 A.A. - Bu 
akşam saat 20,30 da Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi 
tarafından M. Litvinoff ct:nap· 

!arı şerefine Ankara Palasta ve 
rilen ziyafet ve suvarede B. M. 
M. Reisi Kazım, Başvekil is
met Paşalar hazeratı, vekiller, 
meb'uslar, Moskova büyük el
çimiz Hüseyin Ragıp, Riyaseti 
cumhur katibi umumisi Tevfik 1 

Seryaver Rüsuhi Beylerle M. 
Litvinoff cenaplarının refakat
lerinde bulunan zevat, M. Su
riç ve sefaret erkim hazır bu
lunmu,lardır. 

Hariciye vekilinin nutku 

ANKARA 27 (Telefonla) - Ha
riciye vekili Tevfik Rüıtü Bey M. 
Litvinof'un şcı·efinc verdiği ziyafet
te irat ettiği nutukta Sovyet Harici
ye komiseri M. LitvinoPu selamla
dıktan ve iki memleket arasındaki 

mevcut dostluklardan hararetle bah
settikten sonra dcmiıtir ki: 

" - Aynı zamanda memleketimUıc 
17 kanunuevvel 1925 tarihli dostluk 
ve bitaraflık muahedesinin müddeti
ni uzatmak vesilei mes'udesini te-. 
min edecek olan memnuniyetbahı 

ziyaretiniz memleketimizi biribirine 
bağlayan do•tluk rabıtalarım bir kat 
daha kuvvetlendirmeğe şüphesiz hiz 
met etmektedir • ., 

Tevfik Rüıtü Bey Rus Şuralar 
ittihadı, M. Kalenin, M. Litvinof ve 
refikası ıereflerine kadehini kaldır
mııtır. 

11-7. Litvinofun cevabı 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Be

yin nutkundan sonra M. Litvinof 
ayağa kalkarak mühim bir nutuk İ· 
rat etmiş ve ezcümle dcmiıtir ki: 
"- Aramızdaki rabıtalar yalnız 

zimanıılzırl!U"unız meyanında değil, 

fakat }ıer iki memleketlerimiz ahali
sinin kalbinde merküz bulunmakta
dır.,, 

M. Litvinof bundan sonra nutku· 
na devam ederek demiştir ki: 

''Milletlerimizin arzusunu göste
ren bu sağlam dostluk, ananevi dip
lomasi formülleri arasında görünen 
dostluklardan tamamen başka mahi 
yette bir dostluktur. Bu dostluk ay
nı taı·ihlerdc her iki memleketin is
tiklalini temin için yapılmış cidaller 
den doğmuıtur . ., 

M. Litvinof Gazi Hazretlerile is
met P&§Bnm Sıhhat ve afiyetine 
ve Türk milletinin azaınet ve refahı 
ıerefine kadehini kaldırarak nutku
na nihayet verrnittir. 

JOHN BARRYMORE 

sinemasında 
Taç Deviren G n al 

Mavi melek 
EMİL JANNİNGS 

MARLENE DİETRİCH 
tarafından temsil edilen 

muazzam §aheser. 

Dr. Süleyman Sırrı 
Alemdar Sıhhat Yurdu, Dahili 

ve naI'koz tabibi. 
Her türlü dahili hastalıkları 2 den 
6 ya kadar Yurtta muayene ve te<la

vi eder. 

1RT1HAL 
Doktor İsa Ruhi Paşa dün Acı 

bademdeki köşklerinde irtihal et
miştir. Cenazeai bugünkü Çarşamba 
günü köşklerinden kaldırrlarak Ka
dıköy Osmanağa camiinde öğle na
mazını müteakip cenaze namazı kı
lınarak makberci malısusasına .defne 
dil~cetkir. AlWı rahmet eyliye. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün akşam saat 21,30 da 

Namussuzlar 

Piyes 3 Perd~ 

-AYİ
Komedi 1 Perde 

Yazan: Gerolombo Rov,~~ta 
Tercüme E. : Bedrettin 
Zabitan gecesi. 

Yakında : Kalbin Sesi 
11111 

Kadıköy Süreyya 
Sineması 

Süreyya Opereti 

EFELER 
3 Perde Operet 

şaheserinde 

7 Te~rinisani Cumartesi günü saat 18,30 de 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Faris Konservatuarırun en meşhur piyano muallimi 

ROBERT CASADESOS 
tarafından yegane bir konser verilecektir. 

.. --·---• YARIN AKŞAM ------ıııj 
ASRİ SiNEMADA! 

İlk defa olarak 

K 1 z 1 L K 1 L 1 ç 
veyahut vicdansız bir kazak reisi tarafından iffeti payimal edile 
namuelu bir köylü kızının acıklı hikayeai. BU FİLM BÜTÜN H 
KİKATİLE HAYATI TASVİR ETMEKTEDİR. Herkes taraf 
dan beyeni.fecek bu glizel dramda zaifin kuvvetli tarafından ezildi 
görülecektir. 
ilaveten: Meşhur İspanyol Dansözü PAQUİTA PAGA 

ve gitaristle.ri. 

Spor esna-' 
sında bir aşk 

hikayesi • 
BASKIN 
ALBERT PREJEAN tarafından 

yeni çıkan e•erlt: H A B i P E D i P Beyin 

1 - Almanya'da 
Programları 

Siyasi Fırkaların 

2 - Avrupada Tütün _in hisarları ve 
Türkiyede Tütün inhisar idare 

Tevzi merkezi: İkbal klltiiphanesidir. J 
Iktısat Vekaletinden: 
5 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi iora kılınacak ol 

traktör mübayaasına ait şartnamede evsafı fenniyesi zikreıl 
len ve traktörlerle birlikte mübayaa edilecek. olan üç kula~ 
Üniversal pulluğunun mübayaasından sarfınazar edilmiştir. 

Binaenaleyh yapılacak teklif (YALNIZ TRAKTÖRE 
PULLUKTAN GAYRİ TRAKTÖRE AİT BULUNAN :Mt 
TEMMiM AKŞAMA ŞAMİL OLACAKTIR.) 

Keyfiyetin olsuretle nazarı dikkate alınması ve muhamnı 
bedelin ( 46,000) liraya indirilmiş bulunduğu ve ana göre 

teminatı muvalcl.<atenin (3450) lira olacağı aliiıka<laranca zı1 
lfun oimak üzere i!iin olunur (3399). 

Meşhur Tanburacı Osman Pehiivan ZAYİ _ 1353 sicil numerolu araba· 
EFELER Piyesinde Zeybek oyunla cılık ebliyetnamemi kaybetim. Yc
rına kendi sazilc iştirak ede<ektir. 
t 

. ni•ini alacağımdan hükmü yoktur. 
laveten Çif~ Sağırlar bir perdelik Hüseyin. 

komedi 

Üsküdar Hale Sinemasında 
ŞAN VE ŞEREF YOLUNDA 

ZAYİ - Mehmet ismi mahkuk mü
lıürümü kazaen zayi eyledim. Zuhur 
edecek evrak müteber değildir. Gece mesaisi 

ATINA, 26 (~.A.) _ Maliye Mümessili: Dölores del Riyo. 
nezareti, devlet ıdarelerinc bir ta- -iSt.t -

Riyaseti Cümhur Musika heyeti 
üçiincü sm ıf Mehmet. 

Piyango Müdürlüğü 

de:~neleri veçhile 220.000 a~ 
evlenme evrakı tap ettirileceğind 
taba talip olacakı.ınn >pey alı:çall 
ile birlikte 31-10-931 cumartesi 
nü ı;aat 15 te Piyango Müdürlüğil 
de müte§Ckkil tayyare cemiyeti • 
bayaat komisyonuna müracaatlj 

mim göndererek tenvirat mesarifi- Bu ak§am Şehzade Başı 
nin önüne geçilmesi İçin gece meıa- Mill T" 
isinin kaldınlmasını bildirmiştir. et ıyatrosunda 

Kumkapıda yeraltında mu
azzam. bir kazan çıkını§. Kaçak 
rakı yapmaya mahaua olan bu 
kazanın Bizans zamanına mı 
yoksa evveline mi ait olduğu 
anlatılmak üzere müze idaresi
ne malWııat verilnıittir. Kaza. 
nın, Yeniçeri kazanı olmadığı 
devrilmiş olmamasından anla
tılmakta imiş. 

Milletinizi kurtardınız, onu adeta ye ------------- San"atkar NAŞ1'f BEY temsilleri 
Parls Tıp fakUltesl mezunu 1 san·aıkar FAHRİ B<yin i~tirnkile 

ZAYİ - 927-928 senesinde imam ve 
hatip mektebinden aldığım tasdikna 
IIK'mi zayettirn. Yeni9ini alacağım. 
dan eskisinin hükmli yoktur.Şerif. 

Beyoğlu Be!jinci 1 cra memutl 

ğundan: BİT borçtan dolayı mah' 
bulunan slit güyümü vesair alil ~' 
devat 5-11-931 tarihine tesadüf 

FELEK 

aiden vücude getirdiniz. Aramızda
ki ihtilaflar bu suretle halledildi ve 
Balkanlardaki bütün devletlerle tı· 
kı bir surette tqriki mesaide bulun
manız bu sayede fevkalade kolayla~ 
mış oldu. 

: "ile ve zühreYİ hastalıklar nıütcha>Sı<ıl I Edibi a.zam Namık Kemal beyin 
D Bahattin Şevk 1 a•a•mdan. Akif_B. ve Sinop ~uha-r. . I ıebeı· Meshuresı MİLLI pıyes 6 
Bahıali caddesı, \lcc.crret oteli 1 · .. 
k:ır.;;ıı..ında \\"nİ lk. ap:ırıımanı perde, Dan~l ar, Kantolar, Dutttolar, 

12.~ <ahahtııı . akıaıııa kııdaı-1 Varyete. 

ZAYİ - Nüfus ve askeri muayene den Perşembe günü Biiyülı:dere l! 
tczkerelerimi zayi ettim.Hükmü yok ı yiikdcre çar§rsında 243 No. dükk· 
tur. Kasunpa~a 36 No 1327 tevellüt- ı <>nünde bilmüzayede satılacagı il 
lü Hurşit Kamil. olunur. 

Miiliyet'in Edebi Romanı: 62 - Amma çok güzelmif .. 
- O kadar da değil. Tabii 

adama bakın: Dö.rt beş gün j. 
çinde Şişlinin en parlak Ha. 
nımlarım ele geçirdi de .. 

m oynattı: 

- Adam sen de! 
riz . 

Ahmet Nebilin yüreği oyna 
dı. T okatlıyanda yemek, husu 
si oda, tekrar sinema.. Bütün 
bunlar acaba ne kadar masraf 
la olurdu? Delikanlının cebin
deki para yeter miydi acaba? 

masını telefon ederim. Bö;le~,.j 
serbest kalırız. Sonra da gut 
orada rastlamışız gibi be 

B ŞI DÖNÜKLE ~, 
lbrahim NECMi 

gençlik taraveti •. 
- Dostum, ben gencim, 

amma aşk işlerinde tecrübem 
çoktur. Bu müdafaalar içinin o 
kız için yandığmı gösterir. - Anlat, bakalım, nasıl fır. 

tına? 

- O! Sen çok meraklandın 
galiba? 

- Tabii, değil mi? 
- Neden? 
- Camm, benim hakkımda 

lıöyle ~ayialar •• 
Süheyla Ahmet Nebilin sö

zünü kesti: 
- Şimdi şayiayı, falan bı

rak. İşin doğrusunu söyle ba· 
na, azi4:im . 

- Cımım, hele sen ••• 
- Yok, yok. Doğrusunu söy 

kmezsen bir şey anlatmam aa 
na .. 

Ahmet Nebil, 
davrandı: 

birden bire 

- Doğrusunu söylersem 
inanmıyacalcsın ki ... 

- inanırım, sen söyle. 

- Bu bz, eskiden ben da-

rülfünuna giderken komşumuz Ahmet Nebil, ürkmüş gibi 
du. O da liseye giderdi. O 1ü- birden bire sarsıldı: 
nü Beyazıttan geçerken Reşit _ Hayır, canım. Öyle bir 
Beyin akrabasından Nemika şey yok. 
Sırrı Hanım bizi biribirimize 

- _ Eğeı· sen bu kıza kar•ı 
prezante etti. Ben de evine ka T 

dar götürdüm. Giderken yolda gerçekten kayıtsız olsaydın 
Ş böyle demiyecektin: "Taze bir 

eyda Kamil Beye rast geldik. 
İşte bundan ibaret!. . piliç •• Dünyadan haberi yok .• 

H 1 h l Usta avcı için çantada keklik..,, 
- e e, e e.. Doğru söyle 

bakayım, eskiden biribirinize falan deseydin, ben de "Sahi 
göz kaçırmamış mıydınız? Ahmet Nebilin bu kıza içli bir 

Y k sevgisi yok. Sadece bir genç-
- o , acanım, ne gezer! 

Z ·· ·· k 1 b.. lik hevesi •.. ,, derdim. aten gozu apa ı uyümüt, 
to b. k Delikanlı, diplomatlık yap-Y ır ız .•. 

mak ıstırarında kaldı. Eğildi, 
- Hımmm ... Ya ıimdi? Es- s··h 1• l 

k u ey anın saç arından dag- ı· i tanışıklığın yeni sevgiye 
d .. . · . t . d lan teller yüzünü ok•arken ku 
onmesı ıçın am mevsım e- ' 

ğil mi? lağına yavaşça mırıldandı: 
- Ben de a~k hususunda 

- Yok, yok •.. O günü biraz t~crübeli değilim.: Sen öğ.-etir 
görmüştüm. Hala eski kafada, sın .. 
kapalı kaim ıs hir k•mar mahal j Süheyla, fıkı.dadı: 
le krzı... 4h. canım. tPrrlJJ..,~";7. 

Bir kısım bitmişti. Işıkla
rın açılması bunların vaziyeti 
ni tela-ar değiştirtti. Ahmet 
Nebil, sandalyesini geriye çek 
ti. Süheyla biraz saçlarını dü
zeltti. Sonra tatlı bir penbelik 
yayılmış olan yüzünü arkaya 
çevirerek güldü: 

- Şimdi biri bize "Sinema 
da ne oynuyordu?,, Diye sor
sa, ne cevap veririz? 

Ahmet Nebil de güldü: 
- Bilmem.. Bir aşk filimiv 

di, deriz. 

- Sahi.. Hem ne sevimli 
bir aşk, değil mi? 

- Öyle •• 
- Sinemadan sonra ne ya-

pacaksın? 
- Bilmem. 
- Bir yere sözün yok ya! 
- Hayır. 

- Öylece benimle kalırsın. 
- Ne yaparız? 
- Ne istersen .. 
- İyi am<.., kocun ? .• 
Sühe~ la Hanım, omuzları-

Ahmet Nebil yeniden hay· 
rele düştü. Daha pek az za
man evvel bu karı koca adeta 
ayrılmak deı·ecelerine gelmiı· 
!erdi. Dostların delaletile güç 
bel::. anları bulunmuşken, na 
sıl olur da karı, kocasını bu 
kadar kolayılıkla hiçe sayabilir 
di . 

- İyi ama .... 

Işıklar tela-ar söndü. İkin
ci kısım başlıyordu. Süheyla 
elile Ahmet Nebili yine yakını 
na çağıı·dı. Salonda oyunun Al 
manca sözleri ve şarkıları Çhl· 

lıyor, beyaz perdenin üzerinde 
bir sürü hayal uçuşurken iki 
genç tekrar fısıldaşmağa baş
ladılar. Genç k;:.dın, delikanlı
nın burnuna girercesine soku
larak bir program çizdi: 

- Bak, ne yaparız? Bura 
dan çıkınca Tokatlıyana gire 
riz. Ben oı-adan eve telefon ede 
rim. Yemeğe gelmiyeceğimi 
haber veririm. Hususi bir oda 
da seninle baş başa yemek ye 
riz. Sonra da bir sinemaya gire 

Salon karanlık olmasa, yü· 
zünün kızardığı, dudaklarının 
titrediği, gözlerine bir düşün· 
ce bulutunun çöktüğü görüle 
cekti, Süheyla bunları görme 
di. Fakat göğsünün içinde 
yüreğin heyecanla gümbür 
gümbür çarptığını duydu. 

- Neye heyecanlandın, dos 
tum? Benimle böyle bir gece 
geçirmek sana bu kadar heye 
can mı veriyor? 

Kesik, titrek bir sesle Nebil 
cevap verdi: 

- Evet •. 
Süheyla sevincinden o ka

dar sokuldu ki sandalyeler biri
birine çarptı: 

- Dinle, bak: Ben eve uzak 
bir yerdeki bir arkadatımın 
beni yemeğe alıkoyduğunu söy 
!erim. o arkad~a da icabında 
işi idare etmesini 

eve kadar götürürsün. .\ 
- Pek ... 
- Ah, ne iyi olacak? l'tl~ 

kemmel bir gece yaşıyacağıl 
Ha, ne dersin, azizim:ı 

- Mükemmel. 

. . . 
T okatlıyanın hususi odası 

daydılar • Sofranın üzeri r 
mek kırıntıları, dökülen şar' 
katrelerile kirlenmişti. A~ 
met Nebilin kor gibi yaıı•. 
kara gözleri bulanını§, süı~ 
müş, hafif e&mer yüzü kıı• 
mııtı. 

Sühey lanın geniş dekolte~~ 
sanki daha fazla açılmış, Jı 
bakışları ağırlaşmıJ, dili ağ$1 

nın içinde kendi kendine lı' 
reket eder bir makine gibi ııe 
limeleri birbirine bitiştirerelı 
dönmeğe başlamıştı. 

Sinemadan çıktıktan soıır'' 
Ahmet Nebil : 
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diri kıymet komisyo 
riyasetinden: 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet 

1 lkramiyı.> 
1 .. 
ı .. 
1 .. 
ı " 
ı " 
ı .. 
ı 

" ı .. 
100 Mükatat 
100 

" 100 " 100 " s ikramiye 
s 
6 " ıs ' 6C .. 

200 " 5,000 Amorti 

Adet 

lstanbul Sekizinci icra Memur!u
;;.~~dan: İstanbulda Taşçılarda 29 
numarada mılkim iken elyevm ika
metgahı meçhul Karamanopolo E

fendiye: 
Türkiye İş Bankasının zimmeti

nizde matlubu bulunan 300 liranın 
20 Temmuz 929 tarihinden itibaren 
%9 faiz 30 lira ücreti vekalet 2184 
kuruş prote1lto harcı ve masarifi 
icraiye ile birlikte tahsili zımnında 
haciz yolile takip edilmek üzre 
~30 17297 numara ile müracaat edile 
~ek tarafınıza ödeme emri gönde
rilmiş ise de ikametgahınızm meç

huliyeti hasebile tebligat ifa edile
memiştir. İşbu ilanın neşri tarihin
den itibaren bir ay zarfında mezkür 
to.kbe karşı bir itirazınız mevcut ise 
r•o olduğunu açıkça bildirmeniz ve 
anı takip eden &ekiz gii11 içinde 
borcu eda veya borca kafi emval ve
saire göstermediğiniz takdirde hak
kınızda giyaben muamelatı kraiye 
devam olunacağı ödeme emri maka
mına olmak üzre i!Sn olunur. 

(1,000) 
( 

" 
) 

( 
" ) 

( " ) 
(10,000) 

(8,000) 
(S,000) 
(3,000) 
(2,000) 
(1,000) 
( 100) 

Lira 
1,000,000 

400,000 
200,000 
IS0,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
ıoo,ooo 

S0,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
S00,000 

1HT1RA İLANI 
" Dün bir hararette kömür haline 

ifrağ eden boynuz borulu fırın" 

hakkında istihsal olunan Jl-12-1928 
tarih ve 714 numaralı ihtira beratı 

bu defa mevkii fiile korunak üzre 
ahere devrüferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galatada Çi
nili Rıhtım Hanında Robert Fer
r' ye müracaatları ilitn olunur 

Almanca, Fransızça 
ve İngilizçe lisanlarına vakıf ve 
seri daktilo ile yazı yazmağı, steno 

ile not tutmağı bilir ve usulü mu
hasebeye vukufu olan ve sekiz sene 
fabrika vekilleri nezdinde çalışmış 
muktedir bir genç bu gibi yazıha

nelerde günde bir kaç saat çalışmak 
üzre iş arayor. 

İhtiyaç halinde İstanbul Posta ku 
tusu 716 ya müracaat olunması. 

Lokum 
Badem 
Reçel 
Şurup 

Merl(ezı: eahçe Kapı, lstanbul 
Şubeleri: 

Çikolata 
1''ondan 
Pasta 
Kek 

Ankara, Karalıöy, Beyoğlu, Pangalb, 
Kadıköy, Kahire, İskenderiye. 

. :. ~ :_ ~ ',. .. 1--.!1 .:. !_.· . . ~ ~ ••. - .-.~ .. ·~ 

TAVİL ZADE Vapurları 
AYVALIK POST ASI 

.... s:~~?!!t F . Perşembe 
günü on yedide Si:ıkeciden ha 

1 reketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvalrğa a
zimet ve avdet e"ecektir. 

1 Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adre:>: Yemişte Tavilza
de biraderler. Telefon: İst. 

' 2210. 

St.. YK 1S.I:.~ A!N 
l\1erkez accnta: Gt'l:ıta Kö;>rü ba 

şı B. 2362. Şulıe A. Sirkeci Muh·;. 

dar z;ıdc han 2. 2740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENlZ) 29 Teş

rinevvel Per~embe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(ÇANAK.KALE) 30 Teş

rinevvel Cuma 10 da. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
28 T. evvel 

Hari!c Hayat ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜN YON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
knmpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyıoğlu 2002. 

3 üncü Kolordu ilanları 

Kolordu Birinci Fırka hayvanatı için otun ihalesi aşağıda 
gösterilen günler ve saatte .kapalı zarfla ve ayrı ayn şartname 

1 ile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnameyi almak üzre 

1

, her giin münakasaya işti.rak edeceklerin muayyen vakitte te
minat ve teklifnamelerile Fındıklıda 3. K. O. SA. AL .. KOM. 
nun:ı müracaatları (4Sl) (3191) 

KO. Topçu alayi için 
KO. Topçu alayı içi n 
F. 1. için 

Cinsi ihale günü Saat 
Ot Çarşamba 14,S 
Ot Çarışamba 14,5 
Ot Çarşamba ıs 

* * * 
K. O. ve birinci Fırka hayvanatı ihtiyacı için arpa ve yulaf 

ayn ayn ~artnamelerile aşağıda gösterilen tarih ve saatle:de 
l kapalı zarfla münakasaları icra kılınacaktır. Taliplerin şartna

meleri almak iizere her gün ve ihaleye iştirak etmek üzere vak 
1 ti muayyen.de teminat ve teklifnamelerile K. O. 3. SA. AL. 

KOM. nuna müracaatları. (494). (3477) 
Cinsi ihale tarihi Saat 

lstanbul 7 inci icra m~murluğun- Çarşamba , K. O. nun arpası 21-11-931 14 
dan: Mercanda Şerifpaşa hanında K. O. nun yulafı 21-11-931 14.S 
41 numaralı terzi Leonida efendi İ inci ı;'. arpası 21-11-931 15 
emvaline, hapis hakkı icra edilmiş günü akşamı Sirkeciden ı. inci F. yulafı 21_11_931 ıs,5 

Bonolarını numaraları ilan edil 
ği g·ünlerde almamış olan Gayri 
badillerin şu bir iki gün zarfın 
müracaatla almaları ilan olunur. 

(3500 

Satılık Ev 
Adalar Maln1üdürlüğünden: 
No. lS Muradiye sokağı (Büyükada Nizam caddesini 

kının(ladır) Meşrutiyet mahallesi. Alt kat: Mermer dös 
taşlık 4 oda 2 inci kat 6 oda, l koridor lıalii ayrı sakaf al 
bir katlı iki oda vasi bahçe 2 tane muntazam .;urnıç taşta 
çe duvarı evin ön tarafı şimale nazırdır. Arka tarafı çam! 
30 sene evvel yapılmıştır. 1878 metro murabba yerdir. Ta 
edikn kıymeti dört sene dört taksitte alınmak ıtartile 79 
radı:.- Birinci taksit ihaleyi müteakip alınacaktır. Satış m 
lesi lS-11-931 pazar günü saat 12,30 da Adalar Malmüd 
ğünde pazarlrk suretile yapılacaktır. (2408). 

[Emlak ve Eytam Bankası 
Satılık arsa 

Esas Mevki ve Nevi 
27 Beyoğlu Fatmahatun Ömeravni mahallesi 

Kışla caddesi 9-11 numaralı 1147 m.m. kok 
kömürü imalathanesi arsası 2 

l .- Balada yazılı arsa satılmak üzere müzayedeye va 
miştır. 

2.- Müzayede (kapalı zarfla) icra edilecektir. 
3.- İhale birdir ve katidir. İhaleyi müteakip bedeli 

nen tesviye edilecektir. 
4.- İhale ı6-11-1931 tarihinde Ankarada İdare Mecli 

huzurile icra edilecetkir. 

ve elyevm ikametgahı meçhul bulu- har<.ketle (Zonguldak, Ine 'f. 'f. 'f. 

~;;;ı;;;;;;;;;211•••••••EiiijjüJ nan terzi Leonida efendiye. bolu, Samsun, Ordu, Kire-
Mustafa Halim Efendiye bedeli son, Trabzon, Sürmene ve K. O. ve 1. inci fırka kıtaatı için fasulya, patate~, ve nohu-

5.- Taliplerin 290 lira teminat mektubu veya o mik 
nakti depo ederek Ankarada Emlak Müdüriyetine veya İ 
bul Şubemize bilmüracaa· bir lira mükabilinde alacakları 
nameyi t"klif mektuplarına leffederek tarihi mezki'ıra 
Ankarada Umum Müdürlüğümüze müracaatlaırı.(3487) 

DoKtor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 

1 
Beyoğlu 2797. 

ı Saat: 14 - 18. 

İstanbulda Galatada Merkez Rıh-
tım Hanında 12 No da mükim iken 
elyevm ikametgahı meçhul Azmi ve 
Bedrettin Beylere, 

lstanbul Üçüncü lcra Memurlu

ğundan: Türkiye İş Bankasının zim 
metinizdc altı kıt'a senet mücibince 

ltliltlubu bulunan 600 liranın senet-
!erin protesto tarihlerinden itibaren 

icarden olan borcunuzdan dolayı Rizeye girle,:ektir. tun ihalesi kapalı zarfla ayrı ayrı şartnamele:rile aşağıda gös-
emvalinize, hakkı hapis vazedilmiş Fazla tafsilat için Sir- terilen tarih ve gün,lerde icra edilecektir. Taliplerin şartname-
ve alacaklı hakkı yapılan emvali 1 keci Yelkenci hanındaki yi almak üzere har gün ve münakasaya iştirak etmek üzere yev 
menkul rehinlerin paraya çevirilme acenteliğine müracaat. mi me~kıirda teminat ve teklifnamelerile Fındıklıda K. O. SA. 
sine yolu ile takipte bulunmuş ve Tel 21Sl5 AL. KOM. müracaAtları. (477) (33SO) 

1 tarafınıza gönderilen, ödeme em- O A KUT'"El Cinsi Erzak 
ri mahalli ikametiniz meçhul oldu- I" 1 

d b .• • • Nohut K. O. ve 1 incı· F. 1"çın· gun an te hg olunamamış ve işbu 
ödeme emrinin ilanen tebliğine ka- Cilt ve zührevi hastalıklar teda- j Fasulya K. O. ve l. inci F. için 

Tarihi Günü Saati 
11/ 11/ 931 Çarşamba ıs 
11/ 11/931 Çarşamba lS,S 
11/ 11/931 Çarşamba 16 rar verilmiş olduğundan tarihi ilan v'.hanesı.dKa3r4aköy, büyük mahallebi Patates K. O. ve l. inci F. için 

f d 
1 cı yanın a . 

dan, itibaren 28 gün zar ın a 931/ J * * * 
2533 numaralı dosyaya müracaatla I 
müddeti zarfında itiraz dermeyan Beyoğlu dördüncü >ulh hukuk 3. K. O. ve ıbirind Fırka hay
edilmediği takdirde hakkı hapsi 1 

mahkemesinden: Kahtane köyünde müessesatın yem, erzak ve ek- vanatı için kuru ot ayrı ayrı 
yapılan emvalin satılacağı, ilan o 

1

1 Alibey caddesinde Hacı Numan ef., ! mek nakliyatı için iki bin lira- şartnamelerle pazarlıkla mü
lunur. nin ahırında sakin ve sütçülük et- Irk nakliyat pazarlığı 28-10-931 bayaa olunacaktır. İhalesi 28-

1 

mekte iken Beyoğlu hastahanesinde Çarşamba günü saat 14 de ya- 10-931 Çarşamba günü saat 16 

t vefat eden İspartalı Hasan çavuşun l k T ı·ıpl · · · stanbul 4 üncü memurluğundan: . . . pı aca trr. a erın seraıtı an da 3. K.O. Satın Alma Komi-
(44370) lira kıymeti muhaınmc- : terekesıne mahkemece vazıyet edıl- . . .. -

İstanbul Askeri Kıt'at ve 

Deviet Demiryolları idaresi ilanla 

Font boru ve teferriiatının kapalı zarfla münakasası 10 
ci kanun 1931 perşembe günü saat IS te Ankarada İdare 
smda yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznel 
de beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır .. ( 

İzmit Belediye D 
iresinden: 

';~ 9 faiz, 30 lira ücreti vekalet 

miştir; tarihi ilandan itibaren esha- lamak ıçın her gun ve pazarlık syonunda yapılacaktır. Taliple 
neli Beşiktaşta Teşvikiye mahalle ' d ld · ve , bı matlup ve aliikadaranın bir ay ve saatın an evve e \eminatlari- ıin şartnameyı ahnak üzre her 
sinin Kağıthane caddesinde Maçka 

masarifi icraiye ve 89 lira 90 kuruş da eski 66, yeni lOS, 110 No. lu ka- mira11çıların üç ay zarfında Beyoğ- le Fındrkhda 3. Üncü K. O. SA gün ve pazarlığa iştirak etunek 

Bedeli keşfi (2S0800) lira (IS) kuruş olup musaddak 
jesine nazaran h<Jttı haricisi on üç kilometro olan İzmite 
Paşa suyunu Font boru esası üzerinden şehir tesisatı il 
likte ve kapalı zarf usulile 30 Teşrinievvel 931 tarihinden 
haren bir ay müddetle münakasaya vazolunmuştur. 

protesto masrafı ile birlikte haciz pusu yanında talik edilen Hivhada lu dördüncü sulh hukuk mahkeme- AL. Kom. nına müracaatları üzere yevmi muayyende Ko-
yolu ile tahsili hakkında 930/1330 Keşo zade Mehmet efendinin 106- sine müracaatları lüzumu ilan olu- ( 493) (3476) misyonumuza müracaatlan. 

numara ile vaki takip talebi üzerine 
tarafınıza gönderilen ödeme emrine 
verilen meşrubattan elyevm mezkur 
mahalde olmadığınız ve ikametga-
hrnızın meçhul bulunduğu anlaşıl-

mıs olmakla ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiştir. Tarihi ilandan iti

baren bir ay zarfında müracaatla 
bir itiraz dermeyan eylemediğiniz 
ve anı tak•p eden sekiz gün içinde 
borcu eda veya borca kafi emvali 
saire göstermediğiniz takdirde hak
kmızda giyaben muamelatı icrayeye 
devam olunacağı ödeme emri ma 
kamına kaim olmak üzre ilan olu-
nur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun-

da 118 numaralı hususi daire-

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 8923. 

Sıra numarasını beklememek 

iı;teyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al-

No. lu apartun•. oı namile maruf a- I nur. ~ ~ '<- {497) (3496) 
partımanm tamamı bu kere açık ar- ------------- 3. K. O. ve lbi:rinci fıl'ka kıtaa * * * 
tı.ımaya •azedilmiş olup 7 T. Sani ! lstanbul ikinci icra memurlu-

1 t "ht" · in sog· a 1 ' ·· 3. K. O. ve birin.ci fırka ihti-
931 tarihinde şartnamesi divanhane-. ğundan: Bir borçtan dolayı ve sa- ' ı ı ıyacı ıç na enı mu-
ye talik edilerek 19 T. Sani 931 ta- '. tılması mükarrer Eseks markalı ka- nakasa ile satın alınacaktır. 1- yacı için zeytin yağı aleni mü
rihine müsadif Perşembe günü saat palı müstamel otomobil Griko ve halesi l9-ll-931 tarih perşem- nakasa ile satın alınacaktır. İ-
14 ten 16 ya kadar sİtanbul 4 cü 1- ' pompa vesaire gibi aksamile beraber halesi 19-11-931 tarih perşembe 
cra dairesinde açık artırma suretile i Taksim meydanında otomobil durak be günü saat 14 te 3· K. O. sa- günü 14,5 da 3. K. O. Satın Al-
satılacaktır. Artırma ikincidir. Bı" ' mahallinde 31-10-931 tarihine mü- tın alına lk.omisyonunda yapı- k · d l ı ma omısyonun a yapı acak-
rinci artırmada en ziyade otuz bin . sadif <:umartesi günü saat 12 - 13 lacaktır. Taliplerin şartnameyı· · T 1. 1 · 

· J tır. a ıp enn şartnameyi al-
liraya talip çıkmıştır. Bu kerre bi, J de bilmüzayede satılacağından ta- .. .. . 
rinci derecedeki iFotek alacaklının ' lip olanlarn yevm ve saati mezkur- almak uzere h~.r gun ve ıhaleye mak ve ihaleye iştirak etmek 
matlubu temin edildikten sonra en ' de mahallinde hazır bulunacak me iştirak etımek uzere de yevmi üzere yevmi muayyende komi-
ziyade artırannı üzerinde birakıla-1 muruna müracaatları ilan olunur. muayyende 'komisyonumuza syonumuza müracaatları. (498) 
caktır. Artırmaya iştirak için yüzde müracatlarr. (SOO) (3499) (3497) 
yedi teminat akçesi alınır. Bina ye-- I lstanbul ikinci icra memurlu- ---------------------------

ni olmak dolayısile vergisi elyevm ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz Hudut ve Sahı·ııer Sıhhat Umum 
teraküm etmemiştir. Hakları Tapu , ve •paraya çevrilmesi mükarre yazı-
•icillerile sabit olmıyan ipotekli a- · hane eşyası 5-11-931 tarihine müsa- d 1 •• v •• d 
JacakJıar iJ.e diğer alikadaranın ve I dif perşembe gÜnÜ saat ondan OD mü ür ugun en: 
ırtifak hakkı sahiplerinin bu hakla- ! bire kadar Sirkecide Köprülü ha-

l 
Müstahdemler için lSS takım dbise (maa kasket) 149 çift 

rım ve hususile faiz ve masarife nnıda 39 numara önünde açık art-
dair olan iddialarını ilan tarihinden tırma suretile satılacağından talip Fatin ve 149 kaput aleni münakasa ile yaptırılacaktır. Talipler 
itibaren yirmi gün içinde evrakı <>lanlarm mezkur gün ve saatte ma- Ankarada Umum M&<lürlük Ayniyat şubesine, İstanbulda Ga
müsbitelerile bildirmeleri lazımdır. hallinde hazır bulunacak memuru- latada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Srh-
Aksi halde hakları Tapu cisillerile na müracaatları ilan olunur. biye merkezi Baştabipliğine müracaat ederek şartnameleri ala-
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay 1ı bilirler. 19 T.Sani 31 perşembe günü saat 14te İstanbul Limanı 
darların icra ve iflas kaııunununll9 , Askeri fabrika• Sahil Sı ıye mer ezınde müteşekkil mübayaa komisyonunda 
uncu maddesi hü!<müne göre tevfi- il lar ilanları ihalesi icra edileceği ~liin olunur. (3494). 

1 - Münakasa Belediyelerce yapılacak müzayede ve 
nakasa nizamnamesi ahkamına tabidir. 

2 - İhale, 30 Teşrinisani 931 tarihine müsadif Pazartes 
nü saat ıs te İzmit Belediye dairesinde icra edilecektir. 

3 - Talipler muhammen keşif bedeli üzerinden yüzde . 
buçuk nisbetinde teminatı muvakkate akçelerini nakden v 
hut Devletçe muteber tanmmıs bir bankanın teminat mekt 
nu ve ehliyeti fenniyelerini münakasa şartnamesinde göster 
esaslar dairesinde tevdi edeceklerdir. 

4 - Arzu edenlere proje ve teferruatı ile münakasa şar 
rnesi ve mukavele suretleri yirmi beş lira •bedel mukabil' 
İzmit belediyesinde verilecektir. 

5 - Mütemmim malfunat almak istiyenler İzmit, !star 
ve Ankara Belediyelerinde mevcut proje ve tefer-ruatını te1 
edebileceklerdir. 

6 - Talipler muvazzah adreslerini ihtiva edecek ve p 
olarak imza edecekleri teklifnamelerini (İzmit belediyesi t 
fından tanzim ve ilan edilen Paşa suyunun Font boru ile şı 
isale ve tevziatı hakkındaki tesisata ait mevcut ve musad 
bilumum plan, resim, keşifname, şartname, mukavelename 
hesabat ve teferruatı münderecatına tamamen ittda hasıl 
lediğimden mezkfır tesisatı mevcut ve musaddak proje ve 
ferruatındaki şerait dairesinde ve bu hususta tanzim ve t 
olunacak mukavelename tarihinden itibaren on sekiz ay za 
da ......... Tüıık Lirası bedeli maktu mukabilinde vücude g 
rip belediyeye ahkiimı mahsusası mucibince teslim eyleme 

!aşmasından hariç kalırlar. Alika-- 1 hh" k · 

ki hareket etmeleri ve daha fazla 1------------' 
malumat almak isteyenlerin 931/144 
Dosya Numarasile memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur. 

"550" ı b ı s ş· k • d kabui ve teahhüt eylerim) şeklinde tanzim edeceklerdir. 

Yukarıdaki !:~!:z::palı stan u U ır etın en 7 - Talipler, deruhte edecekleri işbu su tesisatım baş; 
.bilecek fenni ve mali iktidarı haiz bulunduklarına dair m; 

zarf ile 28-11-931 de saat on İstanbul Su Şirketine ait ve l Kammevvel 193ı tarihinden ZAYİ - Türkiye Cümhuriyeti İş d'"rt "h l . 
1 

k T 
0 

f k .. ve miıteber müessesatı maliyeden verilmiş mali vesika! 
o te ı a esı yapı aca tır. a- itibaren SO ran uzerinden tediye edilecek olan % 4 faizli · b f ' "k ·ı b be Bankasından almış olduğum 179649 1' mute er ennı vesaı 1 e era r münderecatlanna ittıla V( 

.1, ı lipler·i·n şartname .için h.er_ gün I ta .. hviliitın keşide mua.meles. inin 16 Tcşrinsani 931 Pazartesi gu··_ k b l d"ld" • · d · 1 ı a 179698 No hisse seoed.imi kazaen - mamen a u e '. ıgıne aır a tlan imza edilmiş şaı tname, 
zayi eylediğimden ve yenisini alaca ı ve münakasaya gırmek ıçın de nu sabah saat 10 da şırketın merkezi idaresi olan Beyoğlunda kav.clename, keşıfname, plan, resim, proJ·e ve seraı"tı· fcnı 
;;. ...... ..ı .. " ... ı,.; ; ... ; ... ~:a ........ :;. ... 1-.. ..:1.~_e:iin__t ~e:J..t· stikliil...ıcaıidı:si."nd.C..:l'emos"..cıckıcna;ZI11.d.:ıı.ki"...a...nu"""'""'J.u~..U.-;......LLJ>,...:l.--......ı'---_:..-_,...:.:_~.=::...:.::~.:.2:~!.:.~~E:!:~~~ 
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.----•ANADOLU CİHETİ----• 

Elektrik Fiatında 
Tenzilat 

Eski fiat 21,20 kurut Yeni fiat: (19,3Ul 

0
/o 10 TENZİLAT 

Yani kilovat saat başına 70 para ki aynı meblağ ile eski
sinden daha fazla elektrik sadedebilirsiniz. 

Bundan başka muayyen bir sarfiyattan sonraki kilovat 

saafer l /0~~ 1 tenzil ita tabidir. Bu hususta daha fazla 

malümat almak için 

Ameli Elektrige 
ve atideki bürolarımıza müracaat ediniz: 
Mühürdar caddesi No 73-75 Kadtköy. Telefon: Kadrköy 783 
Ş irke•i Hayriye iskelesi No 10 Üsküdar. Tel. Kadclı:öy 312 

l~k~~;amb~2~~C~v~l! !!~vi:" im tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. .Yml 
umum ye, iştehasızlık "e kuvvetsizlik 

büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Türkiye Ziraat Bankası 
idare meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti alelade olarak İkin 
ci Teşrinin 29 uncu pazar günü saat on ·beşte Ankarada Banka 
Binasında içtima eyliyecektir. Vilayetlerden intihap edilmiş 
olan Murahhas Beylerin yukarıda zilmıolunan gün ve saatta 
Bankayi teşrifleri rica olunur. 

İçtima ruznamesi berveçhiatidir: 
1) Türkiye Zira.at Bankasının 1930 senesi müame!atı hakkın 

da İdare Meclisi ve Murakrp raporlarının kıraati, 
2) 1930 senesi Blanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

İdare Meclisi azasının ipkası, 
~) 1930 senesi Muırakıplarınm ücretlerinin tayini ve 1932 sene

si için Murakıp intihabı, 
ı) Zirai İkrazat menbalarımızın tezyidine matuf tedabir ve te

şebbüsat hakkında Mecisi İdareye salahiyet itası, (3485) 
idare Mecisi 

Burdur Vilayeti Nafıa Baş 
mühendisliğinden: 

Burdur - Baladız yolunun (17305) lira bedeli keşifli mer
kezden itibaren 14 f 660 - 18+300 kilometroları arasındaki 

(2439) kilometroluk kısmının tamiratı esasiyesi 15/10/ 931 ta
rihinden itibaren yirmi gün müddetle 411!/ 931 tarihinde çar
şamba günü saat on altıda ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuli ile münakasaya konulmuştur. 

Talip olanlar: 
1 - Keşif bedelinin yüzde yedi l:ıuçugu nısoetınde mu

vakkat teminat akçası veya aynı miktarda banka mektubu ita
sını. 

2 - İnşaat ve ameliyatın devamı müddetince müteahhidin 
bir fen r;.emuru bulunacak ve iş hususunda müteahhit derece
sinde mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhidin ken
disile birlikte imza eyliyeceğini. 

3 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek ıçın müna
kasa şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde ya
zılı vesaikin münakasa gününden laakal sekiz gün evvel vila
yet Başmühendisliğine tevdiini. 

4 - İnşaat ihale tarihinden itibaren altı ayda hitama erdi
rilecek ve fakat bedeli 932 senesi haziranında verilen istihkak 
raporları tarihlerine göre faizi resmisi ile birlikte tediye olu
nacağını. 

5 - Münakasaya iştirak eyliyeceklerin münakasa ve ihale 
kanunu ile şartnameleı- ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakla
rı teklif mektuplarını 5/ 11/931 tarihinde saat on altıdan evvel 
Vilayet Encümeni riyasetine verileceğini. 

6 - İnşaat ve teferruatı hakkında fazla malfunat almak is
tiyenlerin evrakı keşfiye, şeraiti fenniye sureti musa<ldakaları 
beş lira mukabilinde vilayet Nafia Başmühendisliğinden alı
nabileceğini. 

7 - Münakasadan mütevellit bilumum ilanat, dellaliye ve 
sair tekalifin müteahhidine ait olacağım kabul eyliyecekleri 
ilan ıolunur. (336:1). 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 
30 ton silindir yağı, 5 teşrinisani 931 perşembe günü saat 10,5 

Ja açık müzayede usulile satılacağından şartnamesini göremk 

isteyenlerin hergün, müzayede ve satın almak isteyenlerin mü

zayede gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasım 

paşada Bahriye Sevkiyat Müdürlüğünden müteşekkil müııaye
de komisyonuna müracaatları, (3195) 

MILLlY'ı::':T-ÇA.R:,AMBA :.ııs ıı:.~t<ıNıı:.vvı:.L J931 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye has
tanesi Baştabipliğinden: 

Müessesemiz için lüzumu olan on beş takım maa !kasket el
bise hakkında 26 Teşrinevvel 931 tarihinde icra edilen aleni 
münakasa neticesinde en son olaraık teklif edilen fiat Kıomi
syonumuzca gali görüldüğünden münakasanm biır hafta tehir
-ile 2 Teşrinisani 931 tarihine müsadif pazartesi günü tekrar 

münakasa icrasına karar verilmiş olduğundan taliplerin mez
kur elbiselere ait şartnameyi görmek üzere Hastane İdare me
murluğuna ve münakasa günü saat 14 te Galatada Karamusta
fa Paşa sokağında kain İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer· 
kezinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur.(3488) 

Vakıf Paralar Müdürlü
ğünden: 

Vadeleri hitamında borç ödenmemesinden veya yenııenme
mesinden dolayı satrlığa çrkarılan gayrı menkul emval borçlu 
!arına kati i.haleden sonra bir ıhaftalık son bir ihbarname tebliğ 
olunf!lakta ve bu müddet zarfında yüzde on zam için müşteri

ler tarafından vuku bulan müracaatlar kabul edilmekte idi. 
Eski icra kanunundan alınan bu usulün halen devamı tatbikına 
mahal görülmediğinden badema bu kabil müracaatların kabul 
edilmiyeceği ve borçluların kati ihale ıkararı çekilmezden ev
vel borçlarını ödemiş veya usulü dairesinde yenilemiş bulun
maları lazım geldiği ilan olunur. (3490). 

ls.tanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonun
dan: 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
-------ı 
Vilayet Hususi dairelerinin 926 senesi bütçelerinin tab'ı 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname al-' 
mak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli
dir Münakaşaya girmek için tahminen 71 forma itibarile 
yüzde 7,5 nisbetinde teminat lazımdM". Bu teminat nakden ka
bili edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Bankaya yatı
rılıp alınacak makbuz ve yahut Hükumetçe muteber tanınmış 
bankaların birinin mektubu ile olur. Bu şekilde teminat mak
buz veya mektuıbu, şartname, teklif mektubu ve Ticaret Oda
sında kayıtlı olduğuna dair vesikayı bir zarfa koyarak ihale 
günü olan 19-11-931 Per§embe günü saat on ıbeşe kadar Daimi 
Encümene vermeidiT. (3507). 

Beher metro murabbaına 150 kuruş kıymet takdir olunan 

Fatih yangın yerinde İskenderpaşa mahallesinde 1513 ve 

1505/ 1 harita numaralı arsalar arasında 130 harita numaralı 

yüzsüz ve 8,72 metro murabbaı sahasında Belediye malı arsa 

satılmak üzere açrk müzayedeye konmuştur. Talipler şartna

meyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat et

melidirler. Müzayedeye girmek için 250 kuruş teminat lazım-

dır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye 
alınarak Bankaya yatırılıp alınaca:k makbuz veya hükumetçe 
mıitebcr tanınmış bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu 
şekilde teminat mektubu veya makbuzu ile ihale günü olan 
19-11-931 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat edilmelidir. (3508). 

Mübayaasına lüzum görülen 45000 ıkilo lbenzin kapalı zaırfla 

münakasaya konmuştur. Talipler şartname almak için her gün 

Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münakasaya gir 

mek için 844 lira teminat lazımdrr. Bu teminat nakden kabul 

ediimez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alı 

nacak makbuz veya hiıkilmetçe müteber tanınmış bankalardan 

birinin teminat mektubu ile oluır. Bu şekilde teminat makbuz 

Kilo ,1 veya mektubu ile şartname teklif mektubu ve ticaret odasın-

45000 Yaş sebze açrk müna•kasası: 22 _ 2.Teş. 931 Pazar günü da kayıtlı olduğuna dair ves~kayı mühürlü zarfa koyarak iha-
saat 10,5 da. le günü olan 19-11-931 perşembe günü saat on beşe kadar Dai-

Deniz Kuvvetleri ihtiya'Cı için yukarıda miktarı yazılı muh mü encümene verilmelidir. (3505). 
telif dns yaş sebze hizasındaki tarihte açrk münakasası icra 

1
--------------------------

olunacağından şartnamesini görmek için her gün ve venneğe Bedeli keşfi 435 lira 93 kuruş olan Haseki hastanesine • 
talip olacaklaTın münakasa gün ve saatinde muvakkat temi- yaptırılacak demir kapının münakasası Teşrinievvelin 31 inci 
natlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Ko cumartesi günü saat on beşe talik edilmiştir. Taliplerin şartna
misyonuna müracaatlaın. (3434). me almak ve resmini görmek üzere Levazım müdürlüğüne ve 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanrnda 523 

IstanbulDeniz Levazımı. 
Sa tın alma ko~svonun-
dan: , 

Kilo 
I 

257678 Ekmek: apalı zarfa münakasası: 19-2.Te~. 931 P er-
şembe günü saat 10,5 da. 

41040 Sığır eti: Kapalı zarfla münakasası : 21-2.Teş.931 Cu
martesi günü saat 10,5 da. 

1040 Kuzu eti: Kapalı zarfla münakasası: 21 - 2.Teş. 931 Cu
martesi günü saat 10,5 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı 

yazılı mevaddı iaşenin hizalarındaki tarihlerde kapalı zarfla 
münakasaları icra olunacağından şartnamelerini görmek ıçın 

her gün ve vermeğe talip ol;ıcakların hizalarındaki münakasa 
gün ve saatlerinde muvakkat teminatlarile biırlikte Kasımpa-
şada Deniz Levazımı Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

(3435) 

Istanbul Deniz Levazımı 

münakasaya iştirak için bedeli muhammenesinin yüzde 7,5 uğu 

nisbetinde teminat teslim ettiklerini müsbit makbuz ve ilmü

haberi veya hükumetçe muteber tanınmış bir ıbanka teminat 

mektubu ile muayyen saat kadar Daimi Encümene müracaat
ları. (3504). 
ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Eminönü Kaymakamlığından: Bayazıtta Hasanpaşa cad
desinde belediye malı 112-114 No. lu üzerinde odası bulunan 
dükkan kiraya vc·rileceğinden talip olanların şehri hiilin otuz 
birinci cumartesi günü saat on üçte müracaat eylemeleri ilan 
olunur (3503) 

Fatih Dairesi Müdiriyetinden: Saraçhane başında Mimar 
Ayas camii karşı köşesinde elyevm manav sergisi olan iki par
çadan ibaret tarik fazlası mahal yeniden icara verileceğinden 

talip olanların Teşrinisanin 16 cı Pazaırtesi günü saat 14 te 
Daire encümenine müracaatları iliin olunur. (3509). 

İnönü Şehir Yatı mektebi için lüzumu olan 2200 kilo sade 
yağı pazarlrkla alınacaktır. Talipler şartnameyi görmek ıçın 

hergün LevazımMüdürlüğüne müracaat etmelidir.Pazarlığa gir 
mek için248 liralık teminat lazımdır.Teminat nakden kabul edil
mez. YaBelediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak 
makbuz yahut hükumetçe müteber tanınmış banıkalaırdan biri
nin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile ıberaber 

2-11-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat edilmelidir. (3506). 

Satın alma komisyonun- IstanbulGümrükleriMu-
dan~ haf aza mü dirliğin den: 

Kilo 
46322 Ekmek: Açık ,;,ünakasası: 19 - 2.Teş.931 
11401 Sığır eti) 

Saat 
Perşembe günü 13,5 da 

) Kapalı münakasası: 21 2.Tcş.931 Cumartesi günü 13,S. 

2264 Kuzu eti) 

11000 Yaş sebze: açık münakasası: 22 2.Teş. 931 Pazar günü 13,5 

9000 Süt açık münakasası: 23 2.Teş.931 Pazartesi günü 10,5 da 

Asgari 350 azami 500 ton benzin mübayaasına ait) tir. 

1 - Müdürlüğümüze ait merakip için asgaıri 350 azami 
500 ton benzinin mübayaası kapalı zarfla kırdırmağa konul
muştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri İstanbul 
Gümrükleri Muhafaza müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrükleri Muhafaza Müdürlü
ğünde kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapıla

caktır. 

4 - Kırdırma 18/11/ 931 tarihine raslıyan çarşamba günü 
saat 14 (on dört) tür. 

Dr.İHSAN SAMİ 
GONOKOK ASiSi 
Belsoğukluğu ve ihtildtlarma 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır 
Divanyolu Sultan Mahmut tür-

-• besi, No. 189 

UROLOG - OPERATÖ 

Dr. Fuat Hami 
İDRAR YOLLARI 

Hastalıkları mütehassısı 
Türbe Babıali caddesi No. 1 

Telefon: 22622. 

Nezle, Gri 
Boğaz, Ku 

!ı!i!3j lak, buru 
hasta'ıkları 

K~RIZl 
· ıe tedav 

edilir. H e 
Eczane ve 

ecza depolarında l ulunur. 

Tıp Fakültesi 
cerrahi bevli seririyatı 

muallimi 
Uroloğ - Operatör 

Dr. Behçet Sabit 
muayenehanesini Beyoğlu 
Taksim bahçesi karşısında 
İnkilap apartımanına nak
letmiştir. 

Muayene Cumadan maa
de her gün 15 den 18 e ka
dar. Telefon. B.O. 3874. -
SANDAL YA 

TAHTALARI 
Dejö Giyannati (Deszö 
Gyarmathy) İstanbul Ku
ru kahveci Han No. 21. 

Muayenehane Nakli 
DIŞ TABiBi 

MehmetRifat 
Cağaloglunda, flalk Fırkası kar· 
şısındald Sıhhi apartıman~ 3 üncu 

kat 7 nümerO\·a nakletmi!tir.1 

Kiralık A partıman 

Tramvay mevkiine yakın Büyük 
Pangaltı Cedidiye sokağında No. 43 

iki kat apartıman kiralıktır. Elektri 
ği, suyu, havagazı vardır. Altı odall 

kısmı 40 lira, üç odalı kısmı 25 lira· 
dır. HaliiskliT Gazi caddesinde "l1• 

ğurlu" apartımanı Dr. İsmail Kenan 
Beye müracaat. 

Etıbba Muhadenet 
Cemiyetinden: 

Önümüzdeki Cuma günü eaat 1 O 
buçukta aylık içtimai akdedilcce• 
ğinden azayı kiramın eski Türk O· 
cağı binasını teşrifleri rica olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesi: Terekesine mahkemece 
vaziyet olunan müteveffa Emrullah 
zade Ali beye ait olarak Galatada 
Danüp hanın.da 21 numaralı yazıha· 
nede mevcut masa, maroken koltuk. 
etajer , demir kasa ve saireden mil· 
rekkep eşya açık artırma sureti!• 
2 teşrinsani 931 pazartesi saat 16 da 
satılacaktrı, tal~p olanların mezkür 
gün ve saatta mahallinde hazır bu
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

Deniz Harp Mektebi ve Lisesi Talebe ve Efradının ihtiya
cı ol~n yukarıda cins ve miktarı yazılı .-ııevaddı iaşenin hiza
larındaki tarihlerde açık ve kapalı münakasaları icra oluna
cağından şartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip 
olacakların hizalarındaki münakasa gün ve saatlerinde mu
vakkat teminatlarile •birlikte Kasrmpaşada Deniz Levazımı Sa
tın Alma komisyonuna müracaatları. (3436). 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve saa ____________ ,.. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İstanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku
ruştan başlar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satıhr.Tel.2.3027. 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp Fakültesi Seririyatı asabiye asistanlığı münhaldir. Ta

liplerin Fakülteye müracaatları. (3461) 

tinden evvel İstanbul Gümrükleri M. M. müteşeık'kiJ kıomisyo
na verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler benzinle resen iştirakleri ıha

linde ticaret odasından vesaikini ve ıbir müesseseyi temsilleri 
halinde vekaletname ve ticarethane vesikası' hakkında vesika 
göstereceklerdir. 

7 -- Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 9375 liralrk 
muvakkat güvenmelerile teminat belli saatten evvel komisyo
na gelmeleri. 

8 - Örneği şartnamelere bağlı evsafı kimyeviye ve fenni
ye hususu şartnamede yazılıdır. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol
durulduktan sonra hiç bir teklif kahul edilmiyecektir.(3471) 1 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkeemsinden: İstanbul da Neft• 
sendikatta çalışmakta iken vefat e
den Pierre Sementcbmko efendinin \ 
Felemenk Bahri scfit bankasında 

mev-cut parasına mahkemece vazı.. I 
yet edilmiştir; 

Tarihi i.landan itibaren, eshabf 

matlup ve alakadaranın bir ay ve 
mirasçıların üç ay zarfında Beyoğlıl 
dördüncü sulh hukuk mahkemesine 
ınüracaatları lüzumu ilan olunur. 

MiLLiYET MATBAA5l 


