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NUSHASI S KURUŞTUR 

arriri 

Umumi Neşriyat ve Yazt Mildürll 

ETEM İZZET 

İngiliz 
İntihabatı 1 Cumhuriyet 

Yunanlılarla 
emsalsiz meraslml-a tes'it edildi 

kaldık 
lngiliz intihabatı Muhafazakar 

lıtkanm kahir bir galibiyeti ve me
lli fırkasının ela hezimetile netice
lendi. Son neticelere göre, muhafa 

1 
~!ar Mecliste 471 azalık kazan· • 
~şiardır. Bu, 615 azalık olan ~ec
lııte misli görülmemiş bir ekserıyet
lir, Diğer taraftan 1929 intihabatın
da 289 azalık temin etmeğe muvaf· 
fak olan mesai fırkasnnn taraftarla
~. 48 e inmiştir. Buna Mac Donald-
111 milli amele zümresini de ilive e
decek olursak, fırkanın her iki hizbi 
~n yekunu ancak' 62 ye h:'liğ '?lur 
kı, harbi umumiden evvelkı vazıy<;
te, düşmüş, yani üçüncü fırka halı
lıe geçmiş demektir. • 

dUnkU maçta 1-1 berabere 

Son J ngiliz intibatının hususı 
~İt ehemmiyeti vardı. Bu ehemmiyet 
l'atn.ı:z intihabatının neticesine bağlı 
•lan meselelerin şümul ve mahiye
lİııden değil fırkalar arasındaki va- l 
~Yetin, lnglliz siyasi tarihinde gÖ· 
liilınemiş derecede karışık olmasın --
dan ileri geliyordu. Geçen yaz çıkan. 
lı.ıhran üzerine, mesai fırkasmm sa
lık lideri tarafından milli hükumet 
~kil edilmi§ti. Bu hükômet e.sa~ iti 
~ile muhafazakar fırkaya ıstınat 
'tıııekle beraber, gerek mesai fırka

lstanbulda yapılan geçit resminden 

Ankarada, lstanbulda ve vilayet
lerde yapılan merasim tafsilatı 

bir kaç intıba •• 

•ı ile gerek liberal fırka arasın~ ta
"ftarlan vardı. Yani fırkalar şıraze
lerinden çıkmışlardı. 

intihabat bu karıtık vaziyeti tak

Resmi tebliğ 

>iye etıniıtir. Evvela Medist<;kİ aza
hlılann kısmı küllisine sahıp olan 
ltı11hafazakar fırka vardır. Bu fırka 
tııilli hükumete müzahirdir- ikinci Bu seneki Cumhuriyet bayramı, her senekinden 

daha muazzam b~ r cuşu huruş içinde geçti 
fıtka vaziyetine geçen liberal fırka 
dıı milli hükômete taraftardır. Mu
ı._ıefet, mikdan elliye bağlı olma- ~ 

ismet Pş. Moskova 
seyahatini kabul etti 

ANKARA, 30 (A.A.) - Resm1 
tebliğ: 

... Bir taraftan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı Hariciye 

1 Komiseri __ M .. Litvinof il~ d'.ğer ta
. raftan Turkiye Cumhurıyetı Başve 

kili ismet Paşa ve hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey arasında gayet 
samimi mükaleme/er cereyan etmiş 
tir. Sovyet ittihadmm Türkiye'deki 
sefiri M. Suriç ile Türkiyenin Mos 
kova sefiri Hüseyin Ragip Beyin 
de iştirak ettikleri bu konuşmalarda 
iki memleket münasebatına taalluk 
eden meselelerle büyük beynelmilel 
meseleler üzerinde müdavelei ef. 
kiir edilmiştir. Bu muhavereler sa
yesinde evvela bundan 10 sene evvel 
tahtim edilen Türk - Sovyet dost. 
hığımun- istinat ettiği temellerin 
sağlam)ığı ve saniyen ~İmdiki Türk 
Rus iktisadi münasebatınm arz ve 
irae ettiği büyük inkişaf ı"mk§nlarr 
bir kerre daha sabit olmuştur. Sul
hun muhafazasını ve iki memleket 
arasında mevcut samimi ve sıkı mü 
nasebetlerin idamesini ı"stihdaf eden 
bu muliikatlar esnasrnda tarafeynin 
en tam ve mutlak fikir mutabakati 
müşahede olunmuştur. 

hn mesai fırkasına inhisar etınekte- Evvelki gün 1 stanbul dokuzuncu 
dir, Denilebilir ki lngilterede hiç Ciimhuriyet bayramını büyük bir 
bir hükômete parlamentoda bu ka- sevinçle ve görülmemiı bir :ıekilde 
da. büyük bir ekseriyet nasip olmuş tes'it etmi:ıtir. Cilmhuriyet şenlikle
değildir. Milli hükı1metin parlamen· ri münasebetile şehir daha iki gün 
lodaJU kuvveti, harbi umumi içinde- evvelden , hazırlanmaya, lstanbul 
ki koalisyon hükômetinin kuvvetin- Beyoğlu, Kadıköy cihetlerinde muh
den dahi fazladır. telif takızaforler yapılmaya haşlanıl-

Mesai fırkasının hezimetine se- . mış, eğlenceli müsamereler tertip e .. 
hep olan amilleri araıtırırken, fırka . dilmiı, nihayet evvelki gün büyük 
liderleri arasına giren tefrikayı baş· bir neşe ile herkes daha sabah ka
ta saymak lilztmdır. Bu ihtilaflar ili· ranlığmda sokaklara dökülüp Clımhu 
'<İitıden mesai fırkası, Mac Donıild, riyetin yıldönümünü tesi'de ba§la
Snowden Shomas gibi, hayatlarını mqlardır. 
fırkanın inkişafına hasretıniş liderle 
~n müzaheretinden mahrum ka1mı§ 
tıı-, Hatta Snowden'in ıiddetli mu
halefeti ile karşılaşmıştır. ikinci bir 
•ebep, lngiliz efkarı umuıniyesinin 
huhrandan mütevellit mes'ıdiyetini 
tııesai fırkasına tahmil etmesidir. Mu 
lıafıızakirlar, mahirane idare edilen 
llropaganda ile mesai fırkasını İsraf 
laraftan vaziyetinde göstermişler
dir. 

Bununla beraber, bu amiller mev 
•11t olmasa dahi, mesai fırkası inti• 
lıabatta mağlup olacaktı. Çünkü hü
~lı.ınet 1929. da iktidara geçtiği za. 
ltıan vadettiği şeylerin hiç birini ta
lıaJckuk ettiremedi. Vergiler tezayüt 
•iti. işsizlerin mikdan arttı. Ticaret 
Qa)dı. Ve nihayet imperatorluk te
lııelinden sarsılmağa baıladı. Tabü
dir ki bütün cihana şamil olan hu 
•<12iyetten mesai fırkasına bir mes
Uliyet terettüp edemez. Bununla be
•aher rey sahipleri İnce eleyip sık 
dokumazlar. 1929 intihabatınm neti 
•esi muhafazakar idaresine karşı bir 
~ksülamel beklenebilirdi. Son buh
•an ve fırkadaki tezebzüp bu ak&ül
llınelin daha şiddetli olmasına yar• 
dıın etıniştir. 

intihabatın bu tecellisine göre, 
~taba Mac Donald'ın milli hükumeti 
~n müddet iktidarda kalabilecek 
llıi? Filhakika intihabat milli hükô.
lnetin kalıir zaferile neticelendi. Mil 
I; hükômet, bir koalisyondan ibaret
ti. ve geçen mecliste mesai' fırkası 
~vvetli bir şekilde temsil edildiğin 
den liberallerle muhafazakiırlar ara
•tnda böyle bir koalisyon lazımdı. 
~İmdi muhafazakarlar yalmz başla
tına ela hükômet teşkil edebilirler. 
615 sandalyanın 471 tanesini işgal 
•diyorlar. Bu ıerait altında liberal
ler 63, Mac Donald'ın ela 14 azasın 
dan müıtağnidirler. Binaenaleyh 
lnilli hükômetin manası kalmıyor. 

1 

tıkali muhafaza etınek için şimdiki 
~ll2İyeti idame ettirseler dalıi, muha 
lazakar fırkanın k"'llisyon içindeki 
~~yeti o derece kuvvetlidir ki, ta-
~ip edilecek siyaset tamamile muha
fazakar fırkanm ıiyaıeti olacaktır. 
~- parlamentonun karıılaşaca
cı ilk meseleler arasında himaye ve 

· tiiınrük tarifeleri gibi öyle iıler var
~.,. lü, bu yük üzerinde muhafazakar 
..,.la liberallerin bir arada uzun me
lafeler katetmelerine imkan yoktur. 

Ahmet ŞOKRO 

"'-···-... ············-·············-········ .. 
Zeppelin avdet etti 

FRIEDRICHHAFEN 28 A.A.
C::,.af Zeppelin, bilahadise saat 6,50 
:~ yere inmiştir. Seyyahatin büyük 
il- kısm ıesnasmda ıiddetli bir fırb. 

ı ~ya kartı koymak mecburiyetinde 
abnış ve bu hal seyyahatin birkaç 

•aat uzamasına bais olmuştur. Balon 
~a 14 yolcu ve 210 kilogram sikle
~tıde posta vardı. Gidip gelme sefer 
• gün ve 4 ıaat devam etmiştir. 

, Fransaya gelen altın 
CHERBOURG, 29 (A.A.) 

'.'.'-- Paris bankalarına ait olmak 
~~ere Amerika'dan 600 milyon 
tıtnklık altı:;ı gelmiştir. 

Yilagette 
Sabah saat dokuzdan itibaren Vi· 

!ayetin büyük salonunda bir resmi 
kabul yapılmıf, Vali vekili ve mua• 
vini Fazlı Bey tebrikatı kabul etmiı 
tir. Bu resmi kabul esnasında bir as
ker ve bir polis müfrezesi tebrike ge 
len zevata resmi seli.mı ifa etmiı, 
bir bando muzika da muhtelif hava
lar çalmıştır. Resmi kabul saat 10,45 
e kadar devam etmiş, saat 10,45 te 
Vali vekili ve muavini Fazlı Beyle 
diğer zevat Beyazıt meydanında ih
zar edilen tribüne gidip kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Paşaya müla
ki olmuşlardır. 

Geçit resmi 
Geçit resmi her senekinden da

ha parlak olmuıtur. Bu sene mera
ıim alayının en önünde harp ma
hilleri yer almışlardır. Alayın orta
sında da bütün azametile Cümhuri
yet timsali geliyordu. Harbiyeliler 
çelik mağferlerle ve çok muntazam 
bir tarzda geçiyorlardı. Alay şu ıu
retle teşekkül etmişti: En önünde 
harp malülleri, müteakıben sırasile 
Harbiye, Askeri Tıbiye, Eczacı, Bay 
tar, Ba\ıriye, Gedikli zabit, Kuleli, 
Maltepe mektepleri, piyade, makine 
li tüfenk, topçu, süvari, istihkam, 
muhabere kıt'alan, polis mektebi, it" 
faiye, Cumhuriyet timsali, Darülfü
nun, Galatasaray lisesi, Erenköy, 
Kandilli kız liseleri, Erkek Muallim 
mektebi, DarÜJ!efaka, Pertevniyal, · 
KabatB.§ liseleri, Vefa, Oıküdar, Da 
vut PB.§a, Gazi Osman Paşa orta 
mektepleri, Şişli Terakki lisesi, lı
tanbul, Üsküdar, Eyüp, Ciımhuriyet 
Çamlıca, Nişantaşı kız mektepleri, 
Dumlupınar, lnönü, Hakimiyeti 
Milliye şehir yatı mektepleri, Meh
ter takmıı, esnaf cemiyetleri ve yüz. 
lerce otomobille halk. 

Mehter takımı ve esnaf 
timsalleri 

Bu seferki resmi geçit mevkibi 
çok muhteşem olmuştur. Askeri mek 
tep ve kıt'alarnnızın cidden şayanı 
takdir ve iftihar İntizamı çok alkış 
toplamışbr. Mehter talmnı yalnız 
Yeniçerilerin musiki takımını gös
termekle kalmamış, sipahileri, saka • 
lan, ağaları ile Yeniçeri teşekkülü
nün bütün şubeleri temsil edilmiştir. 
Esnaf cemiyetleri enteresan temsil .. 
)er yapmışlardır. Lokantacılar ye
mek pişirerek, kayıkçılar kayık için
de kürek çekerek, marangozlar tah
ta rendeleyerek, ekmek yapıcılar ha 
mur yuğurarak, kahveciler kahve 
pişirip nargile doldurarak, hallaçlar 
yorgan dik.erek, velhasıl bütün es
naf tezgahlan vaziyetine koydukla
rı otômobill(er içeriıinde sana'tleri
ni İ!=ra edeİ-ek geçmiılerdir. Resmi 
geçıt her noktai nazardan mükem
mel ve güzel olmuştur. 

Güzergahta 
Geçit alayının güzergahı olan 

Divanyolu, Sultan Ahmet, Alemdar 
Reşadiye, Köprü, Karaköy, Şişha'. 
ne, Tepebaşr, istiklal caddeleri bin
lerce halkla mahşeri bir hal almış, a
lay alkıs tufanları, yaşa&m Cümhu- i 

Ankarada yaprlan geçı"t resmi ve bayram merası'miM ait intıbalar: 
Yukarda motörlü tayyare toplarından biri geçerken, altta Gazi Hz., 
tayyareleri seyrederken ve Meclisten çıkarken, daha altta Litvinof 

yoldaş geçit resmini seyrederken, dördüncü sırada sefirler tebrikattan 
çıkarken, en aşağıda siıvariler tribünün öniinden geçerlerken. 

riyet ! n.idalan arasında bu güzerga
hı takip ile Cumhuriyet meydanına 
kadar gitmiştir. Bu esnada da saat 
12 ye gelmiş, limandaki bütün sefi
neler bayramı mütemadi düdük ça
larak tes'it etıneğe başlamışlardır. 

Cumhuriyet meydanında 
Alay Cumhuriyet meydanında 

Cumhuriyet abidesinin etrafmdaki 
kavsi dola~mış, bundan ıonra mi.İn· 

(Devamı Sinci sahifede) 

M. Litvinof Sovyetler hükumeti 
ittihadı namına bundan bİr müddet 
evvel M. Suriç tarafından Mosko
vayı ziyaret etmesi ı"çin 1 smet Paşa 
ya yapılan daveti tekrar eylemiş ve 
bu davet müşarünileyh tarafından 

büyük bir mahzuziyetle kabul edil
miştir. Ziyaretin tarihı" biliihara ta• 
yin olunacaktır. 

Yukarki semeredar temasların 

en mes'ut neticelerinden biri Paris' 
te 17 Kanunuevvel 1925 tarihH tem 
dit protokolu ve Ankara'da hnzala. 
nan dostluk ve bitaraflık muahede
sinin ve buna merbut olan aynı ta· 
rihli üç protokolu ve Ankara 
da imzalanan 17 Kiinunuev 
ve! 1929 tarihli temdı't protokolunu 
ve keza Ankara'da imzalanan 7 Mart 
1931 tarihli bahri protokolun mer 
iyet müddetlerinin temdidi olmuş-
tur. 

Romayı 
Ziyaret 
Seyahat günü ya
kın da tayin edilecek 

ANKARA, 30 (A.A.) -
Resmi mehafilden istihbaratı
mıza göre İtalyan Başvekili 
M. Mussolini Hazretlerinin İ
talyanın Ankara büyük elçisi 
vasıtasile Başvekil ismet Paşa 
Hazretlerinin Romayı ziyareti 
hakkında vukubulan daveti ha
kiki bir memnuniyetle kabul 
edilmiştir. Bu seyahatin ne va
kit vukubulacağı yakında ta· 
yin edilecektir. 

At koşulan pisti 
IZMIR 29 (A.A.) - Buca at ko 

şusu mefdanındaki pist mükemmel 
bir hale ifrağ edilmiştir. 13 Teşrini
sanide başlayacak olan at koşuları 
yeni pistte icra olunacaktır. 

Türk - Rus dostluk 
protokolu imzalandı 

Her iki hükumet arasındaki dostluk 
ve bitaraflık mukavelesive diğer 

protokollar 5 sene temdit edildi 
ANKARA, 30 (A.A.) - Türki

ye Ciımhuriyeti hükumetile Sovyet 
Sosyalist cümhuriyetleri ittihadı hü
kUmeti devamlı, tabii ve samimi 
dostluk münaıebetlerini idame ve 
daha ziyade tanini mütekabil men· 
faatlerine ve mütehassis oldukları ar 
zuya muvafık bularak Pariste 17 kil 
nunuevvel 1925 tarihinde imzalanan 
dostluk ve bitaraflık muahedesine 
ve aynı tarihli temdit protokolunun 
ve 7 mart 1931 tarihli bahriye pro
tokolunun mer'iyet müddetl.ni temdi 
de karar vermi§ler ve bu huousta 
bir taraftan Türkiye ciiınhuriyeti, 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüıtü ve 
S<ıvyet S<ıayalist cumhuriyetlP.ri itti
hadındaki Türkiye fevkali.de sefir ve 
muralıhası Hüseyin Ragıp Beyleri • 
ve diğer taraftan Sovyet Sosyalist t 
cUmhuriyetleri ittihadı Hariciye ko
miseri M. Litvinof ve Sovyet Sosya M 

(Devamı Sinci sahifede) 

I •. / 

Lit.inof Ankarada ıert1• 
fint1 ot1rilt1n zigaft1tte 

Gazi Hazretleri iki geni bi
nanın resmi küşadını yaptılar 

.c: r f E: ~ ıl 
i r;: 

o u 

-
Gazi Hz., milli müdafaa vekaleti binasından çikar/arken 

ANKARA 29 (A.A.) - Yapılan Büyük Erkanı Harbiye ve Milli Mü· 
dafaa vekaleti binalarının kü§at resmi bu sabah saat 10 da yapılmııtır. 
Reisicumhur Hazretlerile Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım ve BB.§vekil 
ismet Paşalar Hazeratı, Heyeti Vekile erkanı, meb'uslar devair rüesa er
kanı, ordu müfettişleri, Milli Müdafaa, Büyük Erkam Harbiyenin tekmil 
rüesa ve erkanı ayrıca bir çok ümera ve zabitan küıat resminde hazır bu .. 
lunınuşlardır. Reisicumhur Hazretleri binaların küşadını bizzat icra bu
yurmuşlardır. Gazi Hazretleri kordelalan keserken muvaffakıyetler temen
ni ederek Büyk Erkanı Harbiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerini tebrik et
mişlerdir. 

Y egine golümüzü gene, ihtiyar 
denilen Zeki attı 

Maç saat 15,5 da bMlaya- ı ren stadyum dolmağa başladı 
cak! Daha saat 11 den itiba- (Devamı Sinci sahifede) 
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Dün gelen 
Tayyareler 

ı Bulgar Başvekili 
Geliyor 

~ 

Bugün de ·bir UÇUf 

yaparak 
avdet edecekler 
Dün ıehrimize 50 askeri 

tayyaremiz gelmittir. Bu tay-
yareler Eskiıehir Tayyare ka
rargahından kalkıp _ Ankarada 
Cumhuriyet bayramı şenlikleri 
ne ittirak eden tayyarelerimiz 
dir. 

50 tayyareden mürekkep bu 
muazzam hava mevkibi bugün 
saat 11 de şehrimiz afakında 
bir uçuı yapacak, müteakiben 
Eskişehir tayyare kararvahma 
avdet edecektir. 

Doktorların 
içtimaı -----Ehbba muhadenet 

cemiyetinde 
dünkü içtima 

Etibba muhadenet cemiye
ti dün Türkocağında aylık mu 
tat içtimaıru aktetmi:ştir. 

içtima mutat olmasına rağ ı 
men dün hararetli ve münaka
tah müzakerelere vesile olmut 
tur. 

İçtimaın başlangıcında bir 
müddet evvel etıbba odası hey 
eti idaresine intihap edilen Na
zım Hamdi Bey cemiyet hey
eti idaresinden istifa etmiş bu 
istifayı gene hey' eti idareden 
Şiıayyip Nuri Beyin istifası ta 
kip etmittir • · 
Hey'eti idareden istifa eden bu 
iki doktor yerine geçen İntihap 
ta en çok rey almış olan Bah
ri İsmet ve Nami Beylerin 
geçmeleri karar altına ahnmıt, 
bundan sonra da hararetli mü 
zakere baılamıştır. . 

Yeni hıfzıssihha kanunu 
mucibince elliden fazla • müs
tahdemi olan müesseseler dai
mi birer doktor bulundurmak 
mecburiyetine olduklarına rağ 
men bunu yapmamakta ve la
lettayin bi:r doktorla anlaşarak 
ayda 5-10 lira gibi cüz'i bir 
ücretle doktorun ismini satın 
almakta ve o doktorun ismini 
müessesinin daimi doktoruy
muş gibi sihhat ve içtimai 
muavenet vekaletine bildirmek 
tedirler. Doktorlar bu vaziyete 
itiraz etmişlerdir. Hakikat hal 
de Dr. kullanmadıkları halde 
kendilerini böyle 5-10 liraya 
satın aldıkları isimler mukabi
linde doktorlu gibi gösteren 
müesseselerin tecziye edilmesi 
icin sibhat ve içtimai muave 
~et vekaleti nezdinde teıebbüs 
yapılması takarrür etmiştir. 
Doktorlar bu teşebbüslerinde 
müesseselerin böyle hilelere 
tevessül edememeleri için de 
müesseselerde doktorların her 
gün muayyen saatlerde bulun
malarının tamimini iıtiyecek
lerdir. Teftiılerle doktorların 
müesseselerde bulunup bulun
madıkları analaşılacağından 
müesseselerin bu hilelerinin ö
r.üne geçilmit olacaktır. 

Beynelmilel hp 
kongresi 

Yakında Bükreıte beynel
milel bir tıp k011gresi toplana 
caktır. Kongreye Türk etibba 
odası bir hey'et gönderecektir. 

Sefirimiz resmen An
karaya davet etti 

SOFY A, 29. A.A.- (Balkan mu
habıri mahsusum~ bildiriyor). Se
firimiz Teftik Kamil bey dün Baş· 
vekil M. Mouchanoffu ziyaret ede
rek Türkiye hükumetinin kendisini 
Ankaraya davet ettiğini resmen teb
liğ etmiştir: 

M. Mouchanoff bu nazikane da
vete bilhassa teşekkür ederek ilk 
fıraatta icabet edeceği cevabını ver .. 
mittir. Bulgar Başvekili kralın avde 
tini müteakip ve günün en mühim 
meaelelerini hallettikten sonra ağle
bi ihtimal gelecek ay zarfında An
karaya hareket edecektir. 

Yunan 
Doktorları 
Doktorlarımızla tanışm•k 

istegorlar 
Atiıiadaki Yunan tıp cemi

yeti buradaki Etibba odasına, 
Türk tıp cemiyetine ve Türk 
cerrahin cemiyetine mektup1ar 
göndermiştir. Bu mektupta Yu 
nı>n doktorlarının Türk doktor 
irile yakı~dan temas etmek ar 
zusuncia oldukları bıldirilmek- \ 
tedir. 

Mektupta bu münasebetle 
Balkanlarda yapılacak mü,te
rek sıhhiye teşkilatının bir an 
evvel kuvveden file geçmesi i
çin iki memleket doktorları a 
rasındaki münasebatm yakın
laşması lüzımıundan bahsedi
liyor • 

Yuan tıp cemiyetinin bu 
mektubu, alakadar mehafilde 
samimi bir tesir bırakmıştır. 

Türk tıp cemiyeti ve türk 
cerrahin cemiyeti Yunanlı mes 
lektaşlarile tanışacak ve yakın 
dan temas edeceklerdir. 

Tütün 
ikramiyeleri 
Eminönünde tevziat bugün 

b2şlıgor 
Harp malullerine ve şehit aile ve 

yetimlerine verilecek olan tütün ik
ramiyelerinin tevziatına Eminönü 
malmüdürlüğünce bugünden itiba. 
ren başlanacaktır. Tevziat şube iti. 
barile verileceğinden bul"Ün Aksa
ray mıntaka .. ndaki şehit ailelerine, 
pazartesi günü de Süleymaniye as
k~rlik şub<:•i nuntakıuındaki malul
lere salı günü Sultan Ahmet mınta
kas;ndaki şehit ailelerine verilecek
tir. Tevziatta maaa cÜzdant ile berat 
ve iki adet fotograf aranılmaktadır. 

Bulgar ve Yunan gaze-
tecilerinin teşekkürü 

Memleketimize •elerek Matbuat c:emi
yetimİ% tarafından misafir edilen Bu1ıar 

ve Yuna.n Me•lektatlarımn:: lstanbuldan 
aynldık\an •onra M;ttbL:al ccmiyelimiı:in 

reisi Hakkı Tarık Beye birer telsraf sün· 
dererek teıekkürlerini vl!! dostluk hisll!!rİ· 

ni bildirMİflPrdir. Bulıar gazl!!lecilerinin 
t•lırafı Svilenırat islaıyol.unda, Yunan 

ıazetecilerinin telvafı Patris Vapuru"· 
dan telsi.de çekilmiıtir. Telgraflar ıun· 

lardır: 

Misafirper•er topra.l-.!..ardan ayrılır-

ken bütün meslektaıları kardetçe selim .. 

lar •• ıö•terilen samimi hü•nü kabul ile 
orada bulunduiumaz sünlerde hakkımız 

da mütemadiyen ibzal edilen dikkatlere 
en har teıekkürlerimizi takdim eder ve 

buıünlerin h~braaının ruhlarımıza derin 

tııir surette oakıolmuı olduiunu ilive 
ederix. 

Bulrar saı:eteciJer komite•i 

T oneff 

Türk sularnu terk.ederken bütün me•· 
Jelr.t.aıla.rımıta do•lan• ıelimlarımızı 

iblii ederiz. Unutulmaz •e çok müea•İr 
hü•nÜ kabulümüzden mütehaııis olarak 
dönüyoruz. Ruhlanmızda kardeş dostluk 

hi•leri yaratan hataralarr muh.afAza edi
yoru.ı:. 

Kraniot:tıkis 

Oturan vapur hala kurtarılamac:ı 

Geminin tahli•ine çalışılırken 
Y aniköy iskelesi yanındaki sığ

lıkta geçen gün karaya oturan Nor
veç bandıralı Ullstad şilebinin tah
lisine çalııılınaktadır. Şirketin "La 
Valet" ve ''La Nina' get11Jleri tahsis 
edildiği halde kazazede geminin hi
Ja ku•·tardamamaıı sığlığa kıımcn 
gömülmesinden ileri gelmektedir. 
S400 ton hacmında olan bu ~ilebin 
kazaya uğrarmasına klağuz olmı
yan kaptanının vaziyeti tayin ede
memesi sebep olmuştur. Gemi, Ba
t uma götiireccği makine yaiı hamu-

!esile birlikte yarım milyon lira kiy. 
metindedir. 

Bugün kurtarılacağı tahmin 
edilmektedir. Hamulesi çıkarılma
dan tahlisi muvafık görülmüıtür. 
Şimdiki vaziyete göre gemide rah
ne yoktur. Ancak bu cihet şilep 
yüzdürüldükten sonra tavazzuh ede 
bilecektir. 

10 gün evvel de tlalyan bandıra
lı 9,100 tonluk Gaeta şilebi aynı 
yerde kaı-ava oturmuıtur. 1 

İngilterede intihabat- 1 

VÇin?e t 
• • azı ye 

tan SOnrakı Vazıyet Nisbi bir aükun hüküm 

Muhafazakarların Avam kamara
·sında 400 meb'usu bulunacak 
LONDRA, 29 (A.A.) - intiha

bat bal<kında alınan son neticeler 
şunlardır: 6t5 meb'uıtan 608 i tim 
diden intihap edilmittir. intihap edi 
tenler şu veçhile tasnif edilmektedir: 

Hükumet bloku 
Muhafazakar meb'us 
Nasyonal-liberal meb'us 
Naıyonal amele meb'us 
Müstakil nasyonal 

471 
63 
14 

3 

Yekün 551 
Hükumet bloku için """"'" 55t 

meb'ustur. 
Muhalefet grupu. 

Amele meb'us 
Liberal meb'us 
Müstakil meb'us 

Yekün 57 

Muhafazakarlar 207 •andalya ka
zanmıılar ve amele fırkası da 232 
sandalya kaybetmiştir. 

/(adın namzetler 
LONDRA 29 (A.A.) - Şimdiye , 

kadar intihabatın 608 neticesi ma· 
liim olmuıtur. Termanagb ve Tyro
ne (lrlanda) intihap daireleri iki 
meb'us intihap edeceklerdir. Bunlar 
dan netice henüz gelmemiştir. 14 
kadın namzetıen 13 muhafaza.kir 
namzet ile liberallerden bir tek nam
zet yani Mis Megan Lloyd George 
intihap edilmitlerdir. Amele fırkası
nın 36 namzedinin hepsi de mağlup 
olmuıtur. 

M. i',~ac Donald sarayda 
LONDRA, 29 (A.A.) - M. Mac 

Donald, bu •abah kral tarafından bu 
zura kabul edilmiı bulunduğu Buc
kingam sarayına a:z:imet etmiştir. 
Mumaileyh hükümdar ile yar<m saat 
kadar mülakatta bulunmuş ve bila
hara sarayı terketı_nittir. 

intilıabattan sonra 
LONDRA 29 (A.A.) - M. Mac 

Donald'ın istirahate pek ziyade ihti
yacı olmakla beraber teamül muci
bince Londra şehremini tarafından 
9 Teırinisanide verilecek zjyafet 
vaktine kadar görecek bir çok itleri 

bulunmaktadır. M. Mac Donald bu 
ziyafette, adet olduğu üezre, mühim 
bir siyasi nutuk ıöyleyecekt · r. Bu 
nutuk büyük bir ehemmiyeti haiz o
lacaktır_ Ziyafetin ertesi günü par
lamento mutantan bir ıurette açda
caktır. Nazırlar meclisi bugün öğle- ı 
den sonra toplanacak ve İntihabat .. 
tan mütevelit meseleler hakk rda mü 
zakerede bulunac•kt<r. Yeni kabine
niu 20 nazrrda!'l mürekk?p olacağı 
zannedilmektedir. M. Mac Donald 
ın yeni kabinede ame~e fırkaımın I 
menfaatleri de dahil olduğu halde 
milli menafii tam bir suret et tf mıil 
ettirmeğe am:ettiği söylenmektedir. 

Avanı kamarasında 
muhafazakar 

LONDRA ~8 (A.A.) - Reuter
in parlament;> muharriri M. Bald
win'in fırko,•n•n Avam kamarasında 
400 meb'usa ıahip olması ihtimali 
mevcut olduğunu ve bu takdirde 
muhafazakar fırkanın diğer fırkala. 
ra karşı yalnız başına 185 rey ekse
riyete malik olacağını yazmaktadır. 
Bu ihtimal büyük Britanyanın müs
takbel siyasetinde her türlü tebeddü 
llere yol açacağı tabiidir. 

Emsalsiz bir rekor 
LONDRA 28 (A.A.) - Mubafa 

zakirların kazançları İntihabat müd 
detine hiç bir azalık kaybetmemiı ol 
malan itibarile intihabat tarihinde 
emsalsiz bir rekor teşkil etmektedir. 
Böyle bir muvaffakıyet ihtimal ki 
fimdiye kadar lngilterede hiç bir 
fırkaya nasip olmamııtır. 

Yeni parlamentoda muhalif meb
uslar, muhalefet fırkasına mabsua 
sıralardan ancak ikisini doldurabile
cektir. Halbuki hükiimet taraftan 
meb'uslar Avam kamarası içtima sa 
!onunda kendilerine ait olan yeri mu
halif ıneb'uslar tarafına doğru geniı 
letmeğe mecbur olacaklardır. Ame
le fırka11nın yeni parlamentodaki a
zası eıki mecliste altmıt kadar olan 
Liberallerin• mevcudundan belki dıo 
ba az olacaktır. 

• 

Kıbrı.sta vaziyet henüz 
sükun bulılladı 

Selanikte de nümayişler yapıldı 
ATINA, 30 (Apo) - Selanik 

Darülfünun talebesi Yunan Reisi .. 
cüınhurunun Seianiği ziyareti müna 
sebetile ahaliye beyanname dağıta
rak; logiJiz hükümctinin Kıbr.ıs me
selesi hakkında ittiha~ ettiği h~ıtı 
hareketi protesto için bir meting ak 
dine davet ellni~Jerdir. Bunun üze
rine çok hararetli tezahüratla Sela
niğin en büyük caddelerinden geçi
lerek Kıbrısın Yunanistana ilhakı i
çin nümayişler yap•lmııtır. Nihayet 
bu vaziyet karıısında Selanik valisi, 
ciheti askeriyeden aldığı süvari kuv
vetile halkı dağıtmak mecburiyetin
de kalmıt, bu esnada birkaç nüma
yi,çi hafifçe yaralaıunııtır. Meting 
mukarreratı, ahali tarafından seçilen 
bir heyet tarafından lngiliz konso· 
losluğuna bildirilmittir. Kıbrısta va
ziyet çok gergindir. Adanın birçok 
ıehi~lerinde müteaddit vak'alar çık
mıftır. lngiliz hükumetinin şiddetli 
tedbirleri Ada halkını çok asabüeı
tirmiştir. Kirirıia şehrinde lngiliz 
bayrağı yırtılarak yerine Yunan bay 
rnğı çekilmiştir. Nümayişçilerle İn
giliz askerlerinden ınüsademe netice 
sinde ölenler üçe baliğ olmuı, Bun
dan başka biı·kaç kişi de yaralanmıt 
tır. İngiltere mütemadiyen Kıbrısa 
'lsker sevketmektedir. 

l<ıbrısta askl!ri m ~vkiler 
yakılıyor 

NICOSIA, 29 (A.A.) - Vali 
Sir Ronald Storss, Kıbrıs adasında 
siiklin ve İntizamın temini maksad.i
le hükünetin salihiyet1erini tevsi 
ve teşmıl eden ,feni bir nizamname 
neşretmiştir. Nicosıa'da tam bir sü
kiin vardır. Famagusta'da aıker kıt 
alaraı polis vazifesi yapmaktadırlar. 
isyan hareketinin iki reisi tevkif e
dilınittir. Famagusta Üzerinde tayya 
reler uçmaktadır. Maamafih adanın 
muhtelif noktalarında bılbassa Sa
lamda askeri mevkilerin yakıldıkla
n söyleniyor. Birçok tevkifat yapıl
mıttır. 1nciliz harp gemilerinin mev 
cudiyeti büyük bir manevi tesir yap 
mııtır. 

LONDRA 29 (A.A.) - Müstem 
lekat nezareti tarafından neşredilen 
bir telgrafa göre şehirlerde vaziye
tin yavaı yavaş düzelmekte olduğu 
beyan edilmiştir. Yeniden bazı kim 
seler tevkif edilmiştir. 

Yeni kargaşalıklar 
SARNACA, 28 (A.A.) - Limas 

sol'da lngilizler aleyhindeki hareket 
bugün daha gürültülü bir şekil al
mııtır. Limanol İngiliz aleyhtarlığı 

nın merkezi halin~ gelnıİftir. Gece 
muayyen saatten sonra ışık yakılma 
sı menedilmiştir. Dün aktam karan· 
!ık bastıktan biraz sonra sokaklarda 
bazı kimseler tevkif ed.ilmiıtir. Hiç 
bir tarafta sile.b atıldığı duyulınamıı 
tır. Limasso1 civarındaki bazı yerler 
de bir takrm kargaşalıklar çıktığı ha 
her verilmi:ttir. 

Muhiddin B. 
Bir kaza geçirdi 

Geçenlerde hükfunetle te
mas etmek üzere Ankaraya gi 
den Vali ve Belediye reisi Mu 
hiddin B. evvelki gün avdet 
etmittir. 

Muhiddin B. Ankarada kü
çük bir kaza neticesinde sol a
yağı burkulup incindiği için 
N işantaşındaki ikametgahların 
da tahtı tedaviye alınmıttır. 

Vali Beyin geçird~ği kaza." 
nın ehemmiyetsiz olduğu ve 
bir kaç gün zarfında tamamen 
iadei afiyet edeceği anla,ılmıt 
tır. 

Muhiddin B. Ankarada be
lediye ve vilayete ait bazı it· 
!eri takip ettiğini söylemiıtir. 

Bir ceset . 
Bulundu 

Vücudunda şüpheli ba_zı 
yaralar var .• 

Dün gece Beşiktaşta deniz 
kenarında bir erkek cesedi bu
lunmuştur. Cesedin vaziyetine 
nazaran uzun müddet denizde 
kalmıı olduğu anlaşılmakta
dır. Zabıta doktoru, ceaedi mu 
ayene etmit ve vücutta bazı 
şüpheli cerihalar gördüğü ci
hetle morga nakline lüzum 
göstermiştir. Cesedin hüviyeti 
de henüz taayyün etmemiştir. 
Bir taraftan da bu hususta tah 
kikat yapılmaktadır. 

Morg, ölen adamın bir cina 
yete kurban gidip gitmediğini 
tesbit eder.,kti.-. 

sürüyor 
TOKIO 28 (A.A.) - Hariciye 

nezareti Moskovadaki sefirini Man· 
çuri hududunda Rus askerlerinin ba 
zı harekatta bulunduğuna dair Tok
yoya gelen haberlerin Japon hükii
metini enditeye dütürmekte olduğu
nu ve Boros kıtaatının Japon aske
ri mahfel ve makamlarında fÜpbe 
uyandırabilecek hareketlerden İmti
na etmeleri için talimat verilmesi ar 
zusunu Rus hükumetine bildirmeğe 
memur etmi,tir. 

TOKIO, 28 (A.A.) - Changhai' 
dan Rcngo ajansına bildirildiğine gö 
re Changbai - Chek, Nankin hüku
meti. zimamdarlanmn reylerini aldık 
tan sonra Cemiyeti Akvam meclisi 
toplanıncaya kadar Japonların aley• 
hindeki her türlü harekata nihayet 
verilmesine dair olan emirnameyi im 
zalamış tır. 

TOKIO, 28 (A.A.) - Hükiimet 
Çinin riayetsizlik gösterdiği muahe
deler hakkında tanzim ettiği bir lis· 
teyi Cemiyeti Akvam meclisinin ge-1 
lecek içtimaına tevdi etmeğe karar 
vermiıtir. 

CANGHAI, 28 (A.A.) - Can· 
ton ve Nankin murahhaslarının ilk 
kongresi bugün toplarunııtır. içtima 
saat 1 t deit öğleye kadar devam et
miştir. Müzakerat hakkında fevkala 
de ketumiyet izhar edilmektedir. 

M. Grandi avdet etti 
ROMA, 29 (A.A.) - Berlinden 

avdet eden M. Grandi saat 8,.15 te 
Romaya gelmittir. 

Tiryeıtede yeni telsiz 
istasyonu 

TIRYESTE 29 (AA.) - Yeni 
telsiz iıtasyonu mutantan bir suret~ 
te açdmııtır. Merasinıde nazırlardan 
M. Ciano ile müıtetar M. Giunta 
ve mahalli hükiimet memurlan ha
zır bulunmuılardn-. Telıiz tetkilatl 
reisi ile ayandan M. Pitacco tarafın 
dan nutuklar oöylenmittir. 

Snovden siyasi 
hayattan çekildi 

LONDRA, 28 (A.A.) - Siyasi 
hayattan çekilen sabık Maliye nazın 
M. Snowden neırettiği bir beyanna
mede diyor ki: "Milyonlarca kadın 
ve erkek eski siyasi kanaatlerine it
tirak etmedikleri namzetlerin lehine 
rey vermekle münhasıran Büyük Bri 
tanyanın mütkül&tı yenmeğe azmet 
mit olduğunu bütün cihana isbat et 
mek maksadını takip etıniıtir. llÇi 
fırkasının uğradığı feli.ketten çok 
müteessirim. Bu feli.ket işçi fırkası
nın sonu demek değildir. ltçi fırkası 
tekrar doğrulacaktır. Fakat bu an
cak mütebassır ve cesur liderlerle ka 
bildir. Maamafih fırka meseleyi aı
nıf noktai nazanndan değil, vatan
daılık noktai nazanndan derpit et
melidir. 

Viyanada bir tevkif 
VIY ANA, 29 (A.A.) - Polia, 

Londradaki Guatemala sefaretine 
menıup M. Godoyu tevkif etmiıtir. 
Mumaileyh, hemtiresinin hafı ucu
na bir doktor daha getirmek muva
fık olup olmayacağına dair kayın bi 
raderi ile arasmda zuhur etmiş olan 
bir münakaşa esnasında mumaileyhi 
revolverle öldürmüttü. M. Godoy
nın bu cinayeti, kayın bir.ederinin ha 
yat ıigortasmı almak üzere kız kar 
deıinin ölümünü tacil etmek istemek 
te olduğuna zahip olarak İflemit ol
duğu zannedilmektedir. Hasta, facı. 
ayı müteakıp ölrpüıtür. 

Bir İtalyan konsoloaa
taarruz 

CHAMBREY, 28 (A.A.)-Cbam 
berydeki ltalyan konsolosban..sinin 
penceresi altına konmuı olan bomba 
- 22,30 da patlamııtır. Konso1o
ıun yan odası harap olmuı, bir dı,. 
var çölmıüı, yirmi metrelik bir dai
re dahilinde ehemmiyetle zarar ve 
hasar vuku buimuıtur. Nüfusça za. 
yiat yoktur. 

150 Yunan seyyahı 
geldi 

Dün Romen bandralı Daç
ya vapurile ıehrimize 150 Yu 
nan seyyahı gelmiıtir. 

Bunların bir kısmı (Türk
Yuan) maçlarında bulunduk
tan aonra ağlebi ibtiı;ııal salı 
günü Atinaya dönecekler, mii>
tebakisi 1stanbulda daha on 
'lrün kalacaklardır. 

Mr. Wayt 
Atinaya gitti 

Geçenlerde şehrimize gelen lngi
liz dainler vekili M. Vayt dün Ati. 
naya hareket etmiştir. M. Vayt'in 
Atinada eski düyunu umumiyenin 
Yunanistana isabet eden kısmı hak· 
kında temaslarda bulunduktan son
ra Parise döneceği anlaıdmııtır· 

iTiZAR 
Mündercatırnzın çokluğu hase

bile ''Hit!ratımla Batbata" İsimli 
tefrikamız maalesef dercedilememiı
tir. Kaı·ilerimizden özür dileriz. 

D 
Gazi Hz.nin telgrafla 
Reisicumhur Hz. tarafından B~ 

kan devlet reislerine gönderile 
telgraflar ve gelen cevaplar 

ANKARA, 30 (A.A.) - ikinci ı nız kendi hiHİyatımı değil, b 
balkan konferansının Ankara'da Türk milletinin hiuiyatını da · 
aktettiği içtima münasebetile Reisi- eylemekte olduğumu zannediyo 
cumhur Gazi Hazretleri tarafından Arnavutluk, Yugoslavya ve 
çekilen telgrafa cevaben Yunan Re- manya Krallarının gönderdikler 
isicumhuru M. Zaimis atideki tel- vahi telgraflar: 
grafnameyi göndermiştir: ANKARA 29 (A.A.) -

Geçen sene Balkan konferBJl$1· vutluk, Yugoslavya ve Rom 
nın Atinada toplandığı zaman aynı Krallanndan Reisicumhur H 
memnuniyeti hissetmiştim. Öyle zan !erine gelen telgraflar aıağıdadı 
nediyorum ki bu konferans Balkan ikinci Balkan konferansının 
milletlerinin mütekabilen anlaşmala- maı vesilesiyle zatı devletlerinin 
rına ve kendi saadetleri emrinde te- navut milletiyle tahsını hakkınd 
karrüplerine yardım edecektir. Bu har buyurdukları temenniyattan J 
vesile ile zatı dev1etlerinin ve asil mütehassis oldum, Kendi nam 
Türk milletinin saadetine matuf te-

ve Arnavut milleti namına zatı 
menniyab ifade ederken bütün Yu- !etlerinin saadeti hali ve asil T 
nan milletinin bu husustaki hiuiya- · ıı ti" • ef h · · · • 

mı e nın r a ı ıçın en samımı 
tına tercüman olduğuma itimat bu- menniyatta bulunmakdayım. 
yunnanızı rica ederim. • Ahmet Zog 

ANKARA, 29 (A.A.) - Reisi
cumhur Hazretlerinin ikinci Balkan 
konferansına iştirak eden devlet re. 
islerine gönderdikleri telgrafın met
ni berveçhi atidir: 

Tirana Arnavut Kralı Hqmetlu 
Zogo Hazretlerine: 

lı.i.uci Balkan konferansı azasını 
bugün Ankarada kabul etmekle ha
kiki bir memnuniyet hissettim. Ar
navut milli teıekküllerinin müçtemi 
mümeuilleri tarafından hakkunda 
ve Türk milleti hakkında izhar olu
nan temenniyattan pek mütehassis 
ol~um. Bu vesile ile zatı Haımetpe 
nahilerinin saadeti hali ve asil Arna 
vutluk milletinin refahı iç.in en sa
mimi temenniyatta bulunurken yal- , 

ikinci Balkan konferansının. 
karada içtimaı vesilesiyle zatı de 
terinden timdi almış olduğum lu 
karane telgraftan dolayı teıek 
eder ve Türkiyenin büyüklüğü 
refahı ile zatı devletlerinin saa 
hali için Yugoslav milleti namma 
kendi namıma en samimi teme 
tı arz ve iblağ eylerim. 

ikinci Alexandr 

ikinci Balkan konferansınd 
Romen heyetinin kabulü vesile 
ıahsım V"e memleketim hakkında 
de buyrulan sözlerden fevkal" 
mütehassis olarak en samimi tey 
küratrmın kabulünü rica ederim. 

Karol 

Gazi Hz.nin nutku ve 
Bulgaristanda tesirler 
Salahiyettar Bulgar erkanı ve Bu 

gar gazeteleri r.e diyorlar? 
SOFYA 29 (A.A.) - (Balkan muhabiri mahıusumuz bildiriyor) 

kan konferansının son celsesinde Gazi Hazretlerinin irat ettikleri nut 
burada çok derin bir tesir yapmıttır. Görüştüğüm salahiyettar hükumet 
cali bu nutku Balkan devletleri için siyasi ve tarihi şeraitin esası ve ta 
tetkikinden doğmuı miihim ve orijinal bir istikamet veçhesi olarnk teli 
ki etmekte ve nutukta ileri atılan fikirlerin ancak Gazi Hazretleri gib; d 
§Üncesini bütün dünyaya açık söylemek kudretini kendinde bulan büy .. 
ve halaakar bir devlet adamı tarafından söylenebilecek dereced~ k~vve.. 
olduğunu ifade etmektir.Zaryaıazetesi bunutkun yakın ıarkmilletlerin<lc 
anlaıma arzusunun ~imdiye kadar söylenenlerin en kuvvetlj ifadesi oJd 
ğunu yazarak bu itilafta Türkiye tarafından ifa edilen büyük rolün rehbe 
ı·olü olduğunu kaydetmektedir. 

SOFYA, 29 (A.A.) - (Balkan muhabiri mahsusumuz bild;riyor) So 
ranyanm dünkü celsesinde Başvekil M. Mouchanoff programını okurke 
Balkan konferansında dikkat ve atakasını celbeden en mühim noktanı 
Türkiye Hariciye \'ekilinin ekalliyetlere dair söylediği sözler olduğu·ı·ı v 
Tevfik Rüttü Bey tarafından beyan edilen fikrin çok muıip ve i.dilfuıe ol 
duğunu lisanı takdirle beyan etmiş ve şiddetle alkışlanmıftır. 

Ticaret Odaları Kongresi 

Encümenlerden bir 
kısmı işlerini bitirdi 

Kongreye teklif edilecek noktalar 
ANKARA 30 (Telefonla) - Bir 

kaç günden beri içtimalanna devam 
etmekte olan Ticaret odaları kongre 
si encümenlerinin bir kaçı faaliyeti
ni bitİrmİJ ve ıaporlannı kongre ri
yasetine tevdi etmiılerdir. Hububat 
encümeninin noktai nazarını muhte. 
vi rapor çok mühim telikki edilmek
tedir. Bu rapora nazaran buğdaylan 
nuzın istandarize edilmesi, huğda· 
yın satıı ıeraitinin, bugünkü gayri 
muayyen tekilden kurtarılarak daha 
nizamlı bir hale ifrağı, buğday is
toklarmm idbali için silular inşası 
ve bu s.ilolarm hangi müesseseler 
tarafından inşa edileceği, nihayet 
rehin senetleri mukabilinde depo e· 
dilen buğdaylara karşı istikraz aktet 
mek imkanlarının memleketimizde 
de tahakkuk etmesi için tedabir itti 
bazı gibi noktai nazarlar tesbit edil
ıniştir. Müderris Nizameddin Ali 8. 
bu hususta diyor ki: "- Buğday 
larımızın toplu bir surette satılmak 
imkanları tesbit edilirse o zaman 
buğday fiatleri daha çok yüksek ola 
caktır. Bugün mevcut 250 koopera
tifin memleketin ihtiyacı ile mütena 

sip adetlere göre çoğaltılması ica 
eder. Bulgaristanda 6,500 koopera 
tif vardır ve oranın nüfusu bet mil· 
yondur~, Kongrede bundan batkıı 
murahhaslar muhtelif mevzular hak
kında calibi dikkat takrirler venni,. 
!erdir. Bu meyanda lzmir murahhas 
!arından Kazım ve Hasan Şevki B. 
ler tarafından verilen . iki temenni 
takririnden birisinde Japonyadan id· 
hal edilen alacaların mümasili Mui· 
lada ve Kadıköyünde ima1 edildiği 
halde bu idbalatın yerli sanayü üze· 
rinde menfi tesir gösterdiği ve sana• 
yiimizin bu tesirden kurtarılması im 
kanlarının temini lüzumu zikredil 
miıtir. Diğer bir takrirde memleke· 
tin muhtelif yerlerinde açılan pazaı 
!arda büyük m~rkezlerde gi!nderi 
len memurlar ve muvakkat satıcıla· 
vasıtasile yaptınlan mal satıılarının 
pazarın kurulduğu mahallin ahı ve· 
rit itlerini ıiddetle sekteye uğrattı· 
ğı ve diğer taraftan da hükumetin 
verci gelirine de aksi teıir yaptrğı 
için bu mesele hakkında da tetkikat 
icraıı temenni edilmektedir. 

-Bu!gar Kralının tebrik telgrafı 
ANKARA, 30 (A.A.) - Ciımhuriyetimizin yıldönümü münasebeti!• 

Bulgaı· Kııalı tarafından Rei•icümhur Hz. ne atideki telgraf gönderilmiıtir: 
"Zatı devletlerinin şahsi saadetleri ve necip Türk milletinin saadet v< 

. refahı hakkında beslediğim en hi.r temenniyatı iblağ hususunda Türk milli 
baranu senei devriyesi veıilesind~n iıtifadeye .müsaraat eyler, aynı zaman
da zatı devletlerinin beni pek ziyade mütebauis etmit olan telgraflanndan 
dolayı teşekküratımı takdim ve pek samimi dostluk hissiyatıma itimat bu· 
yurmanızı rica ederim. Boris. 

Şükrü Kaya Bey seyahate çıkıyor 
ANKARA 30 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 6 teşri· 

nisanide seyahate çıkacaktırKendiıine diğer bazı zevatla beraber umum jaJ'I 
darma kumandanı Kazım Paşa ve Baımuharririmiz Siirt Meb'usu Mahmul 
Bey refakat edecektir. 

Uludağda krom ve kömür 
BURSA, 30 (l't'i/liyet) -- Uludağ civarında kron ve kömür madeni bu• 

lundu. Madenleri ı~I tmek üzere hükumet mühendis Veli B.r. ruh••t verdi. 



lstanbul telefonları artık otomatik işleyor 
Yeni makinalarla 

- nasıl konuşulacak? 

Rüsum atta 

Cenupta 
Kaçakçılık 

Belediyede 

Gazi 
Köprüsü 

İki gün arka arkaya bayram ! 

tanbul cihetinde muhabere son 
derece kolaylaştı 

Muhafaza teşkilatının 
takviyesine 

lüzüm gösteriliyor 
Gümrük müfettişlerinden 

bir zat Suriye hududu hakkın
da alakadar mal<amlara veril
mek üzere bir rapor hazırla
mıştır. Bu raporda cenup hu
dutlarındaki muhafaza teşkila
tının takviye edilmesine lüzum 
gös~eriliyor. 

M ünakasanın srecikme
m esine çalışılacak 

Fakat her vakit olduğu gibi bu sefer de içkide. 
eğlencede, para harcamada ifrata gidildi 

Alay geçeceği sırada Beyazıt meydanının hali - Bir 
iskemleyi 10-30 kuruşa veren kahvecilere gün doğmuş

tu-Sarhoşluk hikayeleri: kadınlar hamamına nasıl girilir? 
latanbul ciheti telefonları 
elki geceden itibaren oto
<ik olarak itlemeğe ba§la

' ıtır.Telefon tirketi abôneleri 
el lnatik telefonun nasıl kulla 

lcağmı öğrenmiş bulunmak 
lr. Fakat bütün şehir halkı 
tetin abonesi değildir, fakat 

i !fon kullanmak zaruret ve 
.ı 

tburiyetindedir. Milliyet ka 
tinin otomatik telefonla ko 
illrken zahmet ve müıkülat 

' :tııemelerini temin maksadi
~nutmada en lüzümlu tey 
ı bir kere tarif etmeği faide
llılınuıtur • • 
Otomatik telefonla konut· 
ık için yapılacak ıey gayet 
1İttir. Ahizeyi çengelinden a 
.kulağınıza götüreceksiniz. 
liıe kulağınıza gelir gelmez 
liiüttt,, diye devamlı keskin 
;_düdük sesi iıitmiye ba§lıya 

· "'Jnız .Bu düdük sesiyle ma 
Qe emrinize amade olduğunu 
ıe bildirmektedir. Bu devam
te keskin düdük ıesini ititmi 
hatlar batlamaz istediğiniz 

llıııı,rayı telefon makinesinin 
erindeki otomatik kadran
lı çevirecekıi.niz. Çevirme 
'tle olacaktır: Mesela Milli
: lllatbaasını arıyorsunuz, te 
011 numarası 24311 dir. Şe
~det parmağınızın ucunu ev
'. ~-2 rakamının bulunduğu 
-lııı:e sokacak, bu deliği kad
llın durak yerinin bulunduğu 
~re kadar - soldan sağa doğ 
:_ - çekerek, parmağınızı de
l"len çıkaracakımız. Parmağı 
~ çıkar çıkmaz delik kendi 
"lldine eski yerine avdet ede
~ir. O zaman siz aynı hare
ttı 4 rakamı üzerindeki delik t daha sonra 3 rakamı üze
~~e!ri delikte, bundan sonra 
i ıki defa 1 rakamı üzerinde

delikte tekrar edeceksiniz, 
,~i bir rakamı üzerindeki de
'. 2, 4, 3, rakamlarını çevir
lltniz tarzda iki kere çevire

siniz ve bu surette Milliyet 

matbaasını çağırtnı§ olacaksı
nız. Eğer matbaamızın telefo
nu baıka bir yerle görütüyor· 
sa ahizeden kulağınıza "Dırrr 
dırrrrr .... ,. diye kısa fasılalı u· 
zunca sesler gelecektir. Bu ses 
ler size "bekleyiniz, istediğiniz 
nwnarayı çağırıyorum, görüşe 

ceksiniz,. demektiır ve biraz 
sonra Milliyet'in telefonu açı
lacak, sizinle görüıecektir. E
ğer Milliyet'in telefonu baıka 
bir yerle görüıüyorsa o zaman 
siz numaraları çevirdikten son 
ra kulağınıza kısa fasılalı kısa 
sadalı "Dütt... Düttt,, sesleri 
gelecktir. O zaman telefonu ka 
par istediğiniz numarayı 5-10 
dakika sonra tekrar ararsınız. 

Eğer aradığınız numara İs
tanbulda değil de Beyoğlunda 
ise kadranın "4" rakamın üze 
rindeki deliği, Kadıköyünde 
ise "6" rakamı üzerindeki de
liği bir kere çevirirsiniz. O za
man karşınıza bir matmazel çı 
kacaktır. Siz matmazele Beypğ 
lu ve Kadıköy demeden iste
diğiniz numarayı söyleyiniz, si 
ze derhal verecektir. 

Fakat istediğiniz numara 
Beyoğlu ve Kadıköyde de de
ğil de Bebek, Büyükdere, Bü
yükada, Bakırköy, Tarabya 
Paıababçe, Kandilli, Erenköy, 
Kartal Heybeli, Y etilköy gibi 
merkezlerden birinde iıe o za 
man kadranın "8" rakamı üze 
rindeki deliği bir kere çevire
ceksiniz, karşınıza çıkacak mat 
mazele de evvela istediğiniz 
numaranın merbut bulunduğu 
merkezin ismini, sonra da nu
marayı söyleyeceksiniz. Mese
la "Paşababçe 560,, la Konut 
mak istiyorsunuz değil mi? 
Kadranın üzerindeki "8" raka
mını çevirdikten sonra kar,ını
za çıkacak matmazele "Pata· 
bahçe, beş, altı, sıfır,, diyecek 
siniz ve istediğiniz numara ile 
konuşacaksınız . 

Koskada feci bir 
cinayet oldu 

•••••••• 
Ört kişi yaralandı, bir kişi öldü. 
ir polisimizin parmakları kesildi 

l:.vvelki gece Koskada 4 kitinin 
t~nması, bir kişinin ölümü ile 
ticelenen feci bir cinayet olmuş-•. 
~ece saat 23 te Koskada tütüncü 
'Lı ~ut Hasan efendinin tütüncü 
....anına Orhan, Balıkçı Aziz, E
, • Mehmet Ali İsminde 4 kişi git
,, esrar ve sigara istemişlerdir. , 
1lıan dükki.nında esrar bulunmadı · 
'l'lı söylemiş, bunun üzerine de kav 
başlamıştır. Dört arkadaş Hasan 
esrar bulunduğunda ısrar etmi ş .. 

' ve muhakkak esrar almak için 
Saklarım çekip tehdide başlamış
•dır. Bu tehdit üzerine Hasan ta
ca.sına sarılmı~, 4 kişiye dükki.ru

terketmelerini söylemi§, daha son 
da üz~rlerine ateş etmeğe başla. 
ıtır. çıkan kurşunlardan Orhan, 
1
.l: ınuhte)if yerlerinden ağır suret 

~!:.dip te bacağından hafif surette 
alanmııtır. Kavganın başladığı 
~ada devriye vazifesile dolaımak
olan 2152 numaralı poliı lamai! Parmakları 1<esilen polis 

lsmail Hakkı Et. ~~kı Efendi ile 736 numaralı polis 
~dıırrahman Efendi silah seılerini tir. Mecruhlr derhal has 'ahaneye 
N)lJnca derhal vaka mahalline git- nakledilmitse de, Orhan aldığı yara 
<._ •ler, fakat orada Orhanla Aziz lann tesiri ile ölmüıtür. Aziz, Edip, 
it tılar içinde yerde yatarken Edibi katil Hasan ve polis lsmail Hakkı 
~ lı.rnavut Hasana mütemadiyen bı Efend;ler tedavi altındadırlar. Vak
~ salarken görmütlerdir. Bu va- tir. Cinayete eski bir münaferetin 
~>et karşısında lımail Hakkı Efen- aya müddeiumumilik vaz'ıyet etmiş 
~erhal Edibin üzerine atılmıı ve tesiri olduğU da anlatılmaktadır. 
~"den bıçağııu almııtır. Fakat bu 
['itada da sağ elinin dört parmağı Dönen pervanenin 

Unkapanı köprüsünün Uııı
kapanı cihetindeki I ayağı son 
fırtınada çöktüğündne köprü
nün kapanmfsaınaimkan kalma 
mıştır. Beled:ye bu harap olan 
ayağın tamirine başlamıştır. 
Tamirat bir kaç güne kadar bi 
tecek ve bundan sonra açık ka 
lan köprü kapanacaktır. 

Fakat köprü çok ağırlık 
kaldıramayacak derecede oldu 
ğund·n yalnız yayaların geç
mesine müsaade ed.lecEktir. 

Suriye hükumetinin güm
rük ililafına l'İayet etmediği 
anlaşılıyor. Bundan bir kaç se 
ne evvel Suriye fıükumetile 
yaptığımız gümrük itilafname 
sinde mevcut kaçakçılığa mani Gazi köprüsünün münasası 
olacak ahkam vardır. için hazırlık devanı, ediyor. Şe 

İtilafnameye göre Suriye hir mcelisi hey' eti umumiyesi 
hükumeti, cenup hudutlarımı- münkasa aşrtnamelerini tas
za yakın köylerde kaçak eşya vip ettikten sonra belediye mü 
bulundurmamağı teahhüt et- nakasayı Türk ve Avrupa ga
mişti. Halbuki hudutlarımıza zetelerile ilan edecektir. Müna 
yakın köylerde, ora halkının kasanın teehhür etmemesi için 
kullandığı şampanya, Avrupa şartname ilk içtimalarda müza 
konserveleri gibi maddeler var kere edilecektir. 
dır. Bunlar kaçak suretile Tür Sıra kümeslere geldi 
kiyeye ithal ediliyor. Suriye hü 
kUmeti teahhüdatını ifa edecek İstanbul civarında bir çok 
olursa, cenup hudutlarımızdaki tavuklar ölmektedir. Hastalık 
kaçakçılık meselesi balledilmit şehir içindeki tavuklara da si-
olacaktır. rayet etmiştir. Buna sebep has 

ı lalanım tavukların satılmak Ü 
thali menedilen ham zere şehire getirilmesi olmut· 

petroller tur. 
Derecesi 860 tan aşağı olan Belediye ve ziraat müdürlüğü 

ham petrolların memleketimi- kümesleri ıslah etmek ve ta
ze ithal edilmemesi hakkında vukçuluğwı inkitafını temin et 
icra Vekilleri hey'etinin verdi- 1 mek üzere tedbir alacaktır • 

ği k~rar gümrüklere bitc:irıı. İki hasta otomobili 
mştır. Bu kararın alınmasına 

sebep bu petrollarm kilo batın alınıyor 
da yalnız (60) santim gümrük Belediye hastalam nakli için 
resmine tabi tutulmasıdır. Tas iki hasta otamibili sipariş et
fiye edilmit petrollardan alı- miştir. Bunlar yakında gelecek 
nan gümrük resmi İse 12 ku- · 
ruş 60 santimdir. Bu suretle 
hazine mühim bir zararla karşı 
laşmaktadır. 

Bununla beraber ham petrol 
lar burada tasfiye edilirken ki 
lo başına 8 kuruş istihlak res
mi alrndığı için kısmen bu za
rar telafi edilmekte idi. 

tır • 

lstanbulun planı 
Dahiliye vekaleti, htanbul 

planının yapılması hakkında 
mütaleada bulunmuttur. 

Vali ve belediye reisi Mu
hiddin Bey, bundan evvelki 
Ankara seyahatinde beled;ye 
fen hey' eti tarafnıdan şehir 
planı için yapılan raporu vekil 
Şükrü Kaya Beye takdim et
miştir. 

Son günlerde Romanyadan 
mühim mikdarda ham petrol 
ithal edilmiştiır. Vekiller hey'e· 
tinin verdiği karar, bu hususta 
yeni bir kanun yapılıncaya ka-
dar tatbik edilecektir. Fen hey'eti bu raporunda 

C h . b J İstanbul, eski ve tarihi bir şe-
um urıyet ayramı hir olmakla veraber, coğrafi 

münasebetile Beşik- ve topokrafik vaziyeti itibarile 

t t l t 1 •• hiç bir şehre benzemediği için 
aş a yapı an ezanurat bu şehir planının hususi bir 
Beşiktaş, evvelki akşam cumhuriyet dikkate ihtiyaç gösterdiğini j. 
yıldonümünü •.:vkalade tczanu.at- zah etmiştir. 
la tesi't etmiştir. Ciımhu ı-iyet Halk 
Fırkası Beşiktaş kaza merkezinde bir Belediye fen bey' etinin fik. 
süvare tertip olunmuş, musiki san'at rine göre İstanbul yeni bir şe-
karlarından M. Bravn ve arkada§- bir olmadığından yapılacak 
ları tarafından garp musikisine ait h b 
müntahap parçalar çalınmııtır. lki şehir planında tari i a ide'e-
yüzü mütecaviz meduvvin izaz ve ik rin mevkii mühim bir nokta 
ram edilmiı ve kaza merkezi önün- teşkil etmetkedir. Vekalet, bu 
de içtima eden halk atılan havai fi- seferki Anakara seyahatinde 
şeklerle ve irat olunan muhtelif hi- vali Muhiddin ve belediye fen 
tabelerle gece yarılarına kadar eğlen z 
miştir. Ezcümle Vecihe Ziya Hanı- hey' eti müdürü iya Beyler. 
mm gerek misafirlere ve gerek içti- den İzahat almıştır • 
ma eden ha1ı.a söylediği müessir ve Radyoterapı müte
heyecanı. nutuk çok alkışlanuuştır. 
Vecihe Ziya Hanım nutkunda ez- hassısı 
cümle: ''- Bayram gününde siz
lere karıı hitap ederken cumhuriye
ti tarif eden bir konferansçı değilim. 
Bu anda neslimin beyecanlannr ve 
bilhassa Türk gencinin imanını siz
lere sunmaya gelen bir İn&a.nun, de
miş ve: Hiinlann, Hakanların ve 
Sultanların Osmanlılık siyasetini ve 
onun zararlarını teırih etmiş ve ni
hayet Türk gencinin bu siyaseti son 
tek:neıile ezdiğini ve o taç ve taht
larını kökünden silip süpürdüğünü 
anlatmıştır. Vecihe Ziya Hannn bir 
aralık gençliğe hitap ederek: "Ey 
Türk genci, senin bu hamlelerinin ö
nünde yürüyen ve sana can ve kuv
vet veren ve bu günün tarihinde ve 
Türk milletinin vicdan ve şuurunda 
yer alan Büyük Gaziyi tebcil ile ya. 
det!,, demit ve bir müıahedeaini an 
!atarak: "Bugün resmi geçit yapılır 
ken kucağında tatıdığı çocuğa: (ya 
rın cümhur rei~i olacak olan benim 
evladını: Bak Türk askeri geçiyor) 
diyen anayı bugün gözlerimle gör ... 
düm. Ben artık cUmhuriyetin mu
habbet ve İmanını yarınki neslin ana 
sı olan bugünkü Türk kadınının 
vicdanında yerleştiğini bahtiyarlıkla 
size tebş;r etmek isterim.u demiştir. 

Belediye Avrupaya radyo
terapi tahsili için bir doktor 
göndermiye karar vermit ve 
bir de müsabaka imtihanı aç
mıştı. İmtihana dört doktor 
girmiş, bunlardan Cerrahpaşa 
hastanesi muavinlerinden dok
tor Şemsettin B. muvaffak ol
muştur. Şemsettin B. iki gün 
sonra Viyanaya gidecek, bura. 
da dört sene tahsil edecektir .• 

Bu suretle belediyenin Cer
rahpaşa hastanesinde bulunan 
radyomundan da istifade edile 
cektir. 

Evelki sabahki sis 

feci bir ıekilde doğrarumıtır. 1 
"-yelten evvel tütüncü Hasan Bay a tında.. reket eden Kalamış vapurunun per-
~ münasebetile tramvay rayları Evvelki gün öğleden sonra Köp- vanesi sandala çarpmıttır. sandal 

Evvelki sabah saat altıdan itiba
ren başlayan kesif bir sis tabakası 
saat 11,5 kadar devam etmiş ve bir 
müddet açıldıktan sonra tekrar baş
lamış ve saat 13,5 c kadar devam et 
m.iştir. Ve bu sis esnasında Boğazda 
vapurlar bir müddet işleyememiştir. 
Evvelki gece de sis olmuşsa da hafif 
geçmiştir. 

ı;: İne kapsul koyup patlattığı için, rünün Haydarpaıa iıkelesinde feci parçalanmış, Ali ve Haıan denize dü M. Vasileffin konferansı 
•ııl patlamasına pek müıabih o- bir kaza olmuttur. Saat 14,30 ıırala şerek pervanenin altına girmiıler- Esbak Bulgar Ziraat nazırı oluı> 

t\, tabanca ıesleri ilk evvel pek na- rında balıkçı Şileli Ali ve Rizeli Ha- dir. Sür'atle dönen pervane Alinin elyevın şehrimizde bulunan M. Va
ı,.·• dikkati celbetmemiş, cinayetin san isimlerinde iki kiti Köprünün iki bacağını ve Hasamn bir bacağını sileff bugün saat 14,30 da Darülfü-
~·~~k~O~r~h~a~n~v~e~A~z~i~z~y~a~ratll!!J!1ı>.iiltİ!0 ~JH~a!!l'Jd~ar!!JliY!!c-ii~sk~el~esı!lliı"~ch'--'ıandalu"i!.LL.kınıu.atn---1!4C<:rullılar-.har.talııu.;..,.,.._t-.,~ıu..J · 

Şu Ciımhuryiet bayramının 
perşembeye rastlaması doğru
su tesadüfatı haseneden biri ol 
du. Perşembe günü, gel key
fim gel, sabahtan akşama ka
dar gezildi, tozuldu. Akşam, 
kerahat vakti gelince yenildi, 
içildi. Ertesi gün kalkmayı ve
rirsem endişesi olmadığı için 
ikindiye kadar deliksiz bir uy 
ku çekildi • 

Hasılı, üst üste, iki gün iki 
gece bayram ... 

lstanbullular, bu çifte bay
ramı nasıl geçirdiler? 

Elcevap: Her vakitki gibi ..• 
Yani içkide ifrat, eğlencede 

ifrat, para harcamakta ifrat .• 
Perşembe sabahı, da'ha günef 
doğmadan halk yollara dökül
müştü. Saat ona doğru, omuz 
omuzu sökmüyordu. Tramvay
la!", otomobiller oldukları yer
de sıkışıp kalmışlardı. Dört ta 
raftan tel örgülerle çevrilen 
Beyazıt meydanı, mahterden 
bir nümune idi. Kollarının ara 
smda ciyak cıyak haykıran 
çocuklarla, kalabalık arasında 
kendilerine yol açmağa çalıtan 
başı sım sıkı örtülü hanımlar 
hakikaten acınacak halde idi: 
ler. Polisler, süvari neferler 
tehacüme mani olmak için bo~ 
yere çırpınıp duruyorlardı. 

Yan sokaklardan arkası bir tür 
lü gelmiyen korkunç bir insan 
seli kımıldanacak yer kalma
:dan meydana durmadan akı
yordu. Kalabalık arasında ince 
li, kalınlı, akortlu akortsuz kar 
makarışık sesler duyuluyordu: 

- Az çekil yahu .• 
- Gırtlağıma ne basıyor-

sun?. 
- Elinin körü .. 
- Sevabna ıu çocuğu tutu-

ver .• 
- Ay cebimi karıftırıyor .. 
- Hanım, şapkanı ey, göre 

miyoruz .• 
- Eyvahlar olsun.. Şimdi 

ne yaparız. Eem var diyor. 
- Ey, bak .. Bak .• Bizimki! .• 
- Efendi abanma .. Polis di 

ye haykırırım .. 
- Geçtim, bir bela çıkar .• 

Ağzı leş gibi kokuyor .. 

Derken sert bir kumanda 
çekil kumandası.. Kalabalık a
rasında müthiş bir dalgalanma 
oldu. Biribirini çiğneyenler, 
üst üste yıkılanlar, bağırıp ça
ğıranlar oldu, fakat geri çeki
len olmadı. Neredeyse alay ge 
çecekti? lzbandut gibi bir he
rif, tel Öl"gülerinin üzerinden 
atlamak isterken şalvar biçimi 
pantalonunu boydan boya yırt 
tı. Etraftan gülüşmeler: 

-Oha!.. 
- Ayının zoruna bak!. 
- Ulan kendini muharebe 

meydanında mı sandın be .. 

Herif, müteessir, mahcup, 
yırtılan pantalonunun ayıbını 
kapatmağa çalışarak uzaklaştı. 
Nihayet işte alay.. En önde 
çelik başlıklı kahraman Meh
metçikler, sert rap rap larla 
geçtiler. Arkadan, Kuleli, Mal 
tepe ve Halıcıoğlu liselerinin 
genç ve dinç talebesi göründü. 
Daha sonra, topçu, makineli 
tüfek, istihkam bölükleri .. Bab 
riye silah endazları, Gedikliler, 
ve nihayet önlerinde bayrakla
rı, saf saf mektepliler .... 

Her mektep için biralkıf: 
- Yaşa Üsküdar lisesi .. 

- Yaşa Vefalı ... 
- Yaşa Kadıköy orta mek-

tebi. 
- Yaşa İstiklalciler. 
Ve nihayet: 

- Yaşa irfan ordusu .• 

- Sade bir •. Asma altına •• 
Zarif olacak. • 

K "k"I - esme ı ı .• , 
- Derken berberlere iltifat 

başladı : 
- Böyle sakala böyle tıraş .. 
- Perdahı kısa kes bemşe-

rım ... 
Kayıkçılar, küreklerini okşa 

yarak geçerken zenne taklidi 
sesler: 

- Kayıkçı ..• Kayıkçı .• Kah 
taneye kaça götürürsün? 

- Dolmuşa üç adam.. Var 
mı dolmuşa binen? .• 

O muazzam davullarını güm 
bürdeterek, azametle geçen 
mehter takımı en çok alkıtla
nanlar araımda idi. 

Sıra kahvehanelerin iıkem
leleri üstünde alayı seyreden
ler, içinde bir ihtiyar, ayağa 
kalkar kalkmaz iskemlesini al
tından çekmelerine kızdı .• Ava 
zı çıktığı kadar bağırıyordu: 

- Ben ona on kuruş vermi
şem !. Ortalığı ganttırırım. On 
kuruş vermişem yahu .. Nereye 
gitti iskemle? 

Nihayet iskemlesini buldu. 
Fakat bu sefer oturmadı, üstü
ne binmeği tercih etti. 

Saat yarıma doğru alay bit 
mit, halk dağılmağa batlamıı
tı. Kahveciler, bugünkü hası
lattan memnun, akıam için eğ 
lenti proğramı hazırlıyorlardı: 

- Bir kaç okka et alır, fın
na veririz •• 

- Kavunu unutma 1 
- Canım, ben bir tepsi do-

taym da gör •. 
Rivayet doğru iııe Beyazıt 

meydanına bakan bazı mahalle 
bici dükkanları, adam batma 
yirmi bet otuz kurut ıandalya 
kirasını pefin almadan kimse
yi içeri bırakmamıtlar •• 

E- Fırsat bu fırsat.. Ar yı 
lı değil, kar yılı. . 

Cumhuriyet bayramını ta
kip eden dünkü cuma, herkes 
yorgun ve mecalaiz bulunduğu 
için pek neş'eli geçmedi. So
kalar, ikindiye kadar, hemen 
de tenha idi • 

Sokakta rastlaşanlarm biri
birlerine anlattıkları, hep bir 

Ekonomi ------
Tütün fiatlanndaki 

düşüklük 
Ticaret odası tütün fiatlerin 

deki düşkünlüğü tetkik etmek 
tedir. Bu husus ta lzmir ticaret 
odasından bazı malumat iste
miştir. Oda ticaret raportörlü
ğü bu hususta br rapor hazır</ 
lamaktadır. 

Rapor, pazar günü toplana
cak olan Tütüncüler komisyo
nunda tetkk ec!i lceektir. Tütün 
cülre komisyonu bu msele hak 
knda başvkealete bir arize tak 
dim edecektir • 

Yunanistanda yerli 
mahsuller 

ATİNA, 28 (A.A.) - Zi
raat nezareti memurlara bir ta 
mim göndererek kendilerini 
milli mahsulattan batka mah
sul satın almamağa ve kullan
manıağa davet etmittir. 

Üzüm incir ve afyon 
sahıı 

lZMİR, 28 (A.A.) - Bu
gün 33 kuruş 30 paradan 55 
kuruşa kadar 690 çuval üzüm 
ve 8 kuruştan 32 kuruta kadar 
6178 çuval incir ve 900 kuruş 
tan 25 sandık Aktehir afyonu 
satılmışbr • 

Borsadan ihracat Hele esnaf cemiyetlerinin 
defne dallarile, bayraklarla süs 
lü otomobillerde geçişi çok eğ 
lenceli oldu. Kahveciler, boş 
fincanları bilmem kaçıncı defa 
dudaklarına götürürken etraf
tan bağıranlar oldu: 

Bir k P ,.:r,p. .. , 

BURSA, 29 (Milliyet) -
Evvelki gün Rusyaya 70 kurut 
tan 25000 kilo yapağı gönde
rildi. Bursa tütüncüleri An
vers ve Hamburga külliyetli 
tütün sevkettiler. Yeni SEne 

.... ··••• ... ..... _::- --4-- 1 

gece evvelki maceraların biki 
yesi. Bunlardan kulak misafir 
olabildiğim bir kaç tanesini y< 
zıyorum. İkisi de genç. Biriı 
inadına sarışın. Öteki hafif es 
mer. Sarışını soruyor: 

- Nerelerdeydin Allahm 
seversen? .• Aramadık yer bı· 
rakmadım .• 

Öteki: 
- Sorma! Diyor, iki okka r: 

kıyı üç kiti, boşaltmıtız. On 
dan sonra al Allahım emaneti 
ni.. Vermiıim kendimi.. Hali 
batım fırıldak gibi dönüyor .• 
Ya sen, sen neredeydin? 

- Kab kah kah • 
- Canım söylesene .•. 
- Birader, benimki ıöyleniı 

şeylerden değil. . 
- Ne oldu? Bir kaza falan 

mı? 

- Ne olacak.. A birader. 
Oç arkadaş, zil zurna, Panga 
tıda tramvaydan indik. Bil 
mem hangimizin aklına esti 
Hamama girelim, diye.. Da 
dus içeri girince bir çığlık kOJ 
maıın mı? 

Ortalık biribirine karııb . 
Hamamın soğukluğunda ka
çan kaçana •. 

- Acayip? Neden kaçıyor
lar? • 

- Uzatma canım.. Kadın· 
lar hamamına gimıitiz itte .. 

Bir batka muhavere: 
-Fena oldu, canım .. Bizinı 

Macit, ıululandı. Sokak orta
sında düttü kaldı. Bir otom~ 
bile atıncaya kadar hal geldi 
batımıza .• 

- O bir §ey mi? Ben, düıı 
ııece az kaldı hemıireyi vuru
yordum. Kafa yerinde değil 
ki .. Tabancayı çekip üstüne yii 
rümüıüm. Amma, neden diye
ceksin.. Bilir miyim? 

Bu muhavereleri, böyle İ•· 
tediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 
Sözün kısası: Eğlenceyi, mut. 
laka rakı masası batında arrycı 
ruz! Sonra da az içmesini bil
miyor, kafiri tiıede durduğu 
gibi duracak sanıyoruz! 

Azıcık itidal canım ... 
• M. S . 

Mahkemelerde 

Bir milyonluk 
Miras 

EsatPş. toptaninin vert 
sesinin açtığı dava 
Eski Arnavutluk başvekili 

Esat paşa T optaninin veresesi 
tarafından Esat paşanın zev~ 
si Şaziye Hanımın aleyhine ika 
me edilen 1 milyon liralık mi
ras davası bir müddetten beri 
devam etmekteyd• . 

Hukuk mahkemesi bu 1 mil 
yon liralık davayı bitirmittir. 
Mahkeme dava üzerinde lazım 
gelen tetkikatını ikmal etmiş
tir. Tetkikat neticesinde bunun 
miras sebebile istihkak davası 
olduğu görülmüştür. 

Mahkeme bu davanın bir 
defa temyiz mahkemesi tarafın 
dan tefsir edilmesine lüzum 
görmüştür. 

Verilen karar üzerine dava 
evrakı temyiz mahkemesine 
gönderilmiştir. Temyiz tefsi
rinden sonra mahkeme kararr. 
ru verecektir . 

Üç 
Ayllklar 

Eytam, eramil ve mütekaidinin 
kanunuevvel, kinunusani, şubat üt 
aylrkl.arrnın itası için lazım geler. 
maaş bordrolarının Eminönü maimi 
dürlüğünce tanzimine baılanmıştır. 

Millet mektepleri 
Eminönü kaza" dahilinde bulu· 

nan bilümum millet mekteolerindt 
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Asrın ur.ıdesi «Milliyet» tir. 

31 TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telgnf adresi: Milliyet, 
lotanbul 

Tele fon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye İçin Hariç için 

3 aylığı 400 kunıt 800 kuna§ 
6 ,, 750 n 1400 n 

12 n 1400 ,. 2700 ,. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 lı:una§ 

lur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
lı:abul etmez. 

~----!--" r Bugünkü hava 

sak hem bu yaka şereflenir, 
hem de o mahalleler şenlen
dirilmit olur .. 

Müdürün yüzünde memnu 
niyet alameti görülür • 

- Y emiııı bahçesi ufakbr. 
- Efendim bahçenin etra-

fında bot yer çok!. Hatta Hü 
ıeyin Beyin bir büyük bostanı 
var .• 

- Hangi Hüseyin Bey? • 
- Bizim Hüseyin Beyin .. 
-Ya! .. 
- Evet efendim!. Hatta 

istimlak bedelini bile bende
niz hesap ettim • 

Yüz on bin lira kadar tutu
yor . 

B. d "ili - ır §ey eg •.• 
- Tabii efendim .. Böyle 

mühim bir yere yüz on bin lira 
verilmez mi? .. 

- Sen bu fikri batkasma 

MlLLlYET CUMARTESİ 31 TEŞRİNİEVVEL 1931 

ledeki yeni yapılan oyun yeri
ne gidecekler.. Gitmeyenlere 
ceza var ... 

Bu tebliğat mahalle ihtiyar 
hey'etleri tarafından yapılıyor. 

Belediye yeni stadyumun 
resmi küşadını yapacak, lakin 
gazeteler işin pek aleyhinde ... 
Stada kimse gitmiyeceğini ya
zıyorlar. Gazeteleri tekzip et
mek lazım. Buna da çare davul 
la halkı çağırmak .. Ertesi sa
bah bir ailenin evinde şöyle gö 
rütülüyor: 

- Yahu! Hiş yahu! 
-Nedir o be? 
- Ayol dün akşam bekçiyi 

ititmedin mi? . 
- Ne olacak? •. 
- Çoluğu çocuğu alalım da 

gidelim bari.. Ceza varmış di
yorlar. 

- Sabah karanlığı mı gide-

Namzetlik ASRi Sinemada 
Bu gün ve yarın saat 16.30 
matinesinde progırama ila
ve olarak meşhur İspanyol 
dansözü 

Pl~UiTl PlGlN 

Müşir Hayreddin ve Osman Pa
şalar hafidesi ve merhum İrfan Be
yin küçük kerimesi ve nemli zade 
Sıtkı Beyin baldızı Meymenet H. 
la Rumeli valiliklerinde bulunmuş o
lan Yusuf Ziya Paşa hafidi merhum 
Reji müdürlerinden Hayri B.in mah 
dumu Ankara sıtma mücadelesi etib 
basından Dr Hayri Beyin namzetlik I ile gitaristleri 
leri icra k11ınmıştır. Tarafeyne saa- ••••iiiıiııiıiiıiiiiııiiiiiıiiıiı••• 
det temenni ederiz. 

lRTtHAL 
Basra Meb'usu esbakı merhum 

Ahmet Zürcyir Pş., halileoi Ayşe 

Zübeyir Hf.. irtihali darı beka ey
lemiştir. Salihati nişvandan olan 
merhumenin naşi mağfiret nakşle

.ri bugün Kalami§ta 33 numaralı: 

haneden saat onda kaldırılarak E-

latanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsil/eri 

Bugün akşam saat 2ı,30 da 

Namussuzlar 
Piyes 3 Perde 

-AYI-
Komedi 1 Perde 

~mı~ 
/,;~,~ ıı 

yüp Sultanda mahberei mahsusasr-
açtın mı? ceğiz. na vediai haki rahmeti rahman kı-

Yazan: Gerolombo Rov~~ta 
Tercüme E. : Bedrettin 
Halk tenzilatli gecesi. 

- Hayır Beyefendi! Şim- - Ayol ne yapalım .. Yer Iınacaktır. Yakında : Kalbin Sesi 
di zatı valanıza söylüyorum. bulmak için .. Ben kuru köfte !------------------------::----

Beşiktaş kazası kaymakamlığından: 
1-11-931 Pazar günü tedrisata başlayacak olan Millet met 

teplerine kayıt için asağıda yazılı mekteplere müracaat olu 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Mübaya 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastanesi için lüzunı 
olan - ı SOOO - kase yoğurt ı 7 Teşrinisani 931 salı günü sa 
16 da aleni münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasa 
konulmuştur. Bu baptaıki şartnameyi gönnek ve fazla izahat 
almak istiyenlerin mezkilr komisyona müracaatları ilan oW 
nur. (3474). 

- O halde aramızda kal- hazırladım A ı k B ı d• • d 
ke~~~~:ö~l~:;::ıı:sa~~~~~ sm._._ Batüstüne efendim.. rız.:~~:ı:~~:y~zü~ı;:::~a;~; yva } e e ıyesın en: 
mata nazaran bugün hava ~ ~ "' giydiririm, Şakir de gemici ur Bedeli münasafaten 193ı ve 1932 seneleri ·bütçelerinden te-

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiycde 

yapınağa irinli kılman ecnebi şirketlerinden Danimarka tabiiyet 
(Wetek Anonim Şirketi - A. S. WETEK) şirketi bu kere müracaa 
Türkiyedeki faaliyetine nihayet verdiğini bildirmiş ve keyfi~t kanu 
hükümlere muvafık görülmüş olmakla mezkur şirketle alakası bulun 
l.arın şirkete ve icabında İstanbul mıntakası Ticaret Müdürlü11,üne rn 

kısmen bulutlu , rüzgar E · bel d' · · · b 1 · B d böc' k ' B ı 
şimal ve şark istikametle- odasında kabug"u iskarpinlerimi giyerim. · · · k h · k ı · ı9 T ı 931 tan'h' d-" l 

rteaı gün e ıye reısının a arım gıyer. en e e dive edilmek üzere 30,118 lira bedeli keşifli Ayvalrk ta e e-

· d d'l h d'' " divece ınsa edilece rı tım ıs e esı • evve ın ·~· 
rın en mute ı , avanın u Bu sefer amir mevkiinde Kadın pEncereye gidip ba- - • 
ne nl.sbetle daha sog"uk ol- ı 1 f' b' y ı9 T. sani 931 tarihine müsadif perşembe günü saat ı5 e kadar " şişmanca mü te ıt ır zat.. a kar : 
ması muhtemeldir. 31-10- \ vaş sesle konuşuyor karşısın- _ Aa, ayol yağmur çiseli- bir ay müddetle müzayede münakasa ve ihatat kanununa tev-
30 tarihinde hava tazyikı da deminki müdür .. Görüşü- yor .. Hay Allah cezasını ver- fi:...an kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. rac;ıat eylemeleri ilan olu<ıur. 
759 milimetre idi. Azami sı yorlar .. Müdür belediye reisi- sin! Şimdi ne yapacağız!.. Münakasaya iştirak edecekler ya bizzat mühendis olacak 1--------------------------""1 
caklık 22, asgari sıcaklık 12 ne söylüyor: - Ne yapalım gideceğiz . veya bir mühendisle iştirakini resmi vesaikle ispat ve bu gibi H A B 1 P E D İ P Beyin yeni çıkan e•erler' 
santigrat idi. B d · · d·· k "' ,. " ••ııııiİ•••••••••.. -- en enızın un a şam · · isleri muvaffakiyetle yaptığına dair resmi vesaiki ibraz ede- } Al 'd S " F k ) 

Y 
1 uykum kaçtı. Şöyle düşünür- o gün stadyum !abalık- cektir. - manya a iyası ır a arın 

Haftanın azısı ken aklıma geldi. Beyefendi tı .. Bütün civar gelmi~ti. B~da- p J 
şu stadyomu Sulukuleye yap- va olduğu içrn kaç k;~; girdiği Talipler: İnşa edilecek nhtnn iskelesinin Vekaletçe mü- rogram arı 

On yaş1ndan alt
mışına kadar ... 

' sak! Oraları pek tenhalaşma - kon rol edilemedi.. saddak proje ve keşifnameleri ve şartnamele1:ini yirmi beş lira 2 - A vrupada Tütün .in hisarl.an ve 
ya başladı. Hem bu yaka şe- Resmi küşatta evvela kııpı- bedel mükabilinde Belediyeden tedarik ederek tekliflerini iş.bu 
reflenir. Hem de o civarlar ka nın önünde bir sığır kurban et- şartname altına vaz ve yevmi mezkurda saat ı5 e kadar mak- Türkiyede Tütün inhisar JdareS 

1933 senesinde bir tehrin 
belediye dairesindeyiz . İri ya
rı, ağır hareketli elli betlik bi 
risi bir odanın yegane yazı
hanesinin önündedir. Bu oda
nın kapısır.da (Müdür) yazılı 
olduğuna göre bu adam odacı 
değildir. Ününde yığılmış bir 
sürü evrak var. Elinde bir 
ga:ı:ete tutuyor .. Duvarda bir 
~ehir planı görülüyor. Parta
\an dikkatli yapıştırılmamı§. 

Kapı vuruluyor ve içeriye 
zayif, sinirli, gözlerini kırpış
tıran birisi giriyor.. Belinden 
bükülen bir reveranstan son
ra müdürün müsaadesile kartı 
Jma oturuyor, ve aralarında 
fU muhavere geçiyor: 

- Stadyum için maruzatım 
W'ar •• 

labalıklaşır. . tiler .. Sonra Belediye reisi bir buz mukabilinde zarflarını Belediyeye tevdi etmeleri ilan olu- Tevzi merkezi: ikbal kütüphanesidir. 
Belediye reisi soruyor . nutuk iradederek tehre ve genç nur. (3463). 
- Semt uzak değil mi?. liğe karşı belediyenin vazifesi- - ----------------------
- Ne münasebet efendim. ni yaptığını söyledi ve ta u-

Tramvaya bindiniz mi doğru zaklardan koşa koşa gelen hal 
stadyom ! . ka teşekküı· etti. O gün şerefi-

[D'ev ei Demiryoliarı idares1 ilanları 1 
- Nereye yapacağı:ı: ! . ne Karşıyaka muhtelitıle bu Font boru ve teferrüatınm kapalı zarfla münakasası 10 birin 

Satılık Dizel Motörleri ve Teferruatı 
Üsküdar - Kadıköy Havalisi Halk Tram• 

vay:arı Türk Anonim Şirketinden: 
- Hani bir yemiş bahçesi taraf m1.1hteliti oyun oynadılar. 

var . Birinci defa maç seyrine gelen 
- Ha, evet!.. civar halk a:ı kalsın birii>irtne 
- işte, oraya!. , giriyordu . 

ci kanun 1931 perşembe günü saat ıs te Ankarada İdare bina- Tes,satımızın tevsii hasebile kullanılmasına lüzum kalmayan beher 
sında vapıiacaktır. Tafsiiat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin- ücyüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M. A. N. markalı Diz<:! mötiil 
de beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır .. (3416) 

1 
!eriyle dinamoları ve bütü<ı teferrüatı ve takıınlariyle yedek parçaları ' 
on tonluk cerri eskal ve 410 unsurlu bir akümülatör batariyesile tefer 

- Canım bahçeye gunah Ertesi gün gazeteler stad- Hay<larpaşa vapur iskelesi kurbindeki dükkan ile gar da-
olur. Hem orası pek sapadır. yumun büyük bir kalobaltk hu-

- Bahçeyi başka yere kal- zurunda açıldığını ya.:dı. lıilincleki lokanta ve müştemilatı ayrı ayrı birer sene müddetle 
dırırız... Snpalığa gelince ben Aradan zaman ge;;ti maç.ar \"e açık arttınna suretile kiraya verilecektir. 

atı m~;nasip şcraitle satılacaktır. 

Toptan veya perakende surctile satın almak isteyenlerin fenni vaııfl 
ve mali sartlar hakkında malfınıat ve izahat için tirketin Üsküdarda isk 
le =ydan>'ıdah umumi idaresine tahriren ve şifahen müracaat ctmele deniz oraya kadar geniş bir dan bir kısmı orı:da yapılıyor- Mfü:avede 9 Teşrinisani 93ı pazartesi günü saat 14,30 da 

dde · d L 1 d İ ıazımdır. ca ·~sesı e yaparı~. du. ati~ ~aat örtten SOD<aya 1 Haydarpaşa şletme Müfettişliğinde icra edilecektir. Taliple-
- Kımse gelmez dıye kor- kalanlar ı~ın oralar. ı~sız ten-

1 

ıin HaydMpaşa İstasyon Müdiriyetinden tedarik edecekleri --------------------------

karım 'ö 1 b' l' 1 k' f hakvle hazınkyerlelr ı.dı. Akşam sartnaml'lerc ıs şer kuruşluk pul yapıştırarak imza ettikten Iktısat VekaA letı.nden·. 
- y e ır ge ır er ı e en ya aşınca arga ar. h · · 1 1 · · ·· .. · 

d. dah d ? B k G k k kı D' · 1 sonra er ıkı ma 10. ıçın ayrı ayn dorder yuz !ıra ;nuvakıkat te-
ım a a var mı... a§ a - a ga ga . ıye cıvar , . . . . . .. .. . ... 

nereye gidecekler. daki servilere üşüşüyorlu. mınat akçelerıle bıldırılen gun ve saatte l !etme Mufettışlıgı 5 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi icıra kılınacak ol 
- Gazeteleri mütalea bu- - Karşı taraftaki stada gi- - Yoğurtçu .. D;ye bağıran kalemine ıniicacaa.ları ilan olunu.· (3522). _ traktör mübayaasına ait şartnamede evsafı fenniyesi zikrecli 

yurdunuz rnu? derler . kase yoğurtc_uları mütevelc.kil M 
- . 
Müdür Bey cevap vermi

yor, hatta gelenin yüzüne bi
le baktığı yok. Müdürler her 
teye cevap vermezler ver her
kese bakmazlar. Müdür olun
cıya kadar her §eye evet de
mekten insan yorulur herkese 
temenni nazarları dikmekten 
bezer de ondan. Hem insan 
artık madununa da cevap ve
rir mi ya!.. Beriki biçare yine 
devam ediyor . 

- Bendeniz haddim olmı-
yarak bir münasip yer buldum. 

- Neresi? .• 
Hele şükür ağzını açtı . 
- Efendim. Sulukuledeki 

meyva bahçesile civarı.. Ma
lumu saminiz o civarlar artık 
yavaş yavaş boşalıyor. Halbu
ki şehrin en güzel yerleri ora 
sıdır. Açıklık, havadar yerler. 

Eğer stadyomu oraya yapar 

- Kapatırız.. Bendeniz ve omuzu çü ·ük bir halde geçi 
Haydarpaşa ağazasında mevcut takriben lSOO adet vasati len ve traktörlerle birlikte mübayaa edilecek olan üç kulak 

§eraiti kanuniyeye mugayirdir yor ve önündeki eşı;ği dürten 200 Kg., hacmi istiabisin<le-ki eski saç bidonlarla müstamel va- Üniversal pulluğunun mübayaasından sarfınazar edilmiştir. 
diye rapor veririm olur gider. turşucu: gon mü~a·nbasınd.-n hasıl olan takribenlSOO Kg.yelken.bezi bil- Binaenaleyh yapılacak teklif (YALNIZ TRAKTÖRE Vli 

- Pek aklım ermiyor ama.. - llahna biber turşusu .. Di ıniizyedc satılacaktır. Müzayede 3 Teşrinisani 3ı tarihine mü- PULLUKTAN GAYRİ TRAKTÖRE AİT BULUNAN MÜ 
Bir kere daha düşünsen fena ye bağırıyor .. Geç kalıııış b.r ~adı{ Sair günü saat 14 te icra kılınacaktır. Talip olanların mal TEMMİM AKSAMA ŞAMİL OLACAKTIR.) 
olmaz. Sporcuların fikrini al- genç sporcu hanım sokakla.·- lan her gün görebilecekleri ve yevmi müzayedede mağazaya Keyfiyetin olsuretle na:ı:a:rı dikkate alınması ve muhamm 
dınız mi? . dan geçerken Sulukulenin so- ·ı· ı ı· ( ) l' · d' · · d müracaatları ı an o unur. (3470). bede m 46,000 ıraya ın ırılmı!j bulunduğu ve ana göre 

- Bendeniz onu da düşün- kakta gezen çocukları: ı 
du··m. Bı'zı'm dsı'redekı' sporcu _ Kok~na kokana .. ı'lh. dı·- r· • • • • 1 ki 1 temi:ıatr muvakkatenin (34SO) lira olacağı alakadaranoa m~ 

• n a2remız ıçın pazarı a satın a macak olan Hı ...alem <le.. 1• 1 k .. ·ı· 1 (3399) 
k d 1 b. b t t b - 1 . f . um o ma uzere ı an o unur . ar a as ara ır maz a a yap ı ye agırıyor ar.. mır hırdavat sama or fenen camr, bez hortum, lineliyom, ga-

rıyorum. Hep sporcu değiller :... ~/. "' 
mi! Zaten onlar da ne istedik- 1944 senesinde şöyle bir 

zete kfığıdı, hattı havai serfili, 92 adet su fıçısı tamiri gibi muh 

lerini bilmiyorlar ki. ilin: telifül cins malzemenin pazarlığı 2-11-931 tarihine müsadü 
- Siz bilirsiniz.. Bir ters. "Sulukulede kain stadyum pa:ı:artesi günü mağazada icra kılına<:ağından taliplerin yevmi 

lik çıkmasın da. namı verilen bostan olıırak kul mezkfırda saat 9 dan ı ı,30 kadar isbatı vücut ederek tahıriren 
'!- >:. ~ lanılmay.- elverişli hali arazi fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza 

1943 senesinde Sulukule, ile müştemilatı kiraya verilece dahilinde asılmış olup nünıune getiriL'Ilesi icap edenler ıçın 
Y enibahçe, Edirnekapı, Şehre- ğinden talip olanların .. ,, nümunelerinin beraber getirilmesi nümunesiz vaki olacak tek-
mini civarlarında gece bekçiler Yine aynı zamanda gazete- d'l · 
davulla geziyorlar: !erden: lifatm kabul e ı mıyeceği ilan olunur. (3538). 

- Dan dan da dan dan .. On "Dün Taks;m stadyumunda 
yaşnıdan altmış yaşına kadar yapılan futbol macında fazla 
erkek kadın çoluk çocuk her- izdiham olduğund~n parmak
kes yarın saat on ikide Suluku !ıklar kırılmış ve bir kaç kisi 

ellerinden yaralanmı§tır. Kar
gaşalıktan istifade etmek iste
yen yankesici Çopur Aleko 

cürmü meşhut halinde yakalan 
mıttır.,, 

FELEK 

-

Istanbul Evkaf Mü
dürlüğünden: 

Haydarpaşada kiiin Tıp Fakültesi doğum evi kaJöriftt nı 
nakasasında verilen bedel haddi layik görülemediğinden pa 
zarlıkla 3-11-931 Sair günü saat on dörtte ihale edilmek üzer 
münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin her gün öğleden son 
İstanbul Evkaf inşaat Heyeti fenniyesine ve ihale gününd 
İdare Encümenine müracaatları. (3S26). 

Milliyet'in Edebi Romanı: 64 ne bakarak: 
- Ne yaptın? Neler yap

tın? 

ıından utanıyor gibiydi. 
Süheyla, sinemadanberi git 

tikçe artan teklifsizliğile, Ah
met Nebilin penbelCfen yanak 
larını oktıyarak: 

neder. Yalnız sen bunun ne de ı şak bir fiske meseleyi halletti. 
mek olduğunu anlarsın.. Andirya, kapıyı vurarak uzun 

gittikçe ısındığı delikanlıya 
heveale, hırsla baktı: 

•• 

BAŞIDÖNU LE ) 

İbrtrhim NECMJ 

Süheylanm azametli bir eda 
ile verdiği emir icra edildi. Ma 
sanın üstü yeni, temiz bir be
yaz örtü ile parladı. Likörler, 
yemeğin, şarabın verdiği zevlı:i 
tamamlıyorlardı. 

Süheyla birden bire kol sa
ati ne baktı : 

- Ov! Saat on bir olmuf. 
Biz de giıya sinemaya gidecek 
tik . 

- Sahi, öyle. 
Artık geçti. Sinemaya im 

kan yok. Bari Maksime, ya
hut Gardenbara gidelim. 

- Ya bildiklere rast gelir
sek.? 

- Dm1 bir defa eve tele
fon edeyim de ... 

- Ya evden de kocan ahba 
bınır evinde SC'nİ aradıysa? .. 

- Oh, benim akıllı Nebi
lim, sen olmasan ben ne çıl~ın 

)ıklar yapacağım. Mersi, dur, 
önce arkadaşıma telefon ede
yim öyleyse .. 

- Ha, §Öyle .. 
Süheyla telefona gittiği es

nada Ahmet Nebil, şarapların, 
likörlerin ağırlaştırdığı başını 
elleri arasına aldı: Nebahat 
h•kkmda Şi,lide dolaşan dedi 
koduyu anlamak arzusile yeni 
den bu aleme düşmüş olmak
tan utanıyordu. Kendi kendi
ne: 

- Kendisi uğı·unda .. Ken
disi uğrunda .. 

Diye söyleniyor .. 
- Nebahat bunu belki af

feder. 
Diye ümilleniyordu. 
Süslü odanın içinde c!uvar

lar, endam aynası, rahatlık, 
sanki Ahmet Nebilin solgunca 
esmer yüzüne, yorgun gözleri 

Diye soruyorlar. Ayıplıyor 
!ardı . 

Süheyla, mest bir eda ile 
kırıtarak geldi: 

- Kimse arayıp sormamı§. 
Evden de sordum. Mukbil po 
ker oynamağa, Yazıcı Zadele
re gitmiş, o halde bir mimi 
yok, Demektir. Nereye gide
lim? 

- Nereye istersen. Ben 
.hiç birini bilmem ki .. 

- Sahi mi? Hiç Gardenba 
ra, Maksime gitmedin mi? 

-Hiç .. 

- Oh, benim ağzı süt ko-
kar masum çocuğum! 

Ahmet Nebil kızardı: İ§te 
yine o çaresizlik, o mağdur
luk duygusu içine çöküyordu. 
Yine kendisini haydutlar eli
ne düşmüş bir zavallı kız gibi 
görüyordu. Bu genç kadının 
her türlü eğlence, her türlü 
zevk hakkında kendisinden da 
ha çok fazla maliimatlı olma-

- Hadi öyle ise.. Seni ben 
Gardene götüreyim. 

Dedi. Sonra, birden bire 

durdu, dikkatle Ahmet Nebi
lin yüzüne baktı: 

- Yoksa burada benimle 
bat başa kalmayı tercih mi e
derdin? 

Sual, Ahmet Nebile çok a
çık geldi. Utandı, başını eğe
rek: 

- Sen bilirsin, nasıl ister
sen .. 

Dedi. 
- Aman, senin şu masum 

teslimiyetin .. Bilsen, ne hoşu
ma gidiyor! . Kuzu gibisin!.. 
Ben senin adını "Kuzu,, koya
cağım . 

Ahmet Nebil gülümsedi: 
- Ala! 
- Hem, ne iyi. Yabancı-

lar arasında bile kuzuyu çok 
sevdiğimi söyliyebilirim. Her
kes benim kuzu sevdiğimi zan 

- Evet. rakamlarla dolu bir liste geti-
- Değil mi? Bu bizim sev rince Süheyla: 

gİ tifremiz.. ' 
h 

- Bunu bizim hesaba geçir 
Sü eyin, ellerini birbirine tirsin. Dur, imza edeyim . 

vurarak, yerinde zıplıyordu: 
-·Oh! Ne i,yi, ne iyi! Çok- Diye kağıdın altına eciş bü 

tanberi böyle şifreli qk isti- cüş bir imza karaladı. Ahmet 
yordum. Nebilin hala şaşkın şatkın e

Genç kadın zili vurdu. Ge- !inde tuttuğu ve cüzdandan 
len garsona: iki lira alarak kağıtla beraber 

- Andırya, hesap. . tabağın üzerine bıraktı : 
Emrini verdi. Ahmet Ne- - Paltolar, Andırya .. 

bil, hemen cüzdanına davran- - Simdi, Hanumefendi. 
• •Kat Süheyla bırakmadı: İki kat eğilerek tctekkür e-

- Bırak, sen bırak. Koca- den garson paltolan , Şllpkala
mm burada hesabı var. Oraya rı geti.-di . 
geçirtiriz. Yalnız garsona iki 
lira bahşış ver. Yeter • 

- Niçin canım? 

- Senin nene lazrm? 
- Hiç olur mu? 

Pek ili da olur. Hem kuzu 
lar böyle inatçılık etmezler. 
Sonra adını değiştirir, Keçi 
koyarım, ha! 

Delikanlının penbe esmer 
yanakları üzerine inen umu-

- Hadi, kuzucueum, tim
di de Gardenbara .. 

Gardenbarda varyete nu
maraları devam ediyordu. Ma 
saların çoğu doluydu. Ortada 
ki masalardan birinde yer bu
lan Süheyla - Ahmet Nebil çif 
ti varyeteleri seyrediyorlardı. 
dı. 

Gen kad 

- Nebil, bu ı:-ece I.izde ki 
lır mısın? 

Ahmet Nebil yine t•tırdı: 
- Nasıl olur, acarum? 

- Nasıl bayağı olur. KD' 
cam pokere gitmiş. O bir ker' 
pokere dadı mı? Sabahın üçüll 
den, dördünden evvel gelme,· 
Sen beni arkadatnnın evindeıı 
almış, getirmiş olursun. Va• 
kit geç. Biz de yorgunuz. Beli 
de seni geceyatısına alıkoya· 

rım • 
- Kıskanmaz mı? 

-Kim? 
dam sende!. 

Kocam mı? /.• 

Ahmet Nebil tereddüt içill 
deydi. Bir türlü karar verenıi• 
yordu. Süheyla ıarar etti: 

- Sen geçenki meseledell 
dolayı bu kadar merak edivot 
sun ealiba? 

- Evet. 

(Devamı var) 

t 
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(Başı 1 inci sahifede) ı çizgisinin yakininde favl yap· 

(Başı birinci sahifede) 1 
ferit vaziyette askeri kıt'alar garnİ· 
zonlanna, mektepler, te§ekküller de 
mukarrer davet noktalarına gitmiı
lerdir. Bu esnada da Vilayet, Halk 
Fırkası, Belediye, Darülfünun genç
liği tarafından Cümlıuriyet abidesi
ne muazzam çelenkler konulmuıtur. 

mamile donatdınııtır. Bugün saat 
14 te topçu, süvari, jandarma, bah
riye kıtaatile muhtelif mahallerden 
gelen izciler bir geçit reamj yapmıt
lard<r. Bu sırada tayyare 6lolanmız 
ıehir Üzerinde uçarak konfetler at
mıştır. Halk askerlerimizin ve izcile 
rimizin geçiıini hararetle ve meser
retle alkı§lamııtır. Bu gece asker ve 
halk tetkilatları tarafından fener a
layları yapılacaktır. Bu ak§llm saat 
yirmi ikide her sene verilmesi mutat 
olan Cümhuriyet balosu, Ankara Pa 
las salonlarında parlak bir surette 
verilecektir. Baloya devlet erkanı 
ile ecnebi sefirler ve sefaretler me
murları ve misafir bulunan Sovyet 
Hariciye komiseri M. Litvinof Ce
napları davet edilmişlerdir. 

2 ye yirmi var. Hali. turnikeler tılar. Mithat attı, top mütema· 
işliyor, tiribünlerde, duhuli- ı diy~n onların nısıf sahasında. 
ye de hiç yer yok, herkes bü- Sıkıştırıyoruz. Yunanlılar Re
yük maçın heyecanı ile yerin- biinin bu akınını kornerle kur· 
de duramıyor. Grup grup seyir tardılar. 

Kolorduda resmi kabul 
Saat tam 12 de kolordu kararga

hında bir resmi kabul yapılmıı, mül 
ki ve askeri erkan Fındtkltda kolor
du karargahına giderek kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Paıaya arzı 
tebrikat elmiılerdir. 

Mekteplerde 
Mekteplerde öğleye kadar talebe

lere Cumhuriyet bayramı hakkında 
konferanılar verilmiı, Ciımhuriyetin 
manası izah edilmiş, tertip edilen 
müsamerelerle talebeler eğlendiril
mişlir. Bu meyanda lstanbul Erkek 
Muallim mektebinde Ciımhuriyet 
bayramı münasebetile büyük tezahü 
rat yapılmışta. Bu. tezahürata bütün 
Erkek Muallim mektebi ile tatbikat 
mektebi talebeıi ve heyeti talimiye
si iıtirak etmiıtir. Talebe Efendiler
le heyeti talimiye saat dokuzda mek 
tebin konfenuu aalonunda toplan
ınıtlar ve müdür Saffet Bey tarafın· 
dan çok açık ve aade bir lisanla Cüm 
huriyet ve Milli Hakimiyet hakkın
da bir konferanı verilmiı ve talebe
ye bu milli bayramın büyüklüğü ve 
eheınmiyeti izah edilmiş ve bu esna 
da, Türklüğün ve milliyet eıasları 
ve mefküreciliğin hakkında da İcap 
eden sözler ıöylenmi§tir. Badehu ta
lebe Efendiler muallimlerile ve biri
birlerile bayramlatınıılard<r. Bu ea
nada .talebe ve muallimlere ıeker ik 
ram edilmiıtir. Muallim namzetleri 
Efendiler Darülfünun meydanında 
İcra edilen merasime iftirak eylemiı 
ler ve avdetle mektepte Cümhuriyet 
bayramı terefine verilen sinemada 
vakit geçirmiılerdir. İstanbul Mual
lim mektebinin geceki tenvirah da 
pek cazipti. 

Balolar 
Cümhuriyet bayramı mnasebeti

le gece ıebir baştan baıa tenvir edil 
ıni~, camilerde minareler, kuleler e
lektrikle donatılmıştı. Gece Vali ko
n_.ağında resmi bir balo tertip edilmiı 
tı. Balo pek nezih olmuı, ıehrin ki
bar ve mümtaz ıimaları sabaha ka
dar baloyu neşelendinniştir. Ankara 
da bir kaza geçinniı olmaıma rağ .. 
men Vali Muhiddin Bey de balo sa
lonuna gelmi~ ve bir koltukta otura
rak misafirlerini izaz ve ikram et· 
mİftir. Cığaloğlunda Halk evinde de 
bir balo tertip edilmiş ve sabaha ka
dar eğlenilmiştir. 

Fener alayları 
Gece §ehrin her tarafında fener 

alayları tertip edilmi§, Taksim mey 
danı kalabalıktan geçilmez bir bal 
almıt, Cümhuriyet abidesi mütead
dit ve muhtelif projektörlerle tenvir 
o_lunmuştur. Şehrin muhtelif yerle
rınden kalkan fener alayları Cümhu
riyet abidesinin etrafında çarblar 
Yapmıılar ve Cümhuriyet tneydanı
nı dolduran halkın alkışları arasında 
Yaıaıın Cümhuriyet i.vazeleri ile yer 
lerine avdet etmitlerdir. 

İzciler bugün geliyo • 
Ankarada Cümhuriyet bayramı 

merasimine ittirak eden İstanbul iz
cileri bu sabah avdet edeceklerdir. 

lstanbuldaki Arnavutların 
telgrafı 

lıtanbuldaki Arnavutlar Reisi
cümhur Hazretlerine ıu telgraft çek 
mitlerdir: 

Reisicümhur Gazi Mustafa Ke
nıal Hazretlerine, 

lstanbul Arnavut gençliği en sa
mimi hisleriie Cümhuriyet bayramı
nızı kutlular ve zatı devletlerinizi 
tazim ile yadeder. 

Arnavut •ençliği namına 
Hasan Hüdave•di 

Ankara'da 
ANKARA, 29 (A.A.) - Reisi

:umhur Hazretleri bu ıün saat 
13 den itibaren B. M. Meclisindeki 
dairelerinde tebrikitı kabul buyur
muşlardır. B. M. Meclisi Reisi Ki
zıın, Başvekil ismet Paıalar Hazera
tile Heyeti vekile azası, Büyük Er
kanı Harbiye Reisi Müıir Fevzi Pa· 
fa Hazretleri, meb'uılar, ordu mü-
1ettiıleri, büyük erkiru harbiye ve 
~ili müdafaa erkin ve ümerası, ve
lıci.Jetler rnüdiran ve rüesası, Ankara 
valiıi, belediye ve cemiyeti umuıni .. 
Ye azaları, C. H. fırkası, Himayeiet
fal, ve HiJiliahmer ve müesıea.a.tı 
Maliye ·mümessil ve direktörleri v~ 
ecnebi sefirler ve sefaretler erkilnile 
tebrUnizde misafir bulunan Sovyet 
Ş'!r";'ar ittihadı hariciye komiseri M. 
Lıtvınof ve refikaları ve refakatinde 
bulunan zevat R.eisicümhur Hazret 
!erini ziyaretle tebrikilta bulunınu, 
lardır. · 

ANKARA, 29 (A.A.) - Cümhu 
riyetin dokuzuncu yıldönümü bayra 
mı memleketin her tarafında hararet 
li bir surette tes'it edilmektedir. Ga· 
zeteler, inkdibın en mes'ut zaferi o
lan Cümhuriyetin ili.nznı teı't eden 
Yazılarında Türk millet ve vataruna 
bugünü kazandıran Büyük Reis ve 
Mü.nciyi tebcil ve tekrim eylemek
tedırler. Bu münasebetle bugün 
memleketin her tarafında resmi ka
bu~ler ve resmi geçitler yapılmış, 
ınu~ereler, balolar ve eğlenceler 
tertı!' .olunmuıtur. Ankara dün gece 
den ıtıbaren tenvir e:dilmiı, ~ehir ta .. 

Peşte ve Viganada 
PEŞTE, 30 (A.A.) - Türkiye 

Cümhuriyet bayramı vesilesile Tu· 
ran cemiyeti parlamento ıalJnla.rın
da merasim tertip etmiştir. Merasi
me meclis hariciye komisyonu reisi 
M. Julsteku riyaset etmiştir. Türki
ye sefareti müsteşarı Cavat Bey me
rasimde hazıı· bulunmuıtur. 

ViYANA 30 (A.A.) - Türkiye 
Cümhuriyeti yddönümü münasebeti 
le sefirimiz Hamdi Bey sefarethane 
de parlak bir resmi kabul tertip et
miıtir. 

Belçikada 
ANVERS, 30 (Milliyet) - Cüm 

huriyet bayramımızın yıldönümün
de Belçikadaki Türk tebeasile Türk 
dostu bir çok Belçikalının iştirakile 
pek parlak bir surette tesi't edilmiı, 
Büyük Müncimiz Gazi Hazretleri
nin temadii ömrü ifiyet ve muvaffa 
kıyetleri yadedilmlıtir. 

Maarif Vekilinin tebriki · 
ANKARA, 29 (A.A.) - Maarif 

Vekili Eaat Bey Cümhuriyet bayra 
mrnın dokuzuncu yıl dönümü mü
nasebetile Maarif teıkilatını atideki 
tamimle tebrik etmektedir: 

"A2'ı~ tumhu~·(yetimizin bugün 
dokuzuncu yıl dönümünü idrak et
miı bulunuyoruz. Ciımhuriyetimi .. 
zin banisi büyük Reisimiz Mustafa 
Kemal Hazretlerinin Türk gençli
ğine emanet ettiği bu kıymetli ese
rin tealİ'lİne sevgili milletimizin re
fah ve saadetine ve güzel memleke
timizin inkjıafına ve selimetine hiz 
mel edecek ve belki kabiliyetlerimi
zi hergün daha çoğaltmak ve kuv
vetlendii'n1ek için müşterek bir azim 
ve kan~atle bu feyizli günün hiitıra 
sını tebcil ve bugün müderris, mual 
lim ve mürebbiın arkadaşlarun!zı ve 
talebe çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik 
ederim efendim. 

Vilayel erde 

ciler netice hakkında münaka- Bu arada Kemal; Zeki 
şa ediyorlar. Stadyum stad- den aldığı güzel bir kafa pası
yum olalı bu kadar kalabalık na yetişti. ve gol attı. Fakat 
görmemiştir. Etraf· mahşeri hakem bunu ofsayt saydı. Hal 
bir manzara arzediyor. Tam bu buki ofsayt değildi. Çünkü Ke 
esnada zaten beş on dakikadır mal topa çıkarak yetişti ve şüt 
kapan.m hava öyle bir yağma- attı, yanında Yunanlı bek var 
ğa başladı ki, bir an içinde et· dı. 
raf su içinde kaldı; alt kalenin Bunun üzerine mukabil hü
arkasındaki duhuliye parmak· cuma geçtiler ve az kalsın gol 
lığı yıkıldı ve orada ne kadar oluyordu. Vahi güçlükle kor

halk varsa tribünlere hücum 
ettiler. Sahanın vaziyeti pek 
feci idi. 1 O dakikada çamur 
deryasına döndü. Balkon bile 
§akır şakır akıyordu. Stad ıslık 
tan inliyor. Y ava§ yavaş yağ
mur dindi ve duhuliye gene do 
luyor, tribünler insan kafasın· 
dan sanki canlı deniz •• 

Bir itişmedir gidiyor. Saat 
üçe çeyrek kala stadyumda bir 
uğultu hakim. Herkes bağırı
yor amma neye? •• Bilen yok!. 

Bu arada yağmuı· gene u
fak bir hatır sordu, gene aynı 
hücumlar vaki. 

Üçü on geçe ilk defa Yu
nanlılar sahaya çıktılar. Elle
rinde Türk bayrakları vardı; 
halkı bayraklarla selıimladı!u. 
Türk takımı şöyle çıktı: 

Avni 

ner yapabildi. Artık bizimkiler 
mütemadi 25 dakika akın yap 
maktan yorulmuşlardı. Hafif 
hafif onlar ağır basnıağa baş
ladılar. Bu arada onların çok 
güzel bir akınını Avni çok teh 
likeli vaziyette ve yere kapa
narak tuttu. Fakat hasım for
veti kendini tutamadı ve çarp
tı, Avni bayıldı. İki üç dakika 
sonra ayıldı, oyun devam etti. 

Müdafaa bir az gevş~di •• Bi 
zim müdafaa ofsayt tabiyesi 
kullanmağa başladı. Hasım 
forlan sık sık bu hataya dütü
yorlar. Avni çok iyi.Kendisine 
epice it dütüyor •. 

Bu arada tam 36 ncı dakika 
da 4 Yunanlı forvet bizim ka
lenin önünde bir kanttı, top 
ağlara takıldı. Vaziyet 1--0. 

Yunanlılar bir akın daha 
yaptılar, fakat aceleleri yüzün 
den gol yapamadılar. Gene bu 
akını Avni çok soğuk kanlı ha 
reket ederek bekledi ve forvet 
şüt atacağr sırada kendini a· 
yaklarına atarak topu bloke 
etti. 

ikinci haftagm 
Oyun bizim hücumla batla 

dı. Yuanhlar akını durdurmak 
için favl yaptılar, at
tık, ofsayt Yunanlılar sıkıştı
rıyor, Avni çok iyi müdafaala 
rın bir az aksaması dolayısile 
kendisine çok iş düşüyor. Ha
sımlarımız çok favl yap1yor
lar. Fikret tekme •yedi çıktı, 
biraz sonra tekrar girdi. Nihat 

Vahi Bürhan biraz asabileşti .. Takım umu-
Mithat Nihat Retat miyetle fena oynuyor .. Hiç bi-

Eekişr..lıirde 15 JO köglü Rebii, Fikı·et, Ze1<İ, Z. Kemal ri kendi oyunlarmı oynayamı-
suvari Niyazi yorlar. Buna inzimamen mu-

ESKiŞEHIR 29 (Milliyet) -- Mubt merasim yapıldı, nu kabil taraf kalelerini çok iyi 
Cümhuriyet bayramı ı':slci-e!ıirde tukl s ·· le ~ · T ' ar oy nuı. op muayene müdafaa ediyorlar. Bilhassa 
şimdiye kadar görülnıcmi1 tezabü- d'ld" k • d y 

e ı ı ve ur a a unanlılar Malya çok 1·y1•• Hava karan-ratla tes'it edilmı~ı: r. Beş kilometre 
lik bir saha üzerinde mubte~cm bir güneş altını aldı. Hakem Ma- yor, hala bir teY yok. Bu ara
geçit resmine l<ıtdt, jandaı·ma, c.por car M. Şerliz idi. Tam 4,23 ge da Zeki ortadan aldığı topu 
cular, mektepler ve izcikrden bnşka ce maç bizim akınımızla başla sağla 30 apstan Yunan kalesine 
bin beş yüz k<;ylü •uvari milli elbi- dı. 

1 ı · · k ·1 M' af' k .. ,.. soktu. Bu gol, Zeki artık top 
i
se ~r ~ ış~•r,~ ettıbc1r- d' -" ır f oydu- Yunanlılar bu akım taca at- "h · 1 
erımıze fıın• ve e • ır t,wa ın an 

1 

1 I . . oynayamaz, o ı tıyar adı diyen 
borsa salonunda .. iya'ct verildi. Be- n:aK a rlurduı·abıldıler. Gene !ere çok güzel bir cevap oldu. 
tediye m•yıianında umumi eğlence- bır.akınımızı kornere atmak şu Türk şerefini gene o ihtiyar Ze 
!er ve Porsuk Palasta güzel bit- ba- ı·etıle kurtardılar. Bu arada ki kurtardı, hem tek batına .• 
lo ~er!l?i. Hnl~ b~yramı sürur ve Fikret güzel bir şüt attı, fa- Bu gol oyunculara can ver 
ne§ e ıçınde .geçırdı. . • . kat kaleci tam yerinde bir 

Bıırsaaa G,1zı hegkeıı p!onjcnla tuttu. Yunanlıların di, mütemadiyen sıkışhrıyor-
/d lar. Yunan kalesi şüt yağmuru 

açı 1 bir akınını Nihat durdurdu ve ld O k h 
BURSA "9 (Milliyet) _ Cümhu b" . I h" . k . ki f na tutu u. yun ÇO eyecan 

riyet bayramı emsalsiz tezahüratla .ızım e ımıze .~ ın ın şa et lı .. Avni güzel bir gol daha 
tesi't edildi. Her taraf bayraklarla tı, ve Yunan mudafaası zorluk kurtardı, fakat bu arada bir 
süslenmi§tİ. Merasime baılanmadan la taç yapabildi. Oyuna tam tekme daha yediği için oyun 
evvel umum kaza ve köylerin murah manasile biz 'hakimiz. Sanki nu terketmek mecburiyetinde 
haslarile on binlerce halk kütlesi mü karşımızda takım yokmuş gibi kaldı.Bı"r akır.ımız avut oldu ve 
vacehesinde Gazi he··kcli vali Fatin 
Bey tarafından ltüıaİ dildi ve "Ya- oynu_y~ruz. Çamur ?yunun oyun bitti. 
şa Gazi,. nidalarile halk coşkun te- zevkını kaçırıyor.. Fıkret ve Nasıl oynadılar 
zahürat gösterdi. Müteakıben cıım- Rebii fer.a değil, fakat onlar 
huı·iyet ı:nevzu. ".e mefhumu etrafın- da çamurdan müsteki •. Kaleci Türk takanı ilk yirmi daki-
da beledıye reı<ı taı·afından hararet z K I' .. t" - .. l ki kada fevkalade oynadı. Bilhas 
li bir nutuk söylendi. Fn·ka katibi · ema ın şu .u~u . zor u a sa forvet şayanı hayretti. San 
Saim Beyle vilayet idare heyeti rei- k~mere attı. Bızımkıler umu k 
sinin nutukları takip etti. Yarım sa- mıyetle İyi! Yunanlılar - ki karşılarır.da ta ım yokmuş 
at devam eden geçit resminde kız !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!c!!e!!z!!!!!a gibi oynuyorlardı. Çocuklar bü 
muallim izcilerile Necati Bey ensti- le resmi kabul yapılmııtıı·. Saat 13 tün enerjilerini sarfediyorlar-
t~sü muvaffak olmuş, Setbaıı talebe le mektepler talebesi, müesseseler dr. Çünkü takımın ekserisi 
sı de alkıılanmıştır. Akşam muaz- ve hilUmum cemiyetler mensubini genç oyunculardı. Bunlarda 
zam fener alayı yapıldı. hükümel avl~sund' toplan~ışlardı,.. böyle büyük bir maçın heyeca-

A uşadaHnda hanımların Burada beledıye namına hır zat ile h" d' b .. t. f • 
tez,hüratı lise talebesind"n bir Efendi bugünii nını ısse. ınce, u u_n e. orla~ı-

tebcilen nutuklar söylemişlerdir. Va ru sarfettıler. Netekım ılk yır
KUŞADASI, 29 (Milliyet) - li Paşa taraiınd~n ceYabi hitabedeı· mi dakika müstesna takımda 

Kuıadasındıı büyük bayramımlZ em- b ı J 1 ~ unu muştur. Badehu saathane ö- umumi bir yorgun uk gözükü' _ 
aalsiz şekilde tesi't edildi. Yapılan d b' · 
tezahİ.irat o kadar candandı kı' bek- nun e mutantan ır .;eçtl retmi ya- yordu. Neticenin böyle olm 

pılmt,tır. Gazeteler yazdıldarı maka ası 
lenilmediği halde, programa rağmen lelerde bu günü tebcil ve onun yara oyunculıuın ?e.yecana kapılma 
yüzlerce H~nım kendili"-inden hu·· - t kd' k sınd d 1 dı g ıcısını ta ıs etme tedirler. an o ayı • 
cum edercesine makamdaki tebrik&- Gerzede En iyi oynayanlar Nihat, Ze 
tı ilk evvel yapmışlardır. Tehrikat B h 
salonunda kaymakamın Hanımlara GERZE 29 (Milliyet) _ Ciım- ki, Avni, Rebii Ür ar.dır. Di-
kar§ı kıaa ve çok veciz hitabesine huriye~ ba.yramı mÜn:\aebetile Ger- ğerleri de oldukça İyi oynad1• 

Nilüfeı· Hanım tarafından çok güzel ze.dc ~ımJ1Y.• ~adar emsali görülme- lar. Fakat her halde pazar gün 
bir cevap verildi. mış bır mera"m yapılmıştır. Jandar kü oyun bunda'J büsbüt.. b 

l d 
ma kumandanı Hamdi Beyin himme k . k . un at 

sparta a tile yapılmq olan bu merasim Gerz~ a nehce verece tır. 
ISPARTA 29 (Milliyet) - Ci.ım de derin bir iz bırakmıştır. M. Xiros ne diyor? 

huriyet bayramı lsparlada hararetle A · 
tes'it edildi. İspartada halk mümes- tına sefaretinde merasim Yunan muhtelitinin idareci-
silleri valinin nutkile büyük tezahü- .. ATl~A ~~ (Apo) - Türkiye !erinden Meb'us Maitre Xi-
ratla kutiulandılar. Cumhurıyet•nın yıidi;nümü münase l k 

. betile Yunan hu''k" t' T·· k _,. : ros a maçtan sonra onu•tuk 
lzmı"rdek · · ume ı ur . seıırı .. . T 

ı merasım Enis Beye tebrikatıa bulunmuştur. şunları soyledı: 
IZMIR, 29 (A.A.) - Ciıır.huri- Pire Beledi.ye reisi M. P .. nayat<>;ııı-1 "- Oyı.:ıı çok güzel olmu<-

yet bayramı bugün şehrimizde mu- ] B k 1 1 f • os a~v; ı •m. c. t Pa~.a Ha .. ue .. t!eri-, tur. ki millet q:ıorcuları çok 
azzam meraıimle teı'it ediJ.mic.tiı·. 1 H k ı T "! R ,, 
H • • e arıc. ıye vt t ı en•.' uıtu ue- du-· 1.;: 5 ı ve r:a.,,·ı,,ane bı'r 

0 ususı ve umumi emakin kara ve b k 1 fi k ..,. - • yun , ye te '! te grn arı cşıde etmiştir. 1 ·d N · · · 
deniz nakil vasıtaları güzel bir tarz.. Bu münasebetle Türk sefarethane- oy~amrş aı ~r. etıce ı~ kuv-
da donatılmıı ve bayraklarla süslen sinde yapılan merasimde Yunan vetın de aşagı yukarı bır oldu
miştir. Sabah saat dokuzdan yarana ~eb'uslarile Atinanın en güzide ğunu gösteriyor, bakalım 
kadat· devam etmek üzere hükumet- atleleri bulunmuılardır. zara ne olacak.,, pa-

Askeri fabrika- ı 
lar f lanları 

Türk - Rus dostluk proto " 550 " TON GAZÖL 

Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf ile 28-11-931 de saat on 

dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta· 

!iplerin şartname için her gün 

ve münakasaya girmek için de 

o gün teminat (Teklifat) ile 

müracaatı. (3398). 

kolu imzalandı 
(Başı birinci sa hilede) 1 mitlerdir. M. Litvinof istaıyonaa 

Hariciye, Dahiliye, Adliye, Milli 
Müdafaa vekillerile B. M. Meclisi 
Reis vekili Vasıf ve Riyaseticümbur 
katibi umumisi Tevfik ve Yner Ce
lô.1 Beylerle Hariciye vekaleti ve 
Sovyet sefareti erkanı tarafından tO§ 
yi edilmiı, muzika, poliı, jandarma 
müfrezeleri tarafından seliimlanmı§· 
tır. Madam Litvinof Cenaplarına M. 
Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretle
rile Hariciye vekili Tevfik Rüttü 
Beyfendinin refikaları namına buket 
ler takdim edilmittir. 

list cümhuriyetleri ittihadının Tür
kiyedelri fevkalade sefir ve murabba 
aı M. Suriç'i tayin ebniılerdir. Her 
iki taraf murahhasları usul ve kaide 
ye muvafık görülen salah.iyetnam&
lerini yekdiğerine tebliğ ettikten 
sonra aıağıdaki ahkamı tesbit etmiı 
)erdir. 

Madde 1 - Pariste l 7 kanunu
evvel 1925 te akdolunan dostluk ve 
bitaraflık muahedesi ve aynı tarihli 
müzeyyel üç protokol ile Ankarada 
imzalanan 17 kanunuevvel l 929 ta
rihli temdit protokolu ve 7 mart 
1931 tarihli bahriye protokolunun 
meriyetleri inkıza tarihlerinden iti
baren bet sene müddetle temdit olun 
muşlardır. Mahaza ô.kit taraflardan 
biri beş senelik müddetin hitamın
dan altı ay evvel ınuahedeye nihayet 
vermek arzusundan diğer tarafı ha .. 
berdar etmezse yukarıda zikredilen 
muahede ve protokollar yeniden bir 
sene müddetle kendiliğinden tecdit 
edilmit addolunacaklardır. 

Madde 2 - ltbu protokol talbi
kından itibaren mevkii meriyete gi
rocek ve bu tasdik keyfiyeti de iki 
ta•aftan her birince diğer ô.kit tarafa 
t~b!iğ olunacakt<r. Ankarada 30 Te~ 
nmevvel 1931 tarihinde iki nüs
ha olarak tanzim edilmittir. 

M. Litvinof şerefin• 
vıtrilen ziyafet 

ANKARA, 30 (A.A.) - B. M. 
Meclisi Reisi Kazan Paıa Hazretle
ri tarafından Sovyet Hariciye komi
seri M Lltvinof Cenaplan ıerefine 
bir öğle ziyafeti verilmittir. Ziyafet. 
te Batvekil ismet Paıa Hazretlerile 
vekiller, Riyaseticümbur katibi umu 
misi Tevfik, Sovyet sefiri M. Su.riç, 
Moskova büyük elçimiz Hüseyin Ra 
gıp Bey, ve Hariciye vekaleti erkanı 
hazır bulunmuşlardır. Saat 17 de Ri
yaseticümbur katibi umumisi Tevfik 
Ber Ga~ çiftliğinde M. Litvinof ıe 
refıne bır çay ziyafeti vermittir. 

Ankaradan hareket 
A~~A 30 (A.A.) - Rus Şu 

ralar ıttihadı Hariciye komis ... i M 
Litvinof Cenapları ve refakatindeki 
zevat ve Moskova büyük elçimiz Hü 
seyin Raııp Bey saat 19,30 da husu
si trenle ıehriınizden müfarakat et- , 

Murahhaslar 

Gazi Hz. nin hediyeleri 
ANKARA, 30 (Hususi) - Reisi 

cümhur Gazi Mustafa Kemal Haz
retleri Rus H-riciye komiseri M. 
Litvinofa gümüş çerçeve içinde im
zalı bir resimlerini hediye etmiş-
lerdir. • 

Ankaradaki hal o 
ANKARA, 30 (Telefonla) -

Dün g~ce ziyafeti müteakıp Anka 
ra Palasta Cumhuriyet Halk Fırka
sı tarafından verilen balo fevkalade 
parlak olmuttur. Geç vakte kadar de 
vam eden baloda bin bet yüzden faz 
la davetli bulunmuştur. Gazi Hazret 
leri ilk dansı Madam Litvinof ile 
yapını§lardır. 

M. LitJJinof 1ıtanbulda bir 
gün kalacak 

ANKARA 30 (Telefonla) 
M. Litvinof bu sabah saat sekiz 

buçukta Rus sefiri M. Suriçle birlik 
te ıehrimize gelecektir. 

M. Litvinof ıehrimizde bir 
gün kadar kaldıktan sonra Karade
niz tarikile Rusyaya avdet edecek
tir. 

M. Litvinof için Pera Palas ote
linde bir daire tahsis olunmuftur. 

M. Litvinof pazar tünü 
gidiyor 

Ruı Hariciye komiseri M. Litvi
nof, M. Suriç ve Hüseyin Ragıp B. 
ye Kemal Aziz ve Fikret Beyler re
fakat etmiılerdir. M. Litvinof yarın 
lstanbulda kalacak, Elhamrada, An· 
karada çekilen filmi seyredecek, pa
zar günü hareket edecel:lerdir. is
met Paşa Hazretleri ilkbaharda va
ki davete icabetle Moskovaya gide. 
cektir. 

Bono tevziatı 

Almanca, F ransızça 
ve İngilizçe lisanlarına vakıf ye 
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. 

Zayi mühür - Tatbik mührümü 
zayi eyledim. Bu mühür ile hiç kim· 
seye borcum olmadığını ildn ederim 

Beyoğlu Tarlabaşı kü 
çük yazıcı sokağında 

numarada Pakize 

İLAN 
Türk Anonim Elektrik şirketi iyi 

tenvir ve evlere de kunulan cihazlar 
hakkında alakadarlara bir cemile 
olmak üzerıe ve mükemmel malfimat 
alabilmeleri için, bir mütehassısın 
hergün saat 14 ten 18 e kadar Metro 
hanında 2 ine ikatta iyi tenvir dai

resinde müşterilerin emrine amada 
bulunduğunu muhterem ahaliye ar
:ııeder. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi ha•talıklar teda

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

AllE6RO 
"'-'- Apol"' -• ulı n"ı ""~ 
Mc.tl0•'111ı brl•ye• CKı folYlf'U ftl.Yo 

ret kl(dlı raeıı .. uy"ıoa. •urrll 
4aı.ıtld' rınt ~r ~ıçaır.lt °''' 
..... CilM MI M'Ylı •lt&ftllltt 

"" ,., .. ublW ~ 
Gidiyorlar Gayri mübadillerden vakti- u .. 1111Acw.u~; ~ 

Balkan konferansına ittirak 

1 
ıe müracaat etmiyenlere bono 

eden Yunan murahhasları ev- tevziatına bugün devam edi". 
Bw•? a-d a..uca1>eıa •• tardı&a 

........ -o ..... 

velki gün Patris vapuru ile A- lecektir. 
tinaya gitmişlerdir. Yalnız hey 

eti murahhasa katibi umumisi 
M. Papadopulo şehrimizde kal 
mış ve dün Yalovayı ziyaret 

etmistir. Misafirimiz olan Yu
nan ~e Bulgar gazetecileri de 
memleketlerine avdet etmitler 

dir. Arnavutluk hey'eti murah 
basası da bugün Tirana döne. 
cektir. 

Türk bp cemiyetinde 
Türk tıp cemiyeti hey'eti 

umumiyesi evvelki akşam sa
at on sekizde Beyoğlundaki ce 
miyet merkezinde haftalık ilk 
ilmi içtima mı aktetmittir 

Bu içtimada bilhassa apan
disitin Rontkenle teşhisi mese 
lesi mevzuu bahsolmut ve çok 
hararetli münakaşalar cereyan 
etmiştir. 

Rontken mütehassısı mual· 
lim Kazım Nuri B. teklif etti
ği usul kabul ve tatbik olundu 
ğu takdirde apandisit vak'ala
rınm Rontkenle yüzde seksen 
kadar teşhisi kabil olacağını 
beyan etmittir. 

Bu yeni teıhis usulünün tat 
bik sahasına çıkarılması ve ne 
ticeye göre tamimi cihetine gi 
dilmesi takarrür etmittir. 

Likör yerine satılan 
şuruplar 

Bazı şekercilerin yaptıkları 
şurupları likör namı altında 
sattıkları görülmüttür. Bunu 

nazarı dikkate alan belediye 
sıhhiye müdürlüğünün müraca 
atı üzerine tehir meclisi daimi 
encümeni bir karar vermittir. 
Bu karar göre likörlerin mut

laka bir az alkolü ihtiva etme 
si lazımdır. Şekercilerin yaptık 
ları şuruplarda iıe alkol yok
tur. Bazı hekimler bazan has
talarına likör tavsiye ettikleri 
için bfı ihtiyaçlar ıekercilerin 
şuruplarile temin edilmektedir. 

Encümence verilen karara gö
re hiç bir şekerci likör namı al 
tında şurup satmıyacaktır. 

Rus mübayaatı 
IZMIR 29 (A.A.) - Bir hafta 

zarfnıda Rnu' ticaret mümeısilliği 
tarafnıdan lzmir boraasından 413057 
1ı.;_ıo incir sRtın alınarak Rusyaya 
<ı::evkolunmuştur. 

Baru~h:'a~~~.:~i murah Doktor - ı I 
!::P::.~~ ~~ri:::te~e1ı:!7!'eü R~e::::·~st~:kc~:. I 
gelmiıtir. desi Büyük Parmak ka-

Ekspres, Bulgariıtan'da ma pu, Afrika hanına biti~ik 
kinesinin arızaya uğraması yü Apartnnan No 21.- Tel: 

zünden bir aaat kadar geçik Beyoğlu 2797
· li 

Saat: 14 - 18. 
miştir. 1 1Ji;;;31!!!;--~;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;~ 

ehem-Mütevellilerin 
miyetle nazarı 
dikkatlerine 

lsianhul Evkaf müdiriyetinden: 
Mütevellileri marifetile idare edilmekte olan akaratı vak

fiedı-n vakıfları namına henüz tapuca kayıt ve te5cil ile senet

leri alınmamış olanların senetsiz tasaI'rüfathakkındaki muafiyet 

müddeti zaııfmda tapuya ıraptlan muktazi bulunmakla müte
vellilerin bu gibi akaratın cins ve miktarile evsafı sairelerini 

havi cetvellerini derhal tanzim ve tapu idaresine tevdi ederek 

behemehal tapuya raptettinneleri ve vakıflarına ait icarei va

hideli ne kadar emlak vaır ise ayrıca bir cetvelini tanzim ile 

nihayet bir ay zarfın.da mülhak vakıflar idaresine vermeleri lü

zumu tebliğ ve bu muameleyi ifa etmiyen mütevellilerin es

nayi muhasebede bu suretle vaki sarfiyatı kabul edilmiyerek 

kendilerine zimmet kaydolunacağı gibi vazifei tevliyetin ifa

sında ihmal ve tera·hi noktasından haklarında ayrıca takibat ya 
ptlacağı ehemmiyetle ilan olumır. (3513). 

Vezneciler'de: Türık Kadmlan Bicki Dikis Mektebi 
Su sene 10 talebe MECCANEN , kabul ;decektir. 

3, 6 ay 1, 2 senede 
TERZt ve MAKASTAR yetiştirir. Son metot takip 
eder. Mucidi olduğu usul ile Patron çıkarmadan kuma
şa çizdirip kestirmeyi öğretir. KA YİT AÇIKTIR. 

Hudut ve Sahiller Umum 
müdürlüğünden : 

18 Tabip 87 Memur 75 Muhafiz müşambası ve Ge;niciler 

için 50 yağlı muşamba 16 T. Sani 931 Pa:tartesi günii saat 15 
te Galatada İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye me k · ··b . r ezı mu ayaa 
Komısyonu tarafından kapalı zarf usuıu··nde ·· k ·1 ·ı ı muna asa ı e ı 1a e 
olunacaktır. Nümuneler ve şartname mezkur merkez Levazım 
Memıırluğundadır. (3472). 



1 • 
emsalsiz keskinliği ile blltlln dllnyada_ 

tanınmıştır. 

Tahlisiye Umum 
dürlüğünden. 

•• mu-

Şişli havalarda sefainin selameti seyrüseferlerini temin 
için Fenerbahçe, Kızkulesi, Ahırkapıda vaz ve tesisi müt:~~ .. 
ver sis düdükleri kapalı zarf usuli ile ve iki ay müddetle mü-

• nakasaya konulmuştur. 30 Teşrinisani 931 tar ihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
şeraiti anlamak ve bu baptaki fenni ve idari şartnameyi almak 
üzere her gün ve münakasaya iştirak edecek olanlarm da ihale 
günü Galatada Maritim Hanında Tahlisiye Müdiriyeti Umu
miyesi Mübayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(2794) 

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 olarak teklif edilen fiat Kıomi
syonumuzca gali görüldüğünden münakasanın bir 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 Srhhiye Mer·· 
kezinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur.(3488) 

Burdur Vilayeti Nafıa Baş 
mühendisliğinden: 

Burdur - Baladız yolunun (17305) lira bedeli keşifli mer
kezden itibaren 14+660 - 18 +- 300 kilometroları arasındaki 
(2439) kilometroluk kısmının tamiratı esasiyesi 15/10/ 931 ta
rihinden itibaren yirmi gün müddetle 4/ 11/ 931 tarihinde çar
şamba günü saat on altıda ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuli ile münakasaya konulmuştur. 

Talip olanlar: 
1 - Keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde mu

vakkat teminat akçası veya aynı miktarda banka mektubu ita-
sını. 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kaanıblı, safiy~U •mumiyt •! 
ıinir nıbatıWıldanaa karft bift· 
ltrc• doktorlar tarabndua t•vı•· 

~· cdileo 

enofe1Tato 
k.1.1'9"t'et Wıc1Dt dOnyanın her ti
rahn.da Yelideler Ye çocu klaı 
b6ylk btf memnuniyetle kullana· 
rak pek b6yilk !aide görmelrtt• 
clirler. Hcreczanede bulunur. 

• 

Jandarma Satınalma 
Riyasetinden: 

Komisyon 

Yatak\ e y<ıstı(. içirı yerli fabrikalar mamiıliitr 43,81)0 metre 
kılıflık bez alınacaktır. Taliplerin bez niimune v·! şartnamesini 

görmek için her giin ve münakasaya iştirak için teminat ve 
teklif mektuplarile beraber 5/ 11/ 931 perşembe günü saat 15 te 
Gedikpaşada JandaMTia Satınalma komisyonuna müracaatları. 
(3232). 

It:t:ihaciı. ~ilii 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

ı_Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadıı. 
Tel: Beyoğlu - 2003 

Jandarma 
nundan: 

Satınalma komisyo-

Cinsi Miktarı metre 
Fabrikalar mamulatı yerli haki pamuk bezi 7600 

Cins ve miktarı yukarıda yazılr bez kapalı zarfla alınacak

tır. Münakasa 9-11-931 pazartesi günü saat 15 tedir. Şartname
sini görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de yevmi 
mezkurda Gedikpaşada Jandarma Satın Alma komisyonuna . 
müracaatları. (3330) 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden: ·~ 

2 - İnşaat ve ameliyatın devamı müddetince müteahhidin 1 

bir fen memuru bulunacak ve iş hususunda müteahhit derece- Kumaşı dairede mahfuz ve memhur nümunesine tevfikan 
sinde mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhidin ken- irae edilecek fabrikadan alınmak üzere İdare müstahdemini 
disile birlikte imza eyliyeceğini. için 230 ilii 260 takım kışlrk elbise ile aynı mikdarda kasket ima 

3 - Fıhliyet vesikası almak ve kaydettirmek ıçın müna- li aleni surette münakasaya konmuştur. 5 teşrinisani 931 tari
kasa Şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde ya- hine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılmacağın 
zılı vesaikin münakasa gününden laakal sekiz gün evvel vila- dan taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek üzere Galatatada 
yet Başmühendisliğine tevdiini. Rrhtım caddesindeki İdarei Merkeziyeye müracaatları. (3272) 

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 şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakla
n teklif mektuplarını 5/ 11/ 931 tarihinde saat on altıdan evvel 1 
Vilayet Encümeni riyasetine verileceğini. 

6 - İnşaat ve teferruatı hakkında fazla malfunat almak is
tiyenlerin evrakı keşfiye, şeraiti fenniye sureti musaddakaları 
beş lira mukabilinde viliiyet Nafia Başmühendisliğinden alı

nabileceğini. 

7 - Münakasadan mütevellit bilfunum ilanat, dellaliye ve 
sair tekilifin müteahhidine ait olacağını kabul eyliyecekleri 
ilan olunur. (3362). 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetinden : 

(15000) takim ıkısa kol ve bacaklı çamaşırın 

münakasası 4/11/931 tarihinde çaırşamba günü 

ıkapalı zarfla 

saat 15 te ya-

pılacaktır. Şartnameyi görmek üzere her gün miinakasaya iş

tirak için de yevmi mezkilrda taliplerin teminatlarile ıbirliıkte 

Gedikpaşada Jandarma Satın Alma Komisyonuna müracaat

ları (3177). 

Istanbul Deniz Levazımı Satınalma 
komisyon undan: 

Kilo 

Haydarpaşa Emrazi istilaiye hasta
nesi baştabipliğinden 

Müessesemiz için aleni münakasa suretile 300 adet çam ağacı 
satın alınacaktır. 

Taliplerin mezkur ağaçlara ait şartnameyi görmek ve almak 
üzere her gün Hastahane idare memurluğuna ve münakasaya 
iştirak etmek için münakasa günü olaraık tesbit edilen 16 Teşri
nisani 931 pazartesi günü saat on dörtte Galatada Karamustafa 
Paşa sokağında kain İstanbul Liman Sahil Sfhhiye Merkezinde 
müteşekkil komisyona gelmeleri ilan olunur. (3440) 

lstanbul Gümrükleri mu
hafaza müdürlüğünden: ı 

1 - İstanbul Gümrükleri J'ıluhafaza Müdürlüğünün buhar- 1 

la müteharrik gemileri için ihtiyacı olan 1200 ton lavamarin 
maden kömürü kapalı zarfla kırdmmağa konulmuştur. 1 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tastiJdi suretleri Ankarada 
Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğü kalemin
den, İstanbulda Gümrükler Muhafaza Müdürlüğünden alına- 1 

caktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrükleri Muhafaza Müdürlüğün
de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktnr. 

4 - Kırdırma 8-11-931 tarihine raslıyan pazar günü saat 
ıon dörttedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükfunlere göre gün ve 
saatinden evvel İıstanbul Muhafaza Müdürlüğü komisyona ve-

Yeni Türkçe Gramer 
• M. B A H A 

Sabık Dil encümeni azasından M. Baha Bey tarafından Dil encümeni
nin kabul ettiği ıstılahlarla yepyeni bir tarzda yazılan ve orta mektep· 
lere kabul ediJen bu kita.p ikbal kütüphanesinde satılmaktadır. Ciltli fi. 
ati yüz kuruıtur. 

K •• "'k Yukarrdakl büyük gramerin küçüğüdür, 
UÇU gramer İlk mekteplerlıı dördüncü ve beşinci sınıf-· 

lerına kabuJ edilrnittir. Ciltli fietı 25 bıru§tur. 

Denizli Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

1 - Denizli Muallim Mektebi binasının keşif evrakı müci-
bince 10668,5 liralık çimentolu kum kireç harici sıvasile saçak 
tavanları ve boyası bir kısmı dersanelerin dabanı ile koridorda 
icap eden beton döşemesi ve saire yapılacağından ıkapalr zarf 
usulile 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Talip olanlar ehliyet vesikalarile teıklifnamelerini 
% 7,5 teminatı muvı:ıkkate veya Hükumetçe muteber bir Ban
kadan alacaıkları teminat mektuplarının vezne makbuzunu iha
leden laakal bir gün evvel Komisyona teslim edeceklerdir. İha
leyi müteakip müteahhidin üç gün zarfında bu teminatı yüzde 
on beş iblağ etmesi Iazimdır. 

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

4 - 7-11-931 cumartesi günü Denizlide Hükfunet karşısın
da Tayyare Cemiyetinde saat 15 te teşeılrıkül edecek Komisyon 
da zarflar açılaraık teklifnamelerde zuhur edecek fiatlardan la
yik hat teklif eden uhdesineKomisyonca saat 17de ihalesi yapıl 
makla Vilayet Makamından mezuniyeti istihsal edilecektir. 

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

6 - Fazla malUmat ve şartnameyi almak istiyenler M-eıic
tep Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3301). 

SE YRtSEF AIN 
Mcrkc:ı accnta: Galata Köprü ba

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 

dar 23de han 2. 2740. 

TRABZON POST ASI 

(INEBOLU) vaıpuru 3 Teş 
nisani Sah 17 de Sirkeci 
Rıhtımrndan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapav
riye gidecektir. Dönüşte 
Zonguldak ydktur.Of,Sür 
mene, Tireboluya da uğra 
yacaktır 

PİRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

(ANKARA) 3 Teşrinsani 
Sair 10 da Galata Rıhtı
mından kalkar. -----

KARADENİZ 
POST ASI 

Samsun 
2v~u~ni PlZlHT~~i 

günü akşamı (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Unye, 
Fatısa, Ordu, Kireson, Trab 
zon, Rize ve Hope) ye azi
met ve avdet edecektir. 

VATAN 
4 T. sani 

Taklitlerinden salanmız 
En eon model olarak getir· 

mit olduğum iktisadi "ŞİK" 
markalı sobalar on çeki yerine 
beş çeki odun yakıyor ve 10 
sene tamire ihtiyaç yoktur. 

S I K SOBA Mağazası 
(ŞIRAKYAN) İstanbul yeni 
Postahane karşısında Türbe 

sokak N<> 6 da satılır. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

1. F. kıtaatı hayvanat ıiçio 
arpa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 2-11-931 p3 
zartesi günü saat 15 te Fındık 
lrda III. K. O. SA. AL. KOM 
nunda yapılacaktır. Talipler 
şartnameyi almak ve münaka · 
saya iştirak etmek üzere ve 
yevmi iıhaleden evvel teminat 
ve teklif mektuplarile komi· 
syonumu~a müracaatları. (425) 
(3097). 

*** 
1. F. Kıtaat hayvanatı içi~ 

arpa kapalı zarfla münakasayB 
konmuştur. İhalesi 1-11-931 pa 
zar günü saat 15 te Fındıklıda 
III. K. O. SA. AL. KOM. nu~ 
da yapılacaktnr. Taliplerin şart 
nameyi almak ve münakasaya 
iştirak etmek üzere yevmi iha· 
leden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile komisyonumuza 

. müracaatları. (424) (3096) 

* * * ) Birinci Fırka hayvanatıo 

ihtiyacı için 245000 kilo sama~ 
kapalı zal'fla münaıkasaya kon· 
muştur. İhalesi 15-11-931 ta. 
Pazar günü saat 15 te K. O. 3. 
SA. AL. Komisyonda icra 
edilecektir. Taliplerin şartna• 

meyi almak üzere her gün v~ 

\ 

ihaleye iştirak etmek üzer~ 

yevmi muayyende teminat v 
teklifnamelerile Komisyonu 
muza müracaatları. (479) 
(3385). 

*** 
İZMİR SÜR'AT 

POSTASI 
(GÜLCEMAL) 1 Teşrinsa 

ni pazar 14,30 de Galata 
Rıhtımından. 

BOZCAADA POSTASI 
(ERE<'::Ll) 1 Teşrinsanipa 

zar 17 de İdare Rııhtımm 
dan kalkarlar. 

1 Teşrinsaniden itib<N"en 
Bandırma ve Karaıbiga pos
taları saat 17 de !kalkacak
lardır. 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hardı:etle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

1. F. kıtaatı hayvanatı içi~ 

yulaf kapalı zarfla münakasay3 
konmuştur. İhalesi 2-11-931 
pazartesi günü saat 15 te Fuı· 
dıklıda Ill. K. O. SA. AL. 
KOM. nunda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şartnameyi almak vt 
münakasaya iştirak etmek Ü 

zere ve yevmi ihaleden evvel 
1 

teminat ve teklif mekmplarilt 

SOÇETA İTALYANA 1 
komisyonumuza müracaatları 

1 Teşrinsaniden itibaren 
Adalar ve Yalova hattı ta
rüesi değişmiş yeni tarife 
iskelelere talik olunmuştur. 

İdarece aşağı.da ismi ya
zılı malzeme pazarlLk ile sa 
tın alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 31-10-931 saat. 17. 
17 adet çelik, on adet .bak 

lavalr, sekiz adet siyah saç. 
(3483) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurıan 

Karadeniz postası 

Sakarya 
vapuru . p l z 1 8 

1 T. sanı A 
günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından ha'l'eketle 

Dl SERVİTSt MARİTİMİ <425>. (3o97). 

*** AFRODİT vapuru 4 Teşrini- III. K. O. İhtiyacı içiı1 

sani Çarşamba (Burgaz,Var 567000 kilo saman kapalı zarl 
na, Köstence, Sulina, Kalas la münakasaya konmuştur. 1· 
ve İbraile) ye gidecektir. ·halesi 15-11-931 tarih Pazar ga 

ALBANİA vapuru 5 Teşrinisa nü saat 14 de 3. K. O. Satı~ 
ni Perşembe (Napoli, Mar- Alma Komisyonunda yapıla· 
silya ve Cenova) ya gidecek caktır. Taliplerin şartname)'' 
tir. almak üzere her gün ve ihale· 

FEDE vapuru 8 Teşrinisani ye iştirak etmek üzere de vak 
Pazar (Burgaz, Varna, Kös- ti muayyende teminat ve tekli 
tence, Novorosisk, Batum, narnelerile Komisyonwnuza 
Trabzon, ve Samsun) a gide müracaatları. (475). (3366) 

cektir. * * * 
KONSTANTİNOPOLf va- Farkı fiatı ifayi taahhüt e-

pı.ııru 9 Teşrinisani Pazartesi demiyen müteahhide ait olma~ 
Napoli, Marsilya ve Ceno- üzere 14-18 bin ıkilo •beyaz vt t 

va)ya gidecektir. haki bez kırpıntısı pazarlıkl3 i: 
satılacaktır. İhalesi 5-11-931 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtim hanınma wnumi 
acentesine müracaat. Tel: 

perşembe günü saat ~kide kO' 
misyonumuzda yapılacaktU'· 

Taliplerin şartnameyi alma 
ırak etmek üzere de vakti muaı 
rak-etmeK üzere ve vakti mual 
yeninde teminatlaırile bir!ikt' 
komisyonumuza müracaatları 
(502) (35191 

.. 

6000 Sade yağı: Kapalı zarf usulile münakasası 8/2. Teş/ 
931 pazar günü saat 10,30 da. 

rilecektir. • , 1 

6 - Kırdırmaya girecekler münakasa kanunuru:la zikredi
len !bilcümle hakkında vesika göstereceklerdir. 

(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında Nat
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoğlu 

3599yahut Istanbulda Emin
önünde İzmir sdkağmda 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

Piyango MüdürlüğÜJ1' 
den: 

6150 Zeytin> Açık münakasası 8/2. Teş/931 pazar günü sa-
at 14 te. 

Yukarıda mikdan yazılı iki kalem erzakrn thizalarmdaki gün 
ve saatte münakasaları icra edilecektir. Şartnamesini görmek 
için her gün ve vennek istiyenlerin münakasa gün ve saatlerin 
de muvakkat teminatlarile birlikte Kasimpaşada Deniz Leva
.zmıı Satınalma komisyonuna müracaatları. (3260) 

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

8 - Örneği şartnamesindedir. İstekliler orada görebilirler. 
9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol

-durulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (3231). 

Basur memelerine 

RASURAL 
Basur memelerinin kat'i 

ilacıdıı 

P l B l 15 liradan fazla va 
ridatı olan emlake 
mukabil iıkrazat, 

senelik faiz komisyon yüzde 
12, İstanbul 4 üncü Vakıf han 
asma •kat 29 numaraya 9 - 12 a
rasında müracaat 

Numuneleri veçhile 220.000 ade1 ı 
evlen.ıne evrakı tap ettirileceğind<~ ~ 
taba talip ola.cakların ıpey akçal111 

ile birlikte 31-10-931 cumartesi ~ ı 
nü saat 15 te Piyango Müdürlüğii~ 
de müteşekkil tayyare cemiyeti ı<' ~İ 
bayaat komisyonuna müracaatiatl· Ilı .. 
·-·--Mi.LLiYE·T-MA·;;·eAAS1 


