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NUSHASI S KURUŞTUR 

()avanın 
İç yüzü 

• l Aksayı şarktaki vazıyet ci
'lrıın sulh ve müsalemeti nok 
~i nazarından tehlikeli olma
~' baıladı. Japon askerlerinin 
.._nçurya' dan çekilmeleri için 
~illiyeti Akvam tarafından ve 
len mühletin bitmesine an-

beş gün kaldığı halde, iş
al edilen arazinin tahliyesi 

1.İrı bir teşebbüs yapılmak şöy 
' dursun, bilakis Japonlar 
1•ıiyetlerini tedricen takviye 
!lıııeğe çalışmaktadırlar. 

Japonların istihdaf ettikleri 
llye sarihtir: Memleketleri i
fuı çok büyük bir iktısadi kıy
llıet ifade eden Mançurya'yı 

~
!le geçirmek istiyorlar. 27 mil 
011 nüfusu olan 400,000 kilo
etre murabbaından fazla ara
Yi Çinden koparmak emelin

dedirler. Mançurya'nın Japon· 
'' için hayati denebilecek bir 
tlıemmiyeti haiz olduğu inkar 
~bul etmez bir hakikattir. Ve 
oıç kimse bu ehemmiyetin de
!ecesini, "Japon Bismarck'ı,, 
lııni verilen müteveffa Baron 
{an aka kadar vazıh şekilde te
lrüz ettirmiş değildir. Bu ma 
~f Japon devlet adamı, ölmez 
den evvel, İmparatora takdim 
~ltiği ve deli Petro'nun lstan
"111 ve boğazlar hakkındaki meş 
~Ur vasiyetnamesine çok benzi 
ten bu muhtırasında Japonla
lın nazarı dikkatini yalnız Man 
lurya'nın ehemmiyetine celbet 
lııekle kalmıyor, aynı zaman
de. bunun nasıl ele geçirilebile
l:eğiıı:i de izalı ediyor. Japon 
&ismarck'ı, Alman Bismarckı
~ın "Kan demir,, gibi tabirleri 
~i bile kullanarak: 

- Çinin fethi için Mançur 
h'nın fethi lazımdır, diyor. 
Orta Asya'nın fethi için de Çi
'iıı fethi lazımdır. Bundan 

nra yakın şarka kadar bütün 
ya Japonya'nın arzusuna 

taın olacaktır. 

Bu, belki bir hayaldir. Fa
~at birçok Japonların, arka
•ından koşmağa değer bir mef 
~ılre olduğuna kani oldukları 
oir hayaldir. Ve Mançurya'nın 
be hatta Çinin fethine Çinden 
aşka bir engel olmasa, belki 

de Japonlar hayallerinin bu 
~amını hakikate kalbedebilir
er. Tanaka'nın, muhtırasında 
1taret ettiği gibi, Japonların 
!ileri , "Gaflet zamanlarında,, 
tİriştikleri bir takım beynel
llıilel taahhütlerle bağlıdır. Ve 
Je.pon harici siyaseti, bu bağ

!l•rdan kurtularak Japonya'ya 
nkişaf imkanlarını bahşedecek 
~lan serbestiyi kazanmak nok 
tasında temerküz etmek lazım 
dır, Japon Bismarck'ının bah-
1ettiği beynelmilel bağların 
lııühimleri şunlardır: 

1 - 1922 senesinde Vaşington 
da Japonya da dahil olduğu halde 
~ devlet tarafından imzalanan mu
'hede. 

ltı. 
2 - 1928 Kellogg ıulh misa-

3 - Cemiyeti Akvam teıkila
lı. 

Bu beynelmilel ahitlere ve teı
lıilata Aksayi Şark ile en yakından 
~ lmdar olan Sovyet Rusya'yı da 
•lave etmek liizrmdır. Çünkü Rusya 
1905 teki mağlubiyetinden sonra 
~ançurya'dan çekilmiş olmakla be
~aber, bu memleketin Japonlarıı:ı eli 
~e eeçmesini Akaayı Şarktaki em
~iyeıi noktasından kat'iyen tehlikeli 
törmektedir. 
. lıte Japonya'run karıılllflığı D".a 

llialar bunlardan ibarettir. Vaıing
lon muahedeıini İmza eden devlet
~•r, Japonya'ya ihtaratta bulundu
"lr. Kellogg misaknu İmza edenler 
tiriıtiği taahhiidata nazarı dikka
tini celbettiler. Cemiyeti Akvam 
lı>ecliıi de bir takım fevkalade içti
!'>aJarla Mançurya'yı kaptırmamak 
1çin çırpınıyor. Geçen ayın sonları
lla doğru yapılan bir içtimada da 
l'.Iançurya'dan 16 tfl!rinİaaniye ka
~ar Japon askerlerinin çekilmeıine 
":'tar verilmit ti. Denebilir ki hiç 
bır beynelmilel meıelede bütün dün 
r.a devletleri bir devlete karşı bu 
"Bdar ittifakla birletmemişlerdir. 
1' akat Japonya, cihana meydan oku-

: ~or. Kellogg misakile aliikadar bir 
Vaziyet menut olmadığım iddia e
~iyor. Sonra Japonların da §İmdiye 
~adar Avrupa devletlerinin hususi 
t~şkilatları mahiyetinde telakki et
~kleri Cemiyeti Akvamın işlerine 
arışmaıından muğberdirler. 

Japon ailahlarile ve Çinle bususi 
lııiizakere neticesinde meıeleyi hal
ledeceklerini bildiriyorlar. Filhaki-

• • 1lngiller e 1 1 

• 

Parlamento açıldı. 
Başvekil beklenen 
nutkunu söyledi .. 

Kral da, M. Mac Donald da nutuk
larında dünyanın mali ve iktısadi 

vahim vaziyetinden bahsetmişlerdir 
Dün Londrada günlerden beri bek 

lenen iki mühim hidiae olmuıtur: 
Çetin bir intihap mücadelesinden 
sonra lngiliz parlamentosu ilk içti
mamı yapırut ve kral açılıı celsesin· 
de nutkunu okumuıtur. Kral nutkun 
da bilhassa dünyada hüküm süren 
iktısadi ve mali vahim vaziyete te
mas etmiıtir. 

M. Mac Donald da merakla bekle 
nen siyasi mühim nutkunu Londra 
ıehremini tarafından verilen ziyafet 
te irat etmİ§ olmas1 ib..int.İ hidisedir. 
M. Mac Donald, bilhauıı lngiltere
deki para meseleıine dünyanın bu 
günkü vaziyetini., sebebiyet verdiği 

Çocuk düşürten 
Ve alanlar 

Bu husustaki kanun 
maddeleri 

teşdit ediliyor 

Dr. Besim Ömer ve 
Tevfik Salim 

Paşalann bevanatı 

Parlamentoda okunan nutkunda 
şayanr dikkat meselelere temas eden 

Kral Hz. 

ne İşaret etmiştir. Gerek kralın ve ı 
gerek M. Mac Donaldın nutuklarına 
ait dün aldığımız telgrnflar tunlar
dır: 

M. Mac Donald nutuk söylerken 

Kralın nutka 
LONDRA, 10 (A.A.) - lngiliz 

parlamentosunun açılıı celsesinde 
okunan nutku kralide bilhassa şu 
fıkralr vardır: 

" Ecnebi devletlerle münasebet
'er ı dostane bir §<!kilde devam et
mektedir. Hük{lmetin sulhu ve hüs
nüniyeti kuvvetlendirmeğe matuf 
bulunan ve Cemiyeti Akvamm me
saisine faal bir surette alaka gös
termekte devamdan ibaret olan siya 
setini takibe azmetmiş bulunmakta
dır. Hük{lmetin bilhassa gelecek 
tahdidi teslihat konferansma ait ha 
zır/ık/arı itinali bir surette tetkik 
ve takip etmektedir. Bu konferan
sın hayırlı bir neticeye iktiran et
mesinin büyük ve umum1 bı'r men
faat temin edeceğine kani bulunu
yorum. 

Buhran 
•Bütün dünyada hüküm süren ile 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Gene et meselesi •. 
Hiç kimse çıkıp ta Üzerine en 

küçük bir şey almıyor 

Bir de nakliyat fiatlarını gözden 
geçirmek lazımdır.. deniyor 

Hayvan borsası komiseri Kadri Bey 
Et fiatleri günün en mühim 

meselesinden birini teşkil edi
yor. Şehir meclisinin son içti
maında halk mümessillerinden 
bazılarının tarizlerile açılan bu 
mesele günden güne ehemmi· 

ka Japon silahları son yarım asırda 
Japonya'ya çok ıeyler temin etmiı
tir. 

Japonlar da on senede bir muha
rebe yaptılar ve memleketlerini tev
ıi ve takviye ettiler. 1895 te Çinli
ler>, 1905 te Rusları ve nihayet 
1915 te de Almanları mağlup etti
ler. Muharebe şimdiye kadar Japon 
lar için karlı bir İş olmuştur. Cemi
yeti Akvamın zaafını da biliyorlar. 
Çünkü mi~akın kuvvei teyidiyeleri 
Japonya hakkında çok güç tatbik 

yet kesbetmektedir. Vali Mu
hiddin Bey verdiği beyanata 
nazaran, lstanbulda et fiatleri
ni pahalı bulmuyor ve vaziyet 
te ga.yrifabiilik olmadığını söy 
lüyor. Et fiatlerinin ucuzlama
sı için bir çok fikirler ortaya a
tılınaktadır. Ete narh konulma 
sı fikri en baıtadır. Bazı kimse 
ler de hayvan borsasının etin 
pahalılaşmasında en büyük a
mil olduğunu söylemekte ve e
tin ucuzlaması için borsanın 
kaldırılmasını istemektedirler. 
Bu fikrin başlıca mürevvici Ali 
Galip Bey namında bir zattır. 
Bütün bunların haridnde mey
danda bir hakikat vardır ki et 
tehir içinde semtlere göre baş
ka, başka ve şehir haricinde de 
şehir fiatınin yarı fiatine satıl
maktadır. 

Borsa komiseri ne diyor? 
Dün bütün bu meseleler hak 

kında fikrini almak için Hay
(Devamı 5 inci sahifede) 

edilebilir. Denebilir ki bu noktadnn 
Japonya en kuvvetli devlet vaziye
tindedir. Ve bunu bildikleri içindir 
ki bir takım tevillerle askeri vaziyet 
terini takviye ediyorlar. 

Her halde Mançurya meselesi, 
harpsonrasında ıulhun muhafazası 
için yapılan bir takım teşkiliit ve im
zalanan bir takım misaklar ve muka 
veleler için bir İmtihan vesilesi ol
muştur. Ve birçok şeyler de bu imti 
hanın ne•iceıine bağlı buJunayor. 

Ahmet SOKRO 

Dr. Pr, Besim Ömer Pş. 

Son zamanlarda Adliye Vekaleti 
memleketimizdP -ukua gelen iskatı 

enin, çocuk dü
şürme ve düşürt· 
me bidiselerinin 
;oğaldığıru nazarı 
1t'bara alarak bu hu 
ıuıta mevaddı ka
~uniyeyi teıdiden 
>ir liiyiha hazırla
ıağa anşlamış ve 
lyihamn yakında 
ikmal edilerek Mec 
lise verilmesi ibti
·nali kuvvetlidir 
Layihada çocuk 

TF"FİK SA- düşürmek ve dü-
LİM PAŞA şürtmek vaziyetin

de bulunanlar için gayet şi~detli ce
zalar teshil edilmekte ve çocuk do
ğurmağa mani bir maraz bulunduğu 
halde kürtaja müsaade için tıbbı ad
liden rapor alınark ameliyat yapılma 
.. kaydı konmaktadır. Hakikaten 
ıon zamnlarda çocuk düşürme ve dü 
şürtme hadiselerinin memleketimiz. 
de çoğaldığı anlaıılmakla berabe" 
doktorlann da kürtaj ameliyesinden 
büyük kazançlar temin etmekte ol. 
dukları ve bu yüzden çocuk doğur
mak istemeyen kadınların zaafından 
istifade ederek bu işi yaptıklar ı söy 
lenmektedir. Bir tek doktorumuzun 
dahi böyle bir lamada bulunabilece
ğini kabul etmemekle beraber bir 
defa da etibba odası reisi Dr. Tevfik 
Salim Paşanın bu husuıtaki beyana
tı ile kanaatlerimizi teyit etmek iste 
dik. Tevfik Salim Paşa diyor ki: 

- "Böyle bir teyden haberim yok 
tur. Lüzumu olmayan yerde gürtaj 
yapmak bir cinayettir. Hiç bir heki
min para için mesleğini cinayete i
let itihaz edeceğini tasavvur etmem. 
Gürtaj yapmak hayat ile oynamak
fır. Çünkü ortada kaybolan bir ma
sum ve tehlikeye atılan bir ana var: 
dır. Bunun maddi meı'uliyeti gibi 
manevi büyük bir meı'uliyeti de 
vardır. Vicdan sahibi bir doktor bu
nu yapamaz.,. 

Bu hususta Dr. Profesör Besim 
Ömer Paıa da muharririmize demiı· 
tir ki: 

" - Doktorlarmuza böyle bir ifti. 
rada bulunmak kabahatinde buluna
mam. Bugün mevcut doktorların b~ 
yük bir kısmı bizim talebelerimizden 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kazanç vergisi 
Layihası 

Hususi istihlak vergi
sile kazanç 

yergisi tevhit edildi 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ka 

zanç vergiıi layihası önümüzdeki 
hafta Maliye vekiileti tarafından He 
yeti vekileye takdim olunacaktır. 
Meclisin fevkalade içtimaında hüku
met tarfından meclise tevdi edilmiş 
bulunan eıki layiha geri alınacak ve 
yerine yeni layiha takdim edilecek
tir. Bu yeni layihada memleketin u
mumi ihtiyaçlan ve huıusi zaruret
leri nazarı dikkate aLnmıştır. Husu
si istihlak vergia ile kaznç vergisi 
tevhit edilmiıtir. 

Mübadil 
Rumlar 

Türkiyeye nasıl 
gelebilecekler? 

Heyeti vekilenin ka-· 
rarı tamim edildi 
ANKARA, 10 (Telefon

la) - Heyeti Vekile 17-10-
930 tarihli ve 10206 numara 
:ı seyrü sefer talimatname
sine atideki maddenin tezyi 
!ine karar vermiş ve keyfi
yet lazım gelen makamla
ra tebliğ edilmiştir: 

Madde: - Mübadele su
retile memleketimizden çı
kıp Yunanistana giden 
Rum ortodokslar Türkiye
ye tekrar yerle[/memek ve 
bu cümleden olarak Türki
yenin hiç bir mahallinde 
gayri menkul emvali tasar
ruf veya tesahüp etmemek 
üzere merkezden istizan olu 
narak konsolosluklarımız 
tarafından iki ay müddetle 
seyahat için vize verilir. 

M. Yan sen 'in 
Tetkikatı 

Profesör dün Üsküdar 
tarafını tetkik etti 
Şehir mutaha11111 M. Yanaen dün 

Uıküdan ve şehrin bazı yerlerini ge 
zerek tetkikatta bulunmuıtur. 

M. Yansene belediye ıehire ait 
bazı haritalar vermiştir, 

Alman profeoörün yann Avrupa
ya gitmesi muhtemeldir, 

Belediye reis muavini Hamit B. 
dün otelde M. Yanseni ziyaret ede
rek bir müddet görüşmüştür. Vali 
ve belediye reisi Muhiddin B. tehir 
planı etrafında temasta bulunmak 
üzere bir kaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

25,000,000 
Lira vergi 

Bu sene içinde İstan
bul halkının 

vereceği vergi budur .. 

Bir maliye şubesinde verği alımyor 

Aldığımız malUmata göre yepİ 
vergi kanunları ve yapılan tenzilat 
doıayısııe lstanbulda vergi tahsilatı 
haylı kolaııl~mıştır. Bu kolaylık ve 
intizam daha ziyade vereilerin azal
tılımş olmasından ileri gelmektedir. 

Yeni kanunlar mükellefferin var
gi vermek kabiliyetini, kudretini da
ha kolaylattırmııtır. 

Tahsilat eskisine nisbetle munı. 
zam cereyan etmektedir ve hemen 
hemen hazirandan teırinievvel sonu 
na kadar bakaya kalsnamıı ııibidlr. 

Mal müdürluklerinden ve mül
hakattan yaptığımız tahkikata göre: 
lstanbulup vergi tahıilati 1931 sena 
si zarfmda 25 mnyon lira kadar tah
min edilmektedir. 

Ankaraya dönüş! 
M. Litvinofa refakat eden 

Teşrifat umumi müdür muavi
ni Kudret ve Hariciye husttai 
kalem müdürü Kemal Aziz B. 
ler bugün Ankara'ya gidecek
lerdir 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

• 

Lefkoşa'da yakılan vali konağının enkazı ve konağı ateşlemek içı'n çevrilıp 

benzini boşaltılan otomobil .. 

·Mesele dal budak saldı 
Ingilizler Kıbrısı Yunanistana ter

ketmek için bir teklif yapıyorlar 

Yunanlılar Kavala'dan Türk hududuna kadar 
· Trakyayı Bulgarlara 

verirlerse onlar da Kıbrıs1 bırakacaklar 
lngilterede Kıbrıs adasının 

bir şartla Y unaniatana terkedi
lebileceği hakkında bir cereyan 
olduğu bildirilmektedir. Fakat 
bu şarta Yunaniatanın rıza gös 
tereceğine ihtimal verilmemek 
tedir. Şart şudur: Kıbrıs adası 
nm Yunanistana terkedilmesi
ne mukabil, Yunanistan da gar 
bi Trakyanın bir kısmını Bul
garistana terketmelidir. 

Neal' East gazetesi bu tekli
fe taraftar olan zümrenin efka
rına tercüman olarak diyor ki: 

" Yunan gazeteleri Balkan 
ittihadı fikrinin kuvveden fiile 
isal edilmesile yakın ıarkta sul 
hün temelli surette yerleşeceği 
ni iddıa ediyorlar. Balkan itti
hadma İngiltere de taraftar
dır. Binaenaleyh Bunun tahf'k 
kuk edebilmesi için İngiltere 
fedakarlıkta bulunabilir. Eğer 
Yunan hükfuneti, garbi Trak
yanm Kavaladan Türk hududu 
na kadar olan kısmını Bulgaris 
tana terkedecek olursa, lngilte 
re de Kıbrısı Yunanistana ter
ketmek meselesini nazarı itiba 
ra alabilir. Bu teklif yapılmaz
dan ev"\\l.l, hiç bir teY mukabi
linde lngilterenin adayı terket 
mesi beklenemez. Diğer taraf
tan Balkanlarda devamlı bir 

Kıyam erbabrnın sokaklarda 
yaptıkları tezahürat 

sulhün teessüs etmesi gibi ha· 
yırlı bir maksat uğurunda feda 
karlık yapmak İngiliz siyasi 
an'anesine tevafuk eden bir ha 
reket olur.,, 

Şayanı dikkat bir mBktup 

Diğer taraftan İngiliz gaze(e 
!eri, Adadaki kıyam hareketi
nin başlangıcı hakkında etraflı 

(D~vamı 5 inci sahifede) 
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~ Bırıncı i 
i BUyU Mill ; 
~ Meclisll i 1 Y.,.n, Edim M•b'.,. 
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· Mehmet Şeref = 

- = = Ankara yerinden oyna,. 1 çehre ile hooadan daha ileri ;;;;; 
3 mıştı. Sakaryada Türl<e za- giderek: -

feri mukadder kılan Mus- - Ayıptır bir adamın fo-
=_ tafa Kemal geliyordu; Kırk toğralını rozet diye tak- -

lareli meb'usu Doktor Fuat mak; bu ne kadar abes §ey 
§ Bey bu büyük günün batı- demi§ti. = 
-
~ r~sını tebcilA için ter temiz Ferit Bey (Çorum): Çoş- _;; 

l:ıır ~ak~a~~a Mustafa Ke- kun bir heyecan ve pürga-
E malın kuçük kıtada fotoğ- zap bir lisan ile mükabele ::: 
_ rafını: yaptınnış, arkadaşla- etti: 

ra dağıtıyordu. - Vatanr kurtaran MUS-
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:= Orada bulunan KARA de etmek benim dinim oİ- = 
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• 
lngilizler Kıbrısı nasıl 

işgal ettiler? 
Bir gün sarayda yemek yerken 

kraliçe niçin 
harp ilan edilmediğini soruyor .. 

Elc:ftheron Vima'dan terceme eden: Halil MlTAT, 

-1-

Venedikli Dandolo'nun mü 
dafaa ettiği Lefkoşa 9 eylw 
1570 tarihinde oobir gün süren 
hafif bir mukavemetten sonra 
ıarhoş denmekle maruf ikin
ci Selim zamııınmda kuvvetli 
bir ordu ve donanma ile gel
miş Kaptanı Derya Piyale ve 
Lala o,1ustafa Paıa tarafından 
zaptedilmişti • İkinci Selim, 
Gan Mikef namile de yadolu
nan yabudi banger Yosif Na
si'nin teşvikile Kıbna seferini 
açmıt idi. Nasi Kıbrıs prensi 
olmak hevesinde idi. Aslen 
Portakizli olan bu adam (An· 
vers) şehrinde bir müddet o
turduktan ve orada servet ka
zandıktan sonra parumın kuv 
vetile siyasi heveslerini tat· 
min etmek üzere Türkiye'ye 
hicret etmitti. Sarhoş Sultan
dan kopannıt olduğu Naksoı 
dokalığı , şöhretperestlik hır· 
sını teskin etmediğinden Nasi 
Kıbrısa yani Frenk Luzinian 
kırallığına da göz koymuı İ· 
di. 

Lefkoşa'nın sukutunu Am
mohostı'nm yani Frenk Fama 
gusta'nm muhasarası takip et 
ti. Bu kasaba ceasıir Markan· 
doni Bragadino tarafından ku 
manda ediliyordu. On bir ay, 
Türklerin hücumlanna muka· 
vemet edebildi. Fakat açlık 
yüzünden mab~urlar, 1 ağus
tos 1571 de teslim olmağa 
mecbur kaldılar. Famagusta 
dan sonra tekmil ada Türkle
rin eline geçmiıti. Venedik 
arslanı, gölgesi yavaş yavaş 
bütün Akdenize yayılan hele 
artık mukavemet edemiyordu. 
Nanpakto'da kazanılan hırııti
yan deniz zaferi, neticesiz kal 
mıştı. Çünkü Avusturyalı Ju. 
an'nın kumandası altında bu
lunan hınstiyanlar galip gel· 
mekle beraber aralarındaki 
iuihatsızlık yüzünden zaferin 
semerelerini iktitaf edeme
mişler~ Böylece Kıbns, Türk 
hakimiyeti altına geçmişti. 

lf 1(. ,,,. 

Osmanlı - Ru• harbi '"' 
Rus - lngiliz rekabeti 
Aradan üç asır geçmittiı. 

1887 senesinde İkinci Çar A
leksandır, vermit olduğu sulh· 
perverane teminata rağmen, 

Akdenize inmekten ibaret o
lan İslav rüyaıını hakikate i
sal etmek istedi. Bu maksat 
İçin sevgilisi prenses Dolgu
ruki'nin aguşunu bırakmağa
karar verdi, Türklere kartı 
gelmek için de Bosna ve Her. 
sekte öldürülen hınstiyanla
rm intikamını ileri sürdü. Os
man Patanın kahramanlığı, 
Rus ordusunun cenuba doğ
ru akınını durduramadığından 
Plevnenin sukutundan sonra 
İatanbul yolu galibe açık kal
dı . 

Çar, İngiltere' den korktu
ğundan, bitaraflığını temin et
mek için Londraya Ceneral 
Jgnatiefi yollamıştı. Kontes 
l gnatief'in kumral güzelliği İn 
giliz payıtahtınm Aristokfat 
salonlarını şaşaa içinde bırak
mıştı. Ceneral bir taraftan si,. 
yeoi ricali ikna etmekle uğra
şırken diğer taraftan zevcesi 
mücevherat ve tuvalet bahsine 
de Margiz Londonbery ile, şa· 
rap ve içki masasında da İn
giliz erkekle.ile yarış yapıyor 
du. Kontes, bu yarıştan galip 
çıkmıştı. Fakat zevci öyle ol
madı. Kraliçe Viktorya'yı 
Hindistan İmparatoriçesi ilin 
etmesinden dolayı biraz evvel 
Lort Bikonsfi1d asalet ünvani
le taltif edilmiş Büyük Bıitan
ya Başvekili Dizracli, Rus rü
yalarının tahakkukuna asla 
yardım etmek istemiyordu. 
Briianya imparatorluğunun 
emniyeti için lüzumlu olan 
üç noktaya, yani Süveyş kanalı 
ile Çanakkaleye ve İıtanbula 
dokunmadıkça İngiltereı;ıin 

bitaraf kalacağını ap açık Ce
neral lgoatiefe ıöylemiıti. Ça· 
nn başvekili Gorçakof, kaybe
decek bir ıey olmadığı için bu 
üç noktaya dokunulınayacağı 
vadini vennişti. Londra'daki 
müneccimieri, casusları lngi· 
)iz efkarı umumiyesinin (Bün 
yamin İzrael) i takip etmediği 
ni kendisine bildirmişti. Me
sele zaten gizli değildi. Bir
çok İngiliz, ba9vekilin tehdit· 
!erine gülüyorlardı. Mizahi 
Punç gazetesi, "Palikarya Bün 
yamin,, ıerlavhası altında der
cetmiş olduğu bir karikatürde 
lngiliız Baıvekilini, kılıçla 

Benjamin Dizrae/i 

Rus ayısının karnını delmeğe 
uğraşır bir vaziyette göıtermit 
ti. Londra'daki Rus sefiri Su· 
valof'un Gorçakofa vermit ol
duğu malumata göre, Oton· 
un Yunan tahtından tebaüdün· 
den sonra bu tahta namzet gös 
terilmiş olan İngiliz Hariciye 
nazın Lord (Derbi) İngiltere 
nin Rusya'ya harp açması için 
bir sebep bulunmadığı yolunda 
Dizraeli nazırlanndan bir ço
ğunu ikna etmiıti. Güzel say
fiyesine çekilınit olan (Bikons
fild) İn büyük rakibi Gladston 
Şarki Rumelideki sevgili Bul
garlarını katliam ettniş olan 
Türkleri müdafaa etmesinden 
dolayı başvekile karşı şiddet
li hicviyeler savuruyordu. Gor 
çakof, İstanbul meselesinin 
Rusya ile İngiltere arasında 
müttereken müzakere edilece
ğini Suvalof ve İgnatief vasıta. 
sile Dizraeli'ye vadediyor ve 
diğer taraftan Rus orduları 
baş kumandanı Gran Dok Ni 
kolaya §U emri gönderiyordu: 
"Ordunun hedefi İstanbuldur.,, 

Kral Viktorya, Bikonıfild'le 
hemfikir idi. Müteveffa Al
bert, daima, Rusya'nın İngil· 
tere için bir tehlike teşkil et
tiğini söylüyordu. Sevgi.!i zev 
cinin her dediği ise (Viktor
ya) tarafından ayni hikmet 
olarak kabul ediliyordu. Bu
nun içindir ki, Kraliçe, Gladis 
ton ile (Derbi) nin aleyhinde 
idi. Hatta, (İyi dizi) kelirnei 
taltifkaranesile hitap ettiği Bi 
konsfild'in Rusya'ya lıarp ilan 
etmesinde tereddüt etmesi sa
bırsızlanmasmı mucip oluyor· 
du. Kraliçenin bu sabırsızlığı 
prenseslere ve bütün saray 
mensubinine de sirayet etmişti. 
Fakat kurnaz yahudi intizar 
etmesini bilirdi. Bir gün saray 
da yemek yerken Prenses Me 
ri niçin harbi ilan etmediğine 
İşaret etmek istiyerek kendisi
ne: 

- Milord artık ne bekliyor 
sunuz? demişti. 

Dizraeli prensesin ne demek 
istediğini anlamamış gibi gö
rünerek: 

- Meyveleri bekliyorum 
cevabını vermişti. 

Komünist fırkası 
kapatıldı 

BARSELON, 9 (A.A.) 
Komünist fırkasının Barcelone 
tlaki merkezi zabıta tarafından 
kapatılmıştır, 

Tamirat ve 
Harp borçları 
Bir Fransız gazetesi 

ne diyor? 
P ARiS, 10 A.A. - Excelsi

or gazetesi tamirat ve harp 
borçları meselelerinin biribiri
ne bağlı bulunduğundan bahsi 
le neşrettiği bir yazıda, Y oung 
planında tasrih edilen şarta ta· 
bi senelik taksitler miktarında 
yapılabilecek her türlü tenzili. 
tı bazı kayitlere tabi tutacak 
böyle bir irtibatın bilfiil mev
cut olduğu aşıkar bulunduğunu 
beyan ettikten sonra diyor ki: 

"Fransa bu hususta ancak 
Amerikan hükil.meti ve ayan 
meclisi tarafından verilecek te 
minat hissesinde teahhütlere 
girişebilir. 

Amerikan alacaklılann da 
ayni niabette tenzilata razi ola
caklarına kanaat hasıl etmeden 
Almanların borçlannda tenzİ· 
lat icrasına muvafakat etmek 
çok gafili.ne bir hareket olur. 

Korku ve 
Dehşet ... 
Corsikada haydutlann 

tathirine başlandı 
PARİS, 10 (A.A.) - Cor

ıikadaki ilk tathir harekatı cu
martesi ak9aını başlamıştır. 
T evkifat esnaıında kan dökül
mesine meydan· verilmemittir. 
Çünkü haydutlann ekıeriai ya· 
taklanndan kaldınlarak ıaka
lanımştır. Matin gazetesinin 
hususi muhabiri, ilk güne ait 
neticeleri şu ıuretle hikaye ey
lemektedir: 

Harekat, cumartesi günü ge 
ce yarısı başlamıştır. Bu hare
kat, ada valisi olan Jeneral ta· 
rafından üstadane bir surette 
idare edilmittir. Bütün adada 
da şiddetli bir fırtına esmekte 
olduğu sırada 25 seyyar muha· 
fızdan mürekkep olan 18 man
ga harekete geçmiştir. Her 
manga mitralyözlerle müceh· 
hez iki zırhlı otomobil himaye
sinde idi. Başlıca hedefler, elde 
edilmiştir. Haydutların Spada, 
Cavigliolo, Bartoli, Borenea'da 
ki umumi karargahlannda ta
harriyat icra edilmiş ve bura· 
da hakiki imalathaneler mey
dana çıkanlmıştır. Ada valisi 
Jeneral, Matin gazetesi muha
birine şöyle demiştir: Kan dö
külmesine ve biilıassa bana re
fakat edenlerin kanlarının dö
külmesine mini olmak isterim. 
Haydutlan dehşet içinde bırak 
mak ve onlara bizim kendilerin 
den kuvvetli olduğumuzu asbat 
etmek lazımdır. 

Umumi grev 
MADRİT, 10 (A.A.) - M. 

Quiroga, gazetecilere beyanat· 
ta bulunarak bugün Alınoria' • 
da umumi grev ilan edilmit ol
duğunu, çünkü patron ve ame
le murahhaılanndan mürekkep 
komitenin ittihaz etmif oldu
ğu kararlan amelenin büyük 
bir kısmının kabul etmediğini 
söylemiştir. Bu grevin neticele 
ri çok mühim olacaktır, çünkü 
senenin limanın emtia ile en 
ziyade dolu olduğu bir mevsi
mine tesadüf et·mektedi:r. M. 
Quiroga, her türlü isyan hare
ketinin tenkil edileceğini ilave 
etmiş ve demiştir ki: "Vali 
şimdiye kadar herhalde gönder 
miş olduğu talimatı almış bu
lunuyor. Dün, grevcilerle sivil 
muhafızlar arasında bir iki mü
sademe olmuştur. Üç yaralı 
vardır. 

1 Alman 
Borçları 

! Müsademelerin 
Mes'ulü kim? 

Pariı mülakatı Berlin· Japonlar Çinlileri ms-
de büyük bir ul tutuyorlar 

alaka ile takip ediliyor CENEVRE, 9 A.A. - Çin 
BERLIN, 10 A.A. - Alman ef. hükil.meti M. Briand'ın 6 teş

karı uınumiyeıi, M. François Pon- rinisani tarihli notasına cevap 
cet'in Paris seyahatini büyük bir a· olarak gönderdiği bir telgr<'fta 
laka ile takip ediyor. Japonyanm Cerı·iyeti Akvam 

Bütün gazeteler, Fransız sefiri- meclisinin kabul ettiği karar 
nin M. Lava! ile yaptığı mülakatla
rın tafsilatını bildiren telgrafları neş suretindeki mecburiyetleri ve 
retmekte ve Paris gazetelerinin mü- mükellefiyetleri nazarı itibara 
talealarım iktibas eylemektedir. almıyarak askeri hareketlerde 

Alman matbuatı, M. François devam ettiğini bildirmiştir, 
Poncet'in Alman hükiimetinin müs
bet tekliflerini Mmil olduğunu bil- Tokyo hükil.meti de ayni no
direbilmek mcvkiinde bulunduğunu taya cevaben gönderdiği bir tel 
zannetmişti. Hakikaten mutabık ol- grafta bu yakınlarda cereyan 
mıyan bu haber hem Paris hem de eden müsademelere ilk önce 
Bertin tarafından tekzip edilmiştir, ç· 1·1 • • · · ld ki 

Burada; aksine olarak, vaziyetin ın ı enn gırışmış o u annı 
M. François Poncet'in seyahatile beyan ettikten sonra askeri ha· 
vuzuh bulacağı düşünülmekte ve reketlerin mümkün olduğu ka
bundan dolayı bu seyahate büyük dar talıdidi için Japon askerleri 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. kumandanlığına 6 teşrinisani

Filhakika anlaşıldığına göre, de emir vermiş olduğunu ehem 
Fransa ile Almanya arasında yapıl- miyetle kaydetmiştir. 
makta olan müzakerelerin geçen 
hafta zaı:fmda mahsus terakkiler Çin mahafiline göl'e 
kaydetmemi§ olduğu zannediliyor. LONDRA, 10 A.A. - Tok-
V aziyet, timdi göründüğij veçhile, yo' dan Reuter ajanaınabildiril
ıu suı-etle hulasa edilebilir. Alman dig" ine gi;>re Japon siyasi maha· 
hükiimeti, Y oung plirunın 119 un
cu maddesile derpit edilen istişari filinin bir konsoloshanesinden 
komitenin içtimaa davetini talep et- almış olduğu bir telgraf, Can
meğe hazırdır, Fakat bu komitenin toııı hükil.metinin Peng • Yak • 
Alman hususi borçlarile, tamirattan Siang ile Chan • Si valisi olup 
mütevellit taahhütlerini nazarı dik
kate almak şartile ve umumi itibari- uzun müddet Pekin'e sadık ol-
le Almanya'nın tediye kabiliyeti me- duğu zannedilen Yen • Si • 
selesini tetkik edebilmesine müsait Chang'a müracaat ederek mem 
olacak tanda ~a.Jıiyetlerinin geniş- leketi tahlis etmelerini istemiş 
lemesinin §İmdiden kabulünü iste- olduğunu bildirmektedir. 
mektedir. Tabiri diğerle, Alman hü
kumeti ima vadeli hususi borçlarla Canton hükumetinin böyle 
tamirat borçlarmı karşı karşıya geti- bir müracaatta bulunmasının 
rerek bunlardan birisinin tercih edil- sebebi, Tchang • Kai • Chek'in 
mesini talep etmek arzusunda oldu- vazif~i başında kalmak husu
ğu gibi istişari komitenin içtimaa aunda israr etmekte olmasının 
davetini mutazammm mektubu da 
bu meali muhtevi olarak yazmak ar- tevlit etmiş bulunduğu mem
zusundadır. bubiyetsizlik cılduğu söylen. 

Fransız hükômeti; şimdiye ka- mektedir, 
dar burada İ•tihsal edilen malumata Bazı Çin mahafili, Mançuri 
nazaran Alınan tellönabnı muvafık 
bir tarzda telakki ebnemekte ve ta- nin askerlikten tecridi ve mer
mirat borc!arile hukuki borçların bi- kezi hükil.met tarafından oraya 
ribirlerinden tefriki icap edecegi hak bir ali komiser tayinine taraf· 
kındnki hukuki prentipi ileri sürerek tardır. Bu mahafil, inzibat ve 
tamirat borçlarının tekaddümünü asayi•in muhafazasından Ja-
muhafaza ebnek istemektedir. " 

pon kıtaabnm mes'ul olmaları 
Mesel.enin esasına teallük eden l• ld• • ·ı 

bu noktai ıırzar ihbtalının ne ta.dar azım ge ığinı 1 ave eylemek. 
büyük oldugu, Amerika' dan .gol en tedir • 
ve 18 ıubat 1932 tarihine kadar ha- Mançul'ide vaziyet 
reketsız kaloııt olan kısa vadeli ec
nebi krediletjnin sağlamlaıtmlmaaı M. Tchen'in kendi fikrince 
ameliyesinin müıkülatsız yapılıunı- Mançuri' de mes'ut bir inkişaf 
yacağmı göstermekte olan haberle husulünün ancak Çin ile J~pon 
de teeyyüt eylemektedir. ya atasında yapılacak dostane 

Almanya'ya kısa vadeli ve yük- bir te§riki m~ai sayesinde 
sek faizli mühim meblağ ikraz etmiı mümkün olabileceğini ve Man
olan Amerika bankaları bu sağlam- çuri, kuvvetli bir ordu bulun
lll§tırma ameliyesini ve tediye edi. 
len faizin tenzili keyfiyetini kendile- durmak için halka ağır vergi
rinin de mütedavil sermayeye şid- ler tarheden ve vaktioıi Pekin 
detle muhtaç olmaları hasebile daha He Moukden arasında mekik 
az bir hoşnutsuzlukla göınıektedir. dokumakla geçiren şimdiki va
ler. _ • --·- _, -·- li tarafından idare edildikçe 

c;Çe~ -;.ğ;.tos ayında Bale' da böyle bir teşriki mesainin müm 
tesis edilen komiteye mÜ§Bbih bey- k 
nelmilel bir komite tarahnda11 idare ün olamıyacağını söylemiş ol. 
edilecek olan kredilerin sağlamlaıtı- duğu rivayet edilmektedir. 
nlması müzakerelerinin çok uzun o- Japon erkanından biri, bu 
lacağmı dütünmek nabemahal değil. h be d h 
dir. Bu müzakerelerin asgari iki ay a rin a a evvel neşir ve işa 
devam edeceği ve arzu edilen vakit- a edilmemiş olduğunu ve bun
te intaç edilmediği takdirde de Al- dan maksat çıkmaza girmiş ol
manya'nm harice kartı olan taahhüt duğu malum bulunan Nankin. 
lerini ifa ederniyeceği ve harice olan Cantoı~ müzakeratınr ilılaf et· 
borçlan için umumi bir nıoratorium 
ilanında muztar kalacağı düıünül- memek olduğunu beyan etmit 
mektedir. tir. 

BERLIN, ıo A.A. - "Deutsche Tokio hükumetinin 
Allegemeine Zeitung" M. François Amerikaya cevabı 
Poncet'nin Pariı seyahati hakkında 
uzun mütalealar yürübnektedir. Bu TOKYO, 10 A.A. - Ame
gazete vukuatın seyri ne olacağı su- rikan muhtırasına hükumetin 
almi irat etmektedir. Hususi borç- hazırladığı cevap dün alı!şam 
larla siyasi borçlardan birinin takdi- gönderilmiştir. Hariciye nazın 
mi meselesinde hiçbir netice elde e- bugünkü şerait ve hadiseleri 
dilemiyecektir. Alınanya hükumeti, 
malfun olan noktai nazarını müdafaa nazan İtibare alarak iki hükil.
edecektir. Mezkiir hükfunet, hususi met arasında cereyan eden mu 
dayinlerine kartı taahhütlerini yeri- haberelerin neşrini iıtememeğe 
ne getirmeğe amade olduğunu be- karar vermiştir, Bununla bera
yan edecektir. Ancak bu kararın ta- be 
hakkuk sahasına isali ve hatta bu ta- r, M. Stimson iki hükil.met 
hakkukun ahengi herşeyden evvel arasında teati edilen vesikala
siya•İ vergilerden halis olmasına nn neşrini arzu ettiği takdirde 
bağlıdır. Alacaklarmı tamirata ait Japonıyanm buna muhalefet et 
tediyabn arkasına veya ayni sıraya miyeceği söylenmektedir. 
koymağa muvafakat eden ve Alınan 
yanın &'erek tamirata ve gerek husu Taarruza hazırlık 
si borçlara ait faizleri ve amortis- HARBiN, 10 A.A. - Japon kuv 

, man bedellerini tediye edebileceğini vetleri N onni üzerindeki demiryoln 
meras1m ve tekrar bir çok ecnebi mahsulü it- göprüsünün cenubunda 11 kilomet-

Londra şehreminine 

LONDRA, 9 (A.A.) _ Lon hal eyliyebileceğini zanneyleyen hu- re derinliğinde olarak bir ric'at hare 
susi alacaklılar, Fransız siyasetine keti yapmqlardır. Japonlar, takviye 

dranın yeni şehremini Sör Mau badim olmaktan başka bir netice tev kıt'alarmın ırelmesini beklemekte ve 
rice'in vazifesine başlaması mü lit ebniyecek olan böyle bir noktai bunların muvaaalatı akebinde jene
nasebetile öteden beri yapılına nazar takip etmiı olmalanna bir gün ral Ma • Tcban • Chan'm umumi lra 
sı an'ane halini almış olan me- gelecek teessüf edeceklerdir. Şayet rargô.hı olan Tıitoikar'ı hedef ittihaz 
rasim ve alay havanın yag"mur Almanya tekrar harp vergilerini eden yeni bir ileri hareketi yapmait 

Yeni ve mühim layi
halar hazırlandı 

Ekalliyetler, iskan ve cemiyetle 
hakkında layihaların esasları 

ANKARAlO (Telefonla)- Dahili 
ye vekaleti Millet Meclisine takdim 
edilmek üzere bazı mühim liyihalar 
hazırlamaktadır. Bu layihaların bir 
kısmı hazırdır. Diğerleri derdesti ik 
maldir. Yapı ve yollar kanun layilıa 
ıı, ekalliyetler, cemiyetler, iskan ia
nenin na•ıl derce edilecği hakkında 
layiha, ahvali §ahsiye siciliitı layiha 
sı, nüfus layihası, polis vazife ve sa 
la!ıiyeti hakkında kanun layihası, be 
lediye encümenlerinin salabiyetleri
ne dair layiha, gayri menkule teca
vücün ref'ine dair layiha, huıuıi ida 
ı-eler ve polis teşkilatı layihaları ec
nebilere yasak sınıflar hakmdaki la
yiha bu meyandadır. 

Ekaliyetler layihası üzerindeki tet 
kikat henüz ikmal edilmemiıtir. Bu 
layihanın bütün esasları Lozan ahit 
namesinde ve o ahitnamenin bükG.
metimize idari ve hukuki sahalarda 
verdiği salahiyetlerin iıtimalinden 
mülhemdir, 

Cemiyetler kanun Iiyihaaı da mü 
him eeaslan muhtevidir. Bu esaılar 
eski kanunun hemen bütün ana hat 
!arını tadil ebnek!euir. Bu layiha ile 
me~t.. lt:kette cemi.re·\ te~kil~tının or-

gım.İze istihdaf olunmuıtur. 
Yeni iskan kanun layihau 

dar bütün vekaletler mütehasıısl 
nın yardnnile meydana gelmekte 
Bilhassa birkaç seneden beri me 
ketimizde tatbik edilmiş olan is 
itlerinin tedvirinden mütevellit t 
rübelrden istifade edilmektedir. 

lanenin memleket dahilinde ve 
tandaşlarılen, şekilde ılercedil 
ve hangi şerait dahilinde bu ianel 
den imenin lehine olarak istifad 
dileceği bu husustaki layihada tes 
olunmaktadır, E•ki cem'i İanat 
nunun bütün esasları tadil edil 
ve yeni usullerle halkın verecği · 
nin kabulü ve mahallerine sarfı İ 
idare imirlerine salilıiyet venn 
tekli tecviz edilmel<tedir. 

Bu yeni layihalar meyanında 
hassa ehemmiyeti haiz layibalard 
biris de gayri menkule tecavüz 
men'ine dair olan layihadır. Va 
daş gayri menkul emvale laalctta 
zamnlardn yapılaıı ve hukuki mü 
yidelere istinat etmeyen herhangi 
müdahaltnin sureti men'i hakkın 
esaıları ihtiva ebnektedir. 

Yerli matt.11rın sürümünü temin 
için tedbirler alınıyor 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Sanayi ve Maadin Bankası umumi müdü 
Sadettin Bey vekaletlerle olan temaslarını ikmal ederek bu akşamki tre 
le hareket etti. Sadettin Bey bankanın yerli mallannın imal ve satış 
üzerinde iktısat veki.letinc izahat vermİf ve umumi İsteklere kartı y 
malları etrafmd~ alınacak ttcdbir hakkında görüşmüştür. Bu meyanda 1 
tanbula Japonyadan ve diğer bazı mahllerden idhl edilerek daha ucuz sa 
lan ve benzeri yerli mallarmrn türümünü tenkise uğratan mallar "akkın 
bankanın mütaleasını Sadettin Bey alakadar zevata bildirmiştir. 

Bafrada kaçakçılarla mücadele 
BAFRA, (Milliyet) - Bu sene zürra elinde satılamamı 

tütün kalmasıodan dolayı kaçakçılık pek ilerilemiştir. Şark hu 
dutlamıdan getirilen sigara kağıdı ve diğer eşyalar burada tütü 
ile mübadele edilmektedir. Yeni sene mahsulünün yetişmesi il 
kaçakçılığın tezayüt edeceğini nazarı dikkata alan mal>alli tü 
tün inhisar idaı·esi bir aydan beri sıkı bir takibata girismiş bulu 
nıyor. 

İnhisar menıurlarmın refakatındaki jandarma kuvvetler' 
muhtelif kollardan• umumi bir talıariyat ve takibat yapmaktadır. 
Geçenlerde yapılan bu umumi takibat esnasında 42 kişinin üz 
rinde kaçak tütün ve sigara kağıdı yakalanmış ve müsadere edil· 
miştir. Şüpheli köyler ile Bafra hududu üzerindeki geçitlerde it· 
ı:ihaz edilen ba sıkı tedabir üzerine kaçakçıların mıntakamıza gir 
meye cesaret edemiyecekleri ve bu suretle kaçakçılığın önüne g 
çilebileceği ümit olunuyor. 

Dahiliye vekilinin Malatyada tetkikatı 
MALATYA, 9 A.A. - Dahiliy Vekili Şükrü Kaya Bey re

fakatin' de Umum Jandarma Kumandanı Kazrm Pata ile Siirt 
meb'usu Mahmut ve kalemi mahsus müdürü Ekrem Beyler ol
duğu halde bugün Malatya'ya muvaselat etmişlerdir. 

Vekil Bey, hükumette memurları kabul ederek mesai ve fa
aliyetleri etrafmda izahat almışlar, Belediyede şehir işleri hak· 
kında malumat edinmişlerdir. Bundan sonra Postaneyi tefti§ et
mişleı-, müteakiben C. H. Fırkası merkezini ziyaret eylemişler
dir. C. H. Fırkası merkezinin bulunduğu Gazi Hazretlerinin yük 
sek adını taşıyan büyük caddenin ortasında elektrikle safa gel
diniz yazıhydi. 

Fırkada şehrin su meselesi etrafında Vilayet heyeti reisi ve 
azaıiyle haabuhal yapan Vekil Bey su işi ile elektrik şirketinin 
meşgul olmasını ve Belediye, idarei hususiye ve bankaların mü· 
zaheretiyle bu işi başarmasını tavsiye etmitlerdir. Vekil Bey 
akşam yemeğini Malatya'liların sofrasında yiyecek, yarın kaza
larla meşgul olacaktır. 

Malatya' da kısa bir geziş, şehirde imar ve inkişaf faaliveti
nin canlandığını göstermektedir. 

C. H. Fırkası dün toplandı 
ANKARA, 10 A.A. - C. H. Fırkau grupu bugün reis ve· 

kili Ali Beyin riyasetinde mutat içtimlunı aktetmiştir. 

Ankara Avcılar klübünün 
idare heyeti 

• 
yenı 

'ANKARA, 10 A.A. - Ankara avcılar klübü silahçı Hakkı 
efendi ustanın reisliği altında umumi toplamşın yaparak yeni i
dare heyetini seçmiştir. içtima çok kalabalık ve intihap tamamen 
serbest olınuştur. Yeni idare heyeti şunlardan mürekkeptir: 

Daimi reis Kütükcu Ali Beyfendi, umumi katip Aka Gün
düz Bey, idare heyeti reisi Emniyeti Umumiye şeflerinden Halil 
Bey, İda~e amiri binbaıı mütekaidi Sadık Bey ve muavini Kütük 
cü Kazım Bey, Vezneci müteahhit Mahir Bey ve yardımci tüc
cardan Hoca zade İsmail Bey, Azalar Hakkı efendi usta, Riyase
ticümhur ka.lemi mahsuıundan Ali Riza Bey, Dişçi Sıtkı Bey, 
Devlet Demuyollarından Münir Bey, tüccardan Muammer Bey. 

ödemeğe mecbur olacak olursa ken- derpiı eylemektedirler. 
lu olmasına rağmen büyük bir disi için kısa vadeli borçlarına kar- Am.,.ika tekral' teşebbüste Devlet bankası altın satın alıyor 
kalabalığın iştirakile icra edil- şı koymak imkanı kalmıyacaktır. 
miştı'r. bulunacak ANKARA 10 A A T ki C h , . . - ür ye üm uriyet Merkez Ban-
Arge t . d ' t•h b t S f I ki d VAŞİNGTON, 9 A.A. - k s nca b' T .. k AJt 'ki t' d 1 925 k n ın e ın ı a a o ya mezar ı ann a M. Hoover ile M. Stimıon bu- a ı ır ur mı ayar ve sı e m e a tına uruş fiat 

BUENOS A .RES tesbit edilmit ve timdilik yalnız Ankarada mezkil.r banka idareı' • l 9 A.A.- SOFYA, 9 (A.A.) - Bu ya gün Mançuri vaziyeti hakkında k d 
T ·• · t.h b R d'k 1 f k 1 cıer eziyesin e bu fiatla mübayaa mukarrer bulunmuştur. eşrn ın ı a at, a ı a ır a kın arda intihar eden komünist müzakere ve müşaverede bulun 
sının istinkaf tavsiyesine rağ- Kofardjieff ile Nenoff'un me- muşlardır. Amerika bükil.meti- İzmirde zelzele oldu. Hasarat yoktur 
men, bütün müntehiplerin yüz. zarlan önünde dün nöbetlcte nin Çin ve Japon hükUmetleri 
de 85 şinin iştirakile ve hiç; :bı~·rı:n~u~t~u~k~so~·y~l~e~m~e~k~t~e~o~l!an~7~4~ta~l~e:J..!n~e~z~d!!'ill~d~e:!ki~'~t~et:teb~b~iı!!·•!.!len!:!!'!!nLi _!!te<.1k~·~L.~...!:İZ~. eM~l~R~,ı...l~O~A~·~A~·.;;--:;:,.iB2!!u.;s!Ja,gb~ıınh..uıu.nen.Je11tL«•"""Liı'.....,u.;;.,.,.-'"-
hi\dis vanılınr•lu• 



Bir depo bir 
ekonomi Maarifte 

• • Radyo ile 
fyon tacırlen muka- Tedrisat 

il bir birlik yapıyorlar Pr. Tracy F.!yler dün 
maarıfte 

ugün Ticareti hariciye ofisinde 
bir içtima yapılacaktır 

l>ün afyon tacirleri Ticaret borsa! ve öbürgüo Bale' de toplanacak 
da aralannda toplanmıılar v". af. olan beynelmilel yün konferan 

vaziyeti etrafında müdaveleı ef- 81 merkezi Bradford' da bulu· 
da bulunmuşlardır. b l ·ı 1 •• • et" 
tüccarlar Avrupada afyon itha· nanfmedyne?1ı.e ydun cemed.ılmiy .' 
tacirlerinin yaptıkları kartele mu tara an ıçtmıa avet ı § 

! il burada aralarında bir tqekkül tir. 
' uda getirmek fikrini ileri sürmüş 

." dir. Bu fikir etrafında hararetli 
1 'nakaşalar cereyan etmiıtir. Tüs

lar yapacakları tetekkülün esas 
teferruabnı tesbit etınek üzere 
•te toplanmağa karar vermişler
. Bu toplantı da tesbit edilecek 

· sları Ofis müdürü Cemal Beyin 
· aseti altında aktedecelderi içtima 
huıuıi şekli verilecektir. 

Ruslar tiftik alıyor 
Ruslar dün 65 kuruş tan 30 bin 

ka tiftik elmışlardır. 
, Bundan başka 60 balya oğlak de
'iıi 115 kuruştan ve 50 balya da 
117,S kuruştan aatdmııtır. 

Fındık piyasası 
Fındık piyaauı son durgunluk· 

~n sonra yeniden düzelmi!tir. Gire
landa fındık 87 kuruıtan muamele 
l<iııniiftür. 
. Hamburg piyasasında Türk fındı 
h 95,5 kuruıtur. 

Buğday 5 para düştü! 
Dün Ticaret boraaamda buğday 

~lı 5 para düşmüştür. 
Cumartesi günkü Amerika tel. 

lrafı 66,58 iken dün gelen 66, 1 idi. 
Maamafih umumi kanaat buğday 

fiatlerinin gelecek mevsime kadar 
)iikseleceği merkezindedir. 

Hangi esas kabul 
edilecek? 

Ecnebi memleketleri müşterileri· 
le İngiliz lirası tediye edilmek p.rti
le mukavele yapmış olan Alman ih· 
racat tacirleri vaziyetleı•ini tesbit et .. 
">itlerdir. Bizi çok alakadar eden bu 
karar şudur: Alman ihracat firma
larite ecnebi müşterileri arasmda ev
\re)ce lngiliz lirası üzerine aktedil
trıiş olan ticari mukavelelerin ahki.
l'rtırun tatbikinde altın esasının na
!a.rı dikkate alınmasına ve bu tesli
l>atın .f!lgiliz lirasının bugünkü ra
)'İç ile yapılmasının abli.ki ve hususi 
!•kilde telif edilmesine karar veril
'lliştir. 

Rusların alacağı mal 
Ruslar Ticaret muahedenamesi 

tnucibince bu sene memleketimizden 
15 milyon liralık mal alacaklardır. 

Yün konferansı 
BALLE, 10 (A.A.) -Yarın 

Bu cemiyete hali hazırda 
merkezi yün komitesi reisi olan 
Franaız M. Dubrulle riyaset 
etmektedir. 

İngiltere, Fransa, Almanya 
İtalya, Belçika, Felemenk, Ma 
cariatan, Lehistan, ve Çekos
lavakya'nm konferansta l;.ulu
nacak olan mümeıısilerin yekli 
nu altmışa baliğ bulunmakta· 
dır. 

Beynelmilel grupa mensup 
olmayan İsviçre yün sanayi er· 
babı cemiyeti, konferans mesa
isini takip edecek bir mümessil 
tayin etmiıtir. 

Konferans, yün sanayiioio 
vaziyeti hakkında izahatı ve 
şimdiki buhran ile ihracat ve 
kredilerin tahdidi baklanda 
ki raporları dinliyecektir. 

Avusturya, ve cenubi Afri. 
kada hayvan yetiştirmekle işti 
gal etmekte olan kimselerin 
beynelmilel ticaret odasmm 
mümeasilleri de konferansa iş. 
tirak edeceklerdir. 

Kambiyo Borsası 
lsterlln 800,00 Kuron 15,98,50 

L-

Dolar 0,47,38,94 Ştıınc 8,50,00 

Frank 12,06 Pezeta 5,40,86 

Liret 9,21,00 Rayşmarll 2.00,04 
-

Frank B. 3,99,50 Zlott 

Drabml i!S,09 Ponıın 2,09,71 

ı-fraok l. 2,42,25 Ley 79,30 

Leva 63,69,00 Dinar 27,16 

florin. 1,11.~o Çervoneç 

Borsa { Altın 920 
Mecidiye 51 

harici Banknot 269 

Esham ve T ahvilabo nevi 

lıtlkraıı dahli! 98,50 
Düyunu muvahhlde 51,50 
tlramlyeU Demlryollar1 2,65 

Kaçakçılarla mücade
le şiddetlendiriliyor 

Suriye hudutlarında askeri teşkilat 
yeni vazifesine başladı 

Cenup vilayetle rinde Dahi
liye vekili Beyle beraber seya
ıat e t mekte o lan Baş muharrİ· 
·imizde n gele n ilk telgrafta 
'Suriye hududu civarında ka
çakçılık işlerinin bir facia ha
lini aldığı, bu halin hem devle· 
tin hazinesini, hem bir kısım 
memleket çocuklarının ahlakı
nı tehdit ederek ıskandal halin 
de devam ettiği yazılıyordu. 

Kaçakçılık, yalnız cenup hu 
dutlarımızda değil az veya çok 
bütün hudutlarda hatta lstan· 
bul'da bile artmıştır. Kaçakçı· 
lığı meslek ittihaz edenler mem 
leketin her tarafında büyük bir 
faaliyetle çalışmaktadırlar. Ce 
nup hudutları, bilhassa Suriye 
bu işin merkezini teşkil etmek
tedir. Suriyeden cenup vilayet· 
!erimize kaçrrılmayan hemen 
hiç bir şey yoktur. Urfa, Kilis 
ve havalisinde bu kaçak eşya
nın gayet ucuz fiatle satıldığı 
bir hakikattir. 

Devlet son zamanlarda bu 
hale karşı en şiddetli ve en mü 
essir tertibatı ittihaz etmekte
dir. 

cenup hudutlarımızda tatbiki
ne başlanmıştır. Buradaki mu
hafaza teşkilatınm zabitleri ta 
yin edilmiş ve vazifelerine baş
lamışlardır. 

•••••• 
Vilayette -
Tasarruf 
Haftası 
Dahiliye bir tamım 

gönderdi 
Milli tasarruf ve İktısat ce

miyeti Dahiliye Vekaletine bir 
tezkere göndermi§tir. 

Bunda 12 kanunuevvelde 
başhyacak"olan Milli tasarruf 
ve İktısat haftasında vilayetler 
de halka telkinat yapılması, 
bir bayram gibi tesit edilmesi
ni, israftan korunmak, hesaplı 
yaşamak .usulleri hakkında hal 
kın. tenvirini rica etmiştir. 

Dahiliye Vekaleti bunu vt. 
!ayetlere tamim etmiştir. 

Belediye usulü 
muhasebesi 

Gümrük muhafaza teşkila- Belediyelerin yeni usulü mu 
tının takviyesi için kabul edi- hasebesi talimatnamesi ıtelmiş 
len askeri teşkilatın ilk defa ı tir 

temaslannı yaptı .. 
Vaıington "Radyo ile tedrisat 

cemiyeti" azasından profeıör Tracy 
F. Tyler ıehrimize gelmiştir. Ame
rikalı profesör şehrimizde maarif er
kanı ile temas ederek Türkiye ma
arifi hakkında malumat almııtır. 
Mumaileyh daha burada bir müddet 
kalarak tetkikat yapacaktır. Ameri· 
kah profesör Viyanada geçenlerde 
toplanan beynelmilel "radyo ve fi
limle tedrisat" kongresinden avdet 
etmektedir. 

Bu zat 14 muhtelif memleketi 
gezecek ve radyo ile tedrisatın neti
celeri üzerinde tetkikatta bulunacak
tır. Amerikadaki cemiyetin gayesi 
bütün dünya tedriaabnda radyonun 
kanuni ve resmi bir mevki temin et~ 
mektedir. 

Tracy F. Tyler cemiyetin bütün 
neıriyatmın badema muntazaman 
Türkiyeye de gönderileceğini ıöyle
mittir. Profesör maarif idaresini zi
yaretinde cemiyet hakkında 14 muh 
telif li...;:. üzerine yazılmq bir de 
broşür bırakmıştır. Broıürde türkçe 
olan kısım da vardır. 

Sınıf kütüphaneleri 
tık mekteplerde ımıf kütüphane

leri tesisi tekerrür etmittir• Her sı
nıfta talebenin daimi iatifadesine ar· 
zedilecek bir kütüphane olacaktır. 
Burada ders kitapları haricinde ba· 
zı çocuk kitapları bulundurulacak· 
br. 

Gazetecilik mektebi 
Darülfünun divanı bugün içtima 

edecek ve gazetecilik mektebi itini 
tetkik edecektir. 

Maarif binası 
Elyevm Acı musluk sokağında 

kira ile bir binayı i1ıal etmekte olan 
lotanbul nafıa başmühendisliği ma· 
arif dairesinin üst katına taşınmakta 
dır. 

Eminlik lô.ğvedildiğinden maarif 
dairesinin üıt katı boplmıftır. 

Maarif müdürlüğü binanm alt 
katını işgal edecektir. 

1 ...... 1 

Serbest 
Liman! 

Bu dava gene canlandı, 
ne yapılmak isteniyor? 

lıtanbul ıebrinin plinı mevzuu 
bahsolurken lstanbul liman meselesi 
de tekrar canlandı. 

Dünyanın en mühi~, ti~ h!'" 
limanı olduğu ve en tabu bır transıt 
merkezi bulunduğu halde htanbul 
henüz esaıh bir limana ve iyi bir 
nhtnna bile sahip değildir. lstanbu· 
)un asrın icabatına uygun bir ıehir 
haline konulma11 düıünülürken fÜp
hesiz her şeyden evvel liman mese
lesinin düşünülmesi lizımdır. Liman 
meselesile beraber bir serbest mın· 
taka meselesinin de mevcut olduğu. 
nu unutmamak iazundır. 

Bu hususta şimdiye kadar çok 
düşünülmüş olmakla beraber elde 
yalnız bir tek müsbet eser .. va~dır: 
Ticaret odasının liman ve kopruler 
raporu. 

Liman meseleaile en yakından a· 
la.kadar olması lazım gelen Ticaret 
odası lstanbul'un müstakbel limanı
nın yerini tayin etmiş bulunmakta
dır. Haliç, vaziyeti mevkii v_e huı~ .. 
si şeraiti itibarile lıtanbul lımanı ı· 
çin en elverişli yer bulunmaktadır. 
Oda Ki.ğıtane deresinden itibaren 
liman için tazım olan yerlerin mahal 
!erini tayin etmiştir. Kömür depola
rı, antrepolar, ambarlar fabrikaların 
v. s. yerleri tayin edilmiştir. Serbes 
mıntaka için ise muhtelif yerler gös 
terilmektedir. Yalnız serbes mıntaka 
nın yeri tayin edilirken bunun üze
rinde çok düşünülmek lazım geldi
ği alakadarlarla tastik edilmektedir. 

..... ·-·················-··············-··········· 
Küçük Haberler 

Yarının çocukları 

Selim Sırrı Bey yarın akşam 
saat sekiz buçukta radyoda 43 
üncü konferansını verecektir. 
Mevzu : "Y annın çocukları,, 

dır. 
"' Dr. Ahmet Şükrü Bey Cer 

rahpaşa hastahanesi asabi ve 
akli hastalıklar mütehassısı Dr. 
Ahmet Şükrü Bey Avrupadaki 
tetkik seyahatinden avdet et
miş ve hastalarını Elhamra a
partımanındaki muayenehane
sinde kabule başlamıştır. 

"' Edebiyat fakültesi talebe 
cemiyeti perşembe günü Halk 
evinde (eski Türk Ocağı) fev
kalade lı:onıı:resini aktedecek
tir 

Stadyum ne şu, ne bu 
klüp menfaati değildir 
Galatasaray, Fener, Beşiktaş hak
lar~ndaki sözleri reddediyorlar .. 

Atletizm federasyonu reisi: "Niyetlerimizden 
şüphe edenler açıkça karşımıza çıks.ınlar •. ,,diyo· 

Dünkü Yeni Gün refikimizde -
ıehir meclisi azasından bir zatın be
yanatı çıktı bu beyanatta deniliyor· 
du ki: 
"- Bazı klüpler Y enibahçede 

Stadyom istemiyorlar. Çünkü bu 
kendi menfaatlerini haleldar edecek 
tir. Onlar spor gayesinden ziyade 
maçlarını hasılatını aralarında tak· 
sim etmek istiyorlar ve ticaret gaye
sini güdüyorlar. Yenibabçede Stad· 
yom yapddıktan sonra onlar ister· 
terse yine ticaretlerine devam ede
bilirler. Fil8n gün filan klüple filan 
klüp arasında maç var diye tıpkı biı· 
sinema ilinı gibi ilin yaparlar. isti~ 
yen halk gider, onlar da ticaretleri
ni yaparlar. Fakat Yenibahçede yapı 
lacak belediye Stadyomun, yalnız 
şehir değil memleket müessesesi o
lacak ve beynelmilel maçlar orada 
oynanacak." 

Bu mesele etrafında ala.kadarla 
konuıtuk ıunlan söylediler: 
"- Biz, yani bu üç klüp azaları 

bu mesele etrafında hiç kimıeye bir 
ıey söylemedik. Gazeteler ve bazı 
sporcu arkadaşlarımız - hiç bir klüp 
namına olmamaksızın • fikirlerini 
ııöylediler zannadersek bu vadide 
hiç lakırdı söylemeyen klüplere bu 
kadar balapervazana hücüm etmek 
doğru olmaz. Fikirlerine müracaat 
edilen diğer zevatın söylediklerine 
de hürmet etmek lhımdır. Çünkü 
herkes düşündüğünü söylemekte 
hürdür. 

Sporcu ıpor için değil de bir ti
caret vasıtası olarak kullandığımıza 
gelince bunda da bu beyanatı veren 
zatın memleket sporu ile hiç alaka· 
dar olmadığı anlaşılıyor ve eğer a· 
lakadar olsaydı bunu söylemiyeceği 
aıikarclır. 

Çünk~ şe?rimizdeki bl\ i,iç k.lü~ 
viziyet ıabarıle en çok paraya ıı.tı
yaci olan teşekküllerdir. Sohra •ÖY· 
lendiği gibi biz milyonlar kazanını· 
yoruz. 

llan her umumi ıeyde yapılır. 
Taıavvur edin ki ıtadyomda yaptı
ğnnız maçları ilan etmiyeliılı. O za
man maçm olacağından kimsenin 
hRberİ olmayacaktır ve netice de 
kiınıe gelmiyecektir. Peki bizim se
nelik ihtiyacımızın karıılığını kiın 
ödeyecek? Biz ticaret yapmiyoruz, 
yalnız mevcudiyetimizi idame edebi 
lecek vasıtayı arıyoruz ki bu da en 
sarih haldmmzdır. Akıi halde mem
lekette- bu kadarcık olıun ıpor ya• 
pdamaz." 

Bundan sonra stadyom intıUU• 
etrafında bilba11a neıriyatta bulu• 
nan Atletizm Federasyonu reisi Bür 
hanettin Beye fU sualı sorduk: 

- Şehir meclisi azasından bir zat 
stadyom Yenibabçede yapılmasmm 
iıtenmemesini bazı klüplerin para 
menfaatinden ileri geldiğini iddia et 
mittir siz ne derainiz? 

Atletizm federasyonu reisi 
Bürhaneddin Bey 

- Evvela 50 den fazla azası olan 
bir meclis içinden isim taırih etme
den birine ait diye çıkarılan rivayet
lere kıymet vermemek lazımdır. 

Ben zaten şehir meclisi azasın
dan birüm böyle düşüneceğine ve 
böyle söyliyeceğine kail değilim. 

Çünkü şehir meclisi azası terbi· 
yeli ve aklıselim ıahibi adamlardır. 
Denildiği gibi F enerbahçe, Galata sa 
ray, Beşiktaş para kaygusil~ hareket 
etselerdi stadyomun Y enıbabçede 
olmasına şiddetle taraftar olurlardL 
Çünkü Taksim stadyomu• şimdi ve 
daha bir kaç sene bu üç klübün ma· 
hdır. Şu halde bu iddia mantık Ö
nünde hemen erir. Bir fen meselesi 
münakaşa edilirken o münakaşanın 
bir tarafını teşkil edenlere elde kat'i 
d"lil olmadan hasis garezler atfet
mekte terbiyeye mugayırdır. Binae
naleyh bir şehir meclisi azasını bu 
fena vaziyete düşmekten tenzih e• 
derim. Kaldı ki Y enibahçede stad 
yapılması"" hemen hemen Belediye 
heyeti feniyeıinden başka bütün 
matbuat ve efkarı umumiye ve F ede 
rasyonlar muarızdır. Bunlarda mı 
para kayğusu güd.üy~rlar. Ben ~tad
yom meseleıinde ilerı atılmış hır. a· 
dam sıfatile açıkca ve herkese hıta· 
ben söyliyorum: Stadyom işi biı· 
spor işi, bir gençlik ve terbiye iıi, 
bir memleket işi olarak kanaatımız 
kadar büyük bir kuvvetle müdafaa 
e~oruz. Bizim bu müdafaada göı
terdiğimiz cür'et ve israr olsun bize 
haıiı emeller atfına mini teşkil e
der. 

N iyetlerimizden şüphe edenler 
varsa onu açıkça ve mertçe ııöyleme
lidirler. 

Ağızda sakız çığner gibi imalar 
mert doğru ve haysiyetli adamlara 
yakıfınaz." 

Sıvasta " Halk şairleri koruma 
derneği,, üç gün bayram yaptı 

Sivasta teşekkül ed:~ "Halk ı duğu eserler. de .. ç~~m~ıştır; 
şairleri koruma demegınin,, te- Bayram, şehırde buyuk ~ır ala 
şebbüsü ile teşrinisaninin beşin ka uyandı~mış ve ~ernı:ğ~n gele 
den seikzine kadar üç gün de· cek seneki teşebbuslerının da
vam edeceğini yazdığımız bay· ha mükemmel şekilde ve müza 
ram büyük bir muvaffakıyetle h~retle~e maz~ar olacağı. tah: 
neticelenmiştir. Gerek açık ha mm edılmekte~~r •. Halk şaırlerı 
vada, gerek müsamere şeklinde koruma dernegı_n~ bu bayra
bi ka defalar onları dinlemek ma Ankaradan ıştırak edenler 

r ç S 1 _ı d .1 arasında Hamit Zübeyir Beyin 
fırsatını bulan ıvas uar a mı f k . d 1 F" ·ı· 1 
• • b ( ·11· re a atın e ge en ın a ım e-

lı kıyafetlerıle u mı ı oyun- . d T·· k" t D R"" ·· 
h 1 ) · t" k . rın en ur ıya çı r. onos· 

lar • alay ar a ış ıra etmış- .. d d 
.. .. son e var ır. 

lerdir. Bayramın uçuncü günü 
Ankaradan Musiki muallim 
mektebi muallimlerinden Ulvi 

Cemal ve Cezmi Rıfkı Beyler 
gelerek bayram şerefine bir 
konser vermişlerdir. Bu konser 

de Ulvi Cemal Beyin (Halk 
nağmelerinden) bestelemiş ol-

Piyango bugün .. 
Tayyare piyangosunun on 

birinci tertip dördüncü keşide
si bugün saat on dörtte Darül· 
fünun konferans salonunda ce
kilecektir. 

yanıyor! 
Mahkemelerde 

Müstehçen 
Neşriyat 

Morice de Cobras'nın 
eseri ve 

tercüme eden gazete 
Şehrimizde münteıir Rumca Apo 

yevmatini gazeteıi Morice de Cobru 
nın "Bir milyonerin talii,, ünvanh 
eserini tercüme etmektedir. Bu ter
cüme müddeiumumilikçe tetkik edil 
mit ve müstehcen görülmüştür. 

Bu cihetle Apoyevmatini gazete
si aleyhine bir dava ikame edilmit
tir. 

Adliyede talebe 
Dün bir ilk mektebin çocukları 

muallimleri tarafından Adliyeye ge
tirilmiş, mahkemeler gezdirilmif, ço 
cuklara adli teıkilatnnız hakkında 
izahat verilmiştir. 

Fakat bu çocuklar pek küçük ol
dukları, biraz da kalabalık bulunduk 
!arı için ziyaret fazla gürültülü ol· 
muş ve adliyedekileri biraz bizar et-

i 
miştir. 

Çocuklara tatbiki ders vermek U· 

sulüne itiraz ebnek kimsenin aklına 
gelmez. Fakat adliyede tatbiki ders 
görecek. çocuklı.rın herhalde 8 - 12 
yaşı arasındaki adliye merdivenleri
ni inip çıkmaktan aciz mini miniler 
olmaması gerektir. 

Bir kasa 
Açıidı ! 
Beşiktaş Maliye şube
sinden 2000 lira çalındı 

Bundan birkaç gün evvel Beşik
taş maliye tahıil şubesinde bir kasa 
hırsızlığı olmuıtur. 

Şubenin kasasının kilidi bir ecza 
istimal edilerek eridilmit ve içinden 
2000 liraya yakın para çalınmıştır. 
Polis bu mahirane sirkat etrafında 
takibat yapmaktadır ... Dün bir iki 
kişi zannaltına alınmıştır. Zabıtanın 
bugün hırsızı meydana çıkarması 
muhtemeldir. 

Memlekette 

Lekeli humma 
IZMlR, 10 - Eırefpaşa mahalle 

sinde bir Belediye memurunda leke
li humma görüldü. Sıhhi tedbirler 
alındı. 

Müzayede başlayacak 
Gelen malumata göre lzınir' de 

bulunup gayrimübadillere bono mu
kabilinde satılması kararlqtırdan 
Yunan emlakinin müzayedesine ya· 
kında batlanacaktır. 

Poliste 

Belediyede 

Dilenciler 
T oplahlıyor 
Dün Beyoğlunda al 

zabıta 
grupu harekete 

Dün Beyoğlu kaymakamlığı d 
!inde 6 grup belediye memurları 
bir tarama yaparak sokaklardaki b 
tün dilencileri toplamışlardır. B 
oğlunda icrayı ıan'at eden dilene 
rin dörtte üçünün kaduılardan 
çocuklardan mürekkep olduğu an 
şılmıştır. 

Bu dilencilerin bir kısmı darül" 
zeye gönderilecek ve bir kısmı 
ailelerine teslim olunacaktı• 

Gazinolara 
Girmiyecekler 

Kahve, gazino, lokanta ve 
sali gibi yerlere boyacı, yemişçi 
dilencilerin ginnesi belediyece 
nedilmiştir. 

Otobüsler için 
Otobüsler ber seferlerinde me 

hareket noktalarında bir müddet 
rarak otobüslerin içi muzadd 
madde ile yıkanacak ve temizi 
cektir. Otobüsler havalandırıp t 
lenıneden yeni müıteri alınınıya 
br. 

Fiat listesi yapmayan 
Belediye kayınakamlıldara bir 

mim göndererek §İmdiye kadar 
liıtesini tasdik ettinnemİf kaç m 
sesenin tecziye edildiğini sorm 
tur. 

Bir şayia 
Fethi Beyin Vaşington ~ 

Nuri Beyin de Antalya meb'uıl 
na namzet gösterileceği söylem 
dir. 

Manisa avukatları 
MANiSA 9 - Şehrimiz a 

!arı yeni harflerden imtihan ol 
şehadetname aldılar. 

Vali Beyin teşekk-
Geçirdiğim ufak bir kazanı 

rek Ankarada gerek lıtanbulda 
viıi müddetince bizzat gelip gö 
veya teessürlerini telgrafla ve 
tupla bildirmek zahmetini ibti 
retile hakkımda izhar buyurd 
teveccüh ve muhabbetle beni 
katen minnettar bırakın'§ olan 
tı kirama ve muhterem arkada 
ma teıekküratııru arz ve ifa 
muhterem gazetenizden tav 
lutfunu hörmetle rica ederim 
elim. 

.. t. Vili Ve 

MUHIDD 

Bir kömür deposu b 
haftadır yanıyor! 

itfaiye, yangını söndürmekl 
meşguldür. Depo 

bir haftadır nasıl yanıyor? 
Anadolu Hisarında Körfez cad

desinde bir haftadan beri devam e
den gizli bir yangm keşfedilmiştir. 

Bu yangın bir kömür deposunda
dır ve evvelki geceden itibaren SÖb
dürülmesine başlanılmıştır. 

Bir haftadır devam eden bu yan
gın şu şekilde anlaşılmıştır: Bu de
ponun karşısında ikinci hukuk mah
kemesi hakimlerinden Turhan Bey 
oturmaktadır. Depo da Sovyet Rus
lara ait bulunmaktadır. Turban Bey 
gece koca deponun alev alev yan
makta olduğunu görmüş, civar için 
pek büyük bir tehlike teşkil eden 
bu yangını derhal ve kemali teha
lükle şirket telefonu vasıtaıile ala
kadarlara ihbar etmiştir. Bu ihbar 
üzerine derhal lstinye itfaiye grupu 
harekete geçerek yangın yerine gİt
mış, diğer gruplardan da vaki olan 
muavenetle bir haftadan beri devam 
etmekte olan bu gizli yangını sön
dürmiye başlamıştır. Yangın yukar
da da yazdığnnız veçhile Sovyetlere 
ait kömür depoıundadır. Kömür yı
ğınlan bir hafta evvel en alt tarafın
dan tutuımuş ve için için yanmıya, 
boğucu bir gaz neıretmiye batlamıı, 
nihayet evvel~i gece için için yanan 
bu alet parlamış ve alev alev yan
mıya başlamış, hatta deponun hudu 
dunu teşkil eden direklere de sira
yet etmİftİr. itfaiye ate~le mücade
leye devam etmektedir. 

Polis bir haftadan beri yanmak
ta olan bu deponun sahipleri hakkın 
da yang"Inı ihbar etmedikleri için ta. 

kibat yapmaktadır. Yangının 
olup ta hatladığı malum değil 

Bir diştabibi yarala 
Sirkecide dişçilik eden Ka 

fendi evvelki gün 3511 nam 
myonun altında kalmış, ağır 
yaralamış, Cerrahpaşa has 
nakledilmiştir. Kamyonun 
kazayı müteakip kaçmıştır. 

Tabancasını bul 
Bundan 6 ay evvel Bursa 

him efendinin silih mağazaı 
ırz girmiı, birçok kıymetli s" 
at ve saire çalmıştı. O zaman 
ri yapılan takibata rağmen d 
bulunamamıştı. 

Malı çalman 1 brahim efe 
velki gün Mahmudiye cadd 
geçerken kendi tabancaların 
riıinin oradaki silabçı dük • 
dan birisinin camekanında 
ve derhal polise haber verer 
cayı müsadere ettinniştir. ş· 
lô.hçının bu tabancayı kimde 
aldığı tahkik olunmaktadır. 

Takibat yapılıy 
Karagümrükte sütçü lbr 

ğa ile Altay mahallesinde 
Hadice Hanım kavga etmit 
rahim ağa Hadice Hanunı 
ve itip yere dütürmüştür. 
neticesinde Hatice Hanım 4 
beri hamile olduğu çocuğ 
düğünden İbrahim ağa hakk 
kibata başlanılm14tır. 
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illiyet 
Asrm umdesi «Milliyet» tir. 

11 TEŞRİNİSANİ 1931 
iDAREHANE - Aakara cadde

Iİ No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 
!4310 - 24319 - 24318 

Ajans'ta 
Tekamül 

Ar.· dolu Ajansı umumi müdürlü
ğÜne tayin edildiği zaman Muvaffak 
Beyden büyük hizmet beklediğimizi 
yazm14tık. Muvaffak B. bu ümidimi 
zin yerinde olduğunu filen göster
miştir. Çünkü Ajans yeni aıüdürü 
umuminin idaresi altına geçtiği gün 
den itibaren, Avrupadaki emsalile 
kıyas kabul edecek bir tekamül sa
hasına girmiş bulunuyor. Verilen ha 

SE YRISEF AIN 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
İdarece aşağıda ismi ya

zılı malzeme müzayede ile 
satılacaktır. 

1 Merakibi bahriyeye takılmak üzere 1 numal'adan 7.100 nu-
maraya kadar leV'ha ile srfır numaradan 9 numaraya kadar dört 
nevi saç kılişe 3 Kanunuevvel perşembe günü ihale edilmek 
üzere kapalı :ı:arfla münakasaya konulmuştur. Muvakkat te
minatı: 61,5 liradır. 

Teminat maktuan 50 li
radır. 

İ.hale 14-11-931 saat 17. 
İdare matbaasında bir se 

nede toplanacak kağıt kır-
1 

pmtılan. (3650) 

• 
iNE MALA 

• 
~ Yarın akşam A S R 1 sinemada 
' titlyük Gala olarak J. GİLBERT'in meşhur operetinden muktebes 

muhteşem ve şen bir eaer olan 

Prensin etresi 
ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

berlerin m!ktan artbğı gibi, &ür'at l:'lllz:ııı:m•••••mmım•~ 
itibarile de baylı terakki eösteril-

Beşiktaşta tramvay caddesinde kam ve heyeti meıtmuasına 1 

2145 lira kıymet takdir olunan 2 numaralı ınetrUk mezarlık ar
sası satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. 

Teminatı 161 liradır. İhale günü 3 Kanunuevvel perşembedir. 

PAUL RİCHTER ve sehhar yı1dız VİVİAN G!BSON 
tarafından t<msil edilecektir 

ı,•G-ö•z•K-a•m•a•§•t•rr•ı•cr-T•a•b•l•o•la•r-ı ı'-G•a•y•e·t-Z•e•n•g•i•n-M•ı•.z'"'a•n•s•e·n-ı 
3 ayhğı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 " 1400 .. 

12 .. 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Muddeti eeçen nushalar 10 kuruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriye.te müracaat edilir. 

Gazetemiz iJinlann mu'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Ye§ilköy hava rasat mer 

kezinden aldığımız malu
mata nazara bugün hava 
az bıilıltlu geçecek rüzgar 
lodos esecektir. Dün ta
?yıki nesimi 765 milimetre 
azami sühunet 19, asgari 
10 derece idi. 

Çıkmasan iyi olur! 
Evvelki gün bir dairenin he

yeti fenniye odasından erkan
dan bir zat çıkar!ı:en arkadatı 
önüne geçerek: 

- Nereye gidiyorsun? diye 
SOrtnU§ ... 

- Yemeğe çıkacağım •. Ceva 
bını almıı ve ısrar etmiı: 

- Çıkmasan iyi olur? •• 
- Neden? 
- (Jansen) i dııarıda gör-

düm.. Şimdi gözüne ilişirse it
tihan kaçar .. Ne lüzumu var .. 

Y enibahçeyi şenlendir

miştir. Ve ıon birkaç eünden beri 
Ajans, Avrupa'cla her eünkü hadise
leri pnü eününe matbuata hildir
miye başlamıştır. Bu suretle kendi
sinden beklenilen vanfeyi bihakkin 
ifa etmiye batlamıı demektir. 1 

Matbuat eıı çok ajansla temasta- , 
dır. lstihbaratımn büyük bir kısım 
ajansa bağlıdır. Ajansın noluanmı 
gördüğümüz zaman tenkit etmekte 
hiç tereddüt ~iimiz eibi, te
lıimül ettikçe ve eerelı matbuata ve ı 
gerek efkarı umumiyeye daha nafi 
oldukça, takdir etmek le bir kadir- , 
ıinaslık iktizuıclır. 

Bunun için Muvaffak Beyi son 
muvaffakiyetinden dolayı tebrik e- 1 

der ve bu bayırlı mesaisinin deva
mını temenni eyleriz. 

Lik maçlan 
latanbul Futbol Heyetinden: 

13/ 11/931 tarihinde Taksim Stad 
yomunda icra edilecek Lik maçları: 

ikinci takımlar 1 
Fenerbabçe - Anadolu saat 10,30 

Mkem Adnan Bey. 1 
lst Spor • Vefa 11,45 bi.kem 

Nurı Bey. 
Birinci takımlar: 

F enerbahçe - Anadolu 13 hakem 
Arif Bey. 

lst. Spor - Vefa 14,45 hakem Se
dat Riza Bey. 

Dr. Süleyman Sırrı 
Alemdar Sıhhat Yurdu dahili 

ve narko .. hekimi 

Her türlü d~hill hastalıkları her 
gün Yurtta muayene ve tedavi eder. 

ZAYİ - 928 - 929 senesinde işti 
rak ettiğim muallimlik kursundan 
aldığım 195 numaralı vesikamı uyi 
ettim.Hükmü olmadığını ilan ede
rim. Adana Mi&Mı mektebi muallimi 
Ahmet Faik. 

m ek i ç in tav siye 1 er 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
la şenlenmezse o zaman başka 

Belediye her ne bahasına o- tedbirlerimiz vardır. Onlan 
!ursa olsun Y enibahçeyi şen- ıöyleriz .. Şimdilik bu kadarı ki 
lendirmeğe karar vermiş. Yeni fi gelir zannmdayız. 
bahç.elikr namına kendisine te Sivil tayyareciler 
şekkür ederiz. Bu yüzdendir • d 
ki; belediye şehir ıtadyomunu cemıyetin e 
Y erıibahçede yapıyor... Lakin Sivil tayyarecilerimiz bir ....._ 
bir stadyum inşası oralarım miyet teşkil ettiler. Lakin da· 
§erılendirmeye kafi dei;ildiı·. hil olanların hepsi uçmuş adam 
Biz bu husus için bazı tavsiye- lar değildir. İçlerinde bir tayya 
lertle bulunacağız. reyi yakından tetkik etmemit 

1 - Kereste balini oraya İn· kimseler bile var.. Fakat bu 
şa ettirmeli, bir noksan teşkil etmez, sporla 

2 - Milli sanayi sergi~ini, hiç alakaaı olmayan nder var 
res~amlar cemiyeti sergisini, çi ki; hergün spor yazıaı yazar, 
ı;ek ı.ergisini, hayvan sergisini, aleme akıl verir, o bir Allah 
Ramazanda Beyazıt camiinde vergisidir. Bazı İnsan da hiç 
kurulan sergiyi, lstanbulun bü uçmamış olduğu halde bir uça 
tün kaı·puz sergilerini orada aç rılık vardır .. Sivil tayyarecileri 

1 
brmalı; mizin teıkil ettiği cemiyette de 

3 - Yeni yapılacak tiyatro- böyle hiç uçmam•t ve tayyare
yu Beyoğlu cihetine yapmak cilikle uğraşmamış biriıi var
hamiyetle kabili telif değil- mış •.. Bu zabn ne zaman tayya 
dir. Bwıu da oraya yapmalı, re ile alakadar olduğunu anla-

4 - Konservatuvarı ve all"i mak isteyen saf bir tayyareci 
hamamlan hep orada yapmalı. sonnut: 
Mu$iki öğrenmek ve asri ha. - Beyfendi! zatıaliniz hiç 
mamda kirlerini dökmek ist... •...-tun ? - -,.. U% mu .... 
yenler oraya gitsinler efendim. Pek pitkin ve hazır cevap o-
Allah Allah! lan muhatabı ıu cevabı vermiı: 

5 - Kadıköy halini bir ko- -Şüphesiz! 
!ayını bulup orayı\ naldetmeli.. - Nereden uçtunuz? 

6 - T erkos tirketi belediye - Geçen ıene apartımanın 
ye geçer geçmez gölü Yenibah merdiveninde ayağım kaydı, 
çeye akıtmalı, tamam iki kattan ll§&ğı uçtum. 

Bunlar yapıldıktan sonra bi FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 75 

BAŞI DÖNÜKLER' 
lbra.him NECMi 

Ahmet Nebil bu sözde ade
ta bir tehdit hissetti. Yüzü aap 
ıan kesilmişti. Muhtetem Ni
hat Hamının tavrı delikanlıya 
korku veriyordu. Süheylinm 
yüzaüzlüğü, Muhtetem Nihat 
Hanımın kıskançlığı arasında 
kalan genç, bu en büyük sür
prizin ne olabileceğini için için 
üzüle üzüle dütünüyordu. 

Karşıdan Semiha Nazmi 
Hanımın gözleri Ahmet Nebile 
adeta merhametle bakıyordu. 
Bu eli gözlerin ta içinde: 

- Ne yapayım, ben sana a
cıyorum, amma sözümü dinle
medin ki .• 

Gibi bir mana vardı. Ahmet 
Nebil bunu hissettikçe içi ga
ripsiyor, adeta ağlamak İstiyor 
du. Şeyda Kamille Mukbil Ne
dim kendi aralarında, yan ya
na konuşuyorlar, <::e~:ın sözle
re d!kkat bile el mi; orlardı, Re 

fik Cemalle Nevzat Süreyya 
alaka ile, merakla vaziyeti ta
kip ediyorlardı. Süheyla Hima 
ye tavn alarak Ahmet Nebile 
döndü: 

- Size bu kadar sürprizler 
hazırladığı için Muhteşem Ha 
nıma teşcltkür etsenize, Nebil 
Bey .• 

Süheyla hala kahkahayla 
gülüyordu. Ahmet Nebilin şat 
km tavrına baktı, devam etti: 

- Tabii bunlar hep sizi dü
tünerek bazırlanmıf.. Bu ka
dar diişünüldüğünüze minnet
tar deği-1 misiniz? 

Kapı, ne yapacağmı bilme:
yen Ahmet Nebilin bir kere 
daha imdadına yetişti: Kemal 
Reha Bey, tek gözlüğü gözün 
de, kısa boyunu yükseltmeğe 
çalışarak kı:pıdım girdi ve Meb 
ruke Nııman Han•ma )Ol ver
di: Sarı~ın bukl•,leri daima be-

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postası 

Havanın muhalefetinden 
dolayi geç gelen 

Bülent vAPur<u 
1~ .Tet:- Çarşamba 
nnısam 

günü akşam saat 18 de 
sıüreti kat'iyyede Sirlı:eci 
rıhtımından hareketle (Z<llı. 
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
son, Görele, V akfılı:ebir, 
Trabzon, Siinnen.e ve Rize
ye azimet ve avdet edecek
tir. 

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

TAVlL ZADE Vapurla.; 
AYVALIK POSTASI 

Selamet 
vapuru her 
Perşembe 

günü on yedide Si.ııkeciden ha 
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvalığa a
zimet ve avdet edecektir. 

Keşif bedeli 2480 lira 50 kuruş olan Beyoğlu ıhastanesinin 

tamiri 3 Kanunuevvel perşembe günü ihale edilmek üzere ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Teminatı 321 liradır. 

Keşif bedeli 351 lira 34 kuruş ,olan Anadoluhisarı Toplarö
nü sokağında Fuatpaşa yalısı bahçe duvannın istikamet hattı 
üzere inşası 3 Kanunuevvelde ihale edilmek üzere açık müna
kasaya konmuştur. Teminat 26 buçUk liradır. 

Temizlik işleri kamyon ve arozözleri için lüzumu olan dol
ma lastik pazarlıkla almacaktir. Teninat a'kçesi 220 liradır. 

Pazarbk 14 Teşrinisani 931 cumartesi günü yapılacaktır. 
Teminat akçesi nakden kabul -0lunmaz. Ya Belediyeden ir

saliye kesilmek süretile bankaya yatırılarak oradan alınacak • 
makbuzu ve yahut hüklımetçe muteber tanmmış bankaların : 
birinden getirilecek teminat mektubunu kapalı zarflarda teklif 

1 
mektubunun içerisine koymak ve açı:k müzayede ve münaka
salarda ve pazarlıklarda beraber getirmeık şarttır. Kapalı zarf
larla yapılacak münakasalarda teklif mcıktuplrına işin nev'ine 
göre ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesikası ve şartnamenin 
pullu ve imzalı olarak ıbir nüshası konulmak icap eder. 

Yukarda yazılı işler ha:lclunda şartname ve keşif evrakını 
görmek ve laznngelen malumatı almaık için her gün Levazım 
müdürlüğüne müracaat lazımdır. Kapalı zarfla ihale günü saat 
on beşe kadar daimi encümene tevdi edilmelidir. Pazarlıklara 
girmek için de ilan edilen günde saat on beşe kadar Levaznn 
müdürlüğüne müracaat etmelidir. (3788) 

Darülfünun emanetinden Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de biraderler. Telefon: !st. 
2210. İllihiyat Fakültesi heyeti tedrisiyesi tarafm.dan cumartesi, 

pazartesi ve perşembe günleri saat beşten altıya kadar olmak 

derslere iki taksitte bir lira ikretle talip olanların kaydolun-r ~M~~~~ U=muh .. lifm~=b, ...... ~ .... - .. ~ ..._ ~ii i 0 I m•k ümo İliihiy.< F"'ült~i 1ml=in• mürn<"' •Yl=t,;;;) 

KARADENiZ 
POSTASI 

Erzurum 
11 T. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, Ine 
bolu, Samsun, Ordu, Kirc
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21~1~ 

/stanbul ~ ci ıc. .u~murlu '1-

da: Bir deynin temini zımnında 

mahcuz ve furuhtu mükarrer bir a- 1 

det Kırepdütin dokuma makine çar ' 
kı 17-11-931 tarihine müsadif Salı 
günü saat 12 den 14 de kadar Şişli 
de Operatör RaiI .beyin eokağında 
26, 28 No. lu İpek fahrilı:aunda fu
ruht edile«ği ilin oluıwr. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Tayyare 
1932 
YILBAŞI 

1 
p • • ~ . . - . 

Piyangosu 
Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 .. 400,000 
1 .. 200,000 
1 .. 150,00(' 
1 .. 100,000 
1 .. 40,000 
1 " 30,000 
1 .. 20,000 
1 .. 15,000 

100 tfükalal (1,000) 100,000 
100 " ( .. ) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 
100 " "( .. ) 100,000 

5 /kramiyl (10,000) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
f .. {5,000} 30,000 

1~ .. ~3,000) 45,000 
6( .. <2,000) 120,000 

200 .. :1,000) 200,000 
Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

Perde aralarında: NANDY'S RÖVÜSÜ emsalsiz t ma•a 
meşhur çingeneler ASSO ve JANA. 

Ş 1 K Sinemada 

COŞKUN 
BELDE 

BRİGİTTE HELM 
ve halihazmn Karuso'su 

JEAN KİEPURA 
taraflarından temsil edilen Al
manca söalü aık ve ihtiras filini. 

ŞAFAK 
KEŞiF KOLU 
M A J 1 K 
Sinemasında 

Emsalsiz bir zaferle 
gösteriliyor. 

lstanbul Beşinci icra Memurlu
ğundan: Bcyoğlunda: Ttpebaşında 

Yaverpaşa Hanında 23 No. Mukim 
iken elyevm ikametgihı meçhul A
aım Çatiç efendiye: 

BUGÜN 

Milli Sinemada 
2 sözlü, şarkılı film birden: 

Hayalin Sonu 
Mümessilleri: LİAN HAİD, 
VİLY FÖRST. Sözlü ve şarkı· 

lı büyük operet. 

Vahşiler Geliyor 
Mümessili: TİM Mc COY 

seııli, sözlü ilk sergüzett roma· 
nı.Matineler: 2,30, 5. Suvare 9,30 

Mam'zelle 
Nıtouche 
filminde Celestin FLORİDOR 

dur. Ve 
FLORİDOR CELESTİN' dir 
ve CELESTİN büyük Fransıı 
komiği. 

R A 1 MU dur. 

YARIN AKŞAMDAN itibaren 

Artistik sinemasında 
gösterilecek 

ÇİNGENE 
H 1RS1 

sözlü, şu kılı ve kısmen renk 1ı 
filminde 

Muazzam bir temaşa.,.. Binlerce 
dolar sarfile vücuda getiriler. 
bir operet ... Emsalsiz bir musi
ki-. Yüzlerce dilber dansözler 
ile iki komik BERT WHEE
LER ve ROBERT WOOLSEY 

görünecektir. 

Madam Evredikiye 425 lira borcu 
nuzdan dolayı hapa altına alman e· 
şyanızın paraya çevrilmcı;i hakkın
da tanrim olunan ödeme emri üze
rine ikametgahınızın meçhuliyetine 
ve zabıtaca yapılan tahkikat netice
sinde ikametgabınızın meçhul ol
duğu bildirilmiş olmasına binaen 
tebligat ifa edilememiş ve bir bu
çuk ay müddetle ödeme emrinin ila 
nen tarafınıza tebliği karargir ol
muş bulunduğundan her mucibi 
karar tarihi ilandan itibaren borç 
ve saireye bir itirazınız olduğu tak 
tirde bir aym mururundan itibaren 
ilk ye<li gün içinde kraya tahriren 
veya şifahen 931/4161 No. lu do· 1-------------1 
sy:ıya müracaatla itiraz edilmesi --~ Dr. İhsan Sami -1111!1 
lazım gelip a1tııi taktirde borcun latafilokok aşıaı 
tesviyesi icab eder. Borç tesviye e- stafirokoklardan mütevellit (er· 
dilmediği taktirde gıyabınızda ceb genlik, kan çıbanı, koh\lk altı 

ri muameleye tevessül edikceği ma çıbanı,arpacık}ve bütün cilt has 
lıklarına karşı pek teeirli bir 

1 ;,~m o:mak ve ö:it:m~ emrinin tebliğ 
aşıdır . 

makaıruna kaim olmak üzere ilan 
Divanyolu No. 189 

olunur. 

lstanbul 8 inci icra Memurlu

ğundan: Bir borçtan dolayı mah

cuz ve paraya çevrilmesi mükarrer 

4 adet İran Halı!arı 15-11-931 tari

hine müsadif pazar günü saat 10 

dan 12 ye kadar Uoküdarda müza

yede ile mahallinde satılac:agından 
talip olanların mahallinde buluna
cak memurıuıa müracaatları ilin 
o} un ur. 

Eyüp Sulh Mahkemesinden: 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsi''"'"' 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 
Dr. İHSAN 

Komedi 3 Perde 
Yazan : Fodôr 
Laszlo 

Tercüme E. : H. N • 
Zabitan ı:ecesi. Yakında: Müload 

des Alev. 

Üsküdar Hale Sinemasında: 
ZAYİ - Türkiye İt bankasından 

aldığım 33142/44 numerolıu 3 hi•e 
senedimi kaybettim. yenileri alına
cağından hülrllınkri bJmamı§tır. 

Salih Agih. 

Ma<iam Beatrise ait olup bazı mü
cevherat ve zıymet altunu 15·11-931 
tarihinde pazar günü saat 14 San
dal .Bedesteni.nıdıe müzayedeyile Mtı 

l ıacağı ilan olunur. 

HALASKARI VATAN. Mü
messili: Duğlas Fairiıanks. İ· 
laveten: Yıldırım Ekspres. 

yaz yüzünün etrafında dalgala 
nan Mebruke Numanm üzerin 
de pek zarif yemi bir tuvalet 
vardı. 

- Bonsüvar, hanımefendi
ler, borısüvar, beyefendiler. Ba 
kalım, zevkimi na11l bulacakaı
mz? 

Kemal Reha, "zevkimi,, der 
ken Mebruke Numan Hanımı 
gösteriyordu. Semiha Nazmi 
Hanım hemen anladı: 

- Bu tuvaleti aiz mi intihap 
ettiniz, Kemal Reha Bey? Bra 
vo ! tam Parisli zevki ... 

- He, be, be... Değil mi, 
efendim? 

Hanımlar Mebruke Numan 
Hanımla öpüttüler. Kemal Re
ha hanımlann ellerini öptü, 
beylerin elleri sıktı. Refik Ce
mal Bey ikisine de tanıttınldı. 
Herkes tekra yerine otururken 
Kemal Reha itiraz etti: 

- A ! Bu oldu mu ya, hanı
mefendi? Bendenizin yerim 
Mebruke Numan Hanımefen
dinin yanında değil .. 
Muhteşem Nihat Hanım, a

cı bir kahkaha salverdi : 
- Ziyanı yok, Alafrangada 

kan kocayı yan yana koymaz- ı dı: 
!ar. - Aman, ne uzun itirazlar, 

- Amma biz kan koca deği- canım! 
liz ki.. 

- O da o demek canım • 
- Amma •••• 
- Y oo, itiraz yok. Size bu-

nun acısını çıkartacağız. 
- Nasıl? 
- Y anmıza gayet güzel bir 

hanım koyarak ..• 
Kemal Reha Bey tehalükle 

solundaki tabağın üzerine bak
tı. Birden bire inkisara uğra
yanlara mahsus bir tavırla yü
zünü buruşturdu: 

- Nimet Hanım... .Buldu
nuz, buldunuz da ... 

Muhtetem Nihat gene gül
dü: 

- O değil, o değil. Öbür 
tarafınıza ... 

Kemal Reha Bey bu defa 
da sağına döndü: Tabak boş
tu. 

- Burada kart yok ki ... 
- Evet. Bekleyin .Görecek-

siniz. 
Refik Cemalle Nevzat Sii-· 

reyyanın arasına oturmuş olan 
Mebı-uke N'l:man H. fıkırda-

Muhteşem Nihat Hanım, sö 
zü değiştirmek istemitcesine 
Kemal Reha Beye döndü: 

- Hem, ne itiraz ediyorsu
nuz, sizin Parisli zevkile yaptı 
ğmız çiçek demetini iki gencin 
arasına yerleştirdik. Bu yaptı
ğınız eseri en layıkolanlara tak 
dim etmektir. 

Kemal Reha Bey hiç hoş
nut değildi. 

- O! O! 
Diye itiraz ediyordu. Nevzat 

Süreyya pek memnundu. Da
ha §İmdiden sandalyasuh Meb 
ruke Numana yakla,bnyor, o
n& sokulmağa çalıııyordu. Re
fik Cemal hemen Muhteıem 
Hanıma yaranmak istedi: 

- T evecciihlerinize minnet, 
hanımefendiciğim, ne mültefit 
ne zarifsiniz • 

Bunları açıktan söylerken 
sandalyasını yaklaştırıyor, göz 
!erile de Muhtetem Nihat Ha 
nımın gözlerine kendi üzerine 
çağırıyordu. Sonra ei{ildi, ya
vaşça: 

- Fakat bendeniz masada 
en ziyade refakatiniz terefile 
bahtiyarım. 

Diye fısıldadı . 
Muhte§em Nihat Hanım, 

bu sözden çok hoşlanlDlt ııibi, 
tatlı bir tebessümle eğildi. 
Refik Cemalin sözlerini dinle
mek istennit gibi ona doğru 
yaklattı. Fakat gözleri Refik 
Cemalin bütün kuvvetile ken
disini çekmek istiyen gözleri
ne bakmıyor, Ahmet Nebili 
tarassut ediyordu. 

Sert bir otomobil kornası 
öttü. Kapının önimde bir oto
mobil durmuttu. 

- Hah! Geldiler! 
Semiha Nazmi Hanım, pen 

cereye koıtu: 
- Evet, onlar, Nihat Uha

~i ~y, Ferit Necclet Bey, bi 
zimki .. 

Semiha Nazmi Hanım, elik 
katle bakıyordu: 

A! Reıit Bey yok! 
Mubtetem Nihat Hanım 

hayretle döndü: 
-Yok mu? 
Ahmet Nebille Refik Cema 

lin yürekleri oynamıştı. Sühey 

la, Ahmet Nebile eğilerek: 
- Daha ala ya, canım, Re· 

tit Bey gelmezse sen de bize 
gelinin. 

Diyordu. 
Mukbil Nedim Beyin lr!!!fı• 

na tutulmu9 olan Şeyda Ka • 
mil Bey fırsattan İstifade ile 
kapıya koıtu: 

- Beyefendilerden ıoralım 
bakalım. 

Kapı gürültü ile açıldı. Ya• 
:ncı Zade Nazmi Beyin iri vü 
cudu, zayİf Nihat llbami Bey 
ler küçük yapılı Ferit Necdet 
Beyi tamamile kapıyordu. 

- O 1 Bizi beklemeden ıi.% 
keyfe bqlamıt•ımz, ha! Oh, 
oh, oh! Bütün ııüzellikler de 
burada toplanmıı. Mapllab, 
piliç kümesi .. 

Refik Cemal gülümsedi. 
Mubtetem Nihat Hanıma eği• 
!erek: 

- Mapllab, Yazıcı Zade-
nin cinashğı da vannq. 

Dedi. 
- Ne gibi? 
- Bakınız a, piliç kümesi 

dedi 
(Devamı varJ 



• . ' 

lngiliz parlamentosu açıldı Çocuk düşürten 1 

(Başı 1 inci sahifede) 
tisadl ve mail vahim vaziyet hW
llıetimi pek ziyade meşgul etmek
ledir. H ükllrmtim, beynelmilel ti
Ciıret miktarını eski haline getir
llıek çarelerini bulmak için diğer 
lıükflmetlerle birlikte ve karşılıklı 
fardım zihniyeti dairesinde elinden 
feldiği kadar çalı~cal<trr. 

Hindistan meselesi 
" Hindı'stan meselesile meşgul 

bulunan Yuvarlak Masa konferalJSl 
mesaisine devam etmektedir. Pek 
fakrnda Birmanya murahhaslsrile 
tııüzakereye girişilecektir. Bu iki 
konferansta yapılan ve yapılacak o
lan mükalemelerin muvaffaldyetle 
lleticelenmesi en samimi ve hararet 
li temennimi teşkil etmektedir. 

" Dominyonların mümessille-
ri ne 1930 senesinde verilen va it mil 
<ibince parlamentoya yakında bir 
kanun layıhasi verilecektir. Bu lil
pıha 1926 ve 1930 senelerinde top
lanan konferanslarda yapılan bazı 
beyanatı ve verilen bazı kararları 
kanuni bir neticeye raptetmek , do 
nıiuyonlardaki parlamentoların sa
lahiyetlerini daha sarih bir surette 
tayin etmek ve lngiliz imperator
luğırnu teşkil eden mi//etler camia
sr azası arasında serbest mesai işti- · 
•ak zihniyetini kuvvetlendirmeğe 
matuf bulunmaktad11. 

" Hükflmetim, 1930 senesinde 
toplanacak iken tehir edilıı!J§ olan 
iktisad; konferansın imkan hasıl 
olur olmaz Ottava da toplanması 
hakkında Kanada hilkfımetinden 
bir davet almıştır. Bu davet naz11-
larım tarafından iyi hir surette kar 
§ılanmışt11. Ayni zamanda bu dave
tin havi olduğu teklif en müsait bir 
zihniyet dairesinde ve dominyon/ar 
hükumetlerile her taraf için karşı
lrklı surette faydalı bir anlaşma el
de etmek arzusu ile nazarı itibare a
lrnacakt11. 

Ta sarraf 
" Umum1 intihabat esnasrnda mil 

letim bütçenln tevzini ve tasarruf 
temini maksatlarına müstenit ted .. 
birleri terviç ve iltizam etmiştir. 

Bu tedbirler, memleketimizin kar 
fllaştrğı iktisadi ve mali meseleni:; 
halli için ilk ve esas şartları teşJdI 
etmektedir. Aynı zamanda nazrrla
rım milleti mali istikrarımıza umu
mi içtimadi yeniden ve tamamile te 
sise ve müsait bir ticaret mizanı te
mini için lazım gelen plfinlarıa tan
zimine matuf siyasette devam etme .. 
si için kendisine salahiyet ve ser
best vermeğe davet etmiştir. Naz11 
/arım bu meselelerin hal/i hususun
da bir yardım teşkil edebilecek her 
türlü teklifleri tetkik için kendisi
ne tam bir serbesti verilmesini de 
milletten istemişlerdir. Nazırlarım 
artık bu hususta sarih ve müspet bir 
vekillet almış bulunuyorlar. 

" Mevzuu bahsettiğim nwseleler 
daha şimdiden hükfımetin tarafın
dan etraflı surette tetkik edilmek
tedir. En kısa bir müddet zarfmda 
ve tam zaman.ında l§zrm gelen ka
rarlar alrnacak ve tatbik edilecektir. 
Lüzµm görülecek her türlü kanun-· 
lar parlamentoya tevdi edilecektir. 

M. !11nc Donald'ıan nutku 
LONDRA, 9 (A.A.) - Londra 

Şehremininin dün akşamki ziyafetin 
cfo söylediği nutukta M. Mac Donald 
hi!hnssa şu beyanatta bulurunuştur: 

" Bugünkü hükilmet memleketi
mizde bereket versin ki bir daha 
misli görülmiyecek bir vaziyete kar 
~r koymak için emsalsiz şerait dahi
linde intilıap edilmiş müttahit bir 
teşekkül mahiyetini haiz bulunmak
tadır. 

•· Biz milfl bir hitapta bulunduk, 
milli bir vazife ve velı:~let aldık. 
Bugün milli bir hükflmet teşkil et
miş bulunuyoruz. 

! 1::: Fresele 
" Halli lazım gelen {ki büyük ve 

mühim mesele karşısmdayiz bu me 
seleleri halle azmetmiş olduğumuzu 
gerek mesai arkadaşlarım ve gerek 
~ahsım namına size temin edebili
rim. Bu meselelerden biri milletin 
bütçesini tevazün ettirmesi, diğeri 
de ticaret mizanının düzeltilmesi hu 
susundan ibarettir. 

lktısadi oaziget 
" iktisadi vaziyetimiz her han

gi bir Avrupa hükfımetinin müsta
kir bir iktisadi ve sihai vaziyet esas 
la11nr kurmağa imkan bulacağı za
mandan evvel eski haline getirilme
li ve makul bir şekle konmalıdır. 

'· Almanyanrn bugünkü vaziyeti 
diğer memleketlerinldne nazaran 
daha derin bir surette tetkik edilme 
lidir. Bu hususa bizzat Almanyanın 
da hüsnüniyetle ve el birliğine ça
lışması lazım gelir. Bunun için a
me11 mahiyette ve tahammül edile
bilecek şekilde kat'i itilaflar yapıl
mak icap eder. Ayni zamanda bu 
itilfıflarrn tatbik mevkiine konma
la11 s11asrnda gittikçe artabilecek 
mali ve ticari müşkilat çıkmasrna 
>ebep olmıyacak, beynelmilel ticaret 
eşyası ve hizmetler mübadelesinin 
tabii bir şekil alarak istikrar bulma 
sına mani olmıyacak bir tarzda tan
zim edilnıesi l8zın1 gelir. 

lngiliz parası 
'' /ngiliz parasını kat"i bir esas 

üzerinde müstakir hir vaziyete arı 

Ve alanlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

sağlam bir surette kavuşturacak ve 
onu her günkü muamelelerin ve is
pekilosyondan mütevellit tebeddüie 
rin tesirinden masun tutacak bir ta
kım tedbirler almak niyetinde bulu dir. Biz talebelerimize öğretirken 
nuyoruz. "sıkıt" m maha~iri ~dides.inden ve 

" Memleketimize tea/l{Jk eden pa memlekette açbgı feci te~~elerden 
ra meselesine dünyanrn bu günkü ı ~ıed~. bp namze.tlennın nazarı 
vaziyeti vücut vermiştir. Bu vazi- d~tlerını cel~~er~z • V ~ •ıktın 
yet dilzelinceye kadar bu meseleye bili ."e~. ve bıl~ ı5bbap . ıcra~na 
muvaffakiyetle karşı koymağa im- me• uliyeta kanunıye ve vıcclaniye
lı:iln göremiyoruz." den bahsederek kendilerini ikaz ede-

M. Mak Donald bütün dünyada riz.,, 
Bundan sonra Besim Omer Paşa hüküm sü,ren bugünkü mali buhra-

na sebep olan vak'a/arı hatırlattık beyanatına devRm ederk demiştir ki: 
tan sollra llUtkuna şu suretle devam "- Tıbbi bazı esbap dolayısile ba 
etmiştir. zı kadınlarda hamil kadın için muci-

" Almanyaya açılmış olan kısa va bi tehlike olur. Bu tehlikeyi laakal 
deli krediler hakkındaki itil§frn oahibi salahiyet iki doktor görüp is-

katın lüzumuna tahriri olarak karar 
müddeti 29 Şubatta nihayet bula- verdikten sonra bir müteha11ıs tara-
calı:t1l. O zaman ne yapılacak? Hoo fından ameliye icra edilir. Bir de ge
ver planının tatbik müddeti bittik- be kalmamsı lazım gelen, fakat gebe 
ten sonra ve hatta şimdi bile yapı- kalan ve bu gebelikten kurtulmak 
lacak şeyler hakkında bir anlaşma için bizzat yapalan veya yaptıralan 
elde etmek lazım gelir. iskatlar vardır. Maattessüf kanunun 

. " Bunun için bir an eve/ vakit bu hususta mücrimleri nereye kadar 
kaybetmemek icap eder. Muvakkat, cezadide kıldığını bilmeyen bazı ka
kısmı ve geçici mahiyeti haiz bir dmlar alenen iki veya üç dört defa 
tesviye süreti bulmak bugünkü va- gürtaj yaptırdıklarından bahseder
ziyete bir çare teşkil edemez. Tam ler. işte bu kadınlar cinai fiillerine 
ve daimi bir hal sureti temin etmek vukuftan sonra takip olunurlar. 
lazımdır. Bütün hük{Jmetler bu hu- Buhram iktasarl; cihetile çocuklarr 
susta müsaadetta bulunmalıdırlar. nın adedıni tahdit eylemek fikrile ta 
Çünkü böyle yapılmadığı takdirde saddi olunan iskatlar da bu yolda iı.
eski ve yeni dünyadaki hükDmetle· mil oluyorlar. 
rin hepsi gfiyet ağır bir mesuliyetle Bunu maatteessüf mevkii içtimai
karşılaşmış olacaklardrr. Gelecek ay leri yüksek olanlar da, fıkara 11nıfa 
şiddetli bir frrtına sahasının kena- da yapıyorlar. Yalnız birisi fenni dü 
rrna kadar yaklaşmamız ile muhte- ıürttürür, öteki de ıüpürge çöpü, 
meklir. kaz tüyü sannatık ve saire ile cina-

~ lngiliz hükllmeti vaziyeti heye- yeti irtikap eder. Malik olduğumuz 
ti umumiyesile nazarı tetkiktan ge.. arazinin beher kilometresine ancak 
çirmektedir. Fakat bu gayet mühim 16 • 18 kişi isabet ederken çocuk dü 
meseleyi afaki bir surette tetkik i- ıürmek ve almaktaki fecaatin azame 
çinbir araya gelip toplanmak alaka- ti ve derecsi ölçülemez.,, 
dar hük{Jmetlere, bilhassa Fransa 
ve Almanyaya ait bir iş teşkil eder. G 1 Eğer bu mesele itinalı bir surette ene et IDCSC esi 
göz önünde bulundurulmıyacak o
lursa bütün dünyanın vaziyeti soll 
merhale olarak inhidam ve ihtilal 
neticelerine varacak derecede fena
laşacaktrr. Böyle bir mesuliyeti han 
gi hükümet üzerine alabilir?" 

Gümrük mania/arş, tamirat, harp 
borçları ve emniyet meselelerine de 
temas eden M. Mac DonaM bütün 
milletlere mensup devlet adamları
nın dünyanın atisini istinat ettire
cek sağlam bir temel bulmak için 
bir araya gelerek müzakerede bulun 
malarr lüzumuna kAni olduğunu söy 
!emiş ve demiştir ki: 

" Avrupanın iktisadi bayatını ye
ni şeraite uydurmasına ve diğer a
lakadar milletleri zarara sokmaksı
zın ili edilemiyecek mahiyette mü
kellefiyetlere ve borçlara nihayet 
verilmesine imkan hasıl edecek siya 
sf bir sükıln ve huzur devresine ih
tiyacı vardır. 

" lngiliz hükfımeti M. Laval'in 
Vaşington seyahatını büyük bir 
memnuniyetle karşılamıştrr. 1 ngi
liz hükfınwti bu seyahatı müteakip 
Avrupanın yeniden canlanması için 
en esasl! bir şart olan Fransız - Al
man anlaşmasrnrn husule gelmesini 
de temenni eder. 

"lngiliz hükflmeti tahdidi tes
/ihat Konferansının muvaffakiyeti
ni temin için elinden gelen gayre
ti esirgemiyecektir. 

" Gelecek sene Ottavada toplana· 
cak Dominyonlar Konferansına işti 
rak etmek üzre Kanada hükflmeti ta 
ralrndan yapılan daveti kabul etmek 
tasavvurunda bulunuyoruz.O zama 1 ı 
na kadar M. Thomas muhtelif Do
minyonları ziyaret ederek bazı tet
kikatta bulunacalrtrr.'' 

800 kişi balanda 
LONDRA, 9 (A.A.) - Şehremi

ninin dün akşam verdiği ziyafette 
Hariciye nazırı Sör John Simon söy 
!ediği bir nutukta bilhassa demiıtir 
ki: 

"Büyük ve orta elçilerimizin bu 
son seneler zarfında sadakatle batar 
dıkları vazifeler cihan sulbü ve bey 
nelmilel dostluk mizanlarmda her 
vakitkinden ziyade tesirini hi .. ettir
niigtir.,, 
· Hariciye nazırınıt: nutku 

LONDRA, 9 (A.A.) - Londra 
Jehremininin dün akııam verdiği zi
yafette 800 kadr davetli hazır bulun 
mu§tur. M. Mac Donald ziyafet sa
lonuna girdiği vakit fevkalade hara
retli bir surette alkışlanmı§tır. 

M. Grandi'nin 
Amerika seyahati 

LONDRA, 9 A.A. - Times 
gazetesi M. Grandi'nin Ameri
ka seyababndan baha ile yaz
dığı bir makalede İtalyan mil
letinin bu seyahat dolayısile 
tetkik edilecek meseleler yani 
tahdidi teslihat ve harp borçla 
rı meseleleri hakkın.da kat'i ne
ticeler husulüne intizar etme
mesi li.zım geldiğini kaydetmiş 
tir. 

Tim(;lll yazısına şu suretle 
nihayet vermiştir: 

M. Grandi'nin Washingtonu 
ziyaret etmesi bütün dünyayı 
saran buhranı yenmek için A
merikanın Avru1>a ile birarada 
çalışması hususunda İtalyanın 
uhtesine düşen İştirak vazifesi 
ni ifa etmesi mahiyetini haiz 
bir vak'a teşkil eder. 

(Başı birinci sahifede) 
van borsası komiseri Kadri Be
ye müracaat ettik. Kadri Bey 
diyor ki: 

" - Evvela şunu söylemek 
isterim ki Ali Galip Bey Celep
ler cemiyetinin katibi umumisi 
değildir. Halihazırda Celepler 
cemiyeti tasfiye edilmekte oldu 
ğundan bu iddia da bulunan za
ta hayret etmemek elde değil. 
dir. Borsanın et fiatleriniın yük 
aelmeainde amil olduğu iddiası 
gariptir. Hayvan borsasının 
hayvan alım st.tımından aldığı 
para kanun mucibince yüzde 
dörttür. Yani on lirada dört 
kuruş ... 

Bugünkü hayvan alım ve sa
tımı fiatleri küçük baş hayvan 
larda kilosu 11-18 kurut arasın 
da olduğuna göre vasatisi 15 
kuruş addedilerek ve bir koyun 
65 gelirse kıymeti on lira ka
dar edeceğine göre bu koyun
dan alınacak borsa lesmi ancak 
dört kuruştur. 

Bu et fiatine ne tesir yapar? 
Hayvan borsasının faidelerinı 
ise aynca zikretmeğe ihtiyaç 
görmüyorum. 

Ete fiat konulup konulmama 
sı meseleaine gelince: Ben bi:\y 
le bir şeye ihtiyaç görmüyo
rum. Yalnız bu vadide yapıla
cıık bir çok şeyler vardır. Bil
hassa et nakliye şeraitinin tet
kiki ve nakliye fiatl<"rinin eıM
lı tesbiti bu meyandadır.,, 

Fiatlar niçin muhtelif 
Diğer taraftan etin tehrin 

muhtelif yerlerinde muhtelif fi 
atlarla satılması hakkında ala
kadar bir zat demektedir ki: 

-·Evet et tehrin muhtelif 
mahallerinde yekdiğerini tut
maz fiatlerle satılıyor. Fakat 
acaba düşünülmüş müdür ki 
her yerde satılan et bir değil
dir? 

Mesela Beyoğlu ve civarında 
yalnız dağlıç ve burma kara
man satılır, fakat T opkapıda 
her nevi koyun sürülür. 

Hiç şüphe yok ki her koyu
nun eti bir olmadığı gibi, aynı 
fiate de değildir. 

Otomatik tüfeğin 
mucidi öldü 

HOBOKEN "Belçika" 10 
A.A. - Lewis ismi verilen o
tomatik tüfeğin mucidi lsaac 
Newton Lewis'in ani bir suret
te öldüğü bildirilmiştir. 

Büyük harpte gözlerini 
kaybedenler için 

ROMA, 9 A.A. - Büyük 
harpte gözleri arızaya uğrıyan 
kimselerin çalışmasını ve ha
yatlarını kazanmasını temin i
çin en asri tertibatı lıaiz olarak 
inşa edilmiş olan Enstitünün 
açılış resmi bugün M. Musso
lini tarafından yapılmı trr. 

Meseie daı budak saldı 
(Başı birinci sahifede) ı ci vaziyete, liberal Ywıaniıta-

malii.mat vermektedirler. Bu nm herkese hürriyet bahşeden 
malumata göre, birinci derece- idaresini daima tercih edeceğiz. 
de faal rol oynayan adam, ada- Binaenaleyh adamızın anavata 
dan müebbeden nefyedilen Ki- na ilhakını ilan eder ve bu da
tion piskoposu olmuttur.Bu pis vamızın Allah, adalet ve vic
kopos, kıyam başlamazdan ev- dan huzurunda haklı olduğuna 
vel, Kıbns valisine şu mektubu kani olduğumuzdan hayvani 
göndermiştir: kuvvete karşı sonuna kadar mü 

'·Malumunuzdur ki, bıına mil cadele edeceğiz. 
iet vekilliği sıfat ve salahiyeti- Bu mektubun birer suretini 
ni, sizin yabancı olan hükume- de Mac Donald, Baldwin, Llo
tiniz değil, Lefkara kasabasının yd George ve Henderson'a gön 
müntehipleri tarafından ecnebi deriyorum." 
hükiimetlerin keyfi idarelerine Halka heganname 
karşı kendi hukuklarile adada 
Ywıanlılığm hukukunu müda- Piskopos valiye bu mektubu 
faa için tevcih edilmiştir. Key- gönderdikten sonra halka bir 
fi icraat son zamanlarda o de- de beyanname neşretmiştir. Be 
rece artmıştır ki mecliste ka- yannaınede ezcümle demiştir 
nuni vesait ve yollar ile vazife- ki: 
mi yapamamağa başladım. Bi- Şimdi size hitııv ediyorum. 53 
naenaleyh fevkalkanun vasıta- seneliklngiliz idaresi bize şu ha 
larda, meclis haricinde çalışma kikatleri öğretti: ( 1) Esir olan 
ğa karar verdim. bir millet, dua ile ve zalimlere 

Zatı asaletpenahlarınca ma- yalvarmakla esaretinden kur
lum olduğu üzere Hıristiyan sa tulama;,:. (2). Mektubuu:a veri 
bır ve tahammülünün bile bir len cevap bizim aczimizi istih
sonu vardır. 53 senedir ecnebi- kar ediyor ve başlı başına küs
lerin tahakkümüne katlanıyo- tahlıktır. (3) Her noktadan se 
ruz. Bunlar hissiyatımıza ya- lametimiz milli istiklalimize 
hancı oldukları gibi adanın en bağlıdır. Ve eonebiler ancak u
basit ihtiyaçlarına karşı da bi- mumi veya tahsi menfaatleri i
ganedirler. Bütün bunlara in- çin burada bulunmaktadırlar. 
gilterenin liberal efkarının bir Ve bu da bizim maddi ve mane 
zaman davamızı anlayabileceği vi tereddüdümüze sebep olu
ve hasis müstemlekeci zihniye- yor. 
tine nihayet galebe çalacağı ü
midile katlandık. 

lngilterede hürriyetin ve hak 
kın hakim olduğunu iftiharla 
söylüyorsunuz. Fakat Kıbrısta 
tahakküm ve haksızlık hakim
dir. Fakir Kıbnsın zayıf mena
bii zengin lngilterenin ihtiya
catına sarfediliyor. 

Bu şerait altında esir Kıbrıs 
halkının dini reisi sıfatile vazi 
fem, bir parlamento taslağın
dan ibaret olan meclisin dar 
kadrosu haricine çıkmaktadır. 
Meb'us olarak kerhen Kral Cor 
ca sadakat yemini etmek mec
buriyetinde kalmıştnn Reisi 
ruhani ve milli lider sıfatile 
şimdi tazyik altında bulunan 
tebaalarını itaa~izliğe (insou
mission) davet etmek zaruretin 
deyim. Bundan böyle vazifem, 
adanın her tarafmıı dolaşarak 
gayri meşru memurlara karşı 
gayri kanuni harekette bulun· 
mağı tavsiye etmek olacaktır. 

Asaletmeap! Bu asırda hür
riyete kavuşmak isteyen hiç bir 
millet esir olarak kalamaz. Bi
zimle beraber tam bir ahenk i
çinde yaşayan müslüman vatan 
daşlarımızla beraber biz Kıbrıs 
nüfusunun beşte dördünü teş
kil eden Rum ahali, şimdiki fe-

Bulgar 
Başvekili 
Ankara'da Başvekille 

neler görüşülecek? 
SOFYA 8 - Ankarayı ziya 

ret eden Utra gazetesi baımu-
harriri Tanef'in bir makalesi 
neşredilmektedir. 

Muharrir Türk - Yunan dost 
luğundan bahsettikten soma 
bu dostluğun Türkiyenin Bul
garistana kartı olan dostluk ve 
teveccühüne halel getirmediği
ni kaydetmekte ve Türk devlet 
adamlarının Bulgaristanla Yu
nanistan arasında muallak me
sailin hallinde tavassut edecek 
lerini yazmaktadır. 

M. Tanef Türkiye - Yuna· 
nistan ve Bulgaristan arasında 
kuvvetli bir misak vücut bula
cağından emin bulunmakta ve: 
"ismet Paşa taı·afmdan Bulgar 
başvekilinin An.karaya daveti 
sebebi c!e budur.,, demektedir. 

Bu sebeplerle; yüzümüzü 
milli selametimiz olan yeni 
Bethlehem yıldızına çevirerek, 
daJö ve çetin, fakat bizi selame
te götürecek ancak bir yol oldu 
ğuna kanaat getirmeliyiz. il
hak bayrağının altına topJana
lım ve aydınlığa çıkalım. Hü,·
riyetin ve hakkın müdafii olan 
ve ecnebi zalim tarafından tah 
kir edilen Allah namına, hak
kın sesine itaat edelim. Sina da 
ğından gelen emre itaat ede
lim. 

Hür vatanın müşterek vatan 
daşları, yabancı olan ve bizi ida 
re eden millete ve onrn gayn 
meşru kanunlanna karşı bir ita 
at vazifesile mükellef değiliz. 
O halde keyfi arzulı:•ma kartı 
itaatsizlikte bulunalım. Ve Kıb 
rrsm İşgali ve Kıbnsın hükiime 
ti denilen belanın ref'i için her 
türlü ceht ve gayreti sarfede
lim.,, 

Kıbrıstan sürülenleri 
Gelen haberlere göre Kıbnı 

tan müebbet sürgüne gönderi
lenlerin adedi 500 e yaklaşmış
tır. Kıbrıs metropolitlerini ha
mil olan vapur menfaya miite
veccihen Cebelüttarikten geç
miştir. 

Niçin istifa 
Etti? 
lzmir Belediye Reisi 
istifasını izah ediyor .. 

İzmir Belediye reisi Sezai 
Bey istifa etmiştir. 

Sezai Bey bu iatifasmın se
beplerini lzmir gazetelerine 
şöyle iza'h etmektedir: 

- Belediye reisliğine geldi
ğim zaman 2,100,000 liralık bir 
bütçe bulmuıtum. Sonra bütçe 
1 ,400,000 lira olarak tesbit e
dildi, yani bir milyon eksildi. 

iki milyonluk bir ihtiyacı 
bir milyonla idare etmek çok 
zordu. Bina Kanunu bütçede 
yeniden 200 bin liralık bir açı
ğa sebep oldu. 

Bu açıklar kapatılamıyordu. 
Mecliste münakaşa hararetli 
safhalara girdi. Aza mütema
diyen "İsteriz" diyordu. Bu E
fendiler ne istiyordu? (800) 
bin. l!ralık bir bütçe ile ne yapı
labılır? Parası az olan ailelerde 

k daima kavga çıkar. işte istifa-
Cemİyetİ a vam mın sebebi." 

Pariste toplanıyor Pr. Marchesininin vefah 
PARIS, 9 A.A. - Cemiyeti PADOUE, 10 (A.A.) -Ma 

Maarif vekili , 
Manisaya gitti 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Maarif 

vekili Esat Bey buradaki tetkikleri
ni ikmal ebniştir. Vekil Bey bu tet· 
kik'teıı memnun kalmışlardır. Bu
gün Manioaya hareket etmittir. 

Vekil Beyin beyanatı 
IZMIR, 10 (A.A.) - Maarif ve

kili Esat Bey ıeJırimizden hareket 
ebneden evvel beyanatta bulunaralı: 
demiıtir ki: 

"iki buçuk gün gibi kısa bir müd 
det içinde lzmirin muhtelif mektep 
!erini ve gençlik teıkilabnı gezdim. 
lzmirden pek iyi intibalr ve ati için 
daha yükselme ümit ve kanaatlerile 
aynlıyorum. Gerek lzmir valiai Ka
zım Paşanın ve gerekıe çalışkan mu 
allim arkadaflaraınızın bila iıtiına 
mekteplerimiz hakkındaki pek seme 
reli muavenet ve gayretlerinin ya
kından şahidi olmakla büyük bir if. 
tihar duymaktayım. Talebe çocukla 
rımızrn aldıkları feyiz memleketimi
zin atiyen inkişafı için ümitlerle do 
ludur. Bu arada bilhaosa milli inkı
libımızın ve ciımhuriyet rejiminin 
bütün manalar ve coşkun izlerini 
anlaşılmış ve tatbik edilmekte bulun 
muı olduğunu da görmekle ayrıca 
mübahiyim. 

Maarif oekilinin teftişleri 
IZMIR, 9 A.A. - Maarif Vekili 

Esat Beyefendi şehrimizin mekteple 
rini teftiıe devam etmiş ve mektep
lerin gerek bina ve gerek tedriı va• 
ziyetlerini şayanı memnuniyet bul
muştur. Oğle yemeğini Kılrfıyaka 
Kız muallim mektebinde talebe ile 
birlikte yiyen Vekil Beyfendi yeme
ği müteakip talebe hanımlara Türk 
kadınhğmın yüksek me28yaımdan 
ve kendilerinin mezun olduktan son· 
ra ellerine tevdi edilecek çocuklara 
yalmz bilgi ilim ve fen ve ııan'at sa
hasında değil aynı zamanda ahlak 
ve fazilet, memleket ve millete mu
habbet hislerini telkin hususunda da 
çok büyük gayret ve himmetler gös
tereceklerine emin olduğundan ve 
Türk kadınının tarihimizin terefle 
dolu sahifelerinde pek mumtaz bir 
mevkü bulunduğundan ve bunun is
tiklfil mücadelesinde hatti. harp mey 
daolannda bilfiil iabat ettiklerinden 
bahsederek muvaffakiyetler temen
ni etmiştir. Müşarünileyh talebenin 
alkıılan arasında mektepten aynl
mıştrr. Vekil Beyfendi bundan sonra 

Kadıköy icnı dairesinden: Bir 
borçtan dolayı mal:ı.ouz olan masa 
ve sanclalya ve sairenin 18-11-931 
tarihine tesa.düf eden salı günü 
saat 13 ten 16 ye kadar Kadıköy 

pazar mahallinde satılacağından 

tel.liliye ve ihale pul bedelleri müş 
terisi~ ait olmak üzere talip olan
ların orada buluna<:ak olan memura 
müracaat eylemeleri illin olunur. 

Üsküdar 6 ıncı icra memurluğun. 
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mükarrcr bir a
det Buganm 15-11-931 tarihine mii· 
sadif pazar günü Usküdar Atpaza· 
rmda 9 dan 11 re kadar açık arttır· 
ma süretile satılacağından talip o
fa.nlarm mahalli mezkOrde hazır bu
lundurulacak memura müracaat et
meleri iUn olunur. 

lstanbul Mahkemei Asliye Bir:-.ı. 
ci Ticaret Dairesind~n: Türkiye Sa 
nayi ve Maadin Bankası tarafındar, 
İstanbul.da Sultan Hamamında A
şır Efendi kütüphanesi caddesinde 
Basmacıyan Haru altında 21 numa
rada ve bilfilıara Fincancılırda Yu
sufyan Harunda 26 numarada icra· 
yi ticaret eden Bükrüzade Hacı 

Musa ve mahtumları şirketi aleyhi 
ne S31-413 dosya nümarasile ikame 
olll'1an iflas <lavasından dolayı müd 
deialeyh namına tastir kılman da
vetiye varakası ikametgahı :ıazırı 

m~çhul olduğu cihetle tebliğ edile
memiş ve müddei vekilinin H.U.M. 
K. nununun 14 ün<:U maddesine mu 
vafık görülen talebi veçhile ilanen 
tebligat ifasına karar verilerek mu
hakemenin icrası da 17-12-931 tari
hi~ müsadif çarşamba günü saat 
10 da mük:arrer bulunmuş o1duğun
dan mdddeialeyh vakti m•ıayyende 
gelmediği veya vekil göndermediği 
takdirde hakkında muanıelei giya
;,;, r icra olunacağı iHb olunur. 

muıevi ve ecnebi mekteplerini de 
görmüşlerdir. Yarın Buca orta mek
tebi ve Koşu sahası ile biçki yurtla
rından bazılarını gördükten sonra 
Manisa'ya hareket edeceklerdir. 

Kaza ve 

Sirgortalarnıızı Galataıda Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tüııkiyede bilafasıla icrayi muamele etmekte olan 

ÜNVON 
rmmpanyasma bir kere uğramadan sig-Oita yaptır

mayınız. Teleron: Beyıoğlu 2002. 

---Alpul)u Şeker F ahrikası ._...._ 
Bu sene 

KESME ŞEKERi 
iMALiNE MUVAFFAK OLMUSTUR. 

Bu şeker A vrupa'nm piyasamızdaki ıkesme şekerlerine tama 
mile muadil olduğu halde fiatı Avruparunkinden oldtası yüz 
para ehvendir.Muhterem haklnnız Alpullu ıkesme şekerlerini 

her yerden anyabilirler. ....................................... ~ 
Önümüz.deki 15 Tc§Cinisani Pazar günü l!llat 15.30 te matiru: olarak 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
meşhur piyanist 

HENRY FURLANi 
ve kerimeleri iştirak!le iki piyanoda bir lron9CI verecektir. 

TİYATROSUNDA 
bir kaç temsil ver
mek üzre Sofya Tiya 
trolarının en meşhur 
artistlerden mürek-
kep bir BULGAR 
KOOPERATİF 

OPERET HEYETİ 
şehrimize müvaselet 
edecektir. Heyetin 
başında meşhur pri
madona MADAM 
MİMİ BALKANS-
KA ve Rejisör ST. 
STOİLOFF bulun-

Akvam meclisinin gelecek içti- rot filosof Roberto Ardigo'nun 
maını 16 teşrinisanide Pariste te mizi professeur Giovanni 
yapması resmi surette tesbit e- Marchesini'nin vefat etmit ol- J 

dilmiştir. duğu bildiriliyor. • . 

Yun~nistan1n Bbulga- 1rKALKOLEOL DOKTOR BEYLERE: 
rıstana ceva ı 

- ~ TRJ.KALSIN Fabrik.smııı KALKQLEQL SO~~ A, 9 A.A. - (l~al~~n "' - -/T.r-.. \ ı::a io10latı ':'!on • 
muhabın ma~susumuz bıldın- I ~ ;ı;. (Vitamin A. B. D. 1ı Balıkyagı hulasası) 
yol'). ~aşvekı~. ~· M?~chanoff ı:ıı:: Z Her mev,.imde ve her ?'aşta mideyi yormadan 
Yunanıstan hukumetmın ceva- Q Fi RAŞİTİZM ve ZAAFIYETİ UMUMİYEDE 
bım dün aldığmı ve tetkik ey- ı:P 
lemP.kte olduğunu söylemiştir. 

Balıkyağı yerine kullanılır. Kokusuzdur. 



20,000 adet 
Müflon ile Emoermeabilize 

Gabardin Pardesü 
Gelmiştir. 

Galata'da Karaköy'de Börekçi fırını ittisa•'.nde büyük mahallebicinin üstünde 'cain me~hur 

• 

Bürü Elbise Fabrikasında 
231 

/2 Liraya Satıimağa Başlanmıştır. 
Erkek, Kadın ve Cocuklara Mahsus 

Kostüm, al o ve 
Mu·şambala ın 

• 
Müntahap çeşitlerinden mürekkep büyük bir stok kat ryyen 

rekabet 'kabul etmez fiatlarla satılmaktadır . 

IFDlf~©ıtt©ın n~tüif©ı<dl~ IE:<dlünü~ 

Muhterem lstanbul halkına -
Yalova Millet ve Baltacı çiftliklerinin 

satış mağazaları .pek yakında açılıyor. 

Pangalti Halaskargazi caddesi No 171 de açılacak olan birinci satış 
mağazasında: 

(bir ve yarını litrelik şişelerde) 

Pastörize edilmiş halis inek sütü 
inek sütünden mamul nefis tereyağı 
Ankara Orman çiftliğinin leziz kaşar 
peynirleri 
Günlük ve taze yumurtalar 

ve çiftliğin diğer mahsulatını bulacaksınız. Flatlar rekabet kabuJ etmi 
ve<:<!k derecede ehven olacaktır. Mahsulatımrzın mazhar olacağı rağbet 
~azarı dikkate alınarak SÜT için şimdiden abone kaydına başlanmıştır 

Edirne Erkek Muallim 
mektebinden: 

1 
Istanbul Deniz Levazımı 

1Satın alma kom·syonun
dan: 

Kilo Saat 

Istanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonun
dan: 
Kilo 

46322 Ekmek: Açık münakasası: 19 - 2.Teş.931 Perşembe günü 13,5 da 45000 Yaş sebze açrk münakasası: 22 - 2.Teş. 931 Pazar günü 
11401 Sığır eti) saat 10,5 da. 

) Kapalı münakasası: 21 2. Teş.931 Cumartesi günü 13,5, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yuıkarıda miktarı yazılı muh 
2264 Kuzu eti) telif cins yaş sebze hizasındaki tarihte açrk münakasası icra 

11000 Yaş sebze: açık münakasası: 22 2.Teş. 931 Pazar günü 13,5 olunacağından şartnamesini görmek için her gün ve venneğe 
9000 Süt açık münaka<ıası: 23 2.Teş.931 Pazartesi günü 10,5 da talip olacakların münakasa gün ve saatinde muvakkat temi-

Deniz Harp Mektebi ve Lisesi Taleıbe ve Efradırun ihtiya- natlarile birlikte Kasnnpa§ada Deniz Levazımı Satın Alma Ko 
cı ola!! yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşenin hiza- · misyonuna müracaatla['!. (3434). 
larındaki tarihlerde açık ve ıkapalı münakasaları icra oluna 

cağından şartnamelerini görme'lc için her gün ve venneğe talip_ Dr. HORHORUNI• ·ı;akNk~oi.~o4;.l~m 
olacakların hizatarındaki münakasa gün ve saatlerinde mu 1 
vakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Sa- ı 

Cilt ve emrazı zührevi ı-e tedavihanesi. Her gün sabahtan akşama kadar. 
tın Alına komisyonuna müracaatları. (3436). ------------------------

1 _ Erkek Lisesile, Erkek. Muallim Meıktebi arasında ya- ----- Doktor ALİ VAHİT -411----ıı 
pılacak «19785» liralrk bedeli keşifli laboratuvar binası inşaatı y 

1 
L D 

1 
z lstanbul Adliye Levazımından 

yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Proje ve şartnamesi mektepte mevcuttur. 

2 - · ihale 19-11-931 perşembe günü saat 14 te hükfunette ç o c u K u N u 
dairei mahsusunda icra edilecektir. 1 

3 - Talipler, diplomalı mimar veya mühendis, yahut diplo-
1 

Çok besler. Çünkü madent maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur.Meme-
malı mimar veya mühendis işe memur edecek müteahhitler deki çocukJ.ar için yeğane bir gidadır. İçin<kki tarifeyi dikkatle' 
olabilir. Bu takdirde müteahhit istihdam edeceği mimar veya okuyunuz. 

mühendis için metkep idaresine Noterlikten müsaddak bir 1 ~~-~~~D~epo~~su~: ,!H:!a~s!:an~~ec~za~d:!:e~p~o~s~u~d~u~r!:;•~---~ 
teahhütname verecektir. · 

İstanbul Umumi hapishane ve tevkifhanesile Üsküdar ha
' pishanesi için muktazi 50000 kilo mangal kömiirii münakasaya 
vazedilmiştir. Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Leva
znn dairesine ve taliplerin de 26 Teşrinisani 931 tarıihine mü

' sadif Perşembe giinü saat 15 te Defterdarlı:kta müteşe'kıkil ko
misyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. t3724). 

Jandarma Satınalma Komisyonu 
Riyasetinden: 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

3. K. O. ve birinci fnıka 
tiyacr için zeytin yağı ale 
münakasa ile satın alınacaktı 
İhalesi 19-11-931 tarih perşe · 
be günü 14,5 da 3 K. O. Sat 
Alma komisyonunda yapıl• 

caıktır. Taliplerin şartname) 

almak ve ihaleye iştiraık etme 
üzere yevmi muayyende lı 

misyonumuza müracaatları. 
(498) (3497 

3. K. O. ve birinci fırka Jıl 

taatı ihtiyacı için soğan ale~ 

münakasa ile satın almacaıktıl 
İhalesi 19-11-931 tarih perşeı' 
be günü saat 14 te 3. K. O. S 
tm Alma komisyonunda yat'1 

lacaktır. Taliplerin şartııı 

meyi almak üzere her gün ~ 
ihaleye iştirak etmek üzere d 
yevmi muayyende .lromisyoı:ı 
muza müracaatları. (500) 
(3499). 

' lllf&RO ~ .m... ApoUo ,. ..it dtlı "'-' \ , ~ 
Mc.alı:Uın•ı Dllayeo h ..,-nı HJ-
Nl llOça• m••ln• .. , .. ınc:• ._..., 
..._.. 1-' Hı 'l"'kllı CNar 

~.::..-~ 4-Talipler müzayede ve münakasa kanunundaki ahkamı- Istanbul Denı·z Levazımı 
na tevfikan kapalı zarflarını ihale günü içine ehliyeti fenniye 

ve yaptıkları bu nevi işlere ait vesikalarını ve teminat mektup s ı k ' 
veıa makıbuzlarını koyarak imza mukabilinde komisyona tev- atın a ma omisyonun
di edeceklerdir. (3677). 

U-..A-~~ $ 
lkır' . • ..., ~ ........ 1 ... 

lt'·cbel 0 s'''t 

Jandarma ihtiyacı için 164 kalem eczay'i trbblye kapah 
zad usulile müna'kasıcya konulmuştur. Münakasa 26-11-931 
perşembe günü saat 14 te Jandarma •umum kumandanlığı le- 1 
vazmı müdiriyetinde yapılacaktır. Taliplerin şartname için ~----------

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisvonun
dan· 

' 23000 metre efrat elbiseliği keten kirpas: Kapalı zarfla müna
kasası: 26-11-931 perşembe günü saat 10,5 da. 

Yukarda miktarı yazıh kumaşın hizasındaki gün ve tıaatte 
kapalı zarf usulü ile münakasası icra olunacağından şartname
sini ögrmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin müna
kasa gün ve saatinde Kasımpaşada Deniz Levazımı Satınalma 
Komısyonuna muracaatlarr. (3580). 

dan: Ankarada Jandarma umum kumandanlığı başheddmliğine ve 
İstanbukla Jatıdaıma satınalrna komisyonuna müracaatları. 

Kilo 

257678 Ekmek: apalı zarfa münakasası: 19-2.Teş. 931 Per 

şembe günü saat ıo,s da: Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
41040 Sığır eti: Kapalı zarlla münakasası : 21-2.Teş.931 Cu '----------------------

martesi günü saat 10,5 da. Haydarpaşa ve civaı:ında mUkim demiryolları memurin ve 
1040 Kuzu eti: Kapalı zarfla münakasası: 21 - 2.Teş. 931 Cu- müstaJhdemininin muayene ve tedavileri zımnında her gün gi-

martesi günü saat 10,5 de<:elk doktorlar için bir sene müddetle ve aleni münakasa ile 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı sür'at ve matlilp salabeti haiz bir otomdbil kiralanacaktır. 

yazılı mevaddr iaşenin hizailarındaki tarihlerde kapalı zarfla Bu işe talip olacak otomabil sahiplerinin İşletme Müfettiş
münakasaları icra olunacağından şartnamelerini görmek için liği ık.aleminden 15 kuruşluk pul ilsak etmek suretile tedarik 
her gün ve vermeğe talip olacakların hizalarındaki münakasa edecekleri şa'l'tnameyi okuyarak 15 Teşrinisani pazar günü 
gün ve saatlerinde muvakkat teminatlarile .bidikte Kasmııpa-- ısaat 15 te Haydarpaşada icra ·edilecek müna!kıa:saya yüz lira 
şada Deniz Levazımı Satın Alma Komisyonuna müracaatları temfoat akçesini hamil oldukları halıde iştiraıkleri ilan olunur_ 

(3435) (3783). 

Basur memelerine 
BASURAL 

Basur memelerinin kat'i 
ilacıdır 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedı' 

vlhanesi. Karaköy, büyük mahall•~i 
ci yanında 34. 

ZAYİ - 3130 numerolu ~j/I 
yük aralbamm p!akasmı zayi etti<ti: 
Kaydımı terkin ediyorum ve hüJ<ı111 
yoktur. Ü<ıkiidar At Pazarında Gıl~ 
baz Hasan Halil. 


