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Nutkun 
Ana hatları 

' 'ANKARA 1 Telefonla (Baş 
' ırıuharririmizden) - Reiıicüm 
hur Hazretleri Büyük Millet 
Meclisinde senelik nutku irat 
etti. Bu nutuk diğer emsali gi
bi vuzuh ve kat'iyetin nefis bir 
emeğidir. Bu seneki nutukta ha 
tiz bir hususiyet var. O da ruhu 
ııu ana hattını memleketin ma 
li ~e iktısadi meselesinin teşkil 
etmesidir. 

Her memlekette hükumet 
"e devlet mekanizmasının faali 
Yet mihveri o memleketin iktı
ıadi ve mali mevzularıdır. En 
ıağlam dahili ve harici politika 
~alnız sağlam bir maliye ve ik
bsat politikası üzerinde yürüye 
bilir. Türkiye bu dakikayı yeni 
değil daha evvel görmüş ve tat 
hik etmiştir. Büyük Reis aynı 
Yolda daha yüksek bir dikkat 
•e hassasiyetle devam edeceği
llıizi teyit etmektedir. 

lkbsadi buhran bütün dünıya 
ta şamil bir musibet oldu •••• 
lier memleket buhranı karşıla 
llıak için fevkalade tedbirler al 
dı. Bu tedbirlerin belli başlısı 
•ergileri arttırmak halka yeni 
ltıükellefiyetler yiikletmektir. 
l'ürkiye böyle bir tedbir alma
dı. Bilakis bazı vergileri azalt
llıak yolunu tuttu. Gazi Hazret 
leri nutkunda bu noktayı bilhas 
•a tebarüz ettiriyor. llaveve lü 

1 

~ yok ki, hükiimetin bu kara 
tında herhangi politika mülaha 
tası hakim olmuş değildir. Esa 
len vasıta ve imkan bulunduk
ça halkın ızbrabını azaltacak 
her tedbiri almak cümhuriıyet 
İdaresinin sarsılmaz bir şian
dır. 

Şunu da unutmamalı ki bü
tün milletler gibi biz de fevka
lade müstesna bir devir içinde 
Yaşıyoruz. Milletlerin az veya 

• Çok ıztırap çekmeleri değil öl
llıeleri veY.a yaşamaları mevzuu 
bahistir. Böyle ttıühim ve haya 
ti anlarda zaruri görülen feda
karlıkların ölçüsünün hesabı ol 

t• llıaz. Asıl olan milletin yaşama 
. '' ve yaşatılmasıdır. Türk mil

leti birkaç sene evvel daha ağır 
bir hayat ve memat imtihanı 
~eçirdi. Bu imtihanını muvaf-

lı 1akıyetle geçiren milletin yeni 
tecrübede de aynı muvaffakı
leti göstereceğine şüphe yok
tur. Zaten Büyük Reisin işaret 

• ~ııyurduğu gibi Türk milleti bu 
1trıtihanda hayatiyeti, faaliyeti, 
lımaatkarlığı ve fedakarlığı i
le takdire layik bir kudret gös 
lennektedir. Eğer Türk vatanı 

• ~~ın hayat ve istiklali için y~i. 
edakarlıklar icap ediyorsa 

• türk milleti bunlan da meta-
• letle karşılamayı bilecektir. Re 

i"icümhur Hazretleri Türk mil 
: ~tini temsildeki en yüksek sala 
'. lıiyeti ile bu hakikati şöyle ifa
ı de ediyor: 
i "- Milletin beynelmilel buh 

ana kartı yüksek varlığının e
lla)arını masun bulundurmak 
şlıca gayemizdir. Bu uğurda 
"lletimize has olan azinı ve fe 
karlığı icap ederse en yüksek 
ecede tecelli ettirmek kat'i 

.. rarımızdır .,, 
içinde bulunduğumuz müşkü 

't aru:ak çetin bir mücadele i
y;enilir. Bu mücadelenin kah 
manları yalnız hükiimet 'ma
izmasında çalışanlar değil-

ir. Bütün vatandaşların da bu 
tin mücadelede vazifeleri var 

ır. Büyük Gazi halin icaplan
uyan tedbirleri sayarken her 

se bu vazifelerini de habrlat 
L aktadır. Muvaffakıyetin sırn 

~
''ilan kuvvetindedir. Her vatan 

ş kendi nefsine ve devletin 
dretine tam bir iman ile İnan 

• ~11hdır. Y alr.ız hükumet işlerin 
değil, hususi hayatımızda 

' il tasarruf ve iktısada azami 
• recede itina etmek lazımdır. 

Şu da var ki dahili ve harici 
İl'asetimizde tam bir istikrar 

. evcuttur. lktısadi ve mali po
ıı ,tikamızda da herhangi bir te-

r ile sarsılmayan salim bir ka-
• r ve intizam var. Bu vaziyet 

ııvaffakıyetin en esaslı unsur 
hdır. Eğer her Türk vatanda 
kendi nefsine,milli havattaki 

Hz. 
eden 

dahili 
• 

vecız 

Bügük millet meclisi dün açıldı. 
edilmiş olan 

Resmimiz meclis 
bir intibadır 

salonunda te.~bit 

Gazi Hz. nin n.utuklarından 
" Beynelmilel alemde her devletle iyi münasebatta 
bulunmakta, müsbet semereler elde etmekteyiz,, 

" Nefsimize ve millet kud· 
retlerine itimat, hükumette 
ve siyasette istikrar, tasar
rufta ve fedakirhkta sarsıl· 

maz bir karar, devlatin da· 
hil ve hariçte emniyet ve 
sükunete mazhariyeti; halin 
başlıca tedbirleridir,, 

l 
larak mahsustur. Memleket efkarın
da sükuneti ve idarede istikrarı te
min eden tedbirleriniz de tizkira 
şayandır. 

itimat ve huzur 
Dahili siyasette husule getirdiği

niz itimat ve huzur vatanda!"'" fe
yizli mesailetinde müsterih ve mut
main kılmıştır. Cümhuriyet kanunla 
rının ve cümhuriyet kuvvetlerinin 
kıymet ve itibarı memleket için esas 
mesnet ve müeyyide olduğu bir da
ha sabit olmuştur. 

Çetin bir imtihan 

Reisicümhur Hazretleri iradı nutkederle,ken 

Muhterem arkadaşlarını; içinde 
bulunduğumuz senemali ve iktııadi 
umumi buhrana karşı milletlerin çe
tin bir imtihan geçinnekte olmalari
le hususi dikkati caliptir. Bu imti
handa Türk milleti, hayatiyeti, faa
liyeti, kanaatkarlığı ve fedakarlığı 
ile takdire layık bir kudret göster
mektedir. Gelecek sene de beynel
milel buhranın devamına hazırlıklı 
bulunmak vazifesi karşısındayız. Ma 
li ve iktısadi vaziyeti yakından ta
kip ederek tedbirleri yakınılan itti
haz etmek en mühim işimiz olacak
tır. Çetin imtihanlara muvaffakıyet
le mukabele eden, milli paranın kud 
retini ve milletin beynelmilel buhra
na karşı yüksek varlığının esaslar<m 
ma.un bulundunnak başlıca gaye
mizdir. Bu uğurda milletimize has 
olan azim ve fcdakirlığı İcap ederse, 
en yüksek dereclerde tecelli ettir
mek kat'i kararımızdır. Nefsimize 
ve millet kudretlerine itiınat hükü
mette ve siyasette istikrarı tas.arnıf 
ta ve fedakarlıkta sarsılmaz bir ka
rar, devletin dahil ve hariçte emni
yet ve sükunete mazhariyeti, halin 

eserlerin memleketin umumi haya
tında faideli tesirleri sabittir. 

Vergiler 
Cihanşümul buhranın tesirlerine kar 
şı her yerde yeni vergilerle tedbir 
aranırken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bilakis bazı vergileri indir
mek gibi fevlıalade cesurane bir ha
reket ihtiyar etti. Vatandaş hayatın 

\ ela tedbirlerinizin tesirleri hayırlı o- (Devamı 5 inci sahifede) 

Reis velr.ılliklerine tekrar intihap 1 
olunan Hasan (Trabzon), Vasıf 

(lzmir) Beyler .• 

ANKARA, 1 (A.A.) - Dördün
cü Büyük Millet Meclisinin ilk içti
ma senesi bugün saat 14 te reis ve
kili Trabzon meb'usu Hasan Beyin 
riyasetinde açılmıştır. Yoklama ya
pıldıktan sonra Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleri alkışlar 
arasında kürsüye gelerek atideki nut 
ku irat buyurmuşlardır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
muhterem azası; 

Dördüncü Büyük Millet Meclisi
nin ilk içtima senesini açmakla mü .. 
bahiyim. Muhterem azayı hürmetle, 
muhabbetle selamlarım. Yeni intiha· 
bı müteakıp yüksek Meclisin fevka
lade içtimaıncla vücude getirdiğiniz 

-··································· ... ·····-······-
kudrete, devleti idare edenlerin 
kudret ve ı<abiliyetine İl'. anır ve 
onlara uyarsa çok müşkül gö
rünen bu mücadeleden muzaf
fer olarak çıkmaya hiç bir mani 
kalmaz. 

Siirt M eb'usu 

MAHMUT 

M. Litvinof cenapları Topane rıhtımmda teşyi ediliyorlar .• 

M. Litvinof Ege vapuru ile 
Tirgeste'ge hareket etti .. 

ı Yazısı 5 inci ııahifemizd11 

' ı 

Sahip ve .üaşmuharrJri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umunıi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 
• 

harici 
ir nutuk 

• a ~eti i 
irat ettiler 

Yeni 
Tahtelbahir/er 
Dumlupınar ve Sakar 

ya İtalya'dan 
hareket ettiler .• 
POLA, 1 A.A. - Monfal 

kone tezgahlarında inşa eli/ip 
tecrübeleri yapılmak ve nok
san kısımları ikmal edilmek ü~ 
z~e bir müddetten beri burada 
bulunan Dumlupınar ve Sakar
ya tahtelbahir/eri bugün Tür
kiyeye hareket etmişlerdir. Tez 
gah müdürleri bu münasebet-

ı Zeki ilk ve son golümüzü atryor .• 

le bir ziyafet vermişlerdir. Bu 
ziyafette Türkiynin Roma bah
ri ateşesi Ömer Kazım, Türk 
bahriye komisyonu reisi Şev~ 
ket Beylerle bu iki tahtelbahi
rin süvarileri ve bazı rical ha
zır bı:lunmuşlardrr. Tezgah 
müdürü Türkiyeyi selamlamrş 

1 Yunan muhtel iti: 1 
1 
Türk muhteiiti: 1 

I Gene beraberlik ve şeref sayımızı 
Zeki tek başına yaptı 

ve Gazi Mustafa Kemal Haz- Dün hava bir az soğuk ol-
retlerini methüsena eylemiştir. makla beraber çok iyi idi. Cu-

Şevket Bey, tezgah mühen- ma günkü havadan yılan futbol 
dis ve işcilerini Türk bahriyesi meraklılarmm dün yüzü gülü-
ne iki güzel gemi ilave ettiren yordu. Herkesin yüzünde artık 
fenri gayretlerinden dolayı teb bugün muhakkak kazanacaği-
rik etmiş ve ftalya Kralı ile 

1 
mız okunuyordu. Maalesef bu 

M. 111ussolini şerefine içerek ' ümit dün maçtan sonra suya 
Türkiye ve ltalya arasındaki düştü. 

dostluğun gitgide daha srkJaş- Tam üçte Yunan oyuncuları 
masr i~in temenniyatta bulu- sahaya çıktı ve alkışlandılar. 

._m-uş_t_u_r·----------ll Eh artık sıra bizimkilerde her· 
kes onları da alkışlamağa ha
zır .••. Fakat ... Altı dakika oldu
ğu halde takım meydanda yok. 
15 dakika oldu yoklar ... Yunan 
lı oyuncular soğuktan mütees
sir olmağa başla:lılar. İçeriden 
paltolar geldi oyunculal' giy
diler, yirmi dakika oldu gene 
yoklar; artık herkes biribiı-ine 
bakıyor ... ne söyleyeceğini b"I· 
nıiyor ..• Bu hale kızmak mı 
gülmek mı lazım? 

Mütehassıs 
Meselesi 
Darülfünun Emini son 
neşriyata cevap veriyor 

Nihayet bizimkiler tam am
ma tam 25 dakika sonra önde 
Ulvi olarak çıktılar. Mutat ve 

Dünkü maçta Türk futbolculuğtı

,,un şerefini kurtaran Zeki g<> 
Jümüzü atmak için topu kaparken_ 

malum merasim yapıldı •.• bizinı 
takım şöyle idi: 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Evvelki günkü Son Posta gazete
si Darülfünunda yapılacak teşkilat 

için lsviçreden getirilecek mütehas
sısın edebiyat müde1Tisleri tarafın. 
dan istenmediğini, hukukçuların bu 
mütehassısı istediklerini yazıyordu. 
Dün bu hususta kendisine müracaat 
ettiğimiz Darülfünun emini Muam
mer Raşit Bey bize dedi ki: "- Son 1 

Posta gazetesinin Darülfünun teşki
latı hakkındaki neriyabnı gördüm. 
Bu gibi mlitalealara hayret ettiın. 
Darülfünun teşkilatı için icap eden 
tedabire tevessül etmek hususu ka
nunda hükumete tevdi olunmuştur. 
Bundan dolayıdır ki, Darülfünun 
profesörleri teşkilatımn ve tekamül 
programımn ihzarını hükumetten 
beklemekte ve her ne suretle olursa 
olsun müdahaleyi tazammun ede
cek en küçük bir hareketten de te
vakki eylemektedirler. Bern darülfü 
nunu rektörünün getirileceği havadi 
sini gazetelerden öğrendim. Derecei 
vüsnkunu tayin edemem. Ancak bil
diğim bir §ey varsa e ela bu zatın 
hukukçu olmayıp tıpçı olmasıdır. Bu 
hale göre, hukukçulara hocalık etti
ği havadiıinin ne kadar aıılsız oldu
ğu zahirdir. Hele bu gibi ifadelerin 
Edebiyat fakültesi müderrislerinden 
birine atfedilmesi aynı derecede a
sılsızdır. Darülfünun profesörlerini 
hali muarazada gösteren ve alelhu
sus bunlara pek mani.sız sözler İsnat 
eyleyen bu satırlar için diyeceğim 
bir söz vardır: "Hak ve hakikate 
hizmet etmek isteyen herhangi bir 
gazeteci arkadaşa teveccüh eden va
zife İşi salfilı.iyettar mercilerden tab 
kik ederek hakikati beyan eylemek
tir.,, Filhakika bu sözleri söylemiş 
bir edebiyat müderrisi varsa gazete
nin onu ismile ortaya koymasını hak 
ve hakikat namına talep ederim.,, 

Matbuat sergisinin küşat resminden bir intiba .• 

Telefon 
NumaralarJmız 

Otomatik telefon müna
sebetile gazetemizin numa
raları da değişmİ§tİr. Yeni 
numaralarımız §un/ardır: 

24310 
24318 
24319 

Matbuat sergisi dün 
merasimle açıldı 

1 

Yüz sene içinde Türk matbuatı
nın geçirdiği 

bütün sahneler burada canlanıyor 

Sergide Hakkı Tarık B. bir nutuk söyledi 
Türk gazeteciliğinin 100 üncü j istihaleleri hülasa eden bir nutulı 

yıldönümü münaaebetile Matbuat söylemiş ve hazırun tarafından şid
cemiyeti tarafından tertip edilen aer detle ıılkışlanmıştrr, Hakkı Tarık B. 
gi dün saat 14 te Galatasaray kon· ezcümle demiştir ki: 
ferana salonunda açılmıştır. Gazete
cilik ileminin tanmmıı simalarından 
birçok zevat, sergiye gelmiılerdi. 
Matbuat cemiyeti reiıi Hakkı Tarık 
Bey davetlilere hitaben 100 sene zar 
fmcla matbuatımızın geçirdiği büyük 

Hakkı Tarik Be.r İl nutku 
" Takvimi Vekayi bugünkü Res

mi gazetenin anası, T ercümam Ah
val bütün milli cümhuriyet matbua

(Devamı 5 inci sahifede) 



-----.-

( Hatlratımla batbaşa 1 
(lntitar etmemit kıoa .özler) 

Saraydan bir kaç hahra 
Sultan Reşat _saraydaki kadınları 

ötekine berikine 
niçin tezviç eder; dururdu? 

.. nıltan Reşat zamanında, 
ilk defa olarak barem bahçe
sinde kadınlara temaşa ettiri
len sinema, yüzlerce kadınlar· 
dan mürekkep amiz bir kütle
nin hayret ve memnuniyetten 
mütebasail en neş'eli bir gece
s;ni teşkil etmişti-

Sultan Reşadm dört hare
mi, birkaç tane de (İkbal) İı 
vardı. 

Haremleri beher gece, nö
betle onu beklerler, gece hiz
metinde bulunurlardı. Her ka 
dın , kendi nöbetinin icabatma, 
y ani hizmetine ve hususiyeti
ne razı olurdu. 

Padişahlar nezdinde (ik
bal) ler, ekseriyetle kadın e
fendilerden daha fazla nafiz o 
lurlardı •• 

Sultan Reşat, tarihi vefa
tından evvel, çok aenelerden
beri kadınlarla, güzel ikballer 
le temas ve muhabbetten tıb
ben uzak bulundurulmuştu. 
Bünyesinde mevcut olan arıza 
lar, bilhasaa kalp hastalığı gi 
bi esaslı sebeplerle, onu bu 
gibi heyecanlı zevklerden, eğ
lencelerden mahrum bırakmıt· 
lardı .. 

Onun içindir ki, genç ve 
güzel cariyelerini, ahu bakıth 
nedimelerini, sazdan ve söz
den anlıyan füsunkar ikballeri 
ni, hariçte veya dahilde ken
disinin itimat ettiği kimselere 
tenkih ederek saraydan çırak 
ç~cartmayı kendisine bir nevi 
zevk edinmitti ! 

O derecede ki, mabeyne 
bekar girenler, kısa bir müd
det sonra evli olurlardı .. 

Genç ve bekar olarak hemen 
hemen sarayda benden başka 
kimse kalmamış gibi idi. . 

(İkbal) liğe namzet, gayet 
güzel bir cariyesini bana ver· 
mek için el altından gönderdi 
ği haberlere karşı lakayt kal 
m:\klığım üzerine , bu arzusu
nu bizzat izhara vesileler ara
mağa başlamış idi .• 

Bir gün bendegamndan bir 
zatın, akşam yemeğine davet 
edilmiıştim. O zatın hanesi Se 
ren.cebey mahallesinde idi. 

Davetli veya davetsiz, şim 
diye kadar biç bir vesile ile 
bu zatın hanesine gitmediğim 
halde, o akşamki davetine hiç 
bir sebep ve mana verememiş
tim. 

Halbuki bu davetin kendili
ğinden olmadığı o gece anlaşıl 
mıştı •• 

Sultan Retat; bu aevimli, 
kıymetli (Gözde) ıini, itimat 
ettiği o bendeııinin evinde ba
na göstertmek, beğendirmek, 
ve sonra da verdirmek İçin, 
onun tertibile yapılmış hususi 
bir ziyafet idi. 

O gece bu kız, kahve getir 
mek, misafire ikram etmek gi 
bi vesilelerle, o akşam lıep ara 
mızda bulunmuş, ve sahibi ba 
ne olan kapı yoldaşımız da o 
gece, bu işe benim fikrimi ha
zırlamak için bir haylı yorul 
muş idi. 

Bu (Gözde), filhakika pek 
genç, emsalsiz derecede güzel 
ici. Fakat o sıralarda ailece 
bazı sebeplerden dolayı henüz 
izdivaca karar vermemiş oldu
ğum için işi uyuşturmak, unut 
turmak istedim. 

Bu defa da, küçük bir vesi 

Yazan: iZZET ZIYA 
leden istifade eden Sultan Re
ıat, bizzat teklifatile ısrar e
dince, bu ihtimali daha evvel
den düşünerek, hazırladığım 
hileli bir niıan yüzüğünü ( ?) 
kendisine göstermek, ve bir
kaç aydanberi saray haricinde 
bir aile lazile daha evvelce ni 
şanlı olduğumu söylemek su
retile onu bu işten sarfınazar 
ettirmeğe muvaffak olmuş
tum! 

Kanunuevvel - 338 

• • • 
Dalgınlığa, 
Unutkanlığa 
Dair ... 
Meşrutiyet devri nazırla

rından bir zata isnat olunan 
dalgınlık, unutkanlık fıkrala
rı, o zamanki karikatür gaze
telerinde, nükteli ağızlarda dar 
brmesel hükmüne girmiş idi. 

Hatta, Meb'usan meclisin
de bir gün, saatlarca devam e
den çok hararetli münakaşalar 
dan sonra kabinenin kazandı
ğı itimat reyini haber veren 
gazeteler, vakitin maarif na
zırına zarif telmihlerde bu
lunmaktan da kendilerini ala
mamışlardı. Ezcümle bu ga
zetelerden biriı: 

- Kürsüde birçok istizah
lara çekilerek bugün hayli yo 
rulup terliyen dalgın nazırı
mız, kabineye kazandırdığı iti 
mat reyinin neşvei galıbiyet~ 
içinde, kimbilir bu akşam ken 
di evim zannile, yine hat'.gi 
komşu kapılannt çalacaktır! 

Cümlelerile karilerini bir 
hayli güldürmüştü.. Bir gün, 
dalgınlığa, ıınutkanlığa dair 
birkaç ahbapla mübahaselerde 
bulunuyor, gülüşüyorduk İçi
mizde bulunan zarif bir zat, 
vaktile başından geçen bir vak' 
ayı hatırladı ve nakletti: 

- Vaktile birkaç sene Mer 
sinde bulunmuştum. Orada 
rusumat müdürü idim. Şehre 
yeni geldiğim zamanlarda, ora 
nm birçok hatırlı, hoş sohbet 
birçok memurlarile tanışmış 
idim. l,ten güçten vakit bul
dukça; tehrin erkamnı, ricali 
ni ziyaret etmek mutadım idi. 

Bu meyanda, ilim ve fazlı
nı, şöhreti irfanmt birçok 
kimselerden işittiğim halde, 
·her naaılaa o zamana kadar 
ziyaretinde kusur ettiğim kadı 
efendiyi hatırladım. Boş va
kitlerimde malUınatı diniye ve 
ilmiyesinden müstefit olmak 
arzusile bir gün zi~aretine git 
tim. 

Kadı Efendi elli beş, altını§ 
yaşlarında, ağır başlı, ricali 
ilmiye içinde o vakite kadar 
tanıdıklarmım çok fevkinde, 
fazıl, kamil bir zat idi. 

Ziyaretimden çok memnun 
olduğunu söyledi. Bir saat ka 
dar mucibi istifade mübaha
satta bulunduktan sonra avdet 
ettim. 

Bir hafta sonra kurban bay 
ramı idiı. Tebrik için tekrar 
ziyaretinde bulundum. Elini 
hünnetle öptüm. O günde de, 
yarım saatten fazla görüştük. 

(Devamı var) 

Ali iktisat meclisi için intihap edilen aza 
ANKARA, 1 A.A. - Ticaret odaları umumi kongresi bu

gün öğleden sonraki içtimaında ali iktısat meclisi için ticaret oda 
lan umumi kongresi tarafından intihap edilmesi lazım gelen 
dört asli ve dört yedek azalığa şu zevatı aeçmiıtir: 

Asli azalığa, Niyazi Ramazan, Şerif Remzi, Şerif zade Sü
reyya, Kır Zade Şevki Beyler, yedek azalığa mühendis Ziya, Şe
,.jf zade Sadulhıh Fazıl, Sadık zade Fehmi Beyler. 

Silivrikapı civarında bir cinayet 

1 

Dün ak~am saat yirmi bire doğru Şehremininde Silivrikapı civarında 
bir cinayet olmu~ ve •abıkalılardan Behçet, Paskalın fınnı önünde ölü ola
rak bnlvrunuştur. 

Kaclıköyünde dün geceki yangın 
Dün P'ece Kaı:lıköyil'.1de F eneryolunda Çelebilere ait köşkten atet çıkını§ 

~ ltö.şk tamamile ynndıktan sonra söndürülmüştür. 

MiLLiYET PAZARTESi :l TEŞR1N1SANI 1931 
- ·-- - - ------ -

HARUC1 HA~~RLER DAÜ 
T ahrikattan sonra yer yer tevkif at 

devam ediyor 

LONDRA, 31 (A.A.)- Kıbns 
valisinden gelen birtelgrafagöre me20 
kur ada' da bilhassa son günlerde en 
fa:zJa galeyan görülen Famagusta 
hissolunur derecede daha eyidir. 

Bir çok kimseler tabripkôrlıkla
nndan dolayı tevkif eclilmitlerdir. 

ATINA, 31 (A.A.) - - Kibris A
dasında kanlı vak'alar ol ]uğuna dair 
gelen haber).,.. Yunanistarun her ta
rafında elim bir tesir yapmıştır. Bü
tün gazeteler lngiltere'nin ali cenap 
bğına müracaat etmekte, fakat Kib-

rıs ~unu esasinin ilgası yolunc .. 
ki 1 ngiliz tehdidini ta.ltbib eylen ık 
tedir. 

Gazeteler Kıbns'ta ölenlerin ru
hu iÇin Atina'da bütün fırkalara 
mensup ve tanmmıı kimselerden 
mür<kkep bir komite teşkil edilmiı
tir. Bu komite çıkardığı bir beyan
namede Yunanistanı lngiltere'ye 
bağlıyım rabıtaları tannnakta, an
cak 'lngiliz an' analarının Kıbrıs bal 
kının milli emellerini yerine getir
mekte lngiltere'yi mecbur bulundur 
duğu mütaleasını ileri sürmektedir. 

Balkan konferansın da 
Gazi Hz. nin nutku 

"Mir,, gazetesi şayanı dikkat tahlili 
güzel bir makale neşretti 

SOFY A (Balkan muhabiri mah-ı nalmş kalplerde bile bu nutkun ne 
ıusumuzdan) 31 (A.A.) - "Mir,, dereceye kadar iyi bi11iy.at uyandıra 
gazetesi "Mustafa Kemalin nutku,, bildiğini gösteren parlak bir delildir. 
ünvanlı ba§makalcsinde d:yor ki: Türk reisinin nutku, bilhassa, yakın 

fstanlv.ılda açılan ikinci Balkan ve kanlı maziyi me• zuu bahsederek 
konferan•ı ikinci celsesini Türkiye· §İmdiki devrin, beşeriyetin kurtul
nin yeni merkezinde akdetti ve Tür ması lainngelen yolunu göoterirken 
kiye Reisicümhuı·u Gazi Muatafa Ke İnsani felakkilerin en yüksek irtifa
mal Hazretlerinin ulvi bir hitabesi larına rük..,Imiştir. Beşeriyetin sulh 
ve tcmenniy.:ıt? mt.1htevi kararlar itti ve saadetini gaye ittihaz eden ve 
hazile nihayete eı·di. Türkler Balkan samimiyeti gayri kabili red ve inkar 

· murahlıaslannın kendi memleketle- olan bütün bu ulvi dü§iinceler, ma• 
rinde ikametleri esnasında an'anevi zide honbar tanınmış ve Balkan mil 
misafirperverliklerinin en güzel te- letleririln iıyanlarile karıılaşrnış bir 
zahürlerini gösterdiler ve konferan- halkın reisi tarafından söylenen bü-. 
" müşkül vazifesinde muvnifakıye- t~n b':' sözler, hükumetleri ~aıa v!',~ 
te erdirmek için ne yapmak lfıznnsa tıle .. Turk ~~ltanl~rının. ~ibik ~ttigı 
hepsini ihtiyar ettiler. Tahaddüs e- zulum ve ıtısaf aıstemıru tatbık el
den ihtilafların arasına hakiki bir mekte devam eden devletler heyeti 
uilattırma zihniyeti ve tam bir iz'an murabh'!ıalı;ırırun vic~a?'armı hare
ile girerek müsmir müdahalderde kete getimu§ olsa yerıdir. Bu kadar 
bulundular ve bu hareketlerile konfe yüksek telakkilerle müteballi Türk 
1'811$m inkıta ile karşılaşmamasını, hükumeti mabafilinin idaresi ve uz
akiın kalmamasını temin ettiler. Ga- !aştırma gayretleri ara11nda ikinci 
zinin en yüksek hisaiyattan ve Bal- Balkan konferansı, vazifesi noktasın 
kan milletlerinin tealisini istihdaf .,.. dan tam bir muvaffakıyetle hitama 
den temenniyattan mülhem nutku ermediise bile,hiç olmazsa inkıtaa da 
ve Türk milletine şeref veren bu ul- uğ~dı v.e gelecek ko~e~a.n~lard'! 
vi vazifenin tacını teşkil etti. Türk dahaıyı n~tıceler a_lmak umıdınıverdi 
milletini kurtaran büyük adam, Bal- Kabul edilen şekil, ruznameye ko
kan milletlerinin hazin tarihini ve nan meselelerin bir çoğu hakkında 
mütekabil münasebet vaziyetlerini kat'i kararlar mahiyetini haiz olma
hatırlatarak tarihin bu milletler ara- sa bile komitenin bu meseleleri tet
sında ibdaı ettiği menfaat birliğini kik ve ınütalea etmesini temin ettiği 
tebarüz ettirdi. Mustafa Kemal tara "b' b •-- •t · h" ·· · et .. 
fmdan .öylenen nutkun murabhasla gı ı u ıwmı erun . uınunty gos-
nn hemen dolu dolu tezahürlerile terdiği takdirde İstikbale ait ümit
karıılanmasındaki, asırların yı'ğdır-\ bahş neticeler abna11 da biç müsteb
dığı kin ve husumetler altında bu- at sayılmaz. 

Amele 
Fırkası 
Mac Donald'ın yerine 

kim gelecek? 
LONDRA, 31 A.A. - İngi 

liz Darülfünunları intihabatma 
müteallik olan yeni netice, mu
hafazakarlardan Sir Graham 
Little'in müstakil olarak nam
zetliğini koymuş olan rakibini 
mağlup etmesidir. 

1 Teslihat 
Mütarekesi ----

1\-!ütarekeyi kabul eden 
devletler 

on alhyı buldu .. 
P ARİS, 31 A.A. - M. Bri

and, 29 eylul tarihinde Cemi,ye 
ti Akvam büyük meclisi tara
fından kabul edilmit olan ve 
teslihııt mütarekesine ait bulu 
nan teklife Fransanın vermiş 

olduğu cevabı Cemiyeti Akvam 
katib~ umumiliğine tevdi etmiı 
tir. 

Bu netice dolayısile hükıi
met taraftarlarının miktarı554 
e baliğ olmu~tur. Muhaliflerin 
miktan ise 57 kişiden ibarettir. 
Hükıimete karşı hattı hareket-

Fransa hu .. kumetı', bu ceva
lerini henüz tesbit etmemiş iki 
meb'ua kalmıştır. lki azası bu- bında mezkıir teklif Fransa'ya 
lunan bir Darülfünuna ait inti- mücavir devletleı· tarafından 
hap neticesi henüz malum de- kabul edildiği takdirde Fransa' 
ğildir. nın da Cemiyeti Akvam tara-

Amele fırkasının reisi fından kabul edilen karar ahka 
LONDRA, 31 A.A. _ Ame mma bu karara merbut rapor

le fırkası merkezinde, sabık da münderiç şerait dahilrnde 
nafıa nazırı M. George Lans- tevfiki hareket etmeğe amade 
bury'nin fırkanın parlamento olduğunu bildirmektedir. 
grubu reisi olacağına dair olan CENEVRE, 31 A.A. - Ye 
haber mevsimsiz addedilmekte niden birçok devletler, teslihat 
dir. mütarekesini kabul etmiş ol-

Riyaset meselesi ancak salı duklnrını bildirmişlerdir. Bu 
günü müzakel'e ve namzetleri- devletler şunlardır: Amerika, 
nin isimleri o zaman reye vnz'- Belçika, Felemenk, Macaristan 
olunacaktır. • yeniBrezilya, Avusturalya. Tes 

Rarıste Hukumet Meclısten 
Vaşington mukarrera
bnı yarın görüşecekler 

PARIS, 31 A.A. - M. Laval 
Pazartesi günü öğleden IOlll'a Paris' 
e gelecektir. 

M. Laflal Parise af/defte 
ne yapacak? 

PARIS, 31 A.A. - Petit Pari
sien gazetesi ile de France vapurun 
dan bir telsiz almqbr. 

Bu telsizde M. Laval'in Ameri
ka'da hasıl etmiş olduğu intibaatı, 
öğrenmiı olduğu şeyleri nazırlar 
meclisine salı günü bildirmek niye
tinde olduğu haber veriliyor. Bun
dan sonra brışvekil parlamento hu
zuruna ç:kanık mühim beyanatta 
bulunacaktır. Maamafib parlamento 
mesaisine ancak 12 teşrinisanide 
ba!layacakttr. Bu e1ınada M. Lava!, 
Amerikan devlet adamlarile yapmış 
olduğu mülakatlardan bazı hiikUınet 
leri malıllnattar etmek fo·satını elde 
edecektir. Bu hususta ilk olarak 
kendilerine malumat verilecek olan 
hükiimet adamları Almanlar olacak
tır. 

M. l..aval'in evvelce yapmıı oldu
ğu veçhile M. Brüning'e telefonla 
malômat vermesi muhtemeldir. Er
kanından Lord Reading'i M. Lavali 
görmek üzere Paris'e göndermit o
lan 1 ngiliz kabinesi de borçlar ve ta 
mirat meseleleri hakkında teati edil 
miş bulunan noktai nazarlar hakkın 
da tenvir edilecekir. Bu iki mühim 
mesele bilabare mühim müzakerele
re zemin tqkil etmekte gecikmiye
cek ve bilhassa kanunuevvel ayında 
inikadı muhtemel beynelmilel bir 
konferaruıa mevzu te§kil edecektir. 

Dostluk 
Bozuluyor mu? 

Japon gazeteleri 
lngiltereyi 

itham ediyorlar 
TOKYO, 31 A.A. - Çin • 

Japon ihtilafına ai.t müzakere
ler esnasında İngiliz heyeti ta
rafından takip olunan hattı ha
reketin uyandırmış olduğu 
memnuniyetsizlik lngiltere'nin 
Çin'deki sefirinin Çin hüktime
ti ile hariç memleket imıtiya
zına müteallik bir mukavelena 
me aktetmiş olduğuna dair o
lan haber üzerine büsbütün• art 
mıştır. 

Japon matbuatı, lngiltere'nin 
aksayışark siyasetini açıktan a
çığa tenkit etmekte ve lngilte
re'yi kendi menafiine hizmet 
etmek için Çin ile müştereken 
entrikalar çevirmıekte olmakla 
itham eylemektedir. 

Son zamanlar vukuatı hak
kında mütaleatta bulunan en 
mutedil Japonı gazeteleri, 30 
seneden beri Japonya ile İngil
tere arasındaki sağlam dostlu
ğun kırılmak değilse de zaifla
mak tehlikesini arzetmekte bu 
lunduğunu yazıyor. 

Çetelerin tahrikatı 

TOKYO, 31 A.A.-Tchang 
.. Sue - Liang'ın 10 gün talim et 
tirdikten sonra 300 askeri sivil 
kiyafetine sokarak bu ayın 26 
smda demiryolları mıntakasına 
göı:dermi.ş olduğu söylenmek
tedir. 

Japon ordusunun mı.ıntazam 
Çin askerlerile şimdiye kadar 
vuku bulan mücadelelerdeki 
zayiatı 70 maktul ve 105 yara
lıdan ibarettir; Şakilerle ve hu 
susi bir surette gönderilmiş o
lan sivil askerlerle vuku bulan 
müsademeler esnasında Japon
lardan 12 kişi telef olmuş, 20 
kişi yaralanmıttır. Mançuri'de 
vaziyet vahin olmakta berde
vamdır. 

Shi - Pin - Gai - Tao - Nan 
Chang demiryolunun birçok is 
tas~yonlarmı tahrip etmİf olan 
takiler arasında Çin üniforma
sını ham.il bir takım reisler bu
lunduğu haber veriliyor, 

Tokyo'da tahribatın Tsitai
karou ordusunun teşvilci ile ya
pılmış olduğu zannedilmekte
dir. 

-··---··········--·-··-··-·-······ ........ -
bit edilmiş olan tarihin 1 teşri
nisani arifesinde, Cemiyeti Ak 
vamm müracaatına 16 devleti
cabet etmiş bulunmaktadır. Di 
ğer devletlerin ve bilhassa Al
manya, Fransa ve ltalya'nın 
müracaatlarma aylarına anbe
an intizar edilmektedir. 

neler istiyor? 
Meclise bütçe ile bera.ber sekiz 

layiha, otuz tezkere 
verildi. Bunlarda neler var? 

ANKARA 1 (Telefonla) - Bü- 1 
yük Millet Meclisine hükumet 932 
bütçe kanun layihası da dahil olmak 
üzere sekiz layiha ve otuz tezkere 
takdim etmİ§ ve bu layiha ve tezke
reler alrumdar oldukları encümenle
re havale edilmi,ıir. Bu layiha ve 
tezkereleri bildiriyorum: 

1 -, Dabiliye vekaleti merkez te§ 
kilatı kanununa müzeyycl layiha Bu 
layiha dahili matbuat itleri müdür
lüğü nrunilo Dahili:ı:e vekaletinde bir 
müdiriyet ihdasına dairdir. Bu müıli 
rİyet bir müdürün idaresinde iki bü 
rodan mürekkep olacaktır. 

2 - Mağnisada in§a edilecek Şi
nasi hastahanesine muktezi malze
me ve edevatın gümrük resminden 
iatisnasnıa dair liıyiha.. Hastahane 
aruisi hükômefçe mübayaa oluna
rak mezkıir has tnhaneye meccanen 
teberı·ü ediiC<"ektir. 

yiha. Bu layiha otel, pansiyon, ti r 
rethana vt:. sair umwn; müe,se .. ;et 
de oturan ve çahşan 1arrn hüvi._,
varakası vermeleı·.i.ne d r: irdir. K...nu 
na ya21lı me..-buriyetlcı'i ifa etmey< 
ler bakY. ındu c C'lü k anununun 5 ' 
ihıcü maddesi ta tbik edilecektı ·. H' 
viyet vat'akaları ve be)'ct[.namel 
damga kanununun .:ı1:ıaliabtt l::ı::. hn 
tabidir. 

Diğer layihalar tü tün inhisa' ko· 
nununa madde tezyilitı< dairdir l\h; 
lise gelen tezkereler >nsınfa Krr><' 
bir müddeiumumi,i ( smail Hakk· [\. 
ile sabık C)rbsncli kaymahamı Ga!.•· 
eddin Beylerin istıkliil madalyası il• 
taltifi, harbi umumi senelerinde ib 
cat ve mr.n'i İiılik,\r Jı ('yetlerinde bu 
lunan sal:ı.k fi, ,.,..,t nazın Ahrue• 
Neoimi ve Must:\(a !ıtref B<>ylcrl 
arkadaşları bakkınd3 kat'i bir ka• ,11 
ittihazına dair tezkere, Adapaz..l'ın1" 
Divan kôyiinden Nunıon oğlu Cen 

3 - Memurini muhakemat kanu lin, Aziziye kozasm,•o Ahmet ç, .. u 
nunun 10 uncu maddesine müzev.. ıun, Berıtamanın !ttJihli köyiiıırl 
yel layiha. Bu H\yihaya nazaran Ş~- Ahmet Refiğin, 1':rzurumdan Meh 
rayi devlet mülkiye dairesinde birin met oğlu Yatar ve ltmai! oğlu saı· 
ci derecede verilecek lüzum veya hin, l spactııd~n H ı'm·ı- in Şükrü, 
men'i muhakeme kararlarının itira- mirciler kCyiinden 1\'iuttafa oğiu Sn 
ze>ı ~·e resen heyeti umumiyed" tes- Jihin, Uşdklan ILcahim ile !mrde 
bitindf.': mezkUr da;re a·eis ve azaları lıanm ölüm cezasına t;arp1lması h, 
hazır bulunamayacaklar ve bu tak- kında tezkereler; mübadil mubaci 
dirde heyeti umurruycnin mezkür ni [ere, harikzedelere meccanen temi' 
sabı müikiye dairesi heyeti haı-icin- edilen g:ıyri menkullerin veta$et v 
deki mürettep adedinin nufından bir İntikal vergisinden istisnası icap 
ziyadesile h5sıl olacal.tır. dip etmeyeceğinin tefsiri haklund 

1701- rıurı1atah ku:ıunun sekiziu- tezkere ve dört meb'usun te!trii ma 
ci maddesinin tashihine ve m~~ t lı'uı suoiyetlerinin kaldırılması hakkın 
kanuna bir ma<ide ıezyiline daır la· l tezkereler vardır. 

Türkiye ile teşriki mesai lazımdır 
SOFYA, (Balkan muhabiri mahsusumuzdan) 31 A.A. 

Çiftçi fırkasının mürevvici efkarı ve şim<liki ziraa t ~azın M. Ki· 
çefin dostları tarafından neşredilen "Vreme,, gazetesi başvekil 
M. Muşanofun Ankaraya daveti münasebetile diyor ki: 

"Geçen ııene Tevfik Rüştü Bey Hariciye Nazın M. Burof 
Ankaraya davet ederken, bu davetin Türkiyenin Bulgaristan il 
Yunanistan arasındaki ihtilaflı meselelerin arasma girmek v 
Rusya ile Bulgaristan arasında iadei münasebatı mümkün kıla· 
cak bir zemin hazırlamak maksadını istihdaf ettiği söylendi. Tfu 
kiyenin son seneler zarfında faal bir harici siyaset takip ettiğin" 
kabul etmek lazımdır. Ankara, Balkan devletleri arasında ihtila 
larda müessir olabilecek, Bulgaristan için en müsait merkezdir. 
Fazla olarak ta Rusyanın müttefikidir. M. LitvinoPun Anka 
ra'yı ziyareti ile Rus - Türk münasebatınm Avrupanın iktısadi 
siyasi vaziyeti hazırasından mülhem yeni bazı tecelliyet ine et 
meııi muhtemeldir. Tevfik Rüştü B. den gelen davet şüphe yok ' 
son siyasi müzakeratın, Balkan konferansında tehaddüs eden a 
valin bir neticesidir. Siyasi ve iktısadi birçok sebepler Bulgaris 
tana memleket için hayati ehemmiyeti haiz bir takım meselele 
hal için yeni bir yol araması lüzumunu telkin etmektedir. Bu iti 
barla Bulgaristan için kendisine dostluk gösteren ve en iyi kom 
şı;şu vaziyetinde bulunan Türkiye gibi bir devletin teşriki me 
saisini araması lazimdır. Ve bunu yapmalıdır. Eğer M. Burof öl' 
politikasile dost bulamadı ve mevcut dastlardan da istifade e
demedi ise M. Muşanof bunu yapabilmek iktıdarını haizdir. 

Sofyaya dönen Bulgar murahhas 
M. Genof'un beyanatı 

SOFYA, (Balkan muhabiri mahıusumuzdan) 31 (A.A.) 
lstanbul'dan dün gelen Balkan birliğinin Bulgaristan şubesi ikiıı 
ci · reisi M. Genof, mazhar oldukları misafirperverliği 
fevkalade sitayişle mevzuu bahsettikten ve Türklerin konferan· 
sın muvaffakiyeti iç.in hiç bir şeyi esirgemediklerini söyledikten 
sonra diyor ki: "Umumi intaba, resmi kararlar ittihazına salah" 
yettar olmayan ikinci Balkan konferansının müzakeratı yanmd 
Balkan devletlerinin resmi mahafilince faal bir diplomatik kay
naşma müşahede edilmiştir. Bu faaliyet ve konferansın kolisleri 
de cereyan eden hadiseler konferansın aldığı kararlardan ço 
daha mühimdir." 

Ankarada Yüksek ziraat mektebi açıld 
ANKARA, 1 (A.A.) -- 29 Teşrinievvel perşembe günü açılmıı ola 

Ankara Yüksek Ziraat mektebi ve enstitüleri dünden itibaren tedrisat 
başlamıştır. Müessesenin İstanbulda buluniin Yüksek Baytar mektebi v• 
enstitüleri lusm1larının buraya naklini müteakıp küşat resmi İcra edilece~ 
tir. Yüksek Zirsat mektebinin asrı hazır terakkiyatına ve memleketi.mizir 
ziraat ve ihtiacatına göre staj ve tedrisat programlan tanzim edilmiıtit 
Mektebin rektörlük vazifesi lktısat vekaleti ziraat baJmüıaviri ve zin 
teknoloji müderrisi Aziz Beye ve esas meslek dersleri kürsüleri ve enıti 
tüleri de ecnebi profe.örlerin uhdelerine tevdi olunmuıtur. Enstitüler heJJ 
yüluek ziraat tedrisatına hizmet edecekler ve hem de muhtlif zirai ıubel 
üzerinde ilmi tetkikat ve taharriyatta bulunacaklardır. 

Yugoslavya da intihabat hazırlıkları 
BELGRAT, 1 A.A. - Başvekil Gazetecilere beyanatınd 

8 teşrinitanide yapılacak inlihaplar için 1930 milliyetçi namze 
ileri sürüldüğünü söyliyerek 3 eylul tarihli kanunu esasiye tevfr 
kan Yugoslavya milli birliği ve muslihane dahili bir hayatı kafi 
olan yeni bir meıruti te,kilata malik olduğu günden beri ilk defi 
olarak yapılan intihapların tarihi manasının din farkı olmaksi· 
zm bütün milletçe temamen anlaşılmış olduğunu ve lıer münte
hibin kendi mutemedi olan namzedi seçmekte büsbütün serbesl 
bulunduğunu ilave etmiştir. 

Rusyada cesim bir otomobil fabrikası 
MOSKOVA, 1 A.A. - Bir zamandan beri Nijni Novgorod 

da yapılmaktn olan cesim otomobil fabrikasır:m inşaatı bitmif' 
tir. Hariçten getirilen en mükemmel makinelerle mücehhez obf 
bu fabrikada 250 mil murabbaı vüs'atinde btr sahayı kaplıyan 52 
tezgah vardır. Bunlarda senede 140 bin otomobil yapılabilecek 
tir. Fabrika 1 kfinunusani 1932 den itibaren işlemeğe başlıyacal 
trr 
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Sehir 
~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·se basladı •. 
' ' 

meclisi dün 
' Maarifte 'l:konomi Belediyede 

I 

Buğday fiatlan yük
selmeğe başladı 

lnhisarlarda 

Amerikada 
Türk sigarası 
Amerikalılarla muka

vele dün imza edildi 

• 
Istanbul umumi mecli-

si dün işe başladı 

Vilayette 

Maaş 
Verildi 

Defterdarlık dün 

tevziata başladı 

Millet 
Mektepleri 

Dün gece saat 9 da 

merasimle açıldı 

alep artmıştır. Diğer taraftan Yu-
1\anistana ihracat devam ediyor 

Şimali Amerikada açılacak olan 
tütün fabrikasının mukavelesi dün 
öğleden ıonra inhisar idaresi mü· 
meııilleri ile M. Simon arasında İm 
zalanmıftır. Fabrika sigara yapmak 
için memleketimizden yaprak tütün 
alacaktır. Fabrika iki nev'i üzerine 
sigara imal edecektir. 

Encümenler aynen ipka edildi 
ve şehir meselesine 

Defterdarlık maa§ İstihzaratıru 
ikmal ettiği cihetle dün maaı tevzi
atına baılanmıttır. 

Tevziata bugün de devam edi
lecektir. 

Şehrimizde Millet mektepler! 
dün akşam saat dokuzda derslere 
başlamışlardır. Bu münasebetle her 
mektepte merasim yapılmıt ve mü· 
samere verilmiıtir. Meraıimde maa· 
rif müfettişleri ve maarif müdürü 
hazır bulunmuıtur. 

Buğday fiatlerinde aon gün 
de mahsus bir tereffü bat· 
nııtır. Piyasada talep fazla ol 
tktadır. 
Vaki olan talepler üzerine 
ğday piyasasında on para ti> 
ffü kaydedilmittir. 
Diğer taraftan ihracat da 

·vam etmektedir. İhracatın 
smı küllisi Yunanistan ve A
ılara olmaktadır. 

Arpa fiatleri de muntaza
an yükselmektedir. 

lulgar sanayicilerine 

leva yetişmiyor 
Bulgar erbabı sanayii hükU 

•lete müracaatla mevcut evrakı 
ıaktiyenin bir milyar Leva tez 
ıidini istemiflerdir. Bu suretle 
lulgar evrakı naktiyeai 5 mil
'ar Levaya iblağ edilmiş ola.
taktır. 

Oda bu hususta malfunat 
loplamaktadır. 

Çinde harici ticaret 

ofisi 

Çin hükfuneti harici ticare
tinin inkitaf ve terakkisi için 
Çin Ticaret nezaretine merbut 
olmak üzere bir Harici Ticaret 
ofisi teşkil etmittir. 

Ofisin batlıca vezaifi Çin'de 
\'e hariçte tiıcari ıeraiti tetkik 
\'e Çinin harici ticaretini tan
zim edecektir. Ofis dört şube
den mürekkep olacak ve hariç
te muhabirleri bulunacaktır. 

Bulgar gümrüklerinde 
• 

nızamname 

Bulgar hükumeti Bulgaris
lan'a ithal edilecek emtianın 
i'Ümrüklerden sureti müruru 
hakkında 30 maddelik bir ni
tamname hazırlamıştır. 

Ticaret odası bu hususta 
Sofya sefaretimizden malumat 
i!temiştir 

Tiftik ihracatımızda 
altın mikyası 

Kap yün ve tiftik tacirleri 
hükumete müracaatla altın mik 
~asının kaldırılmasını teklif et
llıişlerdir. Tüccarlar bu taktir
de Kap yün ve tiftiklerinin fiat 
leri ucuzlayağı için, hariç piya
ııı.tarda Amerika ve Türkiye ya 
Pağı ve tiftiklerile rekabetin ka 
but olacağını ilave etmektedir. 

Ticaret odası bu vaziyeti 
lktısat vekaletine b:Idirmiştir. 

Bulgaristanda ip 

fabrikası 
Bolgaristan,da kenevirden 

İp yapılması için bir fabrika a
Çılmıştır. 

Memleketimizde de böyle 
bir fabrikanın tesisi etrafında 
.letkii<at yapılmaktadır. 
1 
Litvanyada gümrüğü 
arttırılan maddeler 

Litvanya hükfuneti bazı 

l ttıaddelerde gümrük 
lrttırmıştır. 

resmini 

Resmi arttırılan maddeler 
ltıeyanında ipek, pamuk ve i
~ekli gibi bizim ihraç eşyamız. 
la vardır. 

Halı fiatları 

meclisi İngiliz lirası üzerinden 
yapılmış olan taahhüdab ticari
yenin sureti ifası hakkında mü 
zakeratta bulunmuıtur. 

Bu müzakerat neticesinde ne 
yolda muamele ifası lazım gele 
ceği hakkında hiç bir karar ve
rilememittir. Ticaret odamızın 
sorduğu suale cevaben, dün ge
len telgrafta: "Bu meselenin 
münferit ve hususi vak'alar ha 
!inde beynelmilel odanın ha
kem encümenince tetkik edile
bileceği" yazılmaktadır. 

icra ve iflas kanunu 

tadilah 
Ticaret odasında İcra ve if

laı kanununun tetkiki için dün 
bir içtima yapılmıttır. 

Bu içtimada kanunun son 
tetkiki de yapılmıt ve acilen 
Adliye vekaletine gönderilme
sine karar veri im ittir. 

Dövizleri kontrol eden 

hükumetler 
)ngiliz lirasının ıukutu Üzerine 

milli paralannın aukutuna mani ol
mak için döviz kontrolü hakkında 
bugüne kadar tedbir alan hükumet
ler: Yunaniatan, Almanya, lngilte
re, Avusturya, Macariatan, Çekoalo
vakya, Yugoslavya, Bulgariatan, la
YeÇ ve Danimarka' dır. 

Fn.naa, laviçre, Lehiatan bu hu
ousta hiç bir tedbir ittihaz etmemit
lerdir. 

İtalyada kararnameler 
ROMA, 31 A.A. - Resmi gaze

te, ihraç edilecek manifatura eıya11-
run imalinde kullanılmak üzere is
lab edilmiı pamuğa ait gümrük res 
minin tediyesine müteallik bir ka
rarname netrebnİftİr. 

Reımi gazetenin netretmiı oldu
ğu diğer bir kararname a§ağıdaki 
maddelerin ithaline muvakkaten 
ruhgt verilmiı olduğunu natıktır: 
Lehiıtan borular imaline mahaus 
çelik çubuklar, lehimli borular İma
line mahsuı yaprak halinde çelikler, 
boru, pl8.ka vesaire imaline mahsus 
aelloit fireleri, aafihalı hususi çelik
ler imaline mahsus demir haliteleri, 
haterat itlilfma mahsus mayiler vü
cude getirilmeıi için muktezi petrol, 
bisiklet zilleri. 

Sigaraların isimleri orada teıbit 
edilecektir. Fabrikaya buradan har
man halinde tütün gönderilecektir. 
Ambalaj ve sigarası, inhisar idaresi
nin ıigara ve ambalaji gibi olacak· 
tir. Fabrika faaliyete başladığı za
man, Amerikanın muhtelif şehirle
rinde satıı şubeleri açacaktır. llk 
zamanlarda §İmali Amerika ile Ka
nadada satıp. başlanacaktır. Fabrika 
tütünü memleketimizden alacağı i
çin yaprak tütünlerinin mühim bir 
miktarda ihracatını arttıracaktır. 
Fabrikanın inıasına kanunusani ayı 
zarfında batlanacaktır. ilkbaharda 
da aigaralar gtışa çıkarılacaktır. 

Mahkemelerde 

Beraet kararı 
Papağan gazetesi 929 senesinde 

İntİ§ar ~den bir nüihaıında ~'Bir kı .. 
zın iç çama~ırJaı·ıDrln tekatnül,, is11'İ 
le bir kat"jkatiır ne~retıni~ ve kart
katur müstehcen görüldüğünden da 
vn ikame edilmişti. !Ju dava intaç 
edilmiı ve ı.1apaı{an ı;ozetesi btraet 
etmiıtir. 

Resimli şark davası 
Resimli Şark ~"· etesinde in'.İşa• 

eden bir hıkayc,fen dolayı açılı.n 

davanın müdafaası ı-apılmış ve ı. ... ar 
için muhakeme ha!kn bir güne b:ra
kılmıştır. 

Ceza mahkemesindeki 

işler 
l ıtanbul ceza mahkemelerinde 

işlerin fazlalığından dolayı mevcut 
ceza mahkemelerinin kafi gelmedi
ği ve davaların münferit reislerle i
dare edileceği yazılrruıtı. Adliyede 
bu hususta hiç bir maliimat yoktur . 

ait muhtelif takrirler verildi 
Meclis çarşambaya tekrar toplanacak 

İstanbul umumi meclisi dün kilmesi hakkırıda idi. Bu, itti
saat 14 de ikinci içtima senesi fakla kabul edildi. 
teşrinisani içtima devresi müza Rahatsız bulunan Muhiddin 
keratına başlamıştır. Beye de meclisin teessürlerini 

Kanun mucibince, meclisi beyan etmek üzere reis vekille -
vali ve beledi.ye reisinin açması rinin memur edilmesi kabul e
lazrm gelmektedir. Muhiddin dildi. Bundan başka bazı sual 
B. rahatsız bulunduğundan içti takrirleri vardı. Bunlar okuna -
maa gelememiş ve meclisi vali rak makamı riyasete tevdiine 
muavini Fazlı B. açmıştır. karar verildi. 

Fazlı B. in beyanatı Stadyom meselesi 
Fazlı B. kürsüye gelerek de- Takrirlerden biri şehir istad 

yomunun inıası meselesi hak
mittir ki: 

- Muhiddin B. rahatsız bu- kında idi. 
Bu takrir okunurken Çev

lunduğundan meclisi alinizi aç det Kerim B. dedi ki: 
mağı uhteme tevdi etmiş bulu- - Bu takririn müstacelen 
nuyorlar. Bu vazifeyi kemali 
memnuniyetle kabul ediyor ve riyasete verilmesin~ ve bir an 
İstanbul umumi meclisini açı- evvel bu hususta heyeti umu

miyenin tenvir edilmesini rica 
yorum. ederim." 

Riyaset divanı Meclisin ilk celselerinde bu 
Bundan sonra ruzname mu- meselenin görüşülmesi karar

cibince reis vekilleri ve divanı laştınldı.Verilen takrirlerde kö 
riyaset katipleri intihap edil- mür depolarının vaziyeti, Üskü 
mek lazımdı. Reylerin tasnifi dar hastanesi, itfaiyerıin ıslahı, 
için Etem izzet ve Refik Ah- müstakbel şehir plim, memba 
met Beyler reyi işari ile şeçildi sularının şeraiti sıhhiyesi, Ka
ler. Reyi hafi ile reis vekillikle- raağaç mezbahasının idare şek 
ri intihabına başlandı. Netice- li ve saireye ait sualler vardı. 
de 67 mevcut azaya nazaran 66 Reisin bu suallere cevap ve
reyle Sadettin Ferit B. bi.rinci rip vermemek salahiyeti olup 
reia, Necip Bey ikinci reia ve- olmadığı münakaşa edildi. Ce
killiğine intihap olundular .Bun vap verebileceği anlaşıldı. 
dan sonra katip intihabı yapıl- Takrirlerin sahibi Mehmet 
dı ve Etem İzzet, Ali Rıza, Sa- Ali B. müteakıben dedi ki: 
di, Abdolkadir Ziya Beyler ıe- - Hesabı kat'i raporunun 
çildiler. ilk celsede tetkiki lazımdı. Hal 

Cemiyetlerde Daimi encümen buki rapor henüz azaya tevzi 
edilmemittir. 

E 
·ıd h Müteakıben daimi encümen 

mrazı CI iye ve zÜ - azalan intihabına geçildi ve ne- Fazlı B. raporun hazırlan-
• • • makta olduğunu, ilk celselerde 

revıye cemıyetı ticede Nakiye H., Tevfik, Cev- tetkik edileceğini söyledi. Bun 
Emrazıcildiye ve zühreviye ce- det Kerim, Yusuf Ziya, Avni, d . d" an sonra rıyaset ıvanının 

miyeti içtimalanna başlamış ve ilk Ihsan Namık, Suphi ve Şerafet salı günü aaat beşte ve meclisin 
içtimaını Profesör Talat Beyin riya- tin Beyler intihap edildiler. 
seti altında 1-11-1931 Pazar günü kk de çarşamba günü içtimaına ka 

d S hh. ..d. . . b" Divanı riyaset teşe ül etti rar verı"ldı". saat on a ı ıye mu ınyetı ına· 
sındaki içtima salonunda aktetıniş- ği cihetle, Fazlı B. riıyaset ma-
tir. kamını işgal ve Etem İzzet, Leydi Klark'ın 

Müzakerata yeni sene ı progra- Sadi Beyler katip mevkiine geç alicenaplını 
mına c•as olm~k üzere umumi kii- tiler. Ruzname mucibince ihti- ,.. 

Tı"caret odaları tip Haseki kadın hastanesi cilt ve 1 .. t"h b 1 İngiliz sefirinin refikası Ley-
zührevi hastalıklar •efi Cevat Ke- sas erıcümen en ın ı a ı yapı - d" Ki k b D 1 . • 

' mak ıa·zrm gelı"yotdu. Fazlı B.·. ı ar ugün arü acezeyı zı 
k . rim Bey tarafından uzun bir beya- d k k' · ki Ongresl T b yaret e ere ımsesız çocu a-nat ile başlanılmış ve bunu mütea- - asvip uyururaanız erıcü 

kip mütehassıslar tarafından çok na menler reyi işari ile seçilsin... n görecek ve yapılan müsame 
mesaisini bitirdi dir vak'alar teşhir olunmuştur. Vak' Çünkü vaktimiz zayi olacak, relerdeki hasılatı belediyeye 

alar bilhassa ehemmiyeti noktai na- teslim edecektir. 
ANKARA, 1 A.A. - Tica; zannda fazla alaka uyandırmıt ve dedi. T 

ret odaları umumi kongresi bu- Talat, izzet Kimil, Karakoç, Omer Encümenler intihabı Boğazkesen ophane 
··n o"g"lede el 10 30 d A-bdürrahman, Cevat Kerim Beyler dd • gu n evv • a Bu teklif kabul edildi ve re-" ca esı 

f skan işleri 
iskanda ehemmiyetli bir §ey kal 

mamıştır. istihkak fazlası olanlara 
da yakında bonoları verilecektir. 

Muhiddin Beyi zıyaret 
Vali muavini Fazlı Bey ra

hatsız bulunan Vali ve Beledi
ye reisi Muhiddin Beyi ziyaret 
etmiştir. 

Postada 

Yalova 
Telefonu 
Bugün açılıyor. Bir 

mükaleme 25 kş. 
Bugün birkaç telefon hattı daha 

umuma açılmaktadır. Posta telgraf 
ve telefon idaresinin telefon itlerine 
verdiği ehemmiyet bu auretle feyiz 
li neticelerini vermektedir. 

1 stanbul - Yalova telefon hattı 
bugün umumi muhRbereye açılacak
tır. Yalova telefonları iki merkez ü
zerine münkasem balunmaktadır. Bi 
risi kaplıcalar, diğeri kasaba... Bu 
bat üzerinde üç dakikalık bir muha
bere 25 kuruıtur. 

Diğer taraftar Yalova - Eskifehir 
hattı da bugün açılacaktır. Ankara
Y a1ova hattı da bugiin muhabereye 
açılacaktır. Bu iki hatta da bir mü
kôleme 75 kuru~tur. Edirne ile Ya
lova ara.anda dn ~~lefon muhabereıi 
bu'l'Ün baılaynraktır. Bu batta bir 
mükilleme 75 kuru*Lur. 

FJirrc - F->~, ~~ebir - Ankara ~'lat
lında da bugünder. itibaren umumi 
ınuhr.hc-re yap la' il~cektir. Ed:. ote . 
Esk:~ehir Rrasınt:< bir mükal~m• ?ı; 
kurujtur. Ldirn~ jrE- Ankarl\ .t 11stn ~ 
da bir miiki.leme :t•üz kuru!}tı;r. 

Y alovada yeni postane 

Yalova kaplıcalarında inşa
sı tekarrür eden yeni postahane 
nin yapılmasına batlanmııtır. 

Tedrisat bir gece erkeklere ve bir 
gece kadınlara mahsustur. Şimdiye 
kadar mektebe kaydolanlar oldukça 
mühim bir yekuna baliğ olmuştur. 
Mektebe devama mecbur olup ta 
gitmeyenlerden para cezası alınacak 
tır. Geçen aene A kursunu ikmal e
denler bu sene B kursuna devam 
ederek beaap, yurt bilgisi gibi umu· 
mi malumat veren dersleri okuyacak 
!ardır. 

Ağa oğlu Ahmet Beyin 

müderrisliği 
Ağaoğlu Ahmet Beyin Darülfü. 

nun hukuk fakültesi tarihi huku~ 
müderrisliğine intihabı İradeyi milli. 
yeye iktiran etmiıtir. 

Hukuk fakültesinde 
Hukuk fakültesi meclisi müden' 

sini dün içtima ederek bu ıene fakül 
teye kaydolunan talebenin vazİy!Aİ 
ni tetkik etıniıtir. 

Divan toplanmadı 
Darülfünun divanı dün ekseriyet 

olmadığından toplanmamıştır. Di
van çartamba günü içtima edecek· 
tir. 

Hukuk fakültesi 

doktora sınıfı 
Hukuk fakültesi doktora s:

nıfı 20 tetrinisaniden itibaren 
kayda başlayacak ve teıriniaa
ni sonunda derslere mübaterel 
olunacaktır. 

Eyüp 23 Üncü ilk 
mektebinde çay 

Cümhuriyet bayramı müna. 
sehetile Eyip 23 üncü ilk mek. 
tepte Maarif erkanına ve muaf. 
!imlere bir çay ziyafeti veril· 
miştir. Bundan sonra mesleke 
dair samimi hasbuhallerde bu
lunulmuştur. 

Maslak yolunda kaçak 
çılarla bir müsademe 

Rahmi Beyin riyasetinde dör- aralarında kıymetli münakaşalar ol- .. l , · 
muştur. Bundan sonra da yeni sene işari ile yapılan encırmen er İn- Boğazkesen - Tophane cad-

düncü umumi içtimaını aktet- faaliyeti için esaslı bir program tea- tihabı neticesinde geçen seneki desi 45 bin liraya ihale edilmek Evvelki gece Müskirat inhisarı ımı çıkararak Ihsan Hanrmı kolun-
miştir. Bu İçtimada umumi ma bit edilmiş ve hastanelerin yeni tar- encümenler aynen ipka edildi. üzeredir. İnşaata bu kış başla- alakadar memurları büyük bir İopir- dan yaralamıttır. 

Kaçak ispirto dolu iki otomobil 
gece yarısı pusuya düşürüldü 

ğazalar encümeninin raporu o- zı mesaisi arkadaıların buousi met- Bundan sonra meclise hava- cak to kaçakcılığı şebekesini meydana 
konmuş, umumi mağazalar te- guliyetleri nazan dikkate alınarak l na tır. Kalp yirmi beşlik 

· t ı ·· k'l-ta • le edilmesi lazım ge. en işlerin K ı· d b. çıkanm9tır. sisinin imtiyaz veya müsaade cemıye aza arının muş 1 a ugra· ana lzasyon an lr Pangaltıda oturan Samoil ve A• 
mamaları için içtimaların badema yi listesi okunarak ruznameye it- - Memurlar Karadeniz sahillerin-

şeklinde mi olması etrafında b 'lk p .. f k k · ld ev çatladı den ve Bulgaristan'dan takalarla ram isimlerinde iki kiıi Tepebafındı ne er ayın ı azar gunü a at a hal edilmek üzere aıt o okları b" 1 1 bil • kal 
mun.. akaşalar cereyan etmı· ~tır" . t it da · h ld k mu"'him miktarda İspirtonun karaya tramvaya ınm f er, etçıye P • şam saa a 1 aynı ma a e a te- encümenlere havale edildi. Asma altında k ı· bir • · r...... ku 1 k " -'- · t Neticede encümenin umumi ma dilmesine karar verilmiştir. ana ızasyon çıkarılarak fehre getirileceğini ha- yırmı ~ ruş u sunnea ıs .,. 

Bu sırada ı·iyasete verilen yapılırken bir ev çatlamıştır. ber almışlardır. lerken yakalanmıtlardır. ğazalar nizamnamesinin bir an ................... - ............................... _ d B" 
evvel çıkarılması ve zirai varan bazı takrirler var ı. ır tanesi Sahibi olan bir rüsumat me Bunun üzerine evvelki gece Mu- Kim yaraladı? 

sındaki Akçedeniz memlahası- meclisin Reisiciimhur, Başve- moru belediyeye müracaat ede lak ile o civardaki Alman çiftliği a-
haklcında kanuna ahkamı mab ·h M · k Küçükpazarda seyyar satıcı Ah· nın ı yası ve ersın gümrü kil P•. Hz. ile Dahiliye vekili rek tahkikat yapılmasını İste- rasmda laznn gelen puau tertibab t k t--" d 1 rk .. susa konmasına dair temenniya ' me eres eaıer en geçer e en go-

k b 1 d 1 antreposunun ihtiyaca tekabul beye arzı tazimat telgrafı çe- mi1tir. alınmıştır. remediği bir ıahıa tarafından atılan 
tı aynen a u e i miş ve umu- edilecek bir hale getirilmesi Gece yansından aonra saat iki bir kurtunla yaralanmıftır. Meuub 
mi mağazaların müsaade sure- hakkındaki temenni takrirleri Şark Boğaz .uçuğa doğru kaçakcı otomobiller- hastahaneye götürülerek tahkikata 
tile tesisi ve muayyen bir dere- de kabul edilerek vekalete tev- den birisi ve bir az sonra da diğeri başlanmııtır. 
ceyi tecavüz edecek büyük te- dii kararlaştırılmıştır. DemiryoHarı Otobüsleri görünmüştür. Ev mi, esrarhane mi? 
sisat için bazı şartlarla imtiyaz Müteakıben ruznamede gö- Muht lif meseielerin müze- Şirketi hayriye heyeti umu- Fakat bunlark

1
çember altına gire- v.· 

verilebilmesi tesbit oluırmuo. • • ti t l k rek yakalanaca annı anlayınca me Usküdarda Nazmi ve karıtı •<> 
• rüşülecek başka bir şey olma- keresi için mıgesı mar a op anaca ınurları şatırtmak iıtemiılerdir. Bun dan Hannnın odalarında esrar içi,,. 

tur. dığından kongrenin içtimalan- murahhaslar dün geldiler Şirketi Hayriye heyeti umumi- !ara durmaları ihtar edilmiş, fakat dikleri haber alınarak yapılan arat-
Bundan sonra dilek encümeni na nihayet verilmittir. Murah- yesi mart ayında umumi içtirnaını durmamıılar ve silah istimal etmiı- tırmada odada bir buçuk okka kadar 

İngiliz lirasının sukutu üze- mazbata muharriri tarafından haslar buakşam hareket edecek Şark demiryolları murahhasları aktedecektir. idare, heyeti umumiye !erdir. Bu suretle gece karanlığı j. eırar, bir mil<dar eroin, esrar ipı-
line halı fiatleri de sukut et- dünkü İçtimada okunan rapo- !erdir. M. Malzas ile M. Baclenın evvelki içtimaına kadar Rumeli sahiline iı- çinde müsademe olmuştur. Nihayet ye mahsus kabak ve >aıre bulunmnı 

d • kı l gün tehrimize geldiklerini haber !iyen otobüslerin vaziyetini tetkik kaçakcılardan ikisi otomobilleri bı- tur. Esrar ve aairc ınüsadel'e eriile-
llıittir. run ığer sım arının müzake- Kongre mesaisine nihayet vermiıtik. Murahhaslar hükı;- edecektir. Otobüs imtiyazının bele- rakarak gece karanlığı içinde kaç- rek tahkikdt.ı baıla,.,ıııııtır. 

Ticaret odası bu mesele hak resine geçilmiş ve nizamname- vermezden evvel İktısat Vekili metle kumpanya arasında mevcut diye tarafından alınması kat'iletirse, mağa muvaffak olmuıtur. Ü•kiidarda Llalaband• arabacı 1-'.a 
~d:ı halıcılara bir tamim gön ye ithal edilmiyerek heyeti u- Mustafa Şeref Bey, kongre aza bazı meseleleri görüşmek üzere bir- şirket Anadolu sahiline fazla ebem- Kaçakcılardan Mehmet yakalan- "er isminde birisinin üzerinde emu 
dermi• ve bazı malumat talep mumiyesinin vekalete a.JZına 1 k . . . kaç güne kadar Ankaraya gidecek- miyet vererek, biletlerden tenzilat mı• ve iki otomobil ile içlerindeki bulunduorı ihbar edilm,.ıi üzerine 

~ k .1 . . K • 1 arına, ongrenın arzettığı ta- !erdir. yapacak ve seferleri sıklaştıracak- • arattırma yapılmış, L'lverin üzeı·İıı· 
•tmittir. arar verı mıştır. ongre öge- zimattan dolayı Reisicümhur tır. Bu sahilin rağbetini artırmak i- İspirto dolu t~nekeler müaadere e- de on pa!r•t k.,kain ve bet par•a da 

Ç den Sonra t"ekrar t ) kt H 1 --~~· ----- · · dil ı d dilmi•tir. Otomobillerden birisi kıs· ' ekoslovakyada tütün op anaca ır. azret erinin son derece mem- çın ıcap e en şey er üşünülmek- men harap olmuıtur. esrar 1'oılunmuştur. I:over, bu<ılan 
ANKARA, 1 A.A. -Tica- nun oldukları ve kendilerini Fatihte çalışan tahrir tedir. Havaların kışlamasına rağ- Hacı Mehmet isminde birindPn aldı 

istihlakah ret odaları umumi kongresi bu muhabbetle ve takdirle selam- komı·syonları men, Büyükdere ile Taksim arasın- Böyle barı•mak ğını soyh.u;. Hacı Mdımet y.kat~-
1 1 d İ da itleyen otobüsler seferlerine de- Y narak ii>.eri arıınmıf, onda da bir 

A ınan haberlere göre, Çe- gün öğ e en sonra ktısat Ve- ladıkarı hakkındaki cevapannı 931 senesine ait vergileri tahkik vam etmektedirler. olur mu? mikdar e1Tar bulunmuıtur. Her ikioi 
oslovakya'nın tütün istihsali- kili Mustafa Şeref Beyin riyase tehlig" etmiştir. · k · · E ... .. k d ------- hakkında ıa~1'-i 1 ·,ır y•, ılm-'-.ad··-

ettınne ıçın, mınonu azasın a T l d. . Eyüpte oturan Seyfeddin iımİn· "\ "" üY ....... 

• bu sene fazladır. tstihsatatın tinde beşinci ve son içtimaını incir ve üzüm ifayı vazife eden aıtı tahriri müsak- ayyare er ün gıttiler de birisi bir müddetten beri dargın A 
tihlakın yüzde ellisini kartılı- aktetmiştir. Bu içtimada tiftik kafat komisyonunun Fatih kazası da Cumhuriyet bayramı münaaebe- bulunduğu karısı Ihsan Hanımla caba neden Öldü? 
abileceği ümit edilmektedir. encümeninin raporu okunmut IZMİR, 1 A.A. - Bugün hilinde ç.alıfmak üzere muvakkaten tile Ankara'daki büyiik reami ge- mahkemede kartılaşmıf ve mahke- Knmk ,•,ı-la Eğinli Ali İ•'lıındı 

•ı• ı· 1 1 ve bazı temenniyat daha ilavesi otuz üç kuruştan elli iki kuruşa gönderildiğini yazmıştık. Fatih kaza çide iştirak eden 50 tayyaremiz cu- meden çıktıktan sonra beraberce bir biriıi Ma~ •m Vartanuşun kahvc•in• 
il iZ lrasıy a yapı an suretile aynen kabul edilmi•tir. kadar 709 çuval üzüm ve on üç smda iki tahriri müsakkafat komis- ma günü t•hrimize gelmişlerdi. otomobile binerek gezmeğe gitmiş- de otun ;;.,., birden bire olmüşt"'· 

t.a~hh~~a~tl'__~_J_JB~u~n~d~a~n~s~o:n~r~a~M~e=r~s~i~n'._~~~u~-J~k~u~r~u~ş~ta~n~o~n~a~l~tı~ku~ru~ş~~a~k~a~d~a~rJ..!;!:tl~n!:_a~:~ub~':n~:~~~~aba~ka!şda~la~~~~-ca2~~o~:,~l~sb2'.:~~n~~!2:~;Wnı!T~ay&yi:Jal!lr:!.elle~rıl!l·mıt!ı."r..zJld~iıJ'n;:uW:,'";ı;a:;;.t,.l~3;.v:tel.:.'e=r1'd:;;ir~ . ...ı.,,.,.....ı,.ı........,....L._.ı.;....,.u;,ıı..ı....L.lıM:ı:iıı..·t~:!?::ııiıliı.ı..r.ıi";::;m:.ı .ıı'· ;..:k•;o•:;..1ta.ıı.•ı.··ll""ııı'li'nııı"wll"İl:·li~lı .. __ _ 
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Asrm umdesi «Milliyet» tir. 

2 TEŞRİNiSANİ 1931 
İDAREHANE - Ar.kara cadde

lİ No: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, 
htanbul. 

Telefon numaralarıı 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı ' 400 kurut 800 kuruı 
6 .. 750 " 1400 " 

12 .. 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıreçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilira 

Gazetemiz ilİlnlann mes'uliyetini 
kabul ebnez. -------1-11111 Bugünkü hava 

Yeşilköy hava rasat mer
kezinden aldığımız malu
mata nazaran bugün hava 
bulutlu olacaktır. Rüzgar 
şimalden esecek. . suhunet 
11-931 tarihinde hava tazyi 
ki 769 milimetre azami su
hunet J 1 asgar1 suhunet 5. 1 

(flC EK§il 
Bir yerine yedi film 

Avrupadan gelmiş bir tuhaf 
lığı bize tatbik etmeğe çalışa
cağım: 

İki gün evvel, bizim kulak 
misafiri M. Salahaddin ile ge
ne arkadaşlardan Hoca Sait i
zinli imişler .. Her ikisi de Bey
oğlunda aylak aylak gezerler 
ve birbirlerinden nasıl kurtulup 
ta bir yere kapağı atacaklarını 
düşünürlerken Sait, kulak misa 
firine sormuş: 

- Senin bugün bir yere git-
mek niyetin var mı?. 

- Yoooo! .. 
- Ee, ne dolaşıyorsun? 
- Hiç! .. Sen dolaşmıyor mu 

sun? 

- Evet amma, ben dolat
mak için dolaşıyorum, ya ıen?. 

- Ben de öyle! .. 
Yarım saat dolaşmışlar .. Ku 

lak misafiri Saide nazaran hem 
daha şişman, hem de yaşlıdır, 
yorulmuş ... Bir kahveye otursa 
Sait te gelecek ... Kahve ısmar
lasa, o da ısmarlayacak ... Daya 
namamış .. Saide demit ki; 

- Ben yoruldum. İstersen 
sen dolaş!.. Ben bir yere ilişe
ceğim!. 

- Nereye gideceksin? .. 
- Ne bileyim! Belki .bir si-

nemaya girerim. .• 
- Ala! Sen sinemaya vere

ceğin parayı bana ver, ben sa. 
na yedi film göstereyim •• 

- Ben ucuz sinemalara gir
mem .. · 

- Hayır hayır! Ucuz sine-
maya götürmem ... 

- Pekala! .. 
- Gel arkamdan ••• 

Doğru Hamalbatı cadclesın· 
den aşaiiıya inmeye batlamıt· 
lar .. Kulak misafiri sormuş .. 

- Bu kötü sokaklarda ne a-
rayoruz yahu! Burada sinema 
ne gezer .... 

S.it cevap vermiş: 
- Dikkat eti .. Bu yeni bir 

filmdir. Daha Paristen gelme
di.. İsmi "İstanbul Sokakları,, 
dır ... 

Oradan tekrar yukarı çılanış 
lar .. İngiliz sefarethanesinin ö 
nünden tramvaya binmişler ..... 
Ve tabii ayakta kalmışlar .. Ku 
lak misafiri: 

- Ben yoruldum. Ayakta 
duramıyacağım ... 

- Bu da geçen sene geçti 
"Belalar Mübareki,, filmidir .. 

Maamafih Kulak misafiri ka 
dınlara mahsus ilk kanapeler
den birine oturmuş .. İki dakika 
sonra bir kadın gelmiş, kondok 
tör Kulak misafirini kaldırmış. 
Beriki kızmış ve Saide: 

- Oldu mu bu yahu! 

' ' MİLLiYET PAZARTESi 2· TEŞR1N1SAN1 

Askeri fabrika- ı 
lar ilanları 

" 550 ,, ton gazol 
Yukarıdaki malzeme kapah 

zarf ıle 28 111/ 931 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta
liplerin şartname için her giin 
ve münakasaya girmek için de 
o gün teminat (Teklifat) ile 
müracaatı. (3398j 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

lstanbııl Birınci iflas memurlu
ğum/an: 

Adres, Sirkeci A!aiye Hanında 

Veli zade Mustafa Faik Bey: 

Ballbcla ısmi ve adresi yazılı olan 
Zltm i flası aç•hp tasfiyenin adi şe
kilde yapılmasma karar verilmiş ol 
c!u LUldan: 

SiNEMA AR 

Melek Rene Clair'ln Elhamra meşhur ıaheseri 

m 

sıneması Mil YON sineması 
4 Teşrinisani 

PEŞiNDE 
4 Tetriniaani 

çarpmba çarpmba akşamı 
- "Müttehem kalkınız,, fil. 

mindeyiz, dikkat et •. K. O. ve birinci fırka kıtaa
tının ihtiyacı için şeker kapalı 
zarfla münakasaya konmuş

tur. İhalesi 23/11/931 pazarte 
si günü saat 15 te komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak üzere her 
gün münakasaya iştirak etmek 
üzere de vakti muayyende te
minat ve teklifnamelerile ko-

l - Müflisten alacağı olan veya 
mallarında itihkak id<liasında bulu
ruınların alacak ve iddialarını işbu 
ilandan bir ay içinde eyyamı resmi
ye müstesna olmak üzere her gün 
saat 9 dan 12 ye ka<lar Sultanahmet 
te vaki Adliye sarayında icrayı va
zife eden birinci iflas dairesine ge
lerek alacaklarını kayt ettirmeleri 
ve senet ve defter gibi delilleri her 
ne İ!ic bunların asri vey~ Mnsaddak 
suretlerini vermeleri, filmini takdim edeceklerdir. Heyeti temalliyesi başında ı 

Eminönünde inmitler .. Yeni 
cami kemeri tarikile İt Banka
sına teveccüh etmişler .. Kulak 
Misafiri: 

2 - Müflise borçlu olanların yu
karıda gösterilen müddet içinde 
borçları mikdarım yazdırmaları hi
ıaf ına hareketin ceza kanunu muci 

bince takibat ve mes'uliyete uğraya 
caklarını bilmeleri, 

ANNABELLA, LUiS ALLiBERT • RENE LEFERBRE. 
Yerle•inizi tedarik ediniz. 

- Bankaya mı gideceksin?. 
Diyince Sait cevap vermiş: 

"Al h" .. , . - tına ucum,. ı.mı .. 
Oradan Y enicami havlısı ta 

rikile Balıkpazarı cihetlerine 
giderlerken kanalizasyon çukur 
!arından Kulak Misafiri pek 
bizar olmuş .. 

3 - Müflisin malları.nı nakit ve 
tahvilatı v<> buna mümasil kıymetli 
evrakını her ne ~uretl'! olursa olsun 
bunların üzerindeki hakları mahfuz 
kalmak şartile o malları ayrn müd
det içinde daireye vermeleri, veı
mezlersc cezai mes•u.Jiyet ve taki
bata uğrayacakları, mazeret bulun
madıkça rüchen haklarınclan ını>h

rum kalacaklarının bilinmesi, 

Saf ak Kesif Kolu 
- Artık kafi! Ben buradan 

geçemem .. 
"D fi . d fil . - e ne pefın e,, mı .• 

Dönmüşler, tekrar Köprüye 
gelmiş tramvay beklemeye baş
lamıılar ... 

Hava kararmış lambalar yNJ 
mış .. 

Sait göstermiş .•. 
- İşt<ı ııltıncı tilm .• 
- Hangisi?. 
- Şehrin ıtıkliln .. Kı.hık Mi 

safiri cevap vermiş •• 
- Ben yedinciyi gönn~kten 

vazgeçtim .. 
- Pekala! Lakin verbaka

lrm paralan ... 
O zaman Kulak Misafiri. ken 

dini göstererek: 
- Bedavacıların Şahı!. Bu 

da filmdir, anli!rsm ya! .. demif. 
Bilmem uydu mu? 

FELEK 

misyonumuza 
(506) (3594) 

müracaatları. 

lstanbul Birinci iflas memurlu
ğundan: 

Adres: İstanbul Çiçek pazarında 
Hafa fi ye Rafail Şaul Efendi: 4 - 11-11-931 Taıfoinr müsadif 

Balada ismi ve adresi yazılı olan çaramba ünü saat 14 te alacakhla
~tın iflası açılıp tasfiyenin adi şe- 1 ''.n yu~rr~a _yazılı olan iflas daire· 
kıl.de yapılmasına karar verilmiş ol sındc ılk ıçtımada hazır bulunma· 
duğundan, lan ve müflisin müşterek borçlula-

1 - Müflisten alacağr olan veya , riyle kefillerinin ve borcu tekeffül 
malların-da itihkak iddiasın.da bulu- eden sair kimselerin içtimada hazır 
ruınların alacak ve iddialarınr işbu bulunmaları ilan olunur. 1-11-931 
ilandan bir ay içinde eyyamı resmi- •--------------

.. 
Dikkat 

l~~ HlZHETLEHi 
tıııa- geliyor ••• 

Tiyatro, S:nema 

İstanbul Belecliyesi 
Darülbedayi temsilleri 

YARIN akşam saat 21,30 da 
KALBİN SESİ 

ye müstesna olmak üzere her gün !stanbu/ J üncü icrasmdan: Piyes 3 perde 1 
saat 9 dan 12 ye kadar Sultanahmet Tamamına 5215 h. . kıymet tak tablo Yazan: A. 
te vaki Adliye earayında icrayı va- I dir edilen Çenberlitaş civarında Bisson Tercüme E.: 
zife eden birinci iflas dairesine ge- I Molla fcnari mahallesinin atik esir :Mükerrem A!aettin 
lcrek alacaklarını kayt ettirmeleri pazarıcad<lesinde eski 21ycni 18ve20 

d f 'b' d ı al M hmet k • Talebe gecesi, Yakında: Dr. İhsan ve senet ve e ter gı ı elilleri her ve 1 nwnar ı e paşa so agın 
ne ise bunların asıl veya musaddak da 1 ve esir pazarı caddesinde 18 nu Üsküdar Hale Sinemasında 
auretlerini vermeleri, maralarla murakkam ve tahtında CENGiZ EVLATLAR!, 

2 - Müflise borçtu olanların yu- kahvehaneyi müştemil haricen kar-
karıda gösterilen müddet içinde gir ve dahilen ahşap han ve ara hk İlaveten: İsmet Paşa Hz., 

ltanbul ikinci icra memurlug"un At' h tı. borçları mikdarmı yazdumaları hi- maballenin tamamı açık arttırmaya ına seya a 
dan: 

l!fına hareketin ceza kanunu muci vazed,ilmiş olup birinci arttırmasın -------------

.. 
~Bugün MAJıK Sinemasında 

ALİCE WHITE 

AR KIZI 
f'Iminde. İlaveten: "A ÖRISIZ DİŞ ÇEKİLİYOR,. 
bım!\men Fransızca sözlü 3 kn:m'ık komedi 

Meşhur Piyanist 

ROBERT CASADESUS 
önümüzdeki cumartesi günü saat 17 de matine olarak 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
yegane bJr konser verecektir. 

fiatleri: Koltuklar 150, 200 ve 300 kurus. 
Localar 800 ve 1000 kuruştur. ...._ 

Tütün inhisarı umu
mi müdürlüğünden: · 

Bfr borçtan dolayı mahcuz ve satıl
ması mukarrer Eselaı markalı kapalı 
müstamel otomobil ğiriko ve pom 
pa ve saire gibi ak.samile beraber 
Taksim meydanında otomobil du
rak mahallinde 5-11-931 tarihine mü 

bince takibat ve mea'uliyete uğraya da 3000 liraya talip zuhur etmiştir. 
caklarını bilmeleri, Bu kere ikinici açık arttırmaya çı 

Eyüp Sulh mahkemesinden: 
Raif efendi vekili Şefik Beyin 31/10/931 tarihinde kapalı zarfla münakasaya vazedilmiş 

3 - Müflisin mallarını nakit ve ka ·ılmış olup en çok arttıranın ils 
tahvilatı ve bunu mümasil kıymetli tüncıe~'bırakılacaktır. 
evrakını her ne suretle olursa olsun 26·11-931 tarihine müsadif per
bunların üzerindeki hakları mahfuz şembc"ünli saat 14 ten 16 ya kadar 

İstefan Bakla<:iyef; Nikola, Yorgi, olan (60) ton yerli çivi görülen lüzuma mebni 9/11/931 tarihi
Llzari, 1stifo,. Boris efendilerle ne müsadif pazartesi günü saat (11) de yine kapalı zarfla müna 
!vana Hanım aleyhlerine ikame et-

kasaya konulmuştur. Taliplerin yevmi me:ııkurda ve muayyen 
tiği izaleyi şuyu davasının muha- . . . .. 
keınesinde: Bunlardan tstefan Bak 1 saat' teklıf ve temınat mektuplanru hamılen Galatada Müba· 

sadif perşembe günü saat 12-13 te ı kalmak şartile o malları aynı müd- İstanbul 3 üncü icra dairesinde açık 
bilmüzayede satılacağ.mdan talip °" det içinde daireye vermeleri, ver- kt tt 

laciyef efendiden gayrisinin ika- yaat ı{omisyonuna müracaatlan. (3576) 
1 1 arttırmayla satılaca ır ar ırmaya 
an arm yevm ve saa.tı mezk6rda ma mezlerse cezai mes'uliyet ve taki.. iştirak için yüzde yedi teminat ak· 

hallinde hazır bulunacak memurine bata uğrayacakları mazeret bulun- çesi alınrr müterakim evrgilerle be 

metgfıhları me<;hul bulunduğu mü- ----------. 
başiri ve mahaı.ıe heyeti ilttiyariye Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
si tarafından vc..<ilen megruhattan 

müracaatları ilan olunur. m•·dıkr~ ru" •hen h' aklarından ~·h· r· · 
"' r- "" 0

- tediye resimleri vr. kit ı ıcaresi 
müşteriye aittir. Hakları tapu sicil 

anlaşrlmıs ve hakların.da hukuk usu M •• d •• } •• " •• d 
lü muhakemeleri kanununun 141 ve u ur ugun en: rum kalacaklarının bilinmesi, Devredile~k ihtira beratı, 

" Hidrokarbonlarm tahvil hareke 4 - 11-11-931 Tarilıino mü•adif 
' ti,. hakkında Sınai müdiriyeti umu çarşamba günü saat 14 te alacaklıla 

mevadı mütcakıbesine istinaden ve 
!eriyle sabit olmayan ipotekli ala- 402, 405, 406 ncı maddelerine tevfl 
cakhlarla dig" er alakadaranm ve ir k k an verilen giya;p ararırun on beş 

mi~inden istimal edilmiş olan 18 rın yukarıda yazılı olan iflas daire
kanunusani 1920 tarih ve 2965 nu- sinde ilk içtimada hazır bulunma
maralı il:tira beratı bu kere ferağ lan ve müflisin müşterek borçlula
veya.hu~ icara verileceğinden mez- 1 riyle ire_fill:-'inin ~e ~o~cu tekeffül 
kOr ıhtirayı satın almak veyahut iı 1 eden saır lcimselerın ıçtımada hazır 
ticar etmek arzusunda bulunan ze- bulunmaları ilfuı olunur. 1-11-931 

tifak hakkı sahiplerinin bu haklan ı;ün müddetle ilanen icrasına karar 
nı, ve hususiyle faiz ve masarife da verilmiş ve müddcabih Bostan ehli 
ir olan iddilarını ilW tarihinden iti vukuf tarafından keşif edilerek gay 
haren 70 gün içinde evrakı müsbite ri kabili taksim olduğu ve tamamı
leriyle bildirmeleri ı.a~ımd~r. Aksi na altı bin lira kıymet takdir edil 
halde hakları tapu sıcılle~ı~le sa· • diği ba rapor bildirilmiş. Ve yevmi 
bit olmayanlar satı;. bedelının pay- muhakeme o.lan 19-11-931 persembe vatm stanbul Bahçekapı Taş han 

4J.48 de mukim vekili H. W. İstok 
Efendiye müracaatları. -----
ZAYİ - Sabık Rehberi İttihadı 

Osman! i.dadisinden aldığım tasdik 
nameyi zayi ettim. Yenisini çıkara 
cağımdan eskiainin hükmü yoktur. 

İbrahim Hilmi 

ZAYİ 
Beyoğlu birinci melrte.ptcn aldı 

ğmı 30/8/926 tarihli ve 172 numa 
ıalı tudiknameyi zayi ettim, bük 
mli yoktur. Şe kip 

lstanbul ikinci lcra -murluğun- !aşmasın-dan hariç kalırlar. Alaka- günü saat 14 te tayin krlııunış ol-
dan: <!arların icra iflas kanununun 119 makla müddeti mezkfire zarfın-da 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve \ uncu maddeııi hülanüne göre tevfi-
1 muamelatı vakiaya itiraz etmeleri 

paraya çevrilme.i mukarrer lüks kiharekıet etmeleri ve daha fazla ve yevmi vakti mezkürda bizzat 
büfe masa ve iskemleden ibaret bır malümat almak istiyenlerin 931-4 mahkemede hazır bulunmaları ve 
yemek odası uıkonı ile bir lüks sa dosya numarasjyJe memuriyetiınize yahutvekil göndermeleri aksi takdir 
lon takımı 4-11-931 tarihinde nat -müracaatları i!an olunur. de haklarında mevadı mezktlre mu 
12,13 te Maçka'da Narmanlı apartı· 
manında 6 numaralı dairesinde açık 
arttırma ile satılacağından taliple· 
rin vakti muayyeııinde 931-2688 nu
maralı dosya ile mahallinde memu
rine müracaatla.n ilin olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi ba•tahklar teda

vihanesi. Karaköy, büyük malıallebi 
ci yanında 34. 

cibince muameleyi kanuniye ifa kıh 
nacağı maltlDl olmak üıere i~bu 
ilan varakalarının bir nüshası mah 
keme divanhanesinde talik kılındı-
gı gibi evrakı havadisle dahi 
olunur 1-11-931 

itan 

Verilecek nümuneleriııe tevfikan kağıt ve teferrüatı amba
rımızdan verilmek üzere 77 kalem evrakı matbua aleni müna
kasa suretile tab'ettirilecektir. Talipler Galata.da İstanbul Li

. rr.anı Sahil sıhhiye Merkezi başkatipliğiııe müracaat ederek 
nümune ve şartnamelerini görebilirler. 23 teşrinisani 931 pazar 
tesi günü saat 14 te Galata sahil sıhhiye merkezinde müteşek
kil mübayaa komisyonunda ihalesi icra edileceği ilan olunur. 
(3600) 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetinden: 

Serpuş ve tozluğu ile beraber (4600) takım ıkışlık elbise 

imaliyesi kapalı zarfla münalı:aaası 11/11/931 tarihinde çar· 
şaınba günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek için, 

her gün, münakasaya iştirak için de (O) gün taliplerin temi· 
natlarile birlikte Gedikpaşada Jandarma saun alma komisyo
nuna müracaatları. (3342). 

Milliyet'in Edebi Romanı: 66 bir masa iliveaile genişletile
rek bütün takımı alabilecek 
bale kondu. Muhteşem Nihi>l 
Hanım, bir sandalyeye kendi
ni attı: 

sındaki sandalyeye çöktü. Ah 
met Nebille Nevzat Süreyya 
ayakta duruyorlardı. Süheyla 
nın dik gözleri Ahmet Nebili 
kendi yanına çağırıyordu. Fa
kat Nevzat Süreyyayı kendi 
annesinin yanına oturtmak ta 
pek abes olacaktı. Nevzat Su
reyyanın avcı gözleri Sühey. 
la Hanımla Mebruke Numanm 
arasındaki sandalyeye dikil
mişti. Semiha Nazminin eli 
gözleri, Ahmet Nebilin taze 
esmer yüzü üzerinde ok~ayıcı 
bir tatlılıkla dolaşıyordu .. 

Hanrm Nevzat Süreyyaya işa 
ret etti: 

Delikanlının gözlerindeki 
hayret ve istifhamı hisseden 
genç kadın, masanın altından 
pıormaklannı Ahmet Nebilin 
pnrmaklarına geçirerek yine ya 
vaş sesle devam etti: 

zeredir. Nerde ise danalar bat 
lar. O vakit biz de ıenitle
riz. 

BAŞI DÖNÜ~.!: NECMi 

- Bizdeydik. Sizin Muk
bil Bey poker oynıyalım diye 
tutturdu. Bizimki, Nihat Uha 
mi, Feri.t Necdet onunla poke 
te tutuıtular. Bizim de canı· 
mız sıkıldı, buraya geldik. 

- Çok ili. Ben de bu ak· 
ıam bizim Makbuleye gitmiş
tim. Orada Ahmet Nebil Beye 
rast geldim. Eve telefon ettim 
Mukbilin çıktığını söylediler. 
Biz de buraya uğradık. 

Ahmet Nebil, etrafa bakın 
dı. Masalar hep tutulmuştu. 
Bu gelen kafileyi kendi masa
larına almak lazımdı. Fakat, 
Siiheyla ne diyecekti acaba? 

Kemal Reha Bey, tek gözlü 
ğünü indirerek Süheylinm eli 
ni öptü: 

Bonsuvar, Hanımefen-

Bey, 
- lıte biz de geldik. 
- Ne ili! Buyurmaz mısı 

nız? 
- Bilmem. Rahatsız etmi

yelim? 
- Estafurullah .. 

Mebruke Numan, Ahmet 
Nebili görünce beyaz yüzüne 
ince bir kan tabakası hücum 
etmişti. Korkak korkak elini 
uzatb: 

- Nasılsmız, Ahmet Ne
bil Bey. 

- Teşekkür ederim, Ha
nımefendi. 

Ahmet Nebil kendisine uza 
nan küçücük ele dudaklarını 
kondurarak hemen aarsona 
döndü: 

- Buraya birkaç sandalye 
ııetirir.iz. 

- Of! Aman! Yoruldum, 
cocuklar. 
• Semiha Nazmi Hanım da 
oturdu: 

- Gelsenize, Ahmet Nebil 
Bey. 

Süheyla dik bakışlı gözleri 
ni bir Semiha Nazmiye, bir 
de Ahmet Nebile çevirdi. Ah
met Nebil, diğer bir sandalye
yi ilerleterek Mebruke Nu
maru oturttu. Bir tarafı par
maklıkla kapalı olan masaların 
karşılıklı iki dar ucunda Sü
heyla Hanmıla Semiha Na:ı:
mi Hanım oturmuşlardı. Ge
niş tarafın ortasında Muhte
:;.em Nihat Hanım kuruluyor
du. 

Solunda Şeyda Kamil Bey, 
sağında bir sandalye aşın, 
Mebruke Numan Harum otu
ruyorlardı. Kemal Reha Bey, 
Muhte em Nihat Hanımla 

Süheyla Har.ım, birden bire 
canı sıkılmış bir tavırla Ke
mal Reha Beye döndü: 

- Kuzum Semiha Nazmi • 
Hanıma, kavalyelik etmeniz 
daha doğru olmaz mı? 

Kemal Rehanın tek gözlü
ğü yerinden kaçtı. Ağzı açıl
dı. Fakat terbiyesini muhafa
za etti: 

- Emredersiniz, Hanıme
fendi. 

Kemal Reha Bey, Şeyda 
Kamille Semiha Nazmi Hanı 

- Hadi yavrum, sen de şu 
iki Hanımın arasına otur, baka 
lım. 

Nevzat Süreyya sevine sevi 
ne Muhteşem Nihat Hanımla 
Mebruke Numan Hanımın ara 
sına oturdu. 

- Oh! İki M. N. arasında
yım. 

Dedi. Süheyla, hakim tavrı 
nı devam ettirdi: 

- Siz de buraya, Nebil 
Bey. 

Muhteşem Nihat Hanımın 
canı sıkıldığı belliydi. 

- Of! Ne sıcak! Keşke baş 
ka, daha geni~ bir yer bulay
dık. 

Süheyla yanma oturan Ah
met Nebile •okularak yavaş
ça fısıldadı: 

- F edakirlığımı görüyor 
musun? Senin için kendimi 
Muhteşem Nihat Hanımın ga
zabına arzediyorum. 

Ahmet Nebil ıataladı: Ne 
demek istiyordu sanki Sühey. 

- Artık Fatihli sevgiliden 
değil, benden intikam almak 
istiyecek.. 

-O! 
- Ama ben onun intika-

mından korkmam ki-•• 
Muhteşem Nihat Hanımın 

sarıya kaçan çiy yeşil renk
li küçük gözleri acı acı Ah
met Nebile doğru dikilmişti. 
Geçen fısıltı havadaki sinirlili· 
ği arttırdı. Muhteşem Nihat 
Hanım infialle başını çevire
rek Şeyda Kamile yavaş bir 
şeyler söyledi. Fırlak gözlü 
bestekar evveli gözlerini de
vire devire ileriyi, geriyi mu
ayene etti. Sonra güçlükle ye 
rinden kalktı. 

Semiha Nazmi Hanım, fır
tınayı evvelden hisseden tecrü 
beli bir kaptan gibi, ortalığı 
yatıştırmak istedi: 

Muhteşem Nihat Hanım, aa 
hırsızca cevap verdi: 

- Aman, bari hemen bit-
se •• 

Mebruke Numan Hanım, 
Ahmet Nebile utana utana e
ğildi: 

- Sir.ıi kaybettik, Nebil 
Bey, 

- Afederainiz, Mebruke 
Hanım. Çok meşgulüm. 

- Size aöyliy«:eklerirn 
var. 

- Buyurun. 
- Hayır. Burada olmaz, 

Söyliyeceklerim hem mühim, 
hem uzun. 

- Neye dair? 
- Size dair. Yarın bana ge 

lir misiniz? 
- Hangi saatte? 
- Meseli, öile vemelHne 

gelin. 
- Peki, 

(Devamı vat) 
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M. Litvinof dün Ege 
ile Tiryesteye gitti 

Gazetecilere beyanatında : 
" Semereleri arzu ettiğimiz şekilde tebartız 
eylemiş olan bu seyahatin beni ne kadar memnun 
etmiş olduğunu söylemeğe lüzum yoktur,,demiştir 

Sovyet Rus ıosyaliıt ittihadı 
Hariciye komiseri M. Litvinof 
cenapları, dün aaat 13,30 te 

Seyrisefain idaresinin sureti 
mahsusada hazırladığı Ege va· 
puru ile ltalyaya hareket etmiş 
tir. 

M. Litvinof evvelki gün re
fakatlerinde Madam Litvinof 
ve Rus sefaretanesi başkat:bi 
olduğu halde şehrin muhtelif 
yerlerini gezmiştir. Geceley:n 
de Elhamra sinemasına gitmiş 

ve "Prenses emriniz" isminde
ki Almanca sesli filmi seyret· 

mistir. Sinemada Ankara'daki 
resri geçide ait operatör Etem 

Hamdi Bey tarafından alınan 
merasim filmi de gösterilmiş· 

tir. M. Litvinof filmleri göre· 
rek memnun kalmış, bilhassa 

Ankara resmi geçidine ait filmi 
beyenmittir. 

M. Litvinof, Tophane rıhtı
mında Vali muavini Fazlı, Po
lis müdürü, Merkez kumanda
nı, Sovyet sefareti erkanı, as

ker, polis müfrezeleri, muzika 
tarafından teşyi. edilmiştir. Sa

lon, Sovyet ve Türk bayrakla
rile donatılmıştır. 

M. Litvinof, refakatinde Moa 
kova büyük elçimiz Ragıp B., 
Sovyet Büyük elçiıi M. Suriç 
ve mihmandarlan Kudret ve 
Kemal Aziz Beyler olduğu hal 
de Sakarya motörü ile Egeye 

gitmiştir. Bu zevat bilahare mo 
törle avdet etmitlerdir. 

Ege vapuru refakatinde 
Peyki Şevket ve Berki Satvet 

muhripleri olduğu halde 13,30 
da hareket etmiştir. 

M. Litvinofan Türk 
matbuatına beyanatı 

lST ANBUL, 1 A.A. - Sov 
yet Ruı Soeyaliıt Cümhuriyet

leri ittihadı hariciye komiseri 

M. Litvinof, hareketinden mu

kaddem Anadolu Ajansı ve mat 
buat mümessillerini kabul ede
rek şu beyanatta bulunmuttur: ' 

her saniye hakkımda gösteri/mi~ o
lan nezaket, ibraz edilen dostluk 
tezahüratının kuvvet ve samimiyeti 
beni derin bir tarzda mütehassis 
etmiştir. 

Semereleri arzu ettiğimiz şekil· 

1 
de tezahür eylemiş o/an bu seyah~
tin beni ne kadar memnun etmış 
olduğunu söylemeğe lüzum yoktur. 
Tebarüz eden semerelerden maksa
dım yalnrz Ankarada imza edilen 
ve münasebatımızm bidayetinde va
zedilmiş o/an esaslı prensipleri ye
niden kabul ettiğimiz bir müddet 
için teyit ey/iyen bir protoko/u kas 
tetmek değildir. Bu seyahatin çok 
kıymetli neticesi , istiklal mücadele 
cilerinin ve yeni Türkiye yaratıcı· 
Jarınrn en şanlı kafi/esile yaptığım 
şahsi temasfar ve çok geniş nokta/ 
nazar teati/eridir. 

Yeni Türkiyeyi bugünkü haline 
getiren , ibda eden büyük Şefiniz 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin 
müstesna ve mübeccel şahsiyetinin 
unutulmaz ve silinmez hatırasını 

muhafaza ediyorum. ismet Paşayı 
tanımakla da bilhassa bahtiyar ve 
mes'ut odum. ismet Paşa memleketi 
rıizin yeniden ihya yolunda kudret
li bir yaratıcıdır. Kendisinin Mos .. 
kovayı ziyaret etmesi için yaptığım 
ricayı kabul eylemesi memleketimde 
layık olduğu takdire mazhar olacak 
tır. 

Muhterem dostrlm Tevfik Rüştü 
Şeq em§eıue uesqe§ rpwrs "" "fıfag 
Jarile bağlı bulunduğum diğer hü
kumet adamlarile yapmış olduğum 
müzakereler. beynelmilel büyük 
meseleler hakkında noktai nazarla
rımızın isabet ve mutabakatini PÖS· 

termiştir. 

Bu müzakereler, bana yeni Tlir
kiyenin taşıdığı zihniyeti pek ya
kından tanıtmış ve bu husustaki şah 
s1 müşahedelerimi derinleştirmek 

ve tanzim etmek fırsatını bahşet .. 
miştir. Bu mÜ'f'Jhedeler ~ tam bir 
inkişaf için<le bulunan hüfrümet 
m~rkezinlz genç Ankaranın görünü 
şü, istik/il/ini temin çarelerini ta
harri kaygusu ile meşgul bir mille
tin büyük faaliyeti gibi şeyler, be
ni cidden hayrette bırakmıştır. S,.,n 
on sene zarfında Türkiyenin geçir
diği şanlı tarihi her zaman takdir 
ettim. fakat bugün elde edi/,.n ne
ticeleri gözlerimle gördükten son
ra geçen on senenin büyiik hadise
lerinin vüs'at ve şümulünü dah1 
iyi anladım. 

Seyahatimin, milletlerimizin in
•Türk millet ve hükumeti tara- hilal kabul etme:: dostluklarrnı kud 

f ından memleketim hakkında besle-
nen ve bilyilk bir tezahür şeklini a 
1an cidden dostane ve hararetli ka
bulden derin bir tarzda mütehassis 
olarak Türkiyeyi terkediyorum. 

Şahsıma tevcih edilecek samimi 
kabulden şüphe etmirordum, fakat 

retle teyide yardım edeceğinden şüp 
he etmiyorum. Bu tecrübe ile da
ha kuvvetli ve daha zengin olarak 
Türk milletine sellim/arımı tekrar 
eder ve memleketinizin inkişaf ve 
atisi için en iyi temennilerimi izhar 
ve ibl§ğ eylerim.,, • 

Yangın Hayat Nakliye Kazo Otomobil --
A.N .A:c>C>L lJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

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

1 9 3 2 
Tayyare YILBAŞI Piyangosn 
A.fet Lira 

1 lkramiy_p 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 

200,000 
1 .. 150,000 
1 " 100,000 
1 

" 40,000 
1 .. 30,000 
1 .. 20,000 
1 " 15,000 

100 Mükafat (1,000) 100,000 
100 

" 
( .. } 100,000 

100 " ( " ) 100,00G 
100 

" 
( " ) 100,000 

5 ikramiye .(10,000) 50,000 
5 

" 
(8,000) 40,000 

6 " 
(5,000) 30,000 

15 
" 

(3,000) 45,000 
69 .. (2,000) 120,000 

200 .. (l,000) 200,00() 
5,000 Amort ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

MlLLll't:T PAZARTE!>l • 

1 • ;: • 1 • ·{ ::..:._ .... . ~ 

Gazi Hazretlerinin 
nutukları 

(Başı 1 inci sahifede) 
başlıca tedbirleridir. Eaaaen bizde 
mevcut olan bu fet"IÜtin İcap ettikçe 
liyılıile ve lıemalile tecelli ettirilm~ 
ai, müıkülitın ilı.tihamı için emin ve 
müesl.İr olacaktır. Yülıaelı hizmeti
nizle Türk milleti, dahili bayatmda 
.e beynelmilel vaziyetinde cihanı sa 
ran büyük müıt.. ılatan yeni bir kud 
retle temayüz ederek çıkacaktır. 

Harici si_qaset 
Muhterem Millet Vekilleri; 
Harici siyasetimizin müsalemet

perveT ve müstakim mahiyeti, geçen 
tene içinde bir daha tebarüz etmiş• 
tir.Yakın komıularunızla münasebet 
!erimizin saınüni)"eti arlmı~tır. B<-p 

Matbuat • • dün açı dı sergısı 

(Başr ı inci sahifede) ı Devir, Hadika, Tercümanı hakikat, 
tmm • ·dir ş· · · b"" ""kl""ğü"nü Tasviri Efkar, Ayinei Vatan, Tiyat

pın • ınasırun uyu u H··"·-· E''-o .. Muhi 1 •--'-··' 
b .. el ·ıli t . d 1 llil del ro, ........, ı.....-, p, ı..........., u guz ve mı euı o ayı e T _,_...., K vk b. ş rlô S dakat. 
yad ve tevkiri.nize arzediyorum. e .. ~ .e e ı • , a -.-
Türk matbuatı nah itibarile beT Sonra mizahçılardan: Hayal, Di-
memleketin matbuatı ile rekabet yo~. Litife, -~~~-
iddia edebilecek kadar temizdir. 1 yi . Litı!e~e kuçü!' u bır ~ nazarı 
olmak, iyiyi müdafaa etmek vazife- clikkatımi celbettı. Gazetecı esnafı 
a.inde claiına sebatrru isbat etmiıtir. lo"':"sı ağahp Ceridei millet ağa 
Bugün Türk matbuatı Şinasinin elin Baııre~. ~~eaıne...,! . . 
den alınarak yere düşürülmeksizin Bugun ıçın eapnrun zevkine v~ra
korunmuş, yenilik için, iyilik için, mıy~ Faka~ .• ~~~ığı .. ~.e".'."'> o 
milli menfaatleT için öne dütmüı, ~"':'n g~e~ecıligıru bır duıunurse
Öqe düşenlerin elinde yükge)m.İ§ bay ruz ıncclıgırun f~kına ':anrıınız. . 
rak halindedir. Milli noktai nazar. . . Daha sonraki . dcvrın gazetelen 
dan müdafaası kabil bütün kanaat- ıçm~e de .~ranı dikkat olanları va~. 
ler, bir cemiyet orta11nda söylenme Tarık, Muruvvet, Tuna, ~abah, Mı
siı · ahlak ve faziletin caiz gördüğü zan, ikdam, Servet, Malumat... . 
bütün fikirler ve hisler için gazete- Bunlara bakarken h~da bır 
!erin birer serbest kürsü olduğuna ç?k . şeyler canla'.' yor . • Mizanla ta
şüpheniz olrnaaın. Ben bütün haya· rihçı Murat Beyı, !'1;a!umatm adını 
tı Ona vermi• b" ·· ··ıı · · olarak ararken Baba Tabiri hatırlamamak ru , ır ııonu u ümk'" .. 7 ı bayrağımızı takdirinize ve itimadını m un mu 

ede · T"' k t il" - tah Derken mecmualar başlıyor: Moc 

Tekrar ve ittifakla Büyük Millet 
Meclisi reisliğine intihap olullJln 

Kazım Paşa Haz retleri 

nelmilel alemde her devletle iyi mü
nasebette bulunmakta, müspet seme 
reler elde etmekteyiz. Türkiyenin 
emniyetini gaye tutan, biç bir milJe
tin aleyhinde olmayan bir sulh iıti· 
kameti bizim daima düsturumuz ola 
caktır. 

Yunanistan segahati 
Baıvekilin ve Hariciye vekilinin 

Yunanistaru ziyaretleri, iki memle
ket arasında kıymetli dostluk teza
hüratına vesile vermekle bilhaosa 
dikkat ve memnuniyetimizi mucip ol 
du. BY.birilc davası lıalmadığmı, 
birbirilc iyi cçinmek kararında bu
lunduğunu ilim eden iki memleketin 
münas~b~tlerinde hayırlı inlıitaflan 
memnuniyeti~ te•hil ve teşvik et
mek enıe!imizdir. 

Türkiye - Macaristan 
Macaristaıta vukubulan aynı ziya· 

retlerin iyi lntiba1arını bilhassa zik 
retm<k istcr'.m. Kardeş Macar mil
letile dos~luk tezalıiıratı daima arzu 
ve ilti~ ettiğimiz m.zs'ut hiidis~ 
ler kıyni,etindedir. 

Irak Krnlı Ha7.retl :inin ve kıy
metli nazalarını,1 · yarctlcri memlc .. 
ketimizde pek !atlı hatıralar bırak
tı. frakla münascbetlcriınizin dürüst 
ve iyi komtuluk yolunda tezahüratı 
ve müteınadiyen inki~afı bizi1~ cid .. 
di anumuzdur. Büyük dostumuz 
Sovyet Rua>yanrn rnuhterem 1-lar~ci .. J 

ye Komi1erini ı\nkada lıabul etmek 
le memnun olduk. iki memleketin 
tecrübe geçirmi9 dostça münasebet
lerini aynı kuvvet ve samimiyetle 
idame etmek tarafeynin büyük m,n- I 
faat ve halis arzular~nın icabından 
olduğu bu vesile ile de izhar ve te
barüz ettirilmiştir. 

Muhterem EfenJiler; Balkan mil
letleri arasında sulh ve anlaşmayı 
istihdaf "'d<"n her millete mensup hu 
suıi teıekküllerin faaliyetlerini tak
dir ile yaıietmelı benim için bususi 
bir zevktir. Türkiye, coğrafi vaziye 
ti itibarile Balkanlarda sulhün muha 
faza ve takviyesincle bilhassa alika
darclır. Komıularile hemen hiç bir 
dava11 ve ihtilafı bulunmamak Yazİ
yeti Tüı·kiyenin temenniyatına hu· 
suıi bir ehemmiyet izafe etmek ta
biidir. 

Aziz arkadaşlar, büyük millet, 
Mcclisinın yıı?:ıİ ve mü!ıim vatan biz 
metlerini bekliyor. Yeni mesainizin 
ve tedl.irlerinizin de büyük milleti
mizin moenfaatleripe tamirnile uygun 
dü""°eğinc ;iiphe yoktur. Menıubi
yetile müftehir bulunduğumuz Bü
yük Türk milletinin emanet ve sa
lihiyctile beraber muhabbet Ye mü
zahereti de sizin üzerinizdedir. 

Divanı riyaset 
Reisicümhur Hazretlerinin nu

tuklarını müteakıp riyaset divanı ve 
idare amirl;kleri intihal.'ltı yapılını1-
tır. Büyük Millet Mecilôsi riyasetine 
Balıkesir m~b'uıu Ki.zım Pata J.Jaz .. 
retleri mevcut 231 ı·eyin ittifakile 
ıeçilmiştir. Reis veklliklerine Hasan 
(Trabzon) Refet (Buı·sa), Vasıf (iz 
mir) Beyler; divan katipliklerine 
Ruten Eşref (Karahisar), Haydar 
Rüıtü (Denizli), Avni (Yozgat), 
Ziya Gevher (Çanakkale); idare a
mirliklerine Necip Ali (Denizli), ir
fan Ferit (Mardin), Halit (Beyazıt) 
Beyler intihap olunmuşlardır. 

Mecliı Reisi Kazım Pa1a Hazret
leri tekrar İntihabı c1olayıaile kürsü 
ye gelerek hakkında ııöst..,.;ı~" ;,;. 

za arz nm. ur gaze ec ıg, . .. M · d. ·· ı • 
il • ·· ·· ·· k. 1 · · · muaı fünun, ecmuaı neva :ru a-s sız, gorguauz ımse enn sevıyesı- M . 

1
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ne ve o ıeviyenin üç bet kurut tu• sar, ecmuaı u um, ~uaı ... uz 
tan elindeki cazibeye inerek gazete- ziya, Bahçe, Hafta, Miratı alem, 
yi münhasıran ıahsi kazanç vasıtası Arlı>\daş ve daha neler neler. 
telakki edenlerden de kurtulmuş, Ecnebi memleketlerde 
Türkiyede bir müstemleke hayatı 
yatatmak isteyenlerden ciimhuriyet· 
; · tamamen 11ynlımı bulunuyor. Bu 
nu milletimizin ruhundaki yiilısek 
kabiliyete, iyilik yolundaki ıiddetli 
mukavemetine vermelidir. Yapılan 
matbuat kanunundan, bunun etrafın 
da söylenenlerden size kalmasmı is
tediğim his, gazetelere olan umumi 
itimadı sarsabilecek hadiıelerin vu
kuunu menetmek için yüksek bir 
himaye his ve kanaati olmalıdır. 

Bilirsiniz lıi, ııazetec.ilik yalnız 
lıendi duyduklarını, düıündüklerini, 
neıretmek, netretmell.te serbest ol
mak demek değildir. itin bu tarafı 
zaten hiç bir tekayyüde tibi bulun
muyor. Ancak gazetecilik başkaları 
nm duyduklaruu, düıündüklerini 
neıretmeği san'at yapmalı olduğuna 
ııöre, biz gazeteciler kendimiz bile 
cemiyetin böyle bir san'at icrasında 
zaman zaman ve zamana göre bazı 
kayıtlar, vasıflar aramaımı -bu kayıt 
lar ve vasıflar İçin farklı noktai na
zarlanmız olsa bile- esasen zait ve 
gayri tabii bulmuyoruz. 
Hakkı Tarık Bey Türk gazeteleri 

nin işgal altmcla ııasıl canla baJla ça 
lııtıklannı anlattıktan sonra demit
tir ki: 

"Harf inkılabından bahsetmek iı
tiyorum: Harf inkılabı ile Türk ga
zetelerinin yepyeni bir devre girdi
ğini kim inkar edebilecek -.e harf in 
kılabında da bu ~si müeueselerin 
Üzerlerine aldıklan amme menfaati 
fedakôrhğını kim unutabilecektir. 
Türk gazetecileri, harf lnkılabıncla 
kendi mesleklerinin de hakiki inki
.af tılsımm1 buldular ve kendi :;ıün
İük menfaatlerine göz yummakta bü 
yiik ve Gazi reislerine uymak için ko 
tuttular. Bedihidir ki, Türlı gazete
ciliğinin inkişafı okuryazarlann ke
miyetine bağlıdır ve Türk gazeteci
liğinin göğsü millet mekteplerinin 
ikinci ve hakiki hoca11 olmakta da
ima kabanlı duracak ve Büyük Re 
isin cümhuriyet matbuatına olan 
yiiksek iltifatları daima gözönünde 
güzellik, iyilik, doğruluk mürıidi o
larak kalacaktır.,. 

D cvetliiere t;ag 
Müte·,kıben davetliler birer birer 

eergiyi gezmi,Ierdir. Misafirlere ha· 
zırlanan büfeden çay, limonata, pas 
ta ikram edilmiştir. M~tbuat sergisi 
ni gezen bi~ muharririmlz ınüfahede 
ve intibalarıru ~öyle anlatıyor: 

Gösteriyoı·laı-: 
- Bizde ilk gazete ... 
Tarihine bah.ıyoruın: 1831... De

mek aradan tam yüz sene geçmiş.. .. 
ş;moi adı bil~ kulaklarımıza yaban
cı geliyor: 

- Tak-.mi Vekayi ... 
Satırlarına biraz göz gezdireyim 

dedim : Aman y.ırabbi no çetrefil li
san bu ... Cüıdeler o kadar ağdalı ki 
okurken insan ~akız çi;lnıyorum zan 
nediyor. Biraz ileride bir başka ga· 
zete: Ruznamci Ceı·idE"i. Havadis. Ha 
ni tU "Sıvastopol öni.inde yatan ge
milerin,. nizam topu yeri göğü inlet 
tiği devirlerin yadigiu·ı.. Batmakale 
yerinde dumanı üstünde bir haber 
veriyor: 

"Siliıtre k"lesi baıkumandanı Ci
ridi 2ade devletlı1 Mehmet Paşa 
Hazretlerinin dün ve bugün alınan 
tahriratları mealine nazaran ınabi ca 
rinin 8 inci pazar günü dahi defai 
salise olarak Rusyalı Arap tabya11-
na !ağam imalile iş'al eylemişse de 
mücerret hü•nü tabii ikbali metalli 
cenabı paditahinin asarı müftehirc· 
sinden olarak •ne2kUr liğam geri 
püskürtühip birçok dü~n askeri
ni ihlak ile .. .,, 

Bu Ruznamei Ceridei Havadiı te 
yaman gazete imiş do(ruıu .. 

İski:ip'tc kalıfJ~ .. 
Dü~ünün bir keı·e, piyasa sütunu 

bile var. Mec:ela sıra ile yazıyor: 
Enguri tiftiği, Tokat bakın, Girit 

zeytin yağı, lskilip kah.esi .. Şaııla· 
cak şey... deınek hkilipte bir zaman 
lar kahve de yetişiyormuş .. Artık 11 
ra ile okuyorum. Tercümanı ahval, 
Ruznamei Ceridei Havadis, Bedir, 

mada tcıekkür elmİ! ve: "'Bu itimat 
bana geçen ıeneler zarfında vazife
mi a•·zu ettiğiniz ~ekilde ifa ettiğime 
bir delildir. Bundan sonra da aynı 
suretle vıui'emi ifa edecağimden e
min otabilirı.iniz.o demiştir. 

Meclis pel'§emb<> g Ünü loplaııacalr 
ve encümenler intihnhı da o stün ya
pılacalıtrr 

Türkçe neşriyat 
Baılıa bir camekanda da ecnebi 

memleketlerde Türk liaanile intişar 
etmiı olan türlıçe gazeteleri tethir 
etmiıler. işte bunlardan bir tanesi: 
Abdülhamidin uykularını kaçıran 
Meşveret.. Daha ilk sabrında "Girit 
kanııklığı Sultan Abdülhamit devri 
seyyi.,tma tüy dikti,, 

Cenevrede çıkan Beberuhi ise Ab 
dülhamitten şöyle bahsediyor: Ha
miyi humakayi enAn, taciclan bet
nam efendimiz hazretleri. .• ., 

Bu gazeteler ara11nda en pyanı 
dikkati Amerikada ilk netredilen 
türkçe ııazete olmak itibarile "Sada
yı Vatan,, dır. Y an11 türkçe, yansı 
İngilizce intil"r eden bu gazetenin 
ele geçen yeıı&ne nüsbasmda müdü· 
rümüz Ahmet Şükrü Beyin "Roma 
ve Arap hurufu ve Türkler,. ser\av. 
balı bir makalesi çok en tere.andır. 
Ahmet Şükrü Bey, 7 cemaziyeleVYel 
335 tarihli "Sadayı Vatan" da ga
rip telıilli Arap harfleri yerine !itin 
harflerinin kabulü lüzumundan e
hemmiyetle bahaetmekte idi._ 

Cenevrecle 1901 tarilıincle nqre
dilen 1 ntikam illllİndelıi gazetenin 
bqhğı altında tu yazı var: 

f~AlbehU azizün züntikam. . .,, 
Bundan lıaıka ırene o tarihlenle 

r etoile de Boıphore, le Cı-ocuant, 
Le Yıldız iıimlerinde bir kaç gazete 
daha çıkıyor ve Abdülhamit saltana 
tına debtet)i çatıyorlamuı. Bu ara
da Londrada çıkan "Hürriyet~ i, 
unutmıyalnn. Artık !Defrutiyet dev
ri gazetelerine giriyorum. lıte birbi
ri arkasına çılop kapanan dört iıim 
li, beı iıimli gazeteler' 

Taaviriefl.ar, Tesviriefkir, 
Taafiriefkar, Tevlıidiefkar, in
tihabı efkar.. sonra Tanzimat, T az. 
minat, T eıkilat, Vakit, E vkat, Mu· 
vakkit, Mütevaklıit .. 

Tanin, Renin, Senin, Cenin.. Ara
da tuhaf tuhaf iııimler: T onp, Ma
lum, Gıdık, Etelc.. 

Nihayet cüınhuriet devrile başla
yan matbuat inkılabının ortaya koy 
duğu eserler: Yeni harflerle intifBJ' 
eden gazetelerimiz. 

Bugün herhangi bir Avrupa gaze 
tesile baskı, resim ve münderecat 
itibarile mukayese edilebilen Türk 
gueteciliği, ıüphe yok lıi son teka
mül merhalesine vanruf addedile
mez. Karilerin alakaaı çoğaldıkça, 
gazetecilikte daha pek çok yenilik. 
ler göreceğimiz muhakkaktır. Sergi 
de teıhir edilen kollelısiyonlarm hep 
si Selim Nüzhet Bey tar.tından feda 
kiirlıklarla toplanmıf, büyük itina 
ve dikkatle mubafaza edilmiş teYfer 
dir. 

Noksan vesait içinde bize ilk 
matbuat sergisini açmak fırsatım ve
ren Selim Nüzhet Beye bu vesile ile 
burada bilh~ssa teşelılıür etmek iıte 
riz. 

Sergi eınada bu kıymetli mu
harririn Türk gazeteciliği tarihi hak 
kında n~rettiği eter, umumi bir tak 
dire mazhar olmuttur. Selim Nüz
het Beyin eserinin ikinci cildi de ya
kında tabedilecektir. Bu cilt son ya 
nm asalık ııazetccilik tarihinden ba
histir. .:_:__ ..... _____ _ 

Bir teşekkür 
Sevgili refikamın ani suret

te müptela olduğu hastalıktan 
rehayap olamayarak tedavi al
tında bulunduğu İngiliz baata
hanesinde vefatı dolayısile med 
feni ebedisine kadar gelmek kül 
fetinde bulunan aziz arkadqla
nma ayrı ayrı teşekktire teea
ıürüm mini olduğundan tctek
kürümün muhterem gazeteniz
le ilanını rica ve hürmetlerimi 
takdim ederim efendim. 

Polis birinci ıube müdiri 
Mustafa Nuri 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

11 
Beyoğlu 2797. 

Saat; 14 - 18. 

ı · Dünkü maçta berabere kaldık 
(Başı birinci sahifede) 

Rıza 
Mithat Bürhan 

Cevat, Nihat, Reıat 
Rebii, Fikret, ~ Z. Kemal 

Niyazi 
Yunanlılar güneş altmı al

dılar. tik akın bizde fakat Niya 
zi ofsayta düşüyor Yunanlılar 
mukabil akın yapıyorlar, Rıza 
çok bozuk bir vaziyette tuttu. 
Bunun üzerine oyun bir az teva 
zün göstermeğe batladL Yu
nanlılar daha düzgün oynıyor
lar. Zeki güzel bir akın yaptır
dı fakat Niyazi atamadı. Takım 
dün ne dense iyi oynayamıyor
du. Yunanlılara ilk korner ol
du .• avut. Oyun mütevazim de
vam ederken 11 inci dakikada 
Yunanlılar temamile Rızanın 
hatası yüzünden bir gol attılar. 
Bunun üzerne bizim müdafaa 
allak bullak oldu. F orlar geri
den pas almak mecburiyetinde. 

Müdafaa bilaistisna iyi oyna 
yamıyor. Bu arada da Fikret 
çok müsait vaziyette bir gol 
kaçırdı. Akindayız, Yunanlılar 
kasti hatalar yapıyorlar Nihat 
tan gayrisi iyi oynamağa bat· 
!adı. Müdafaa iyi çalışıyor. Bil 
basaa Burhan,Mitat, Reşat çok 
güzel oynıyorlar. 

Yalnız gene Yunanlıların 
oyununu kabul etmek mecburi
yetinde kalıyoruz. Yunanlılar 
hakim oynamağa başladılar. 
Nihat çok fena,oyunun başmda 
beri aldığı toplan hep hasımın 
ayağına veriyor. Z. Kemal çık
tı yerine L. Mehmet girdi. Yu· 
nan kalecisi güzel ve çok yerin 
de bir kurtariş yaptı kornere 
attı. Korneri çekti.le. Leblebi al
dı yere düştü Zeki kaptı, düte 
kalka ve üç müdafaa oyuncuıu 
nu atlatarak beraberlik ve na· 
muı aayımızı yaptı. Vaziyet 
1 - 1 haftaym. 

ikinci lıaftagim 
Bu devrede bazı değişiklik

ler oldu. Kaleye Ulvi girdi, Z. 
Kemal yerine geldi. Top onlar 
da Zeki tuttu. Mukabil akın ya 
pıyoruz, dünde Fikret çok fena 
idi. Hiç oynayamıyordu. Maa
mafih takım oyunu nispeten 
düzelti ve maç heyecanlatdı.Bu 
arada Zekinin bir şütunu kale
ci çok zor bir vaziyette kurtara 
bildi. Zeki gene iyi idi. Kemal 
pek iyi değil. 

Nihat bütün maç eanaaında 
bir top tuttu o da gol olacak 
bir topun üzerine hücum ede
rek •••• Oyun mütevazin, ber iki 
takım da bir gol atabilmek i· 
çin ıon gayretlerile çalışıyor
lar. Fikret ile Kemal gene oy
namıyorlar. 

Mithat ve Bürhan müdafaa
da iyi. Nibat'ta bir az düzeldi 
amma gene çok aaabi. Reşat j. 
le Cevat iyi hele Retat muhak
kak bir gol kurtardı. 

Bizimkiler hücumda amma 
müsmir değil ••• Bu arada Yu
nanlılar bir firaat daha kaçırdı
lar. 

Bürhan ile çarpışan aağ iç
leri bayıldı ve kucakta sahadan 
çıkarıldı Rakiplerimiz hakeme 

itiraz ettilerse de kafile reisleri 
nin sözünü dinleyerek oyuna 
devam ettiier, fakat oyun artılı 
çok sertleşmişti, mütemadiyen 
favl yapılıyordu. Yumı.nltlar 
çok sinirlenmişlerdi. Bizimki
ler ise temiz oyuayorlardı. 

Bizim taktm ciüzeldi. Müte
madiyen şüt atıyoruz. Bu ara 
onlara bir korner oldu, çektik, 
kaçtı. L. Mehmet kaleye gidt n 
topa elile dokunduğu için a lı
lan gol sayılın.adı ve iki daki!, a 
sonra oyun bitti. 

Nasıl oynandı? 
Bizim taktm oyunun başından 

itibaren çok bozuktu. Bir kere 
aol taraf namevcut, sımtra haf 
Yunanlıların ref'inl! ç~lışıyor
muş gibi oynıyor, kaleci bozuk, 
sağ ve ıol iç fena. Onun içindir 
ki takım bir türlü kendini top· 
layamadı. İkinci devre vaziyet 
bir az daha düzeldi ise de gene 
pek büyük bir fark yoktu. Ma
amafih dün Rebii, Zeki, Reşat, 
Mitat ve kısmen de Bürhan iyi 
oynadılar. Onlara gelince kale
cileri, aağ bafları, her iki bek
leri, fevkalade idi. Bilhassa sağ 
haf Fikret Rebii kombinezonu
nu kıran yegane amildi. 

Hakem n~ diyor 
Maçtan sonra hakemin fikri

ni aldık, şunları söyledi: 
"-Takımınız cuml\ günktin 

den fena oynadı. Yunanlılar ise 
berakis. En iyi oynayan!arınız 
Zeki ve Rebii dir. Zeki Maca
ristanm en iyi santraforu Paha 
kiye benziyor. Her iki takım for 
veti şüt atamadılar, çünkiı mü. 
dafaalar iyi oynadı. 

Yunanlılar Cumadan iyi oy
nadılar ve Türklere rahat gol 
fıraatı vermediler. 

Seyircilerden fevkalade 
memnunum, insan memleketi
nizde çok rahat hd.kemlik yapı· 
yor." 

M. Xiros ne diyor? 
Yunanlıların reisi M. Xiros 

tunlan aöylemittir: 
"- Oyun bir az sertçe oldu 

çünkü oyuncular teknikten zi
yade kazanmak arzusile oynadı 
lar. Ve asıl gayeyi unuttular. 

Teknik itibarile bizden yük 
sekliniz ve fayet bugün soğuk 
kanlı oynayabilseydiniz galip 
gelirdiniz zannediyorum. Hake 
min bazı hatalnn olmakla bera 
ber fena değil idi. ln~allah Ati. 
naya geldiğiniz zaman daha iyi 
oyun göstermek firaatı belki 
basıl olur. 

Tank mucidi öldü 
BERLIN, 31 A.A. - Tanli 

!arın mucidi olduğunu iddia e
den Frederic Goebel, bugün bü 
yük bir zaruret içinde vefat et
miftir. Mumaileyh, Almanya'. 
da büyük harp esnasında ken
disinden çok babıettinnitti. 
Goebel karada yürüyebilen bir 
zırhlı modelini harbiye nezare
tine tevdi etmişti. Bu suretle 
lngilterenin istilasının derpit 
edilebileceğini ve Almanya'nın 
suda ve karada itleyebilen bir 
filoya malik bulunacağını da 
söylemekte idi. 

,••ıııınm11m11nı1111mmnı~aım1111ın~1111111111111111ınını~ı11mı1111111 

li Milliyet Matbaası i 
= NEFİS VE SERi SORETTE := 

Her nevi evrakı matbua tab'mr deruhte eder. Notere _ -
-- ait bilcümle C'llTak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

1 muhtıra, reçete ve faturalar renkli olaraık el ve duvar 
ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. - -

=sa ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa ==: 

\.ıaııım•~=~••ımıııJI 
11111 

Muallim Mubahat Bey tar~~ndan ~ 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alımı ~ 

(HERBERT N. GASSON) 'un ~ 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ §3 
BULMAK SAN' ATİ ~ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

1 1 
Bütün İş adamlarına tavsiye ed~iz • 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası 
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' ERTUGRUL MAGAZASININ " J A J AG ,, · vantilaı.örleri ve 
tJıı ... ı hararet müba.,lele cihazl~rı, her 

nevi teshin ve tecdidi hava tesisltına 
en elveriılidir • 

Mecburi 
Fırsattan 

ve Kat'i Tasfiyesi 
istifade edigiz. 

" J A J A G tazyik tahtında bulunan, ve 
" ya serin havayı teshin, ic<

bında cezp veya defi, sure inde tecdit, doğrama· 
cıhk ve mensucat fabrikalarında. sair mahallerdeki 
talaş, ıoz, duman buhar ve hamızaıı cezp ve tah

'1"~~~11 liye ed,r ıemlnatl, projeler ıanzimil~ fennin en 

~aş nacak 

sev mı?• 

''ASPIRrN .. in soğuk algınlığının ça.-
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret, 
edilecek bir ;ıey değUdir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPIRIN,,gibi ~ salibint 
'taşıyan bir müstahzar mutlaka mües
•sir olmalıdır. 

ısız ~e aynı fikirde değil misiniz ? 

ti A B 1 P E D İ P Beyin yeni çıkan eserleri: 

1 - Almanya'da Siyasi Fırkaların 
Programları 

?. - Avrupa da Tütün Jn hisar!arı ve 
Türkiyede Tütün inhisar idaresi 

Tevzi merkezi: İkbal kütüphanesidir. 

Balıkesir Muallim mekte-1 
bi müdürlüğünden: 

1 - Elyevm Muallim mektebinin işgal etmelite -Olduğu 
binanrn tamiril7-10-931tarihinden8-11-931 tadhine kadar yirmi 
gün müddetle kapalr zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi ve resimlerini görmek istiyenlerin mekte 
be müracaat etmeleri. 

3 - İhale muamelesi Teşrinisaninin yedinci günü saat 
15 te mektepte yapılacaktır. 

4 - Taliplerin iıktidarı maliye sahip olduklarını ispat için 
tical'et odasından ıbi<r vesika ibraz etmeleri. 

5 - Talipler teklifnam·elerini müna~asa ve ihale kanunu 
ahkamına tevfikan ihzar edip ihale saatine kadar mektepteki ' 
komisyona teslim etmeleri. (3285). 1 

• 1 

lzmit Belediye Da-
iresinden: 

Bedeli ıkeşıfi (250800) lira (15) kuruş olup mımaddak pro
jesine nazaran hattı haricisi on üç kilometro olan İzmite cari 
Paşa suyunu Font boru esası üzerinden şehir tesisatı ile bir 
likte ve ıkapalı zarf usulile 30 Teşrinievvel 931 tariıhinden iti
ba<ren bir ay müddetle münaıkasaya vazolunmuştur. 

1 - Münakasa Belediyelerce yapılacak müzayede ve mü
nakasa nizamnamesi ahıkfunına tabidir. 

2 - İhale, 30 Teşrinisani 931 tarihine mfüıadif Pazartesi gü 
nü saat 15 te İzmit Belediye dairesinde icra edilecektir. 

Istanbul GümrükleriMu
haf aza mü dirliğin den: 1 

3 - Talipler muhammen keşif bedeli üzerinden yüzde yedi 
_..::_· buçuk nisbetinde teminatı muvakkate ak~elerini naıkden ve ya- ı 

Asgari 350 azami 500 ton benziııı mübayaasına ait) tir. hut Devletçe muteber tanınmış bir bankanın teminat mektuıbu-
1 - Müdürlüğümüze ait meraıkip için asgari 350 azami nu ve ehliyeti fenniyelerini münakasa şartnamesinde gösterilen 

500 ton benzinin mübayaası kapalı zarHa krrdırrnağa konul- •esaslar daiıresinde tevdi edeceklerdir. 

muştur. 

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

3 - Kırdırma İstanbul Gümri.lkleri Muhafaza Müdürlü
ğünde. kurulacak alım satım komisy-0nu tarafından yapıla

caktır. 

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

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün ve saa 
tinden evvel İstanbul Gümrükleri M. M. müteşek'kil kıomisyo-

4 - Arzu edenlere proje ve teferruatr ile münakasa şartna
mesi ve mukavele suretLeri yirmi beş lira ıbedel mukabilinde 
İzmit belediyesinde verilecektir. 

5 - Mütemmim malfimat almak i'stiy,enler İ~it, İstanb-ı:ll 
ve Ankara Belediyelerinde mevcut proje ve tefeı:ıruatıru tetkik 
edebileceklerdir. 

6 - Talipler muvazzah adresJ,erin'f ihtiva edecek ve pullu 
olarak imza edecekleri teklifnameleriıii (İzmit belediyesi tara
fından tanzim ve ilfuı edilen Paşa suyunun Font boru ile şehre 
isale ve tevziatı haıl.'llkındaki tesisata ait mevcut ve musaddaik 

na verilecektk. bilfımum plan, I'esiın, keşifname, şartname, muıkavelename ve 
6 - Kırdırmaya girecekler benzinle resen iştirakleri ha- hesaıbat ve teferruatı mündereeatına tamamen ittıla hasıl ey

linde ticaret odasından vesaikini ve ıbir müesseseyi temsilleri lediğimden mezkur tesisatr mevcut ve musaddak proje v,e te
halinde vekaletname ve tiçarethane vesikası hakkında vesika ferruatmdaıki şerait dairesinde ve bu hususta tanzim ve teati 
göstereoe'klerdir. olunacak muıkavelename tarihinden itibaren on sekiz ay zarfın 

7 -- Her istclcli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 9375 lirailrk da ......... Türık Lirası bedeli maktu muıkabilinde vücude geti-
muvakkat güvenmelerile teminat 'belli saatten evvel koınisyo- rip belediyeye ahkamı maıhsusası mucibince teslim eylemeği 
na gelmeleri. kabui ve teahhüt eylerim) şeklind·e tanzim edeceklerdir. 

8 - Örneği şartnamelere bağlı evsafı kimyeviye ve fenni- 7 _ Talipler, de<mhte edocekleıri işıbu su tesisatınr başara- , 
ye hususu şartnamede yazılıdır. ıbilecek fenru ve mali iktidarı ıhaiz bulunduklarına dair maruf 1 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt ıkağıdı dol- ı ve miıteber müessesatı maliyeden verilmiş mali veslkalarla 
duruiduktan sonra hiç bir teklif kaıbul edilmiyecektir.(3471) muteber fenni vesaik ile beraber münderecatlanna ittıla ve ta

mamen kabul edildiğine dair altları imza edilmiş şartname, mu 
kavelename, keşifname, plfuı, resim, pıroje ve şeraiti fenniye 
layihası ve hesaıbatı fenniye cetvelini teklifnamelerine leffen 
ita edecekleri ilan olunur. (3492). 
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.ıı son ıekAmülıtını gllre ıesisaıını yapar. 

" J A J A G ,, Çamapr ve dezenfekaiyon ma
kineleri, her bliyüklükte ve i11tenile11 kuvvei muharrike 
tarzına göre imal edilmektedirler. 
"JAJAG Çamaşır yıkama, kurutma, üıfl-

" leme, makineleri, hastanelerde lmi(lll~!!~ 
enstlıülerde, oıellerde, fabrikalıırda, villA!arda, ev
lerde muvaffakiyetle kullanılmaktadır. 
En Mükemmel Referansa Malilriz. 
J. A. JOHNS S. A. ERFURT 

ALMANYA 
Fenni mümessili; Mühendis Nafis Ziya 
Galata, Aslan inci kat No 3 

Ekmek ve saire müna-
kasası. 

Yüksek Orman Mektebi rektör· 
lüğünden: 

7 /10/ 931 tariıhinde ihaleleri muıkarrer ıbulunan Yüksek O~ı 
man Mektebi ile Orman Ameliyat meıkteplerine ait süt, yoğurtl 
ekmek, taze sebzevata yevmi mezkfı<rda talip zuhur etrnediğiıJ'. 

den 4/11/931 tarihine müsadif çarşamba günü saat.14 te ihale11 

leri icra edileceğinden FmdLklı'da Yüksek Melktepler Mübayt, 
at Komisyonuna gelmeleri. (3577) , 

i Haydarpaşa Emrazı istilaiye has·;~ 
~ tanesi baştababetinden: ': 

Müessesemiz için aleni münakasa suretile 15 ton kok kömiill 
rü mübayaa edilece'ktir. 1 

1 Taliplerin mezkUr kömÜI'e ait şartnameyi görmek üzere helj 
gün ve münakasaya iştira!k etım~k için de mühakasa günü ola:

1 
ra!k tesbit edilen 9 teşrinisani 931 tariıhine müsadif pazartesi gij~' ı 
nü saat 14 te Galatada Kara Mustafapaşa sokağında kain İst ' 
bul Liman Sahil Srhhiye Merkezinde müteşekkil konıisyo ı 

müracaatları ilan olunur. (334j: 

Tütün inhisarı umumı; 
ı 

·, yacaktr<r müdürlüğünden: ; 
~:t~,p~ ,,.~·~.~,:~,::';,~:~~~'.'.,::•~.~~~;o)"'~'.:.::~ ı_aı ... ıııS11L.&z.iı~ılı-.l~IL:.]ıLlU.~-~-~~iJJLJ~~ , mevcut etıketlen vermey,e talıp olanlarrn nuınunelenmızı goı'ı: 

KARADENİZ mek için her gjin ve fiat vermek için de (16/11/31) pazart11 
POST ASI günü saat 10 1/2 da (300) üç yüz lira terninat akçelerini hanı] 

S len Galatada Mubayaa Komisyonuna rnüracaatlan. (3512) ~ 
amsun ~~ 

,·rs.m rtZlRT~~i !üt~n 5n~i~~n umu ) 
günü aıkşamı (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Unye, 
Fatsa, Ordu, Kireson, Trab 
zon, Rize ve Hope) ye azi
met ve avdet edece'ktir. 

VATAN 
4 T. sani 

i ~!,~~~.~~~!~~.~~~~,J 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin elli lira teminatı muvakka 
akçesini hamilen 7/11/931 tarihine müsadif cumartesi güll 
saat 10,30 da Galatada Mübayaa Komisyonuna rnüracaatla• , 
(3579) Sıhhat ve içtimai Mua

venet Vekaletinden: 
1 - Diyartbekir Nümııne hastaıhanesi. 2 - Alaziz aklıye ve 

asabiye ihastalıanesi. 3 - Adana doğum ve çoctıık bakım evi. 
4 - (85) adet muayene ve tedavi evi için şartnamelerinde yazı
lı ilaç ve silihat malzemesi kapalı zarf usulile ayın ayırı mün<t' 
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 teşrinisani 931 pazartesi gü
nü saaıt 15 te An:karada vekalet kıomisyonunca icra kılınacak
tır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin Arukarada Vekfilet İç
timai muavenet iıımum müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve 
içtimai muıavenet müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin her 
müessese için ayrı ayrı teıklif fiatlarmı havi talepnamelerile te
minat aıkçeelrini şartnamelerine tevfikan ihzar ve vakti muay-

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Çarşamba 
müdürlügv Ünden: günü akşamı Sirkeciden 

1 lstanbuE Belediyesi ~ lanıarı 1 
Beyoğlu Belediye Şuıbesinde:n: Bir dişi keçi buluımıuştı 

Sekiz gün içinde saıh~bi muracaat etmezse satılacaktır. (3605 

yeninde vekfilete tev>di etmiş olmaları ilan olunur. (3323) ! 

[ii'evlet Demiryolları idares~ ilanları 1 
Font boru ve teferırüatmm kapalı zarfla münakasası 10 birin 

ci kanun 1931 perşembe günü saat 15 te Ankarada İdare bina
sında yapılacaktır. Tafsilat A!l1!kara ve Haydarpaşa veznelerin
de beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazıbdır .. (3416) 

Haydarpaşa vapur iskelesi lrurl>irul.eki dükkan ile gar da
hilindeki lokanta ve müştemilatı ayn ayn bi1't!r sene müddetle 
ve açrk arttınna suretile kiraya verilecektl.r. 

Müzayede 9 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat 14,30 da 
Haydarpaşa İşletme Müfettişliğinde icra edilecektir. Taliple
rin Haydarpaşa İstasyon Müdiriyetinden tedarik edecekleri 
şartnamelere 15 şer kuruşlıik pul yapıştırarak imza ettikten 
sonra her ilki mahal için ayn ayn dörder yüz lira muvahlı:at te- · 
minat akçelerile bildirilen gün ve saatte İşletme Müfettişliği 
kalemine müracaatlan ilfuı olunur. (3522). 

1 hardtetle (Zonguldak, İne 
Müstahdemler için 155 takım dbise (maa kas!ket) 149 çift bolu, Samsun, Ordu, Kire- . 

Fotin ve 149 kaput aleni münaıkasa ile yaptırılacaktır. Talipler ! son, Trabzon, Sürmene ve Bedeli k.eşfi 1414 lira 40 kuruş olan Üsküdar 8 nci meıktebı 
Ankarada Umum Müdürlük Ayniyat şubesine, İstanbulda Ga- Rizeye gidecektir. tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şart! 
latada Karamustafapaşa sokağında İstan:bul Limanı Saıhl.l Sıh- Fazla tafsilat için Sir- me, keşif ev1rakıru görmek için her gün Levazım müdürlüğüı , 
hiye merkezi Baştalbipliğine müracaat ederek şartnameleri ala- ı keci Yelkenci hanındaki müracaat .etmelidir. Münakasaya girmek için 107 lira temin 
lbilirlH. 19 T.Sani 31 perşembe günü saat 14te İstanbul Limanı acenteliğine rnüracaat. lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden ir~ ı 
Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil mübayaa komisyonunda , ·------T-el-2•15•1•5-ı liye alınarak !bankaya yatırılıp alınacak ma,k,buz yahut hüık 
ihalesi icra edileceği Han olunur. (3494). 1 DİS TABİBİ i metçe muteber tanınmış bankaların birinin teminat mektıı' : 

ile olur. Bu şekilde teminat mektubu veya ma8'buz ile şartna 1 

PERTEV ATA teklif mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair~ l 

? 
PHOSPHATllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER I 

't;OCUKLARIN EN MÜKEMlllEL GIOASIOlR. \ 

7 lnc•. 8 tncl aydan •tibaren; memeden kesme zem. 
anlarında ve neş"'ü nüma esnasu,Cla kuUanıhr. Di' 
aürmesın• ve kemiklerln teşeltkUtünü teshil eder. 
Sıhhat ve kuvYet bahş &)'ler . 
Har 9'?CUIİU!1 ho~una gi<let bir gıdadır• 

QUAİ AULA01'<1ER. Aı .. llERl!S - .. ARiS lf"nANCEJ 

1 1 

Badema hastalarmı öğl sikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 23/11/931 ' 
evvel de kabul eder. Tepebaşı zartesi günü saat on beşe kadar Daimi encümene verilmelid' 

73. Telefon: B. O. 862. ( 3602) 

"' Emrazı cildiye ve .-mi!!! 
zühreviye mütehassısı 

Dr. İzzet Kamil 

Bedeli keşfi 2597 Iiıra 94 kuruş olan Bakırköy birinci rnekt~~ 
bin tamiri kapalı zarfla münakasaya k-0rımuştur. Talipler şa · 
name almak, keşif evrakını görmek için her gün Levazım M 
düırlüğüne müra.caat etrnelidi'I". l, 

j Münakasaya girınk için. 195 lira teminat lazımdıır. Temiıı~i 
nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bııJ 

1 kaya yatırılarak alınacak maık:bıız ya!hut hükfımetçe mute 
~~----__;~----~ _, tanınmıŞ bankaların birinin teminat mektll!bu ile olur. Bu Ş , 

Az kullanılmış kilde teminat mektubu veya makbuzu ile şartname teklif ı:ne~ 

Saat jkiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir dükkanı 

DlSCl KOL TUGU tubunu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı JJI~ 
aranıyor. Görüşmeık üzre 1 hürlü zarfa koyarak ihale günü olan 23/11/931 paza<rtesi giiP' 
dişçi mektebinde Asistan i saat on beşe kadar Daimi encümene verilmelidir. (3603) 
Kenan Beye müracaat edil- ~ 
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