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Sahip ve 6aşm arrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

Umumi 
1 Politikamızın 
ı İstikameti 

Vaziyet gittik e gerginleşi 
Bir memleketin umumi po

litikasında vazıh olmak pek 
güçtür. Her şeyden evvel ni· 
hayetsiz bir hulus ve samimi
Yet ister. Türkiye; bu husus
ta müstesna bir misal arzedi
tor. Çünkü dahili ve harici po
litikasının hiç bir noktasında 
İzah ve müdafaa edemiyeceği 

1 bir hareket yoktur. 
' Dahilde mutlak bir aükôn 
'l'e intizam istiyoruz. Vatan· 
daşların hayatı, hakları ve men 

e faatleri tam bir emniyet altı
na alınmalıdır. HükUmetin 

. nıesaisi bu noktaya müteveccih 
ti!'. Gayeye doğru çok mü
him mesafeler almış bulunuyo· 

ye ruz. 

u1 Harici işterimizde takip et
lıp tiğhııiz dürüst politika, tabii 

\'e muntazam seyrini takip e
la• diyor. Yeni Türkiye kuruldu 
ide kurulalı, çizdiğimiz sağlam ve 
'nü aamimi hattı hareketten hiç 

ayrılmadık. Son günlerde bu 
ir. dürüst politikanın muhtelif 

cephelerde inkişaflarına şahit 

1 

olcluk. Bu inkişaf memleketin 
tamamen lehinde bir manada-

eh-1 ~ır. Komşumuz Yunanistan 
· ı ıle olan münasebetlerimiz; 

ebı normalin de fevkinde bir iyilik 
alıj gösteriyor. Yunanistan; Tür
a·: kiye aleyhine müteveccih elan 
.. esk~ ve an' anevi politikasından 

mt11 \'az geçmiş bulunuyor. En bü
la·ı Yük muvaffakıyet ve menfa
li· ati, iki memleketin birbirine 

' 'ld) Yaklaşmalarında görüyor. Bu 
ill fikir, yalnız hükUmet adamla
ur. tında değil, halkın ekseriye
li tinde yaşamaktadır. Başvekil 

ismet Paşanın son. seyahati 
931 esnasında Yunanistan'da ya

e- ı>ılan tezahürat yalnız, proto
kol hudutlarını deği·l, normal 
dostluk hududuna da aşmış
tır. Türkiye'nin de Yunanista 

ıı na karşı sağlam ve samimi 
aş hislerle mütehassis olduğuhu 
on) ilaveye mecburuz. Mazinin e
. . ıı lemli hatıralarını tazelemek 
~çı Yalnız ıstırap verir. Realist 

a-· nıilletler; ancak hali ve atiyi 
d 

11 
düşünür. Karar ve hareketleri 

e ; ni ona göre tesbit ederler. Bu 
ya· ı ~n iki memleketin ~il'.asi ve 

1~ ıktısadi sahalarda teşnkı me
l aaisinden hudutsuz faydalar 

i1 hasıl olacağını kim bilmez? 
v~ 'fürk ve Yunan milletleri; ak

,J hselime, mantığa ve nihayet 
mü nıemleketleri menafiinin icap· 
.. ii !arına uymakla başkalarına en 

1 büyük bir fazilet ve siyaset 
dersi vermiş oluyorlar. 

Türkiye'nin Balkanlardaki 
~aziyeti; her zaman olduğun

ari dan fazla kuvvetlidir. Burada 
ıka•ı ltastettiğimiz kuvvet; yalnız 

tıaddi kuvvet değildir. Bura
da bir sulh kuvvetini, Balkan 
ınilletlerini birbirine yaklaştır-
nıağa çalışan sulh ve itilaf ami 
li bir kuvvetir murat ediyoruz. 

ek~ lstanbulda toplanan ikinci 
pJeJ Balkan konferansında bakim o 
uı1 lan fikir ve hissiyat; Türkiye' -

ilin mevkiini tamamen göster-
5'1 di. Kcnfernasın Ankara'da Bü 

BeJ Yük Millet Meclisinde yapılan 
bu~ •on içtimaı ve bu içtimada Bü 

Yük Reisicümhurumuzun irat 
·emi' buyurduğu nutuk; bu vaziyeti bu' tetviç etti. Onun için Türkiye 

l ilin Balkanlar cephesindeki va-
1 °' ~İyetinin bundan böyle daha 
ola~ ~İyade inkişafını haklı olarak 
eni bekliyebiliriz. 

. Büyük komşumuz Rusya 
ıle olan münasebatımız; M. 
litvinof'\ın Türkiye'yi ziyare· 

ktel tile yeniden kuvvet buldu. Tek 
şar raı·a lüzum yok ki, Türkiye' -

ilin harici siyasetinde Rus dost 
luğu, adeta temel taşı mahiye 
lindedir. Şüphe yok ki M. Lit
'Vinof'un Ankara' daki temasla· 

b rı, başta Büyük Gazi ve İsmet 
Paşa olduğu halde diğer dev

te' let erkanile yakından tanışma-

~
all Sı ve görüşmesi bu dostluğa 

a:in'JI ~eni bir kuvvet ve kıymet ila
\'e etmiş tir. 

Şunu da unutmamalı ki, 
her memleketin harici ve dahi

-~ li politikası üzerinde en ziya-

ASJ 

Çin esir ve yaralıları Tapon mitralyözleri önünden ~eçerken 

Japonya Rusya ya mü
him bir nota gönderdi 
Japon harbiye nazırı Rusların 

Çinlilere yardım 
etmekte olduğunu söylüyor .. 

Çin arazisi üzerinde yer yer mücadele 
ve müsademeler devam ediyor 

MOSKOV A, 2 A.A - Ja- / deki askeri hazırlıklarını protes 
ponya sefiri Rusların Mançuri' ı (Devamı Sinci sahifede) 

Stadyum Y enibahçe
de yapılamaz .. 

Sporcular gibi Belediyecilerin 
çoğu da bu fikirdedir 

Avni Bey de Yenibahçe fikrine hücum ediyor 
mi kanaat haline geldi. Beledi
yenin Y enibahçeyi terviç ve 
tercih etmesine rağmen, gene 
belediyenin birçok erkanı bu 
yerin stadyom yapılmasına şid 
detle muhaliftir. Dün bu husus 
ta kendisile görüştüğümüz dai 
mi encümen azasından Avni B. 
bize şu izahatı verdi : 

"- Ben ve bir çok arkadaş
larım stadyomun Yenibahçede 
yapılmasına katiyyen taraftar 
değiliz. Çünkü burası tehirin u
mumi spor ihtiyacına çok uzak 
tır. Şehir stadyomu şehrin mer 
kezinde, nakil vasıtalannm bir 
leştiği bir noktada olmak lazım 
dır. Yorgancı bahçesi en muva 
fık yerdir. 

Yenibahçede yapılacak stad 
· yom Edirnekapı, Aksaray, Fa. 

Şehir meclisi azasından Avni B • tih, Şehremini gençliğinin ih-
Şehir stadyomunun Yeni ı tiyacına ancak tekabül eder. İa 

bahçede yapılmasına ka- tanbul ise ne Edirnekapı ne de 
rar verilince bir çok spor- Aksaray demek değildir. Yeni
cular itiraz ettiler. Belediyenin bahçede de bir stadyom yap
burada yapılmasında ısrar et- mak faydadan hali kalmaz. Fa
mesine rağmen Y enibahçenin kat burası İstanbul şehir stad
şehre çok uzak o;ıJduğu ve bura- yomu değil, Y enibahçe stadyo
da oyun oynanamıyacağı umu- mu olur."'.' 

de müessir olan amil, o mem
leketin mali ve iktısadi poli
tikasıdır. Türkiye'nin mali ve 
iktısadi politikası da dahili ve 
harici politikası gibi açık ve 
muayyendir. Bütçede müvaze
ne, ithalat ile ahracat arasın
da müvaz.;ne.. Hükumet umu· 
mi iktısadiyatında bu müva
zene düsturuna azami bir dik
kat ve hassasiyet ile sadık kal 
maktadır. İşte hükumetin da
hili, harici, mali ve iktısadi 
politikala.rmda bu kadar vazıh 
olması, memlekete ayni ~~ha-

!arda bir istikrar temin ediyor. 
Bugünlerde istikrar kadar bir 
memleketin kuvvetine miyar 
olacak mühim bir ölçü yok
tur. Onun içindir ki dahili ve 
harici politikasında, mali ve 
iktısadi siyasetinde tam bir is
tikrar temin eden ve bu istik
rarı idame etmeyi her mülaha 
zasının fevkinde tutan Türki
ye' nin, beynelmilel münasebet 
!erdeki mevkii de pek şerefli ve 
kuvvetli oluyor. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Sigorta 
Tarifesj 

Mühim tenzilat 
· yapıldı 

İtfaiye rüsumunu müş
teriler verecek 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Si-
l gorta tarifeleri hakkında 1 ktısat ve

kaleti bugün nihai karannı verdi. Ta 
rife komisyonunun yaptığı tenzili.t
tan maada vekalet yüzde 10 mikda
rında tenzilat daha yapmı§tır. Ko
misyon eski tarifelere nisbetle yüzde 
on ile onbeş nisbetinde bir tenzilat 
yapmı§ken bükUınetin bu oon kara
rile tarifeler, sureti umumiyt:de, yüz 
de yirmi iki buçuk nisbetinde indiril 
miş oluyor .. Bu yeni tarifeler üç se
ne için muteber olacaktır. Diğer ta
raftan itfaiye rüsumunun müşteriler 
tarafından mı, yoksa •igorta şirket
leri tarafından mı tediye edileceği 
meselesi Şurayi Devlette bir karara 
raptolunmuştur. Bu karara nazran 
mezkiir rüsum müıteriler tarfından 
tediye olunacaktır, 

Yuvarlak masa 
Konferansı 

LONDRA, 2 (A.A.) - Yuvar· 
lak masa konferansmın federal mü
nasebetler komitesi neırcttiği bir ra 
porda Hindistan hükUınetleri ve eya 
!etleri arasında federasyonlar vücu· 
de getirilmesini tavsiye etıniıtir. 

Fastta eşriki mesai 
PARIS, 2 A.A.. - Faataki Fran

sız valii umumisi M. Saint bu akşam 
memuriyeti başına hareket etmiştir. 
Mumaileyh, evvela Madrite uğraya
cak ve Fas meselelP.ri haldunda la
panyol kabinesi erkanmcı- bir çoğu 
ile görüşecektir. 

Suallere 
Cevap ---Şehir meclisinde bu-

gün suallere 
cevap verilecek mi? 
İstanbul umumi meclisi bu

gün ikinci içtimaını yapacak
tır. 

Geçen içti
mada verilen 
10 sual takri
rinin cevabı las 
men, okunacak 
hesabı ka t'i ra
porumın mas
raf kısmı ile 
verilmiş ola
cakbr. Takrir-
lerin bir kısmı .c.ya Bey 

fen işlerine tealluk ettiği için 
fen işleri müdürü Ziya B. ma
kamdan salahiyet aldığı takdir 
de bugünkü içtimada cevap ve
recektir. 

Abdi Tevfik 
Bey öldü! 

Matbuabn eski bir emektarı olan 
Abdi Tevfik Bev evvelki gece sabaha 

\:arşı vefat etmiı
tır. Abdi Tevfik B. 
kırk seneden beri 
gazetecilik alemin
de çalışmış, telif, 
tercüme, bir çok e
serler yazınış, Ma
nakyan tiyatrosu 
nun oynadığı bir 
çok eserleri tercü
me etmiş ve rnüca 
delei milliye11in bi 
dayetinden itiba-

Merhum Abdi ren Ankarada Mat-
Tevfik Bey buat müdüriyeti 

umumiyesinde tercüme şubesi mü
dürü sıfatile hizmetlerde bulunmU§• 
tu. Bilillıara da Anadolu Ajansında 
çalışmıştı. Cenazesi dün sabah Feri. 
köyündeki hanesinden kaldırılarak 
Üsküdarda aile kabristanına defne
dilmiştir. Abdi Tevfik Bey, çok ha
luk ve çalışkan bir meslektaşnnızdı. 
Merhuma rahmet diler ve kederdide 
ailesine taziyet beyan ederiz. 

1 Ermeni 
Muhacereti 
Yunanistan ve Bulga• 

ristandan 6,000 
Ermeni Erivana gidiyor 

Papa Eftimin kilisele
rine hücum mu? 

Surigedeki Ermeniler de 
gidecekler 

Aklı başında hiç bir kimse böyle 
bir teşebbüse cür'et edemez .. 

LONDRA (Hususi) - Sovyeı Vali muavini Fazh Beyin beyanatı 
hükumetini~ müsaades~e Balkan Son günlerde bazı Rumlar 
memleketlennde ve Sunyede bulu- fı d Ef · 
nan Ermeniler Ermenistana nakledi- tara n an Papa • tım ve t~raf 
leceklerdir, Yunanistanda, Bulgaris-1 tarlan tarafından ıdare edılen 
tanda, Suriyede ve Fransada bulu- kiliselerin zaptına tevessül edi
nan Ermenilerden ilk kafile olmak leceği hakkında bir şayia deve-
iizere 6000 kişi yola çıkmak üzere d' d 
hazırlaıunııtır. Bu kafile Batum Ji. ran e ıy.or u. . ,. . . 
manına çıkacak ve Cürcistandan ge- Hatta Papa Eftım ın bu ışı 
çerek Erivan'a gidecektir. Nakliye Vilayete ihbar ettiği ve yardım 
gemileri Y onan ve Bıılgar hükumet- istediği de bu şayialar arasında 
ler_i !~rafından ücretsiz olar~k te';"in idi. Dün bir muharririmiz Vali 
edılmıştir, 4000 kadar tabmın edılen • · F 1 B · ·· ek b 
ikinci kafilenin gelecek ilkbaharda mu~vını az ~ eyı gorer u 
Suriyeden nakli ümit edilecektir. Bu 

1 

şayıaların dogru olup olmadı
muhaceret meselesi geçen temmuz- ğını ve vilayete de Papa Eftim 
da Ermeni hükumeti Başvekili Şak tarafından müracaat edilerek 
J~r G~brielyan tarafından So~et h_ü yardım isteyip istemediğini sor 
kumetile temastan sonra venlen hır • • 
karar neticesi halledilmiştir. Ermeni m!1~tur. F azl~ Bey, muharnn· 
hükumeti, Tifüs ve Moskovadaki hü mızın suallenne şu cevabı ver· 
kiımetler ile anlaştıktan sonra bu is- miştir: 
kan işi için 2 milyon ruble tahsis "- Papa Eftim böyle bir mü 
~:"iştir. Bu, 2000 ailenin iskanı için racaatta bulunmamıştır ve bu 

· şayiadan haberim de yoktur. 
Alman borçları Binaenaleyh bu şayialann asıl

sız olduğuna kaniim. 
BERUN, 2 (A.A.) - Cerınania Memlekette müesses ve 

gazetesi, bu sabahki başmakalesinde 
Almanyanın Ayton raporunda mün· müstaklır vaziyetlerin ihlalı ka 
deriç rakamlardan pek fazla olan kı- nunlara göre cürüm teşkil eder 
sa vadeli borçlarını ödeyebilmesi im- ve müteşebbisleri men' olunur. Papa Eltim El. 
kanının mikdarına bağlı olduğunu 
yazmaktadır. Bermania devam edi- Bu böyle iken aklı başında ı ket etmelerine ihtimal vermiyo 
yor: Almanyarun ecnebi memleket- kimselerin bunun aksine hare- rum." 
!erine kartı medyun bulunduğu iktı =========================== 
sadi borçlar ile tamirat bedeli diye 
kendisine tahmili muhtemel borçlar 
meselesinin aynı zamanda müzakere 
edilmesinde menfaati daha ziyade
dir. ira o zaman alacaklı devletler 
bu iki nevi borçtan hangisini takdinı 
etmek hususunda bir karar vermek 
mecburiyetinde kalacaklardır •• 

S~racoğlu 
Şükrü Bey içtimada hazır bulunan eczacılardan bir grup 

Amerikada maliye 
mahafili ile 

temaslarına başladı 
Nevyork'tan gelen maluma

ta nazaran sabık Maliye veltili 
Saracoğlu Şük
rü Bey Nev
york' a vasıl ol
muştur. Ame
rika Türk sefa
reti memurları 
ve konsolosluk 
erkanı tarafın
dan istikbal edi
len Şükrü Bey 
vakit geçirme-
den Nevyork ma- ~ u&rü iJey 

li mehafilile temasa başlamış
tır. 

Alınan malumata göre Sara
coğlu Şükrü Beyin temasları 
Türkiye'de mütekamil bir nesç 
sanayiinin kurulmasile alaka
dar bulunmaktadır. 

Dahiliye Vekilinin 
Seyam;ati 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey ve Umum Jandarma ku
mandanı Kazım paşa önümüz
deki hafta şehrimize gelecekler 
dir. Şükrü Kaya Bey ve Kazım 
Paşa buradan Anadolu dahilin
de bir seyahate çıkacaklardır. 

Nuri Bey C. H. 
Fırkasına dönüyor 

Kütahya meb'usu ve mef. 
suh Serbest fırka umumi kati
bi Nuri Bey C.H.F. sına müra
caatla tekrar fırkaya kabulünü 
istemiştir. 

Bu talep tetkik edilmektedir. 

Hapisanede mektep 
ANKARA, 2 - Ankara ha-

pishanesinde okuma yazma bil 
meyen mahpuslara mabsus ol
mak üzere 6 millet dershanesi 
acılmıstrr. 

Eczacılar dün toplandı 
iki cemiyet birleşti ve bir çok 

temenniler tesbit edildi 
Türkiye Eczacılar cemiyeti 

dün saat iki buçukta Beyoğlu 
Halk fırkası merkez salonunda 
fevkalade bir kongre aktetmiş
tir. Celse Enver Beyin rahatsız 
bulunması hasebile Hüseyin, 
Hüsnü Bey tarafından açılmış
tır. 

Kongrede eski heyeti idare
nin istifası okunmuş, bunu mü
teakıp sabık heyeti idarenin ra 
porları okunarak hakkında mü 
nakaşalar olmuştur. Heyeti ida 
re raporunda birinci madde ola 
rak perakende satıştan tikayet 
edilmekte ve aktarlarda sahlan 
bu kabil ilaçların menedilmesi
ni istemektedir. Bu talep hazu
run tarafından kabul edilmiş
tir. Sabık heyeti idare raporun 
da ikinci madde olarak •Türki
ye eczacılar cemiyeti unva
nının Türkiye Eczahane ve La-

boratuvar sahipleri cemiyeti is 
minine tebdil edilmesini iste
mekte idi. Bu talep biraz müna 
kaşadan sonra kabul edilme
miştir. Heyeti idarenin iki ay 
evvelki içtimaında Farmakolok 
larla birleşilmesi için görüşül
müş ve bu meseleye 5 kişiden 
mürekkep bir heyet intihap e
dilmişti . . Heyet Farmakolog· 
!arla mutabık kalarak Türkiye 
Eczacılar ve Farmakologlar bir 
liği altında birleşmeği kabul et 
miş ve protok.ol imza edilmiş
tir. Heyeti idare raporunda bu
nun müzakeresi mevzuu bahis 
ise de ruznameye konulmadığı 
için reis tarafından diğer bir 
kongrenin aktinde görüşülmelı 
üzere bırakılmıştır.Bundan son 
ra azalara pusulalar tevzi edile 
rek yeni heyeti idare intihap e
dilmiş ve celse kapanmıştır. 

Dün lstanbulda senenin en soğuk günü idi ve ... Bermutat he
men odun ve kömür tiatlerinin üzerine bir mikdar daha kondu. 
Hava ve fiatler hakkındaki vazımız üçüncü sahilemizdedir ...... 



(' ____ H_a_t_ır_a_t_ım_ıs_b_a_,_h_a_ş_a_ı __ ra_9_. 
(intişar etmemiı kısa sözler) 

Enver Pş. ve macerası 
Enver Paşa nasıl öldürüldü ve 
Kızıl ordu isyanı nasıl bastıldı? 

Yazan: iZZET ZIYA 

( George Agabekov )'un hatıratından naklen 

Enver raşanm (1922) se- gün zarfında, bizden hiç bir 
nesinde birden bire ortadan şey gizlemeksizin konuşuyor
kaybolması senelerdenberi !ardı ki, bu suretle bize lazım 
muzlim esrar perdeleri altında olan malumatı tamamile öğ
ıdi. Enver Paşanın Cenubi As renmiş olduk. 
yada bir isyanm liderliğini ya- Enver Paşa, köyün kenarın 
parken öldüğü bir rivayet ola- da ayrı bir yerde oturuyor
rak biliniyor idi. muş. Oradan hiç ayrılmıyor 

Enver Paşa (Meşrutiyet i- imit. Ara ırra köy etrafında 
dare) devrinin askeri kuman- pek kısa süren bir gezinti ya
danlarından iken harbi umu- parmı.ş. Nihayet, Enver Pa
mideki mağlübiyet üzerine şanın gizlendiği yeri bulmuş 
müttefiklerle sulh akteylemit- idik. Enver Paşa Türk elbiıSei 
ti. Sulhtan sonra Enver Paşa, reımiyesini !abis idi. Yalnız, 
karşısında (Mustafa Kemal Pa başında oranın milli kıyafeti
şa) yı buldu. (1919) da ida- ne benziyen bir (Torban - Sa-
ma. mahküm edilince Enver rıklı bir aerpoş) vardı. 
Paşa Almanya'ya firar etti. Sür'atle faaliyete geçmek 

Daha sonraları Rusya'ya zamanı gelmişti. Özbekli Ab
geçti. Oradan da Efkanistan dürrahman ile ( Ossipoff) ı 
hudutlarına civar olan Buha- eşyayi ticariye mübayaası ha
raya gitti. Oraya gittikten bir hanesile, lazım gelen talimat. 
müddet sonra, Mustafa Ke- la beraber (Denaou) ya gönı
mal Paşayı sukut ettirmek İ· derdim. Beş gün yalnız kal
çin birçok teşkilatle metgul ol don. Bu müddet, bana bir a
du. Ayni zamanda Bolşevik- sır kadar uzun geldi. 
lik aleyhine Efkanlılarla birleş Nihayet, Abdürrabman iyi 
ti. havadislerle avdet etti. 

Rualar bunu haber alır al- Rus süvari fırkuı, Enver 
maz, hududa asker gönderdi- Paşayı yakalamak üzere (Den 
ler. Enver Paşa Efkanistan aou) ya gönderilmiş. Süvari 
tarafından yardım gören Bu- fırkasının muvualatuıa kadar, 
haraldarın Baımatchi aıireti- Enver Paşanın bir saniye göz 
nin başına bir lider olarak geç den kaybedilmemesine dair 
ti. Bu sıralarda Enver Paşa· yeddimizde emir vardı. 
nın İngilizler tarafından mu- Abdürrahmanın getirmit ol 
avenet gördüğü, ona para ve duğu eıyayı satmak bahanesi 
techiut verilmekte olduğu ıa· le Basmatchi kabilesinin içer• 
yi oldu. Kızıl Ordu tarafından sine girdik. 
bu isyan teskin edildi. Bas- Bir gün aonra, (Osaipoff) 
matchi kuvvetleri dağıbldı. da bize iltihak etti. Süvari fır 
Enver Paşanın (Pan-Turani- kasının (Denaou) ya geldiği
zm) rüyası kayboldu. 1ıte bu ni, ve gece yoluna devam ede 
vak'anın nasıl cereyan ettiğini rek Enver Paşayı maiyeti ka
Enver Paşanın ne suretle öldü rargahile birlikte yakalayaca
rüldüğünü (Jorj Ağabekof) ğıru haber verdi. 
şöyle anlatıyor: Bunun üzerine ben, hemen 

Enver Paşa Buharadaki ha bulunduğum yeri terkederek. 
rekab calibi dikkat olmaya (Denaou) ya müteveccihen ha 
başlayınca, Rus ordusu Efka- reket ettim. 
nistan hudutlarında tahıidat Yirmi beş kilometre aynl
yapmağa başlamışlardı. Ben dıktalJI sonra, fırkaya tesadüf 
de Enver Paşanın maksadını ettim. Kumandana, kısa fakat 
ve 1--uvvetlerini öğremneğe me çok müfit malumat verdim. 
mur edHmiştim. Sahte pasa- Fırka bizim baıladığımız va
portlarla tebdili kıyafet ederek zifeyi itmam etmek üzere yo
bir küçük satıcı eşyasile bu asi luna devam etti. 
mıntakaya geçmeğe muvaffak Ertesi gün aldığnnız rapor
oldum. Umumi merkez ile ra- larda Enver Paıanm öldürüldü 
bıtamı temin edecek olan Os- ğünü, ve köyün sureti muha
sipoff isminde bir şahıs ile aarasmı mufassalan öğrendik. 
şarki Buhara taraflarının de- Fırka tarif ettiğim yollar
mir yolunu takip ederek ıar- da ihtiyatla yürümüş, ıefakla 
ka gittik. beraber köy hududuna vasıl ol 

(Karchi) ye vasıl olduktan mut, her hangi bir ric'ate ma· 
sonra, btr katır üzerinde ola- ni olabilecek askeri bir vaziyet 
rak, tahrip edilmiş demir yolu le köyü muhasara etmiş. 
nu takip ettik. Müddeti öm- Rapora nazaran: Taarruz 
rümde bu şekilde tahrip edil- sabahleyin saat yedide batla
miş demiryolları ve köyler gör mıştır. Kendilerini toplamaya 
mediın. Tabiri mahsusi ile söy vakit brrakmadan, makineli tü 

"leyim, taş taş üstünde bırakıl fek ateşlerimiz, kısa bir müd 
mamıştı. İnsandan eser yok· det zarfında taarruzu ikmal et 
tu. yolumuza devam ederken, ti. Her tarafta panik ve ric'at 
ara sıra gözümüze insan şek- baılamıftı. Bu vaziyeti gören 
linde köylüler ilişiyordu. Yer- Enver Paşa (Baımatchi) lere 
lilerin ekseriıi Efkanistan'da- mukavemet etmelerini emret. 
ki isyana iştirak etmek üzere mi! ve kendisi de otuz zabitin 
firar ebnitlerdi. Çünkü bun- batma geçerek muhasarayı 
lar Ruslardan ayrıldıktan son yarmak üzere mukabil taarruz 
ra, ellerinde biç bir şey kalma ve hücumda bulunmuştur. 
mıştı. Bütün hayvanat ve eı- Miicadele pek kısa, fakat 
yaları müsadere edilmi§ti. Bu çok mülhit ve hunrizane bir 
na sebep te, Buharalıların En- şekilde cereyan etmiştir. En
ver Paşa tarafını iltizam ede- ver Paıanm bütün maiyeti kı 
rek Ruslara karşı harp etmele lıçtan geçirildi, yalnız iki za-
ri idi. bit kurtulabildi. 

KIZll Ordu askerleri, kimin 
O stümüze ıyı intihap et le harp ettiklerine dair malıi

tiğimiz satıcı elbiseleri çok iti matları yoktu. Maktülleri mu 
mize yanyordu. Yolumuzu ayene ederlerken, Enver Pa
göstermek üzere (Özbekli Ab- !anın vücudü teşhis edildi. 
:lürrahman) isminde birini- kı- Kızıl bir süvarinin, bir kı
lavuz yapmış idik. Bu adam lıç darbesile Enver Paşanın ba 
İ§imize çok yardıın etti. tmı omuzlarından ayrrmıt ol-

(Karat) , (Gautar) , (Y o- duğu anlaıılınııtır. 
urtchi) den geçerek (Denaou) Yanında kanla mülemma 
ya muvasalat ettik. Orada kı- bir (Kuram Kerim) vardı. 
lavuzumuz Enver Paşanın o- Harpte bununla maiyetini leş· 
turduğu yeri keşfetti. ci ettiğine fÜphe yoktur. Bu 

Bir gece yavaşça ıehirden Kuranı Kerim, Enver Paşa· 
harice, dağlara çıktık. iki gün nın dosyesine konulmak üze
süren mezahımdan sonra bir re (Teheran) a gönderilmit· 
(Han) a vardık. Bu toprak- tir. Liderleri öldükten sonra 
tan evler Baimatchi kabilesi- (Basmatchi) isyanı yavaş ya
nin yegane oturdukları yerler- vaş teskin edildi, ve nihayet 
di. Bizi çok iyi karşıladılar. büsbütün ortadan kalktı .. 
Aralarında bulundu~umuz üc (Devamı var\ 

ll==llARüCô ll==llABIERILIER fil'a-. _ 1 
M. Laval nasıl ı Kıbrıs ı lngiliz r:-??? D~•gA 
Kar~1landı? İhtilili Mecli~ Türk- Rus dostluğu 
Fransız başvekili seya- Meclis dün açıldı; yeni 
hatine dair izahat verdi Yunanlı muharıpler kabine nasıl olacak? 

LE HA VRE, 2 A.A. - lle LONDRA, 3 (Hususi) -
de France saat 10 da rıhtona bir beyan- Mesai fırkasının bezimetile ne-
yanaşınıştır. ticelenen son intihabat tan son· 

M. Lava! gemide Havrelı bir name neşrettiler ra yeni İngiliz Avam kamarası 
çok zevat ve bilhassa belediye bugün ilk defa olarak toplan-
reisi M. Meyer tarafından istik Örfi idare ilan edildi; mıştır. 
bal edilmiştir. 

M. Laval, saat 10,54 te Pa- müsademeler oluyor 
ris'e müteveccihen trene bin- ATtNA, 2 (A.A.) - istiklal kah 
miştir. ramanlarınm ahfadı,Kıbnslılar lehin 

de medeniyet alemine hitab3n bir be 
Hal kın tezahüratı yanname neşretnıi§lerdir. Pireli eski 

PARIS 2 A.A. - M. Laval' muharipler dünyadaki bütün silah 
in Paris' e azimeti, pek mani- arkadaşlarına hitaben bir beyanna· 
dar bir mahiyeti mahsusayı ha me neşreder!< onları Kıbrıshlar lehi
iz bulunan kesif bir halk tabaka ne müdahleye teşvik etmişlerdir. 
sının toplanmasına sebep ol- Sa;aha doğru .. 
mutlur. LONDRA, 2 (A.A.) - Kıh 

Saat 13,30 dan itibaren baş- rıs valisinden alınan telgraflar
vekili ııelamlamağa gelmiş olan da F amaguste' taki vaziyette 
larla büyük bir meraklılar küt görülen umumi selahın iyiden 
lesi toplanmağa başlamıştır. iyiye hissedilmekte olduğu, di
Messageries'ler avlusunda hü· ğer yerlerdeki vaziyette bir de
yük bir kalabalık yer almış ve ğişiklik olmadığı bildirilmekte-
bunlarm etrafı muhafızlarla dir. 
çevrilmiştir. Coumeuve askeri 
muzikasr avluda bekli<yor. Rıh
tıma müteveccih olan kısım sa 
lona tahvil olunmuş ve çiçek
ler, yeşil yapraklarla tezyin e
dilmiştir. 

Saat 14,05 te tren mevkiine 
dahil olmutlur. Muhbirler, fo
tografçılar, sinemacılar makine 
!erini hemen katardan çıkacak 
olanlara çevirmeğe hazırlanı

yorlar. Sesleri zaptetmek sure 
tile resim almağa mahsus alet
ler de hazırlanmıştır. Hali ha
zırda Pariı'te bulunan nazırlar 
dan, M. Tardieu, M. Dumes· 
nil, M. Landrey, M. Rollin ne
zaret müateşarlan, M. Briand' 
m bir mümessili, Pariı beledi.
ye meclis reisi ve Fransa'nm 
Berlin fevkalade elçisi M. Fran 
çois Poncet, Seine valisi M. Re. 
nard, Jeneral Gouraud M. La
val'i istikbıı.l etmek üzere bek
liyorlar. Sefaret erkanının bir
çok azaları orada bulunuyor. 

Saat 14,06 da ağır ve muaz
zam sür'at katan mevkife gİrİ· 
yor ve M. Lava! halkın çılgın 
selam ve tezahüratı arasında 
trenden iniyor. 

Nazırlar meclisinde izahat 
PARJS, 3 ( A.A.) - M. La

va/ Amerika ya yaptığı seyahat 
ve Vaşingtonda ifa ettiği vazi
fe hakku~:Ja nazırlar meclisine 
izahat vermiştir. Adliye nazırı 
M. Berard Başvekilin vazifesi
ni ifa tarzından dolayı meclis 
namına tebrikfitta bulunmuş
tur. M. Berard M. Laval'in ta· 
kip ettiği tarzın Amerika ile 
Fransa arasındaki dostane ve 
itimatkiirane mesai iştirakini 
bugünkü şerait dahilinde fev
kalade faideli bir surette kuv
lendirdğini söylemiştir. 

Fransız parlamentosu 
içtima edigo · 

PARIS, 3 A.A. - Nazırlar 
meclisi parlamentonun 12 teşri 
nisani' de mesaisine tekrar baş
lamasını kararlaştırmıştır. 

Young planı ne oluyor? 
PARlS, 2 A. A. - Figaro 

gazetesi, M. Laval'in emnü se
lamet hakkında gazetecilere va 
ki beyanatının takitten tama
men ari olduğunu yazmaktadır. 
Maamafib borçlar hakkındaki 
sözleri kıvamsızdır. 

Zannolunduğuna göre M. 
Laval, H0<>ver moratoriumun
dan sonra Y oung moratoriumu 
kartısmda bulunacağın! tah
min eylemektedir. 

Figaro netice olarak diyor 
ki: 

"M t ' t d"t d ora onum, em ı , va e .•• 
Mahut planda bugün kala 

kala bunlar kalmı9tır" 

Alman sefirinin teklifleri 
P ARİS, 2 A.A. - Le Jour· 

nal Berlinden istihbar ediyor: 
Alman sefiri M. Yon Hoesck, 
hükümetinden almış olduğu sa 
rih talimata tevfikan bu sabah 
veya sah sabahı M. Laval nez
dinde bir teşebbüste bulunacak 
tır. Mumaileyh, bu teşebbüsü 
esnasında Fransız başvekiline 
bir takım telkinatta bulunacak 
tır ki bu telkinat mazhar olaca
ğı kabule göre müabet teklifler 
şekline kalbedilecektir, 

Ajansa göre .. 
LEFKOŞA, 2 ( A.A. ) -

Kıbns adasında vaziyet iyileşip 
düzelmiştir. 

Müsademeler oluyor 
AT1NA, 2- Gelen haber· 

lere göre Kıbrıs asilerile İngi
liz askerleri arasında pek kanlı 
müsademeler cereyan etmiştir. 
Asilerden 15 kişi ölmüş ve 50 
kişi mecruh olmuştur. 

Köylüler bir çok jandarma 
karakollarına hücumla silahları 
yağma etmişlerdir. 

Muhtemel bir hücuma karşı 
Lefkoşedeki İogiliz aileleri bir 
otelde muhafaza altına alınmış 
!ardır. 

ldarei örfiye her tarafta şid
detle tatbik edilmekte ve gece 
sokakta görülenler tevkif edil
mektedir. 

Vaziyetin vehameti çoğal
maktadır. 

F evka~ade tedbirler 
lngilt?f.e":ıen gelen malUına 

tf. göre Kıbna'taki son hadisat 
üzerine İngiliz hükumeti Cezi
rede fevkalade tedabir ittihazı· 
na mecbur kalmıştır. Bilhaaaa 
Kıbrıs kanunu esasinin lağvına 
karar verilmittir • 

Nasıl başladı, nasıl 
gidiyor? 

H&di•ell.İn. ıUt.ıd M.tladıjı hak.landa Kıb 
n•ta çıkab Söx suet.eıi f\l malümab ver· 

mekted.ir: 
Geçen çarıamba. Rum KaW&bİn •:salan 

hep birlikte istifa ettikten ıonra Embori• 

ıi Leahide toplanan axim bir Mık küle
sine bitabea. nutuklar •Öylemit Ye ondan. 

aonra çanla1' çalınaTak Faberomeni kili .. 

ıeaine sldilmittir. 
Gece uat 8 raddelerind• olan. bu biri

kİblİde Batpiıkopoı ta dahil olduiu hal· 
de Rum ek&biri hazır bt.ı1uınruıı ve tah
rikkirane bUtukla:r irat ettikten ıonra 4-15 

bin kitilik bir halkla Viliyet Daireaine 

gitmiılerdir. 

Bu. az.im kütle Vili.yet Daire•ine sidin
ce Valiyi görmek i•teriz naraları ile elr& 

ft çınlatmıya batlamıtlardtr. 
Haber verildiğine ıöre vali. bu esnada 

yemeie oh.ırmak üzre iınİıfler. · 

Bu esnada 'Valinin yan1nda bulunan 

Lefkoıa Komıeri Hart Deyvİ• dııa.rı çık-

mıt W'e halka.; 

- lçini;.c;de~ üç. ki.~i. ıayırını:ı va ıöyle-

rnek iıtediğini.z:i onlara •Öyletiniı:. Vali 

intihap edeceğinix kim•cleri kabul etmek 
lütfunda bu.lun.aca.Jdardır dedi. 

Bilinmez ne haldir hu makul teklifi ha-
zır buluna.olar kabul etmemit ve pence· 

releri tatla.maia baılaouılardır. 

Bu fUW"•uz hareket bu kadarla kalma· 

mıt orada bulunan Jngili:r.lere mahsuı oto 
Qlobile ateı 'l'erihnit ve Vili.yet Oaireai
nin damına ç,ıll.:arak Jnııiliz ba:rraimı in
dirmİ.fler •e yerine Yunan bıuulıraıını 
çelunitlerdir. 

Tatıafi ş.u Jci Yunan bayrait çekildiii 

halde konaiı ateı1emiıler •e içinde otu• 
rab Vali ile diğer' inaa.nlann yanacakla· 

rını dü,ünmeyerek her tarafı yanıına 

vermi,let'dir. 

Bu mUJtmeleye maru:r; lralaca.ina hiç 

habrından ceçirmiyen Vali bin müıküJAt
la ka~abilmiı ve Bat kapısı lo,la.ına a•· 
lerek seceyi orada geçirmitlerdir. 

Vili.yet Daireıinio a.leTler içinde yandı 

ğı eınada poli•e vur! emri verilmiı ve 

bunun. neticeai olarak poli• ve halk ara· 
srnda ufak Lir ça..rprfm& olmuıtur. Poli-

.sin 8 kadar yaralı•ı Rumlann da. buna. 

yakın ıneerublarr •ardır. 

Bu aCJ haber kulüp ve tehir halkına 
gece ıaat 11 de •elebilmittir. Her kes bir 

türlü buna İnaamalr: İ•temiyordu çünkü 

ortada bu cineyeti davet edecek bir •e· 
Lep aörmi,.ordu. 

22 T. ev•el perşem.he aünü ••L.hr Lef 

M. Mac Donald, k•binenin 
tadil ini hazırlıyor 

LONDRA, 2 A.A. Londra· 
ya muvasalatını müteakip M. 
Mac Donald, kabinenin tadili
ne matuf müzakere ve müşave
relerine devam eylemiştir. Bu
gün bütün bu müşaverelerle 
meşgul olacaktır. Fakat bir ka 
bine içtimaı yapmaksızın sah 
akşi'mmdan evvel kendisile ça
hşacak olan arkadaşlarının lis
tesini verebilmesi mümkün de
ğildir. Başvekil bundan sonra 
bir hafta müddetle ~tirahat e
decek olduğu LoBBiemouth'a gi 
decekfo·. M. Mac Donaldn'ın 
tabip müdavimleri, teşrii intiha 
bat müşkülatile yorulmuş olan 
birinci fngiJizin behemehal isti 
rahat eylemesi lazım geldiğini 
söylemektedirler. Bu suretle 
başvekil yalnız meclisin açıla· 
cağı sıralarda avdet eyliyecek
tir. Bugün hükümet taraftarla
rının adedim katiyyen tesbit e
decek olan Londra darülfünunu 
intihabatmın neticeleri öğreni
lecektir. 

lngilterede yapılan belediye 
intihabatının neticeleri 
LONDRA, 3 A.A. - Bele 

diye intihabatınm neticeleri in 
giltere'nin ve Galles memleke
tinin 80 kadar başlıca şehir ve 
nahiyelerinde amele fırkasının 
206 azalık kaybedip 5 azalık ka 
zandığını göstermektedir. Yine 
bu neticelerden anla§ıldığına 
göre muhafazakarlar 149 aza· 
hk kazanmışlar ve 5 azalık kay 
betmişlerdir. Liberaller 26 aza 
lık kazanmışlar 5 azalık kaybet 
mişlerdir. 

Amele fırkası namzetleri en 
ziyade muhafazakarlarla Libe
rallerin ve mutedil müstakille
rin Amele fırkasına muhalefet 
için el birliği etmiş oldukları 
şehirlerde ağır zayiata uğramı$ 
!ardır. 

Birmingham'da Amele fır
kasının gösterdiği 24 namzetm 
heps~ de mağlup olmutlardir. 

lngilterede belediye 
intilıabah 

LONDRA, 3 (A.A.) - Lonclra 
ile taıradaki §elıirlerden 300 kada
rında dün belediye intilıabatı yapıl- 1 
mıştır. 

Londra'da intihabat umumi <>1-
muıtur. Londra'dan ha§ka olan ıe
hirlerde Belediye meclisleri azasının 
üçte birinin intihabatı tecdit edilmiı 
tir. Çünkü bu şehirlerdeki belediye 
meclisleri azasırun her sene üçte biri 
nin yeniden intihap edilmesi usul
dendir. 

Bu sabah Londra intihbatı hak
kında alman neticeler şunlardır: 

Muhafazakarlar 562 azalık ka
zanmıılardır. 

Amele fırkaH 205 ve diğer fırka
ların namzetleri l O azalık temin et .. 
miılerdir. Bu beaab3 göre muhafaza 
karlar yeniden ıek•en bet azalık ka 
zarunı9lar, Amele fırkası 92 azalık 
kaybetmiştir. 

Taşradaki şehirlerde yapdan ve 
henüz tamamlanmıyan intihabat A· 
mele fırkası namzetlerinin birçok a
zahklar kaybettiklerini göstermekte 
dir. 

meler fevka.l&.de bir h.i.I ve hadise kartı· 

ıında. bulunduğumuzu anlatıyordu. 

Her ke• güneı1e h.eraber evine wireeek 

ve güneı doimayınca ditt1.n çıkmayacak

tır. 

rıe olaa.ğımtxı düıünüyor Ye koca umumi 

hB.Ypla hiç aıkınh ye korku çekmediğimiz 

halde timdi maruz bıraloldığım~ bu çir

kin va:r:iyete hiddet ediyor ve müıebbiple 

tine linet ediyordu. 

23 ünde poli•le vukubu1an ç,arpışma• 

da yaralanan bir Rum genci ölmüıtü. 

Çok debd.:ıbeli bir cenue merasimi ha· 

zırlandı Ye buna takriben bin lriıi iıti· 

r•k etti. 

Ayni günde 7 lnııiliz. tayyıı.reai gelmit 

ve 60 kadar •ıker getirmİftİ. Polemity•

daki lngi.li~ aıkerinden bir kıamı Le.fko· 

taya getirilmiı 'l'e polia. bir derıK.eJ'• ka,. 

dar takviye edilmitti.r. 

24 iinde resmi bir beyanname daha 

çıktı. Bunda Kıbnırn tnüdafaut Fet"maDI 
ka.ııunisi tahtinde alınan· t.dabir ili.ıı edi .. 
liyor her nevi mektup ve telgraflarla .... 
zetelerin sa.nsör edileceğini bütün meyba· 

ne Te kahvehanelerin kapal!_ bulunmaıı 

M. Litvinofun Hariciye vekilimize 
gönderdiği telgraf 

ANKARA, 3 (A.A.) - Sovyet Rusya Hariciye Komiseri M. Litvino' 
Türkiyeden ayrılırken Hariciye v•kili Tevfik Rüştü Beye şu telgrafı gö,.. 
dermiştir: 

"Misafirperver Türk hudutlarını terkederken gördüğüm unutulmaz doı 
tane kabul hakkında gerek zatı ô.linize, gerekse hükumet arkadaşlarınıza 
bir kere daha minnettarlığımı arzetmek İsterim. Müstesna şahsiyeti bende 
ıilinmez bir batıra bırakan Reisicümhur Hazretleri nezdinde hayranlığıma 
ve derin bürmetlerime tercüman olmanızı rica ederim.. Keza büyük bir dev 
det adamı olan Başvekil lamet Paşa Hazretlerine de kondiaile yaı>ttğmı 
mülakata verdiğim kıymeti ve bu mükô.lemattan duyduğum hazzı lfıtfen 
söylemenizi rica ederim. Kat'iyyen halisane ve samimi olan mül3.katımızla 
yeniden teeyyüt eden Türk - Sovyet münasebatınm ıar•ılmaz oağlamlığı 
hakkında kat'i bir k•naat götürüyorum. Yeni Türkiyenin banileri ile şahsi 
muarefenin iki memleket arasındaki mütekabil anlapnanm kuvvetle tezayü 
düne medar olacağına hiç §Üpbe etmiyorum. Münasebatımızm, milletleri 
mizin arzu ve ihtiyaçlarına ve cihan ıulhu davasına ne kada:- tevafuk etti .. 
ğini şimdi daha sarahatle farkediyorum. Hakkımda eseri dikkat gösteren 
bütün makamat ve eşhasa bilhassa samimiyet tezahürlerinden dolayı 
namnna teşekkür lfıtfunda bulunursanız beni minnettar kılarsınız.,, 

Soğuklar her tarafta 
devam ediyor 

lneboluda şiddetli fırhna 
başladı. Kar yağıyor 

ve 

ANKARA, 3 (A.A.) -· lktısat vekaleti meteoroloji müessesesinden ah· 
nan malümata nazran iki günden beri hemen bütün Türkiyede bava SU· 

huneti birden bire düşmüştür. En çok düşüklük orta Anadoluda vakidfr. 
Ahimes'ut, Kütahya, Kayseri ve Afyonda sıfırdan qağı 10 derece kayde
dilmiştir. Ankaranın en düşük suhuneti sıfırdan a§ağı 8 derecedir. Eıkişe
hir "' sıfırdan aşağı dokuz dereceye düşmüştür. Orta Anadolunun diğer 
noktalarında da hep sıfn·dan aşağı olmak üzere 3 - 4 derece etrafında <IÜ• 
tük suhunetleri kaydedilmittir. Trakyada düşüklük ancak &ıfırdan bir de· 
rece aşağıdır. 1 sbınbul •ıfırın fevkinde iki ve üç derece arasındadır. Garbi 
Anadoluda sıfırı.lan aııağı derece yoktur. Karadeniz sahili sıfırdan afağl 
üçe kadar diişmüştür. Cenubi Anadolu mıntakaların en sıcağıdır. ve burada 
•uhunet on derece etrafında oy namaktadrr. 

Trakya, Edirne, l';larmara havzasında, Yalovada dağlar, Balıkesir• 
de keza dağalara, Bursda yüksek tepelere Orta Anadoluda Kastamoni ve 
Boluya kar dü§mşüştür. Aynı 7amanda Adapazına da ıulu kar düşmüştür. 
Bilhassa pyaru dikkat olan cihet Karadeniz sahil mıntakasında Samsun• 
dan lstanbula doğru olan kısunlarına kuvvetli yağmurlar düştüğü halde 
Rize ve Trabzon havalisindeki dağlara da sahllden iki yüz metre irtifaa 
kadar mahallere kar düşme•idir. iki günden beri rüzgar daha ziyade 9imal 
ve ._imaliıa,·ki ile cenu.p. cenubu garbi arasında esmektedir. 

INEBOLU, 2 (A.A.) - iki günden beri burada tiddetli fırtına ve ..... 
ğuklar başlamııtır. Dünden beri her tarafta kar yağmaktada. Kasııban111 
aalıil iakelelerle olaıı müııakalatı münkatidir. 

Heyeti vekile dün geç vakte 
kadar içtima etti 

ANKARA, 3 (Telefonla) -- Heyeti vekile bugün saat 15 te toplandL 
içtima geç vakte kadar devam c-tınittir. . 
Japonyada şiddetli hareketi arz 

oldu. Ölenler d.e var! 
TOKY.0 2 (A.A.) - Japonyanın cenubu garbisinde kain ruıbea ve 

Sbikoku §dıirlerinde şiddetli bir hareketi arz olmuştur. Çok zayiat ve öli 
vardır. 

Kötü bir iş .. 
iki Romen siyasisi 
düello edecekler 

BÜKREŞ, 2 (A.A.)" - Siyasi fır 
ka şefleri ve Maniu kabinesinin eski 
azası olan sabık nazırlardan M. Soa· 
nitesseo ile M. Mabgearu biribirini 
düelloya davet etmitlerdir. M. Mab
gearu, son umumi tqrii intihabat 
esnasında M. Soanitesci'nun kendisi 
ni muvaffakıyetsizliğe uğratmak i
çin fesat kanştınnakla İtham etmit 
ve mumaileyh te kendisini hakarete 
maruz kalını§ addederek şahitlerini 
hasmına gÖnderıni,tir. Mumaileyh
hinı, mübarezenin vukubulacğı ma
halle gitmitlerse de oilô.hların mevzu 
nizamata muvafık olmaması baaebi
le düello yapılmnmıftır. Bu hadise 
Romen siyasi mahafilinde hakiki bir 
a\iıka İIP. mevzuu bahsedilmektedir. 

lüzumunu emrediliyordu. 
Haber aldığımıza göre ayni gün •abah 

Kavanin azasındaıı T eofani Yorko Haci 

Pavlo, Larnaka Despotu M.iloıııa, A•kat 

Şaka.ili •e daha bir ka.ç kiti derdest edil .. 
mit 'W'e v•porlara nalr:ledilmiılerdir. 

orta.da devel'&n eden t•1ıalara sör• ı..,. .. 
moıuncLı Kom•erin e\l'İni yakmıtlar. Gir· 
nede H ükU.met konaiına Yunan haru:L:ra· 
aı asmıtlal'dır. Vizaca poliı dairesini de 

yakmıtlarclır. 

ln_ciliz aakeri Pazar günü fevkali.de tet 
bir ahn.19lar ve kö11ü1erle hariçten sele-
r.:ek diier yolcuların fehre ıirip çdı:ma· 

larını menetmi,lerdir. 

Girneden gelen 101cuların ••rdikltıri 

malümata göre 1 nıiliz zabitanı bir iki oto 

mobi.1 il• Girneye r\tmit ve lnıilis ba7• 
rajıru indirenler haklund.a tahkikat yap• 

mıılardar. • 

Cirne Despotunun ba meıcılede ön 

ayak olduiu anlatıldığı İçin derhal tevkif 
cıtmitler ve diğer mekvuflarm yansna •Ön 

dermitleı>dir. 

Ki.fi miktar ta1yar• ve lnııiliz aıkeri. 
geldikten ıonn. memlekette mahıuı dere· 

cedo bir sükUnet batıl olmuttut". 

M. Litvinofun 
Teklifi 
Teklifin münakaşasına 

başlandı 
CENEVRE, 2 A.A. - Sov

yet Rus şuralar ittihadınm ik
tısadi ademi tecavüz misakına 
dair vermiı olduğu projeyi tet 
kike memur huıuıi komite Ce
miyeti Akvam umumi katipliği 
nezdinde toplanmıştu. 

Davet edilen 26 devletten 
Amerika müttehit cumhuriyet· 
lerile, Avuıturalya ve Canada 
hariç olmak üzere diğerlerinin 
hepsi mümessillerini gönder
mitlerdir. 

Fransa mümessili M. De 
Michelis'in teklifi üzerine İtal
yan mümessili riyasete intihap 
edilmittir. 

Sovyet Ruı ŞOralar ittihadı 
nm Londra şefiri M. Sokolmi
koff misak projesini tevdi eyle
miş ve M. Litvinofrun iktısadl 
meseleler mevzuu hakkında mü 
tekabil muavenet komisyonu 
huzurunda İrat eylemiı olduğu 
nutkun muhteviyatını hatırla
tarak böyle bir misakın vücut 
bulmasının ne derece faideli o
lacağını izah etmiıtir. Bu beya 
nah müzakere ve münakaıalar 
takip eylemiıtir. Sovyet Rusya 
mümessiline, ezcümle misak vıı 
projesinin ihtiva eylemekte ol
duğun; ı temyiz ve tebliğden ne 
anlamak lazımgeldiği ve mi&a
kın en zi,-ade mazharı müsaade 
millet mefhumile nasıl telif e
dilmesi icap edeceği ıorulmuş 
tur. Komite bu baptaki umumi 
münakaşaya saat 16 da devam 
edecektir. 



Sinemacılar mı, memurlar 

ütün ofisi teşkil edildi 
nkara kongresinden murahhas

lar döndüler .• 
Verilmiş mühim kararlar var 

Ankara'da İçtima eden Türkiye 
et odaları kongresine iştirak 
latanbul murahhasları dün teh 

avdet etmiılerdir. Kongrede 
etimiz için mühim mukarrerat 

'baz edilmiıt ve bu kararların kuv 
en file çıkarılması için hükumet 
inde temenniyatta bulunulmuş

edilecektir. Yapılacak zam mevcut 
tarifenin rub'u kadardır. Ticaret oda 
sı bu noktayı tüccarlara tamim et· 
mittir. 

Japon mallan ve yeni 
bir vaziyet 

. Bu temenniyat meyanında bil· Çinde Japon emteasına kartı ta
sa silolar ve dep0ların İstasyon kip edilen boykot Jakon malları üze. 
limanlarda timendifer, tahmil ve rine çok fena tesir etmiıtir. Gelen 
tiye şirketleri tarafından zirai va- malumata göre bilhassa mensucata 

. muamelesini yapacak tekilde te- müteallik efyayı satamamak vaziye
i gibi umumi istihsalatunız için tine düıen Japonlar bu emteayı sü

mühim bir nokta vardır. Her iki r rebildikleri meınleketlerde sürümü 
'ye bir ambar tesisi de aynca ve- daha fazla temin için fazla faaliyette 
• etten temenni edilmiıtir. Umumi bulunmağa karar vermişlerdir. Bu 
ğazalann, müsaade esasına mÜ•· meyanda memleketimiz de bulun• 
it olarak her İoteyen tarahnclan makta olduğundan Ticaret oda11 lk. 
dmaamın terg ip ve teşviki ve an- bıat vekaletine vaziyeti müstacelen 
k muayyen bir büyüklük ve ser- bildirmi,tir. 
ye ile açacaklara mevzii ve mu- M ki 

-~yen müddet için imtiyaz dabi ve- ısır pamu arı 
ıtilmesine çalışılacaktır. Tütün istih· 
&al, ticaret ve ihracatımızdaki aon 
~llZİyet nazarı dikkate alınarak bir 
ltıilti tütün ofisi teşkili de birinci de
"ecede gelen temenniyat meyanmda
dlJ". Beynelmilel ticaret odaoı Tür
ltiye milli komitesinin teşkiline de 
lstanbul Ticaret odası memur edil

Viliyette 

Yeni 
Kaymakamlar 
Dün Vilayete tebligat 

yapıldı 

Sinemaları 
Teftiş! 

Vali muavini iıe diyor? 
Defterdarlık 

izahat istemiştir. 
Evvelki akşam Maliye me

murlannın sinemaları oyun es
nasında teftiş ederek içeride bu 
lunan halktan bilet aramalan 
gerek müşteriler ve gerek sine
ma sahiplerin şikayetlerini mu 
cip olmuş tur. 

Müşteriler kapıda biletleri 
kontrol edildiği halde tekrar i
çeride ve oyun esnasında bilet 
aranmasından izaç edildikleri
ni söyleınitlerdir. 

Dün bir mubarririmiz bu 
meseleyi Vali muavini Fazlı 
Beyden sormuştur. Fazlı Bey 
demiştir ki: 

- Halkı izaç ve müessese
nin menafiini ihlal etmemek 
tartı ile varidatı mürakabe için 
bu gibi bir teftit nabemahal ad 
dolunamaz. Fakat halkı izaç ve 
menafii ihbal eder bir vaziyet 
tahaddüs ederse ve müracaat 
olunur ise tetkik edilir." 

İstanbul Defterdarlığı da 
teftişin ne şekilde yapıldığını 
Beyoğlu malmüdürlüğünden 
sormuştur. 

Belediyede 

Yeni teşkilat 
• • 
ıçın rapor 
Umumi meclis, raporu 

müzakere edecek 
Vilayetle belediyenin tevhi

dinden sonra teşekkül eden da· 
İmi encümen bir senelik tecrü
besine İstinaden yeni bir mesai 
raporu hazırlamıttır. Bu rapor
da belediye makanizmasının na 
sd işlemesi lazım geldiği izah 
edilmektedir. Hazırlanan esas
lar kırtasiyeciliğin tabfifi çare
lerini de işaret etmektedir. 

Rapor umumi mecliste müza 
kere edilecektir. 

Asılsız haber 
Gazeteler T emps gazetesin

den naklen Pariste İstanbul be
lediyesinin bir para meselesin
den dolayı mahkfun olduğunu 
yazmışlardı. Belediye hukuk it
leri müdürlüğü bu haberin U· 

lı olmadığını bildirmiştir. 

Şehircilik tahsili 
Şehircilik tahsil ve tetkik et· 

mek üzere belediye Avrupaya 
dört talebe göndermeğe esas iti 
barile karar vermiştir. Talebe 
gelecek sene gönderilecektir. 

lııiştir. 

it halat ve 
ihracatımız 
9 aylık istatistikler 

vaziyeti izah ediyor 

Ofisin son aldığı malUınata naza• 
ran Mısır bükfuneti pamuk ziraati 
nin tahdidi hakkında bir kararname 
hazırlamııtır. Bu kararnamede pa
muk zerredilen arazinin vüı'atini 
tahdit gayesi istihdaf edilmektedir. 
Kararnamenin tabikından sonra Mı· 
sırda pamuk ziraati yüzde 35 mikda 
nnda azalacaktır. 

27 milyon koyunumuz 
var 

Bulgaristanda mevcut koyun 
mikdan seneden seneye ve fByam 
dikkat bir tekilde artmaktaclır. 1892 
senesinde Bulgaristanda ancak 6 
milyon kadar koyun varken halen 
mikdar 8 milyondan fazladır. Diğer 
taraftan sair memleketlerde koyun 
nesli azalırken. Bulgar hüklimeti ko
yunları artbrmak ipa tertibat almak 
tadır. Memlelcetimızin A vrnpanm en 
fazla koyun balu-n memleketi ol
ınası ve Balkanlara fazla ihracab bu 
lunma11 itibarile bu cihet al8ka ile 
takip edilmekted'ır. Halihazırda 
Franaada 10 milyon, lngilterede 22 
milyon ve memleketimizde '1:1 mil· 
yon koywa vardır • . 

Kaymakamlar arasında yapılan 
yeni tebeddülat ve tayinler dün vi
liyete bildirilmiştir: Üsküp kayma
kamlığına Besni 'kaymakamı Esat, 
Yıldızeli kaymakamlığına Darende 
kaymakamı Şevket, Saray Van kay 
makamlığına esbak Şırank kaymaka 
mı Recep Rıza, Sürmene kaymakam 
lığına Yusufeli kaymakamı Nured
din, Ayaı kaymakamlığına Boyabat 
kaymakamı Ihsan, Gevar kaymakam 
lığma Arapsun kaymakamı Osman, 
Bulanık kaymakamlığına Gever kay 
makamı Fabri, Derik kaymakamlı
ğına Saiteli kaymakamı Ihsan, lğdsr 
kaymakamlığına Tutak kaymakamı 
Mithat, Batkale kaymakamlığına Çi 
çekdağ kaymakamı lamail Hakkı, 
Palo kaymakamlığına Emirdağ kay
makamı Halis, Çapakçur kaymakam 
b.ğına Mecitözü kaymakamı Cenap 
Nuh, Savur kaymakamlığına Sun
gurlu kaymakamı Ömer Naci, Şem• 
dinan kaymakaınlığına Fethiye kay
makamı Reşit, Varto kaymakamlığı 
na Ulukııla kaymakamı Bedri, Tu
tak kaymakamlığına Taşköprü kay• 
makamı Celal, Nuseybin kaymakam
lığına Haclım kaymakamı Ali Rıza, 
Hasankale kaymakamlığına Saray 
(Van) kaymakamı Mahir, Tercan 
kaymakamhğına Bolvadin kaymaka
mı Sırn, Çeşme kaymakamlığına Se
ferihisar kaymakamı Ihsan, Salihli 
kaymakamlığına Sarıkışla kaymaka
mı Kfunil, Boğazlıyn kaymakamlığı 
na Beşiri kaymakamı Abidin. Feke Şirketlerde 
kaymakamlığına Siverek kaymakamı 
Cemil, Biga kaymakamlığına Bozca· u" sku•• dar 
ada luwmakamı Ali Rıza, Karaca-
bey kaymakamlığına İznik kayma-
kamı Sadeddin, Erbaa kaymakamlı- T J 
ğına Ünye kaymakamı Şerif, Ünye ram vay arı 
kaymakamlığına Manavgit kayma• 

' Son Balkan seyahatından sonra 
Balkan merkezlerinin de beledi 
yecilikte haylı müterakki olduk 
ları anlaşılmıştır. Gidecek olan 
talebe bu merkezlerde de tetki
katta bulunacaktır. 

ihracat ofisi Eylul 1931 ve 193ı 
••nesi ilk dokuz aylık umumi ticari 
Vaziyetini teabit ve alikadarlara ta
tııim etmiıtir. Bu iıtatiıtiğe nazaran 
Eylul 1931 zarfındaki idhalitnnız 
11,107,577 lira ve ihracatımsz 12 mil 
Yon 81 bin 110 liraclır. lhracatnnız 
lehine 1,698,533 liralık fark vardır 
ki bu netice şayans memnuniyettir. 
Geçen sene aynı aydaki idhalibmız 
12,652,836 lira, ihracatımız iıe 14 
ıtıilyon 461 bin 233 lira idi. Bu sene 
Eylulde geçen seneye nazran ictı.a
latnnız 1,545,259 lira ~fbr. 
1931 senesi ilk dokuz aylık idhalatı
ınız 101,740,509 lira ve ihracatımız 
İse 82,734,428 liraclır. Geçen senenin 
aynı ayları zarfındaki idhalitımız j. 
ae 105,308,014 lira, ihracatımız iııe 
99, 765,380 lira idi. Bu senenin ilk 
dokuz aylık idhalatı geçen seneye 
ni•betle 3,597,500 lira azalmııtır. 
ihracatımız kıymet itibarile azalma• 
sına sebep dünya iktısadi buhranı 
haaebile mühim ihraç maddelerimi
zin fiatlerindeki düıkünlüktür. Ey
IUJ 1931 zarfındaki baılıca ihraç 
maddelerimizin ihracat kıymetleri 
tunlardır: 

Madde T. L. 
Tütün 2,628,810 
Pamuk 281,211 
Fındılr ı,196,839 
Üzüm ı,966,565 
Zeytinyağı 175,677 
Afyon 222,902 
Yün 222,484 
incir 973,96ı 
Arpa 307 ,685 
1931 ilk dokuz ayında başlıca ih-

raç eşyalarımızın kıymetleri ise fUn· 
lard<r: 

_Vladde T. L. 
Tütün 16,483,156 
Pamuk 3,367,899 
Fındrk 5.876,464 
Üzüm 5,812,532 
Zeytinyağı 5,263,SOı 
Afyon 2,271,063 
Yün 1,307,833 
incir 1,743,662 
Arpa 1, 108,618 
Batlıca ıhraç maddelerimizin 1931 

senelerinin ilk dokuz ayı zarfındaki 
ihraç kıymetlerinin çok azaldığı gö
rülür. Buna sebep dünya iktısacli 
buhranı münasebetile husule gelen 
tenezzüldür. Buna mukabil üzüm, 
İncir, fındık ihracatıma artmııtır. 

Ücretler artıyor 
Gelen mallı.mata göre Avusturya 

da yeni sene bidayetinden itibaren 
timendifer nakliye tarifeleri tezyit 

Kambiyo Borsası 

Nevyork bankalannın 
hisse senetleri 

NEVYORK, 3 (A.A.) - Nev
york bankalannsn biaııe senetleriT "f 
rinievvel içinde bisaolunur derecede 
yükııelınittir. Batlıca ı 7 bıınkanm 
biaııe senetlerinin fiatlerinde görülen 
vasati tezayiit S T"frinievve.den ay 
Mmına kadar yüzde 33,96 niabetini 
bulnıuthar. 

Spor 

Sipahi ocağının 
At yanşlan 

Sipahi ocağı tarafından Teırini· 
saninin ikinci haftasında batlanarak 
üç hafta devam etmek üzere Hanım· 
lar, sivil erkekler ve zabitlere mah
sus olmak üzere atlı müsabakalar ya 
pılacağı, programınsn netredilmek Ü· 
zere bulunduğu ve kayrt muamelele
rine Ocakta başlandığı istihbar edil
miştir. 

Ankara lik maçları 

kamı Ömer Bedreddin, lznik kayma Elektrik fabrı"kası da 
kamlığına Sürmene kaymakamı Ra-
uf, Mut kaymakamlığına Savur kay- satıhgw a çıkarılıyor 
makamı Sait, Ulukıtla kaymakamlı-
ğına Yaylak kaymakamı Hayn, Çor Ü kü....._ 
lu kaymakamlığına mülkiye mezun· s ·· uar tramvay ıirketi he-
lanndan Salahaddin, Manavgat kay- yeti umumiyeai bugün öğleden 
makamlığma Osmaniye kaymakamı sonra içtima edecektir. Bu içti
Mehmet, Kemaliye kaymakamlığına mada yeni temdit edilecek 
Ovacık kaymakamı Kamil Fuat, Mi- hatlar ve aatılıg" a rıkarılan elek 
halıccok kaymakamlığına Pütürse .. 
kaymakamı Nafiz, Siverek kayına- trik fabrikası meseleleri dp mü 
kamhğma Birinci umumi müfettiı- zakere olunacaktır. Şir1'etin bir 
lik buauıi kalem müdürü Ha,im, Ya aenelik masraf ve varidad>ütçe 
luvaç kaym•lnmlığma Acıpayam leri de görüaülecektir • . ·' 
kaymakamı lem. Kemal, Saiteli kay .- , · 
makamlıima lıtanbul Polis miidür· _______ _. __ ...,.. __ __ 

liilü ıube ı müdürü lbrahim, Gerze ı ı kaymakamlığına Birecik kaymakamı Küçilk Haberler 

Fahri ' Aktehir kaymakamlığma Hamamcılar ı"ntı"habı 
Bafra kaymakamı Lütfi Beylerin ai-
mflarile tayinleri tensip eclilmiıt'ır •• 

Poliste yeni tayinler 
Polis müdürlüiii birinci ıube me• 

murlarmdan ikinci komiser Mucip 
Bey bundan bir muddet evvel 39 ııe
ıie hizmetten sonra tekaüde sevkedil 
mİ! Mehmet Ali Beyden inbil8I e
den ser komiııerliğe ikinci ıube ikin 
ci komiserlerinden Lütfi Bey de i
kinci ıube üçüncü kısmın bat me
murluğuna tayin edilen Cemal Bey 
den inhilal eden ser komiserliğe ta
yin eılilmiılerdir. ikinci ıube üçün
cü kısım muaviderinden Abdurab
man efendi de Lütfi Beyden inbilBI 
eden ikinci komiserliğe tayin edil
miıtir. 

Şehirde 
Gürültü 

Hamamcılar cemiyeti idare 
heyeti intihabı bugün ceıniye
tin Sabrunçlı handaki merkezin 
de yapılacaktır. 

• Çekoelavakya konsolosu , 
Viktor Bayer ile zevcesi Marie 
Bayer evvelki akıam ekspresle 
şehrimize gelmişlerdir. Viktor 
Bayer tebrimizde iki gün kal
dıktan sonra bu akşamki eks
presle Yunanistan'a harekete
deceklerdir. 

,,. Gençler mahfili - Cüm
huriyet gençler mahfili C. 
H. F, Beyoğlu kaza merke
zinde vücude getirdiği salonda 
bu cuma ilk müsameresini ve
recektir. 

Ankara Futbol heyetinden: 6 Tet· 
riniaani 93ı cuma günü icra edilecek 
lik maçları: Cebeci sahaımda: Saat 
10 da Gençlerbirli.ği - Çankaya (Ha-
kem, Nihat Bey), lıtik181 sahasında: B d 
Saat IS te lmaliitıharbiye • Altınor- elediye mecmuasın a 

Bu müsamereye mahfil tema 
ta tubesi çok güzel iki temsille 
iştirak etmektedir. 

du b'ırinci takımları (Hakem Müba- - b" k 
rek Emin B.), Saat ı3,15 te Muha· goze çarpan lr aç şey 
fızgücü - Çankaya birinci takımları Belediye mecmııasınm son çıkan 
araamcla husuıi maç. (Hakem: Se- teırinievvel nushasında tehirlerin 
dat B.) gürültüsünü tetkik eden bir yazı in-

T ecziye edilenler titar etti. şayanı dikkat bulduğu
muz bu yazının bazı kısımlarını kari 

,,. Çay ziyafeti - Haliç 
idman yurdu tarafından 
yarın akşam kendi azasına 
mahsus olmak üzere bir çay zi
yafeti verilecektir. 

Tavuk kümesleri 
Belediye tavuk kümeslerinin 

de asri bir şekilde tadil ve ısla
bmı kararlaştırmış bu hususta 
alakadarlara tebligat yapılmıı
tır. Bunun için de 3 ay mühlet 
verilmiştir. Bu karardan husu
si tavuk besliyen evler müstes
nadır. 

Bu karar fazla tavuk besli
yen çiftlikler içindir. Verilen 
mühletin biı· daha temdit edil
miyeceği de tebliğ edilmittir. 

Soba borulan 
Son günlerde soba boruları

nın sokağa pislik akıttıkları gö 
rülmüştür. Kaymakamlıklar bo 
rulann oluklu olması için tefti
ıata başlaınıtlardır. 

Bir bekleme yeri 
Nişantaşında "itfaiye kara

kolu" isimli tı-amvay bekleme 
yeri "Vali konağı" istasyonuna 
tahvil edilmiştir. 

Polisimizle temas 1 
Mısır Polis müdüriyeti erka

nından M. Baker evvelki gün 
şehrimize gelmiştir. M. Bekere 
dün akıam Şehrimizin Mısır 
konsolosluğu tarafından bir zi
yafet verilmiştir. M. Baker Po
lis müdirtyetimizle l>azı temas 
!arda bulunacaktır. 

Yalova harabeleri 
Yalova civarında tesadüf e

dilen asarı atikanın bir şehir ha 
rabesi olması muhtemel görül
·mektedir. 

Müze idaresi mahalline bir 
memur göndermiştir. 

lSTANBUL, 3 (A.A.) - Türk !erimize arzediyoruz: 
atletizm federasyonundan tebliğ e-
dilmiıtir: ikinci Balkan oyunlarma "Gürültünün insanı delirteceği · 
ittirak etmek ü~ere Türk atletizm ni iddia edenler var. Bu doiru olma
takımı meyanında Atinaya gitıniı o- aı bile cümlei asabiye üzerindeki te
lan Galatasaray klübünden Semih ıUri inkar edilmez. 

35,000 lira ceza ! 
Beye oradaki itaatsizlik ve inzıbat- Belediyeye listelerini tasdik 

ettirmeyenlerden 
alınacak ceza bu yekunu buluyor 

mı haklı? 
Fi atları 
Yükseltiyorlar 
Odun, kömür fiatlan 
birden bire yükseldi 

Son günlerde mahrukat fiat 
larmda şayanı hayret bir teref
fü göze çarpmaktadır. Pek gay
ri tabii olarak fiatlerde yüzde 
25 tezayüt farkı gösteren bu le 
refuun sebebi mahrukat tacir
lerinin fazla kazanmak emelile 
hareket etmelerinden ileri gel
mektedir. 

Daha dört gün evvel çekisi 
300 - 320 kuruşa satılan ke
silmiş senelik kuru meşe odu
nu bugün 400 kuruştan aşağı 
verilmemektedir. Bunun sebe
bini sorduğumuz zaman bir 
mahrukat taciri bize demiştir 

ki: 
- Havalar soğudu. Havalar 

soğuyunca mahrukat fiatlerİ· 
nin yükselmesi tabiidir. Bu ta
biiliğe arzedeceğim iki sebep te 
inziman edince fiatlerin yüksel 
memesine imkan yoktur. Sebep 
ler şunlardır: 

1 - Tavalar soğuyunca o
dun kömür almak istiyenler 
derhal harekete geçmişler depo 
!ara hücum etmişler, bu rağbet 
karşısında da fiatlerin yüksel
tilmesi zarureti basıl olmuştur. 

2 - Havalar bozunca deniz
lerde bozmuş, mahrukat yüklü 
gemiler kısmen gelemiyerek li
manlara iltica etmiş, kısmen de 
batmışlardır. 

Bir taraftan yeni mahrukat 
gelmemesi, diğer taraftan hü
cum karşısında mahrukat isto
kunun azalmakta olmaaı fiatle
rin yükselmesine sebep olmuş
tur. Maamafih havalar açtığı 
taktirde kayıklar gelecek ve 
fiatler gene bu beş on gün için 
de eski haline düşecek, kuru 
meşe odununun çekisi gene 300 
- 280 kuruşa satılacaktır. E
sasen fiatlerin bundan yukarı 

olması için makul ve meşru bir 
sebep yoktur. 

Zikredilen bu sebepler fiat
lerdeki gayri tabiiliği mazur ve 
meşru göstermek için kifi ve 
kuvvetli sebepler değildir. 

Dört gün evvel 300 kuruıa 
satılan bir malı 4 gün sonra 400 
kuruşa satmak ancak bir keli
menın mana ve hududu içine gi 
rer. O da ihtfüardır. 

En soğuk gün 
Dündü .. 

Dün senenin en soğuk günü 
idi. iki günden beri devam e
den soğuklar ve civar tepelere 
yağan kardan aoıDTa dün suhu
net dereceıi sıfıra düştü. 

Dün müthit bir soğuk bü
küm sürüyordu. Sert bir şimal 
rüzgarı her tarafı kavuruyordu. 

Anadolunun muhtelif yerle· 
rinden gelen telgraflara naza· 
ran oralarda da şiddetli bir so
ğuk hüküm sürmekte ve Mani
sa, tlgaz civarına kar yağmak
tadır. Balkanlarda da kar var
dır. 

Rasataneye nazaran bugün 
hava gene kapah olacak ve rüz 
gar gene şimalden kuvvetli ese 
cektir. 

Ali Münip Bey 
Mülkiye mektebi siyasi !Uhe me

zunlarından Ali Münip B. Dahiliye 
V eka\eti tarafından mezunen bilgi ve 
görgüsünü arttırmak ve tehircilik, 
nüfus ve iskan meseleleri hakkında 
tetkikatta bulunmak Üzere Pariae 
gÖnderilmi!tir. -----

Mahkemelerde 

Ceset mezardan 
Çıkarıldı 
Bir doktor çocuk abr

ken ölüme 
mi sebebiyet verdi? 
Beyoğlunda Kabrıatan soka 

ğında Zarika apartımanında 6 
numaralı dairede oturan İbra
him Bey zevcesi Madam Mari
nin hanıli alınarak vefatına se
bebiyet verildiği Müddeiumu
miliğe ihbar edilmiştir. 

ihbara nazaran hamli doktor 
lstavraki Lecntiyadia efendi al. 
mıştır. Müdd~iumumilik derhal 
bu ihbar etrafn:da tab '<ikata 
baılamıf, Madam Marin"n ce
sedini mezardan çıkararak mor 
ga naklettirmiıtir. Morg lu hu 
sustaki raporunu bugün vere
cektir. 

Sonpostayı dava 
Son Posta gazetesi Fridman aıı• 

etrafında bazı nCfriyat yapmıştı. Ap 
ile alakadar olanlardan Dr. Fuat B. 
Sonpostanm nCfriyatma kartı aym 
gazetede neşredilmek üzere bir ceo 
vap göndermiı, fakat gazete bu -
vahı neıretmemittir. 

Bunun üzerine Dr. Fuat Bey Soa 
posta aleyhine bir dava ikame el:mİf" 
tir. 

İçtihadı dava 
içtihat mecmuası Müddeiwm1< 

miliğe kanunen muayyen olan mık· 
tarda nusha göndermediği için ale1 
hine dava ikame edilmiştir. 

Poliste 

·Köprü altında 
Bir adam! 
Köprü açılırken kim 
olduğu bilinmiyen 

bir adam denize düştü 
Evvelki aabah saat bette Ga

lata köprüsü açılrken feci bir 
kaza olmu,, köprünün latanbul 
cihetinde ve tam açılan kısmm 
kenarında duran bir adam gö:ıı
leri kararıp denize düşmüttür. 

Hüviyeti anlaıılamıyan bu 
adam denize düter . dütmez, 
gaip olmuı, yapılan tabarriya. 
ta rağmen bulunamamııtır. 

Köprü altında kalan bu za
vallı adamın cesedi aranmalct& 
dır. 

Bir baca tutuştu! 
Dün Osman Beyde bir baca 

tutuşmuı, yetiten itfaiye grupu 
tarafından derhal aöndürül· 
müttür. 

Mektep niçin yandı? 
8 inci ilk mektep yangını tala 

kikatı ikmal edilmit, yangmua 
Fatma Sıdıka Hanımla kapıçı 
Ahmet ağa tarafından soba ya 
kılmak suretile zuhura geldiği 
anlaşılmııtır. Fatma Sıdıka Ha 
nımla Ahmet ağa hakkında ta
kibat yapılmaktadır. 

Kalçasından vurdu! 
Galatada Şeftali sokağında 

Abdullahın kahvesinin üzerin" 
de oturan lımail Hakla ile Fat 
ma Nigar Hanım kavga etmiı· 
ler. Neticede İsmail Hakla Ni
gar Hanımı bıçakla kalça•~ 
dan yaralamııtır. 

Yüzünü doğramış.. 
Galatada Serçe ıokağmda 0o 

turan Lemanı, Refet isminde 
bir ta'bıa kendine metres yap
mak istemiı, Leman reddetmit. 

Tren yoldan çıktı Refet'te bundan muğber olarak 
jiletle Lemanın yüzünü parça

Evvelki aabah Haydarpaıa lamııtır. 
- Pendik banliyö treni Pendik 
civarında yoldan çıkmııtır. Nu- Şüpheli bir ölüm 
fusça vayiat yoktur. Demir kapıda Nerses apartl 

İsterlln 782,00 IJ,_K_u_r_o_n __ ıe_,6_1--ı 
~olar 0,47.44,00 j şııınıı __ s_,so_._oo--ı 

frank 12106 Pezeta 5,39.45 
--------1 

ıızlığına mebni nizamnamenin ı97 Tatralı bir arkadatım latanbula 
inci maddesine tevfikan müebbet ve her geliıinde içinden gelen bir iatif
gene aynı klüp azasından Mehmet hamla bu gürültü içinde naad yaf&
Ali Beye de aynı maddeye tevfikan ya bildiğimizi sorar. Bu arkadaıunm 
ve 1 Teırinisani 931 tarihinden iti- oturduğu otelde sessiz ve sapa bir o· 
haren bir sene muvakkat boykot ce- dayı; ııünetli fakat gürültüye bakan 
zası tayin edilerek keyfiyet kendile- odalara tercih ettiiini görünce gÜ· 
rine ve mensup oldukları latanbul rültüden ne kadar muztarip olduğu. 

ak nu söylüyor. 
L k b · k L h b" ki k d M""hl Atina'ya talebe manında oturan jandarma mü-o anta, ar, auve ane ve on me ya aşma ta ır. u e 

em.alı• gı"bı" yerlerı"n fı"atlerı"nı" t" b"tt°" k ·ı - lazimliğinden mütekait Ahmet Liret 9,20,14 Ray,mark 2,01 

Frank B. 3,41,7~ il Zloti 
Drahmi · 39,93 Penga 3,09,00 

Frank 1. 2.H, 12 ·ıı-Ley - 82,12 
-- - --

Leva 67,00 Dinar 28,34 

ı tıorln 1,17180 Çervoneç 

Borsa ( Allın 923 

harici l Mrcldlye 51 
Banknot 272 

mınt ası heyeti merkeziyeaile atle-
tizm heyeti reisliklerine tebliğ edil- Maruf Amerikalı Dr. Smith gü-
miştir. rültünün hazim üzerinde yüzde on• 

IS:rANBUL, 3 (A.A.) - latan- dan kırka kadar tesir yaptığını ideli 
bul Futbol heyetinden tebliğ edil- a ediyor. Maten gazetesinin nükte
miıtir: Kasımpaıa idman Yurdu a- dan muharriri Foreıt, motosikletçi· 
zaıından 294 ıicil numaralı Şemıi lerin insanların inkıbazından meı'ul 
Bey, Beykoz - Kasımpaıa maçında olduğunu yazıyor. Fransa Turing 
müteaddit ihtarata . rağmen kaıten kulübü hukukçu, mühendis, mimar, 
favüllü oynamağa devam ettiğinden rahip ve zabıtai belediye miımeuil
hakem tarafından oyundan çıkanldı terinden mürekkep bir komisyon 
ğı e<nada hakeme hakarette bulun- tetkil ettirerek gürültünün önüne 

Esham ve Tahvilitın nevi muı ve hu hakareti dolayıaile nizam geçmek için çareler araıtınyor. Pa
namenin 193 üncü maddesi mucibin- ria tıp akademisi bu meoeleyı ruzna-

-----.ı....clnlltt;ULcJ!ahlU----..l98!f:•~50LJLl~~~~·ıi;· ~~t~m;u;v~a~k~L!;~~o~t~- ~m~ea~i~n=e~id~hal~ ediyor. Bu akademi aza 
~ .. 'iıl:t::üı,... 1. .. 

ın ı ıgını ve ceza esı mege .. d w • 

tesbl·t ederek bı"r lı"ste balı"nde b 1 d - ·· b" k d'"k gon erecegız Hamdi Bey evvelki gün odasm aş an ıgını goren ır ço u 

belediyeye tudtb~tti~m~ mMüh- kbealned~e müesseseler üedç _günd
1 

ür lar:~!:~~; ;al_eben_ L~:: ~~~: ~~y=l~eo~:"br~a~~~~:~!;1~:ı:. 
leti üç gün evve ıtmıştır. u- ıyeye müracaat ıyor ar- fından yapılan muayen~e ö
saddak listelerini görünür birye sa da bittabi nazan itibare alın Darülfünununa tahsil için gön lüm .. üpheli görülmüt, ceset 

n mu .. esses le k mıyor. derilmesi dü•ünülmektedir. .. re aımıya e r ayma .. mroga nakledilmittir. 
kamlıklar tarafından teftit edi- Liste tanzim ve tesbit ettir- d 
terek haklarında ceza kesilme- miyen müesseseden nizamna· Muhasebeciler toplan 1 Agobu yaralamı, 
ğe baılanmııtır. me mucibince asgari 5 lira ce- ANKARA, 2 - Bütün ve- Lnagada Havuzlu hamam. 

Fakat belediyenin yaptığı za alınmak li.zımdır. kiletlerin mubaıebecileri Mali- da oturan Hamdiyle Beyazzıt. 
bir hesaba göre şimdiye kadar Henüz listesini tasdik ettir- ye vekaletinde toplanarak büt- ta Kemalpaşa caddesinde otu· 
listesini tasdik ettiren müesse· miyen müessese adedi ise takri. çe etrafında görüımüılerdir. ran Agop arasında iskambil afi 

se adedi iki bini biraz tecavüz ben 7 bin olduğuna göre bele- Müteakiben Maliye ve Nafıa narken kavga çıkmıf, -· • 

··· ···-U....• · • · 1.u··L1 ~ıli"
0
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

4 TEŞRiNİSANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telgraf aclreai: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 

6 " 750 " 1400 " 
12 .. 1400 .. 2100 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait i§ler 
için müdiriyete müracaat edilir~ 

Gazetemiz ilanlarm mes'uliyetini 
kab'.JI etmez. 

Bugünkü hav~ 
Yeşilköy hava rasat mer

kezinden aldığımız ma/fı
mata nazaran bugün hava 
kismen bulıitlu olacak,rüz
gar şimalden kuvetli ese
cektir. Marmarada sis muh 
temeldir. 

Dün azami suhunet 8, as
gari silr,t derece idi. 

İtiraf etmeliyiz ki; Defterdar 
hk sinemalann vergi hususile 
ciddi ımette metgul olmakta
dır. Geçen seneden beri smema 
larm mütkülita uğraması, hal
kın rahatsız olması için ne yap 
mak lizımıa ihmal etmedi. Bu 
;Jilzden sinemacılar hükiiınet 
merkezine kadar gittiler, tiki.
Jeller ettiler ... Geçen seneki da 
va §U idi: 

Sinemalar ıeaııa batında bir 
çeyrek zarfında bütün salonun 
biletini kesecek, seans ba!ladı 
mı, artık kimse içeri girmiye
cek .. Gelenler kapıda, sokakta, 
ötede beride sürünecek, sonra i 
kinci seansa gelecek.. Bazı fi
kirlerin mantıkı az olur. Bazı 
yemeklerin tuzu az olduğu gi
bi... Bu it ıökınedi. 

Şimdi de ne çıktı biliyor mu 
sunuz? Halk bir filmi seyreder 
ken defterdarlık memurları İçe 
ri girip sıra ile aleme bilet so
ruyorlar .. Bizim liigatte bir say 
gısızlık kelimesi vardır. Bunun 
mahalli istimali acaba neresi
dir? .• 

Bilmiyorum, bir adamı zev
kinden ayırıp vergi tahsilatını 
kontrol etmeye memurların ne 
dereceye kadar hakkı vardır? 
Vergi i-tini kontrol etmek hal
kı bizar etmemek kaydiyle mu 
kayyet olmak lazım gelmez mi?, 
Kapıdan girerken biletleri kon 
trol ettikten sonra biı- de içeri
de alemi hırpalamaktaki mana 
nedir? .. 

Farzedelim ki, seyirci bilet 
göstermedi .. Ne olacak?. Dışa
n mı çıkaracağız? Yoksa ceza 
mı alacağız ..• 

Ben korkuyorum ki, günün 
birinde beni uykudan kaldırıp 
915 senesinin vergi makbuzla
rını sormasınlar!. 

İştanbul şehrini giiya seyyah 
şehri yapmak istiyoruz.. Sey
yah elemek kocaman bir vapur 

ı~ILLIYET ÇARŞAMBA 4 TEŞRiNiSANi 1931 
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1HT1RA İLANI 

• Bir talak hikayesi 

" Dün bir hararette kömür haline 
ifrağ eden boynuz borulu fırın" 

hakkında istihsal olunan 31-12-1928 

tarih ve 714 numarah ihtira beratı 

bu defa mevkii fille konmak üzre 
ahere clevrüferağ veya icar edilece
ğinden taltp olanların Oalatada Çi
nili Rıhtım Hanında R-0bert Fer-

Juleı Karalı: kendisine ilk 
defa deniz kenarında tesadüf 
etti. Pek hoşuna gittiği için 
tanımakta ve kendini tanıtmak 
ta istical gösterdi. 

Öğrendi ki bu kadın boşan 
mı§br. Bu sebep uzaklaşmak
tan ziyade, bilakis yaklaşma
ğa yaradı. 

Güzel bir kadındı. Bakışı 
güzel, yürüyüşü güzel! Teni
nin matlığı ve vücudünün hat 
ları harikulade! 

- Fransızcadan -

lızdım. Ve himayeye ihtiya- riye müracaatları ilan olunur. 
cmı vardr. 

Amcam ve bana bakan ye· Beyoğlunda Taksimde Sıra Servi 
gine adam hercayi meırep /erde kain dairei mahsusasznda ila
ve ayyaştı. Beniuıle meşgul yı" vazife eden lstanbul lkinci lcra 
olamıyordu. Ve etrafımda fÜP Memurluğundan: Bir alacak içini
heli adamlaı· belirmeğe başla- .potek irae edilen ve tamamına 
dı. O zaman Pierre'le evlen- (190500) yüz doksan bin beş yüz !i
mek münasip olup olmıyacağı ra kıymet takdir edilen Oalatada 
nı amcama sordum. Menfi gi- Sultan Beyazıt mahallesinde Kılıç , 

Ali Pasa caddesi eski 98 ila 116 ve . bi bi,· cevap veı·di. Pierre ise · ! 
her ikimizin servetimiz müşte yeni 112 ilii 132 ve Kılıç Ali Paşa [ 
rek olmak şarti!e izdivaca mu 1 ila 25 ve Site Franscz pasajında . 
vafakıt etti. iki ilii 28 ve Site Fransez çıkmazı 1 

O · d" Ha 11 ve Sıtc Fransez çıkmazı 14 zaman çon ze::ı g1n ım. . ... ... 
H-ı- d · · F k t k ıla 20 mıme-ro1u ve sag tarafı Bazan a a a ze1ı1 gınım. a a çv_ 

"- 1 d k" b d Site Fransez çıkmazı ve bazen Hü-

• 

ŞAFAK KEŞiF KOLU 
RICHARD BARTHELMESS <( 

Rejisörlerin ustadı 

WİLHELM THEİLE 

Yarın akşam 
ARTİSTIK'te 

BA O 

Meşhur piyanist 

ROBERT CASADESUS 
tarafından FRANSIZ TİYATROSUNDA 

verilmesi mukarrer konser önümüzdeki Pazar gününe 
15,30 matine olarak tehir edilmiştir. 

._111m1 ................ 1:1111111111m:ıım .... mıı:ıllllli 
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Kadm Jules Karak'ı haşin 
karşılamadı. Fakat ima etti 
ki, kendisi severse, ancak 
meşru bir muhabbetle sever. 
Binaenaleyh nikah dairesine 
yol görünüyordu. 

geçrnewen an a ım ı u a i!.m • 
be · 1 · · 1 d" 

1 

davendiğar Ham ve sol tarafı bazen ı FRANSIZÇA sözlü ve şarkılı mm e param ıçın ev en 1. . . 

G .. t"k h bb t" Emlaki Mı1lıyeden icla.Iiye Ham yeni filmini takdim edecektir. 
un gec ı ce mu a e ım za- y •• k k k J •• b k yifla.dı. • H.;"tta kocamdan iğ- ı müştemilv tından olan bina ve bazen 

1 
Miime&silesi: DANİELLE DA- U Se ffie tep er filli aya at 

• baveten Ağrısız Diş Çekiliyor Fransızca komed. 

Kıırak bu maniaları atlat-
mağa karnı· vermişti ki, ıı ô.hoş 
hir !eY öğrendi. Madam C.o
tilde Vesper eski kocasından, 
bir zina davasından dolayı bo-

e - b l d ı· d" şeyhislam Cemalettin Efen<li vere- RİEUX 13 yaşrnda olup başlan-renm ge aş a ım. z ıvacı- - 1 d 
mızdan altı ay sonra ayn! çatı sesi emlaki ve baz.en Galata Polis ' gıç olarak oynadığı rol sair misyonu riyasetin en: 
altında kedi köpek gibi ya§I· meıkez bin.ası arkası Rıhtım <:adde- mUptediler için çok ağır görU-
yorrluk. Artık mevcudiyeti ta si ve cephcöi Kii iç Ali Paşa cadde· 1 necektir. Mülkiye me'ktebi talebesi için di'ktirilccek olan 110-120 

şanmış. ı ha.nımül edilemez bh- hale gel ııik nıahtiut ve kadimen tevsii inti- : Diğec mümessill.eTi: ANDRE kım elbisenin irnaliyesi aleni suretle münakasaya konuln 
kalli dükkc1n1ar!a mağaza ve depola-

1 
• • y ld d :rw··1k· k Mesele ciddileşmjşti. Şim

di bir temayülil tatmin etmek
le gülünç bir mevkie diişmek 
arasında İntihap etmek l.'lzım 

mişti. H .. tla çok zamanlar LEFAUR ile iki sene evvel şeb tur. Taliplerin şeraiti görmek ıçın ı ız a -.u ıye me 
yemd.ler:mizi bile ayn yiyor- rı mtiştemil ve Site Fransez Hanı 1 rimizin Fransız Tiyatıoouru:la 1 

müdürlüi!:üne ve 26-11-931 tarihine müsadif perş;:mbe günü 
d ruuni!c maruf Hanın 7517 hisseden -

uk. alkışladığımız münakasaya iştkaık için Fındıklıda Güzel San'atlar Akade 
O Mralarda Lucien Arva yarı hissesi 5-12-931 tarihine müsa-

d.f c tesi .,.;;n.. t 14 ten 17 j GERMAİNE DERMOZ 1

1 

sinde Yüksek mektepler mübayaat komisyonuna müracaat evin dostlarından bil" İsi oldu. 1 umar .,- u saa 
anladı Beni sevdi. Ben de kocamla ye kadar dairede hirind ve açık art :~~~~~~~~~~~~~ lemeleri ve münakasanm saat 15 te hitam bulacağı ilan o 

geliyordu. 

1 tırma"Sı icra kılınacaktır. (3639) ve bir akfam deniz kenannt.a o an vaziyetimden aşl--.ını red- Tiyatro, Sinema nur. · • 
Kadın belki bunu 

,unları anlattı: deder görünmedim. Arttırmaya iştkak edeceklerin 
- Boşanmış olduğumu bi- Berz.ber çıkıyorduk. Hatta kıymeti ınuhammin~i -01.an (yüz 

liyoreunuz. Fakat hangi şera- bir iki· defa biYlikte seyahat et doksan bin beşyüz} liranın yarısı
İt dahilinde boşandığımı belki tik. nm yüzde onu nis.petinde teminat 
bilmiyorsunuz. On sekiz ya- Fakat hiç biı· zaman dost. akçesi v;:mıeleri iazımdır. Hakları 
'ındayım. Pierre'i ona hayat luk hudutlarını aşmamıştık. 
arkadaşı olabilecek kadar sev Vechen hoşuma gitmiyordu. tapu sicilile sabit olmayan ipotekli 
diğimi zannettim. Sonra yan- Kocamdan boşam? ona var· alacaklılarla diğer alakadarların ve 
•••-••••••···••••·-·-· ...................... _........ mak iç?n bir arzu duymuyor... irtifak hakkı sahiplerinin ve hususi 
la gelip bir günde camileri do- dum. le faiz ve ınasrafa dair olan ,iddea· 
!aştıktan sonra giden değildir. O sıralarda kocamın b:zi !arını ilan tarihinden itibaren 20 
Asıl seyyah, İstanbulda bir ta• -'5sut ettirmekte oldug-una .,_ 

&Ün içinde evrakı müsbitelerıJI;: 
müddet kalıp para bırakandu-. da vakıf değildim. Her h~.re-
B. b 1 d 1 930-5355 mımarasile daireye bildir--

iZ un ar an kazanırız.. st~ ketim göz altındaydı. Bir giin 
b ıd k. · k h' L meleri J.azundır. Aksi hal<l.e hakları u a zaten va ıt geçırece ıç usyeni evinde ziyarete git-
bir şey yoktur. Elde üç tane si- mi~tim. Bıı masumane olmak tapu sicilliğile sabit ol=yanlar sa
nema salonu var. Oraları da la heraher, tedbirsizce bir ha- tış bedelinin paylaşmasından hariç 
böyle bin türlü akla gelmiy< reketti . Eve polisler geldiler kalırlar. Nlüterakim vergi ile Bele

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsiJieri 

Bugün akşam saat 21.30 da 

KALBİN SESİ 1111111 
Piyes 3 perde 1 

ta:blo Yazan: A. j I\\~ Bisson Ter<:üme E.: 111 

Mükerrem Aliettin l\1\11\ 

Zabitan geusıi. Yakında: Doktor 
lhsan. 

Üsküdar Hale Sinemasında 
Ş A F A K , Mümessilleri Ja
net Ganyor George O'Brien. 
İlavesi: Yıldırım Ekispres. 

Yüksek mektepler mübayaat k 
misyonu riyasetinden: 

Mülkiye mektebi talebesi için yerli malından olmak üz 
alınacak olan 300-350 metro elbiselik kumaş aleni suretle 
nakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ve nümu 
sini görmek üzere Yıldızda kain Mülkiye mektebi müdürlü_ 
ne ve ihale tarihi olan 26-11-931 perşembe günü saat 15 te F 
dıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek mektepler m 
hasebeciliğinde mübayaat komisyonuna müracaatları lüzu 
ilan olunuı-. (3640). 

müşkülatla oturulmaz, giril· ve sadece. benim Lusye'nin e- diye resmi, Vakıf icaresi vesaJr mü 1 •••••••••••••• 
mez hale getirirsek kışın Is tan vinde olduğumu gördüler. Faz kellefiyJtf.,,. müşteriye aittir. Bu 

Yüksek mektepler mübayaat ko 
misyonundan: 

buldan alem kaçmıya bakar, si la bir şey yok . husustaıal~ttname 10-11-931 tari- ! 
nemalar boşulır .. Bund:ın sine- Muhakeme edildim. Orta-

' macılar kadar, duhuliyeden mu ı' da hiç bir delil bulamadı!ar .. 
ayyen vergi alan hazine :ı:!y:ı.n Lakin ben artık kocamdan Ol 

eder. Defterdarlık geçen sene ı kadar iğrenmiştim ki, mahke
ile bu sene arasındaki hıisılaı. medc hatta kendimi müdafaa 
istatistiklerine baktı mı? Ve bile etmedim. Mahkeme. ko
bunlar arasında artan mı, eksi cam lehine talik kararı ~ rdi. 
len mi bir ııisbet var, söylerler Zaten kocamın da talaktan 
mi acaba?. Kimseııin akiına gel maksadı, servetimin yansını 
miyen sapa tedbirlerden artık almaktı. Şimdi pek sevdiği 
vazgeçsek iyi olur.. sefahat alemlerinde dolaşıyor. 

hinden Hfbaren berkesin görebile- j 
ceği maııal ol.an daire divanhanesiı1e ı 
aS>lmı~ olduğundan daha fazla ma-
lUmat almak isteyenlerin :rırtname
ye ve 930/5355 numerolu dosyasına 
müracaatkırı ıazımdır. MezkO.r ma- ı 

hallin evsaf ve mesahası ve takıdiri J 

kıymetini havi rapor da dosyasında 
görüielıileceği ilim olunur. 

Kadının tahammül ~ütün. hikayem bundan iba Alemdar Sıhhat Yurdu dahili ve 

d d•u, ! rettır. Sıze anlatmaktan mak narkoz hekimi 
e eme ıgı şey sadımı da izah edeceğim. His 

Maliim yo.! Kadınlar herkese settim ki, niçin boşandığım Dr. Süleyman Sırrı 
her§eye hakim olmak, faik ol- sizin de kulağınıza geldi. Fa
mak isterler ... Bu meyanda '-'D kat hiç olmazsa sizin bana kar 

Her türlü dahili hastalıkları her 

k 1 k zaman yurt ~ " muayene ço göz erine estirdikleri malı şı olan hürmetinizi muhafaza 
hik erkeklerdir. Bir kadın her etmek emelile meseleyi anlat eder. 

ve tedavi 

zaman, her noktada erkeğe mü tım. Belki muvaffak olama-
tefevvik olmak hırsındadır. Bu dan. Ne yapayım? Yarın gidi 
nun yalnız bir istisnası vardır. yonım. Çek uzağa gideceğim 

Kadın, kendinden kısa boylu için ihtimal artık hiç görüşe
erkeğe, yB.ııi kendisinin 1;.ı>yca meyiz. Adiyo!,, 
erkekten yüksek olmasına ta- Geı - kadın elini Karak'a 
hammül edemez. Acaba bu istis uzattı. Pek müteheyyiç olan 
nanın sebebi nedir? Ben bula- Karak bu küçük eli avucunda 
madım. Hanımlar bulup ta be- tuttu ve onu kaybetmemek 
ni bu müşkülden kurtanrlar arzusile yandı. 
mı? - Çok istirham ederim, 

FELEK dedi, gitmeyiniz. Çünkü sizi 

............. ~ ..................................... _ 
seviyorum. Ve bütün hayatım 
ca seveceğim. 

Kadın da müteheyyiç oldu. 
Ve hüzünle karşısındakine 
baktı: 

- Sonra pişman olursunuz 
dedi. 

Ertesi sabah kadm kaybol
du. Karalı: bu muammah ka
dını memleket memleket ara. 
dı, fakat bulamadı. 

1V1uhterem 
Müşterilerime 

Sirkeci Sucu sokağındaki 

Nur Perukan 
yine Sirkecide Ebussuut cadde
simk Meserret otelinin kaprsı 
karşısındaki 86 numeroJ.u dük
kana naklettiğimi arz ve teş· 
riflerini intizar eylerim. 

Mülkiye mektebi talebesi için yaptınlacak olan 120-125 çi 
iskarpin pazarlık suretile Yıldızda Mülkiye mektebı miıdurl 
ğünde ihale edilecektir. Taliplerin 4-11-931 tarihine müsad 

j çarşamba günü saat 14 te Yıldızda Mülkiye mektebi rnüaürl 
ğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. (3642). 

Nur berber salonu sahibi 

Mehmet ..... 11111 

İRTİHAL 
Muhtelit I-lakem Mahkemeleri 

nezdinde Türkiye HUk1lmeti Ajanı, 
Ticaret Mektebi Muallimlerinden 
avukat Mustafa Naşit Bey irtihal 
eylemiştir. Ceııazesi yarın Cağaloğ
hınoda Orhan Bey apartımanındaki 
ikametgahından kaldırılarak cenaze 
namazı Fatih <amii şerifinde eda 
edildlkten sonr;ı Merkezefendideki 
aile kabristanına defnedilecektir. 

MerhC>m ilim, ahlak ve fazilet tiın 
sali çok değerli bir vatan evladı idi. 
O~dııda, mektepte, nihayet beynel
milel mahkemelerde çok derin btr 
aşk ile bağlı olduğu vatanı için, ya
§adığı az senelere ~ığmıyacak kadar · 
büyük hizmetler etmiş olan Naşit'in 
ebedi gaybubeti memleket için te\§
fisi kabil olamayacak büyük bir zı
ya teşkil e.der. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Yüksek mektepler mübayaat ko
misyonu riyasetinden: 

Mülkiye ve Yüksek muallim mekteplerinin 931 mali senes 
ekmek ihtiyacr pazarlık süreti ile 5 - 11 - 931 perşemb 
günü Fmd~klıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek mekte 
lcr muhasebeciliğinde mübayaat <komisyonu tarafından ihal 
edilecektir. Taliplerin mezkur günde saat 13,15 te komisyona 
müracaatlan lüzumu ilan olunur. (3641). 

ROSELAND 
(PARK OTELİ) Ayaspaşa - Taksim 

Her gtin eaat beşten itibaren 

TE DAN SAN 
JiMMY FYKES AND HİS BAND Habeş cazı 3f 

dü? Kocan ·mı? 
- Hayır. Nihat İlhami. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 68 - Nerede mi? 
- Ha! Sanki paranı nere 

a! 
- Nasd olur? 

rum. Yalnız bir tüphe. 
- İyi ama .• 

maz. 

- Sen haber alırs;;n 
bildir, olur mu? 

bamı 
• • • • 

BAŞI DONUKLER' 
ibrahim NECMi 

başı kurşun gibi ağırdı Kirpik 
leri düşüyor, göz kapaklan he 
men kapanmak istiyordu. İki
dir Siilıeylaya yavaşça: 

- Hadi gidelim artık .. 
Demişti. Genç kadın, bu ar 

ıuyu bam başka bir şeki:_:.,, 
tefoir etmiş, 

- Sabırsız kuzu! Bekle, ba 
<alım. 

Diye okşamağa bozmuştu. 
Delikanlının kafası içinde 

ıalruz iki dü~ünce kalmıştı: 
-- Acaba Süheylaya para 

neuelcsini açayım mı? 
-· Acaba Muhte~eın Nihat 

lfebahata bir şey yapar mı? 
Durmadan içilen içkilerin 

ıuharı arasında kendini kay
ıeden Ahmet Nt:bil, bu sual
erin beynini burguladığı da
:ikala.rda, kafasının artık hiç 
ir feye karar veremiyecek 

bir bitkinliğe düştüğünü duyu 
yor, içiniı yiyen düşünceyi sil 
mek, unutmak için dansa, ya 
hut içkiye atılıyordu. Onun 
da aımokint bürütmüş, siyah 
boyun bağıaı yana kaçını§, saç 
ları dağılmış, gözleri kanlan
mıştı. 

S .. h ı· 1 - u ey a. 
- Acanım! 

- Sana bir şey soracağım. 
- Sor bakayım. 
- Ama fena anlama sa-

kın. 
- Yok, yok. 
- Senin paran var, değil 

m~? 

- Var, para mı istiyor
sun? 

- Hayır, fena anlıyorsun 
işte. 

- Peki. Nedir? 
- Paran nerede senin? 

ye yatırdın, demek İstiyoruuı 
canım! 

- Ha! Şu .. 
- Evet. Söylesen e! 
- Ne yapacaksm? 
- Hiç. Merak. 
- Doğru söyle. 
- Sen cevap veı· hele. 
- Şeyde.. Nihat llhami-

nin şırketinde •. 

- Hal 
-Ne o? 
- Hayır, hayır, bir §ey 

yok. 
- Söylesen e, azizim, ne 

var? 
- Bir şey yok. Demek o 

tirkette, ha? 
-Evet. 
- Niye bankaya verme-

d . ., 
ın. 

- Bankalar çok az faiz ve 
riyormut • 

- Şirket çok mu veriyor? 
- Evet. Yüzde on iki. 
- Bunun için demek. 
- EveL 
- Bwıu kim münasip ırör-

-Ya! 
- Yazıcı Zade Nazmi Bey 

de .. 

· - Ha! O da mı? 
- Evet. Ne oluyorsun? 
- Hiç, hiç. 
- Doğru söyle. Sende bir 

şey var. 
- Dinle: Demin sana bir 

şey soracağım, ama fena anla
ma dedimdi ya! 

- Evet. 
- Şimdi de bir nasihat vere 

ceğim. Ama sebebini sorma, 
diyeceğim. 

- Ne gibi nasihat? 
- Param oradan çek. 
- Paramı oradan çekeyim . ., 

mı. 

Cazbandın bütün aürükleyi 
ci velvelerile, içki ve danam 
ba§ında yarattığı ba, döndürü 
cü net'eye rağmen Süheyla 
birden bire durdu. Dikkati .. 
Ahmet Nebile baktı: 

- Evet. Çek. 
- Neden? 
- Sebebini sorma. 

- Bilmem. Fakat çek. 
- Tehlike mi var? 
- Belki de .. 
- Bilmem ki nasıl çeke-

yim? Ne diyeyim? 
- Nasıl çekersen çek, Ne 

dersen de. 

- Mukbile söyliyeyim öyli 
se. 

- Söyle, ama benden de
"I h ı gı , a. 

- Fakat o gelirse kendisi 
yer. 

- O da var. 
- Ne yapayım? 
- Param çek. Bir bankaya 

ver. 
- Nihat llhamiye söyli~e

yiın, öyle ise. 
- O vennek istemiyecek. 
- Zaten ben de sebep gös-

teremiyeceğim. 

Ahmet Nebil, birden bire 
fazla ileri gittiğini Mtladı. İç
ki başına vurmu§, dansı vücu 
dile beraber kafasını da sürük-

j lemişti. 

- Dinle: Reşit Beyle sa-
mimi misin? 

- O! Evet. 
- Onun fikrini aı. 
-iyi. 
- Ama benden bir ıey duy 

muş olmıyacaksm. 
- Olur. 
- Hadi timdi artık gide-

lim. 

- Gidelim, ıabıraız yav
rum. 

- Hayır, hayır. Sabırsız 
değilim. Fakat çok vorulduU' 

-O! 
- Süheyla! 
- Canım! 
- Bir şey daha •. 
- Sö}•le. 

- Olur. 

- Ama her şeyı de haber 
almalısın. 

- Haber alırım. 
- Hadi artık gidelim. 

- Bir fokstrot daha yapa-
lım da öyle .. 

- Peki. • 
Yine dansın velvelesi içine 

karıştılar. Ahmet Nebilin için 
deki üzüntü azalmış gibiydi. 
Şimdi karmakanşık beyninin 
içinde Süheyla bir dost, Ne~a
hat bir sevgili, Muhteşem Ni 
hat bir düşman kıyafetini al
mıştı. 

- Muhteşem Nihat Hanım • • 
o zavallı kıza Mr şey yapma- Otomobille Şişliye doğru u 
sm. çarken, Süheyla yorgun vücu 

- Hangi zavallı kıza? dünü Ahmet Nebilin kaynun-
- İşte o Fatihli sevgili de- ı da ısıtmağa çalışıyor . A. hmet 

diğinize.. Nebil de bu yumuşak sıcak'•-
- Ne yapabilir? .

1 
ğa kendini vermiş, uyuklu! 

- Ben ne bileyim?. dn 



Erzurumda yeni bir 
maden şirketi 

İhtiyat zabitanından Trabzonlu 
Osınnn Nuri ve Ilıcalı Hürrem Bey
ler 4000 lira sermayeli ve (Türk Li
ıtit Kömüı· Maden Şirketi) namile 
kcllcktif bir şirket teşkil ederek faa
liyete geçmişlerdir. Mezkur şirketin 
küşat resmi madenin bulunduğu A
iızıaçık mevkiinde 22 Teşrinievvel 

1 1931 tarihinde icra edilmiştir. Kü
l !at resminde kolordu ve müstahkem 
lllevki kumandam Paşalar ile vali ve 
lıili ve erkanı viL1yet, bankalar ve 

1 lllliessesat müdirleri hazır bulunmııt· 
'lordır. Kü•adı kolordu kumandanı 
Salih Paşa. Hazretleri İcra ve bu te
!<'bbüsün bayırh ve memleketimiz 
isin nafi olmasnu temenni eylemi§"' 
tiı'. Şirket müdürü Ocak hakkında 
lafsilôt vererek Ocağın bugünkü fa. 
~liyeiini izah etti. Badehu hazıruna 
t.ay ve pisküvi ikı·am edilerek mera .. 
&ime nihayet vcrJrnjştir. 

Aslls!z şeyler 1 
Halep'te" gelen malfunata 

töre Süriye'de Fransız hükume 
li :ıe Türkiye arasında ihtilaf 
Çıktığı, T iirk hükumetinin hu
dutta asker topladığı hakkında 
!ayialar devam etmektedir. 

Halep konsolosumuz beya
~atta bulunarak bu haberi tek
ıip etmiştir. __ ... __ _ 

Türk hp Röntgen 
cemiyeti 

Türk Tıp Röntgen cemiyeti mu
lat ictimalarına başlayarak yeni sene 
faaliyetine geçmiştir. Dünkü içtimaa 
'•is mu~!lim Dr Salahaddin Mehmet 
~eyin geçen seneye ait mesai raporu 
ıle başlanmıı ve bunu müteakıp he
~•ti idare intihabına geçilerek netice 
de ,,-er.e eski heyet seçilmiştir. Daha 
!İındide,1 bir cok azalar kıymetli me-
1•ilerile tebligat yapmaya hazırlan
dıklarına nazaran bu ıene cemiyetin 
faaliyetinin daha canlı ve semereli o
lacağı anlatılmaktadır. 

İrtihal 
ishak Tevfik Bey kerimesi avu

kat Mehmet T .ılf..t B., müderris Ah· 
llıet Samim Bey ve Hıfzı Tevfik Be
l'in hemfiresi Faize Tevfik Hanını 
kısa bir hastalığı müteakıp vefat et· 
ıııiş ve Edirn<kapıdaki aile kabrista
~•na defnedilmiştir. Kederdide aile
•ine beyanı taziyet ederiz. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukulı: 

'1ıahkemesinden: Terekesine rnahke 
llıece vazıyet olunan müteveffa Ziso 
•eledi Yerginin uhdesinde bulunan: 
l) Beyoğlunda Ha<:ı Mimi mahalle
Iİnde Külhan sokağında atik 27 ve 
'<dit 31 numaralı (10000) lira kıy
illeti muham.mineli apartmanın nısıf 
lıissesi. 2) Beyoğlunda Tozkoparan 
ilıahallesinde camii şerif sokağında 
itik 4 numaralı (8000) lira kıyme
ti ınuhammine!i hanen.in nısıf his
'es.i, açık artırn1a suretiyle fl'Üsumu 
del!aliye ve ohale pulu müşterisine 
lit olmak üzere 6 kanunu evvel 931 
lazar günü saat l.S de satılacaktır, 
lılip olanların y~dc on .pey akı;e-
1İtıi müstahsibe.n mezkQr gün ve 
laatta Beyoğlu dördüncü sulh hu
tuk mahkemesinde hazır bulunma
ı.trı ve fazla malumat almak, iste
~•nlerin 931-33 numara ile mahke
llıe kalemine müracaatları lüzumu 
1Ian olunur. 

'stanbul Birinci Ticaret Mahke
lııesinden: Mabkeme<:e satılmasm.a 
l..rar verilmiş olan Galatada İdha

. ~t gümrüğü Rıhtım Antreposunda 
~evcut üı; "andık Sıln'i O.pek 7-11· 
131 tarihine müsadif cumartesi gü-
4ii. saat 10 dan 11 e kadar açık art
~rına ile .atılacağından talip olan
~rın mezkur gün ve ~aatte mahallin 
~. hazır ıbulunmaları iliin olunur. 

Hltterciter 
Kazanıyor 

MlLLI YET ÇAKŞAMBA 4 TEŞR1NlSAN1 1931 

Japonya Rusya ya mü
him bir nota gönderdi. 

(Başr 1 inci sahifede) etmekte olduğuna ve Sovyetle-
to etmek üzere Hariciye komi- rin Mançuri hududunda asker 
serliğine bir nota tevdi etmİ§· tahşit eylemekte olduklanruı. 
t . dair olan mütenakıs haberler, ır. 

? Amerikayı vaziyet hakkında Ruslar gardım ediyorlar mı 
malumat almak üzere Mançu-

TOKYO, 2 (A.A.) - Ja- ri'ye bir m:.;şahit göndermeğe 
ponya, Cemiyeti akvam ta~ sevkeylemiştir. 
dan kabul edilen 24 teş.-mev- Associated Press'in muhabi 
vel tarihli karar esasına ınü~.te- ri, bu müşahidin tahkikatı neti
niden .doğTudan doğruy~ muza j cesini doğrudan doğruya kablo 
kerat ıcrası hakkında Çın tara- ile Vaşington' a bildireceğini 
fmdan yapılınış olan teklifi ka· haber veriyor. 
b~l etmenin_ kend_isi.içi~ 11;1üın- J ponyada zelzele 
kün olmadıgını bıldırmıştır. TOKYO 2 A.A _ Kyus 

Filvaki T ckyo hükiimeti la- Hu ve ShikC: adaları.;da şiddet
~aa~ın~~ ç~kilmes~ şart olarat li bir zeb:ele olmuştur. Birkaç 
ılerı surmuş oldugu beş esas kişi ölmüş veya yaralanmıştır. 
noktanın tanınması hususunda S . • 

k d. on vazıye. 
ısrar et~e ~e ır. .. .. . . MUKDEN, 2 A.A. - Nim 

Kabınenın bugunku ıçtıma- • b. J t bl"ğ" J 
h b. b rc;;mı ır apon e ı ı, apon 

mda ar ıye nazırı, eyanatta k ti ·n· M · d · 
b 1 k S ti . M uvve · erı ın aııçurı emır· 

u unara ovye erın ançu- il ·· · d ki 31 · · ., . . r d Ç" nrl yo arı otesm e ve teşrını 
nd nın şımktaın eld ~ 1 erde . yar- evvel tarihindeki vaziyetini şu 
ım etıne e o uguna aır o- ti t b't t ekt d. 

larak vurut eden ve ardı arası sure e es ı e m e ır: 

kesilmiyen haberlere telmih ey Bir piyade livası, bir suvari 
!emişir. bölüğü ve bir sahra topçu ba

taryası Kirin'de; bir piyade ta-

1 lstanbur Belediyesi ilanları 1 
Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Edirneka.pı tramvay 

caddesinde 44 No. lu harap ve maili inhidam el:miyeniııı diğer 

hissedarların Bulgaristamn Varna kasabasında 1bulundukları 

tahkiıkatı vakiadan anlaşılmıştır. Kendilerine tahriren tebli

gat ifasına imkan olmadığından on ibeş gün zarfında izalei 

mahzur edilmek ve tebligat makamına kaim olmak üzere ila

nı keyfiyet olunur Efendim. (3661). 

Eminönü !kaymakamlığından: Başı boş olarak bulunup be

rayı muhafaza teslim olunan ve boynunda 1553 No. lu tasma

ııı bulunan köpeğin sahibi her kim ise bir hafta zarfında mü

racaatla almadığı takdirde alelusul satılacağı ilan olunur. 
(3659) 

Harik Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Üny<ın hanında ıkain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkivede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kUmpanyasına bir 'kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyıoğlu 2002. 

BEILIN, 2 (A.A.) - Almanya 
üzerindeki Nasyonalist • Sosyalist 
dalgMı mütemadiyen büyümekte de 
vam ediyor. Hambourg ve Anhalt
tan sonra dün de Mecklenhourg • 
Schwerin'de Hitler tarafı büyük bir 
teşrii muvaffakıyet kazanmışhr. Na· 
hiyelerdeki meclialer yeniden inti
hap edilecekti. Hitler taraftarlan 14 
Eyliil 1930 intihabatında da kazan• 
mış olduktan 54,085 reye mukabil 
bu sefer 90,536 rey kazanmışlardrr. 
Fakat Sosyal Demokrat fırkası da 
reylerin tasnifi neticesinde m~vkii .. 
nin oldukça küçüldüğünü görmüş
tür. Bu fırk"nın 1930 intihapları~\1a 
kazandığı 83,867 reye ınukabil dün 
67,845 rey kazanahilmiştir. Anhalt· 
ta da olduğu gibi Nazisler, Mecklen 
bourg • Sclıwerin'de en kuvvetli si
yasi fırka olmuşlardır. Nasyonalist • 
Sosyalist reylerinin fasılasız tezayü
dü, efkarı umumiyenin Bitlerle mer 
kez arasında.ki temaslara dair alaka· 
S!nı gittikçe ziyadeleştirmektedir. 
Gazeteler, acil ve müsbet neticeler 
beklemeksizin, dahili siyasette ih· 
mal edilmeyecek inkılapların vücude 
gelmekte ulduğuun görüldüğünü ya 
zıyorlar. Pazar günü Gieaen•de, aha 
li fırkaıı ,efi Dingeldey; müfritlerin 
Almanya hükfunet ve iktidar mev
kilerine geçmesi lazım geldiğini açık 
ça beyan etmiş ve bunun tahakkuku 
nun milli kuvvetlerin büyük temer• 
küzünü temin e)·lemek suretile Sos 
yal demokratlığı ezmeğe müsait bu· 
lunacağını söylemiştir. Mumaileyh, 
her noktai nazrdan bir hak müsava
tından iotifade etmke şartile Alman· 
ya ile Fransa arasında bir itilafın vü 
cut bulmasına taraftar olduğunu be
yan eylemiştir. 

Nazır, bu hususa dair olan buru ile bir suvari bölüğü 
haberlerin henüz teeyyüt etıne- · j 

Tchentchıantun'de; iki piyade l AHl.T .,. ____ _ mi.~ oldug'unu so··ylemekle bera b ıı-•••••1> Doktor AL V 
Y bölüğü ve i.- topçu kıt' ası 

ber bunların esassız olamıyaca d 1 z 
Chuliaho' a; Supinjoai • Kao· y 1 L D ğmı ifrap eyleıniştir. nan' deki piyade bölüğü, şaka-

Japon nezaretinde hakim O· k' 1 d 
Irak hu .. k u" m eti· ve h fil. d vet va a arın an dolayı son lan kanaate resıni ma a ın e 

kt .1· günlerde takviye edilmiftir. ç o c u K ~ ~- u K 11 ' k iştirak ettiği söy lenıne ' , ııcr. 
e O~ mısa 1 

Nankin ve Kanton hiikiJ-
VAŞINGTON, 3 (A.A.) - Irak Şiddetli bir ihtar tl · d ktu .... _. 

ell . k me en ara,, n a Çok lıesler. Çu"nkü maden! maddelerı, fosforu .• vıtam. ını .. ço . '·."''""",. Kralı Faysal frakın K og mısa ına TOKYO 3 A A M 
i,tirakini tasvip etmi§tir. ' ku. · d- Han: NANKlN, 2 A.A. - Milli deki çocuklar içi·.ı yeğane bir gi.dadı.r. İçındckı Larıfeyı dıkkat•e' çurideki Japon man anı eı 

Sofyada tevkif edilenler Lung-Kiang eyaletinde dahili hükumetle Kanton hükumeti okuyunuz. d 
harbi• ı'dare etmekte olan Çinli arasındaki ınüzakereler hitam ı-•••• Deposu: Hasan ecza deposu ur, ----• SOFYA, 3 (A.A.) - Gizli komü 

niıt komite•ine mensup birçok ko- cenerallardan Mac- Han -Shan bulınuştur. Milliyetp=rverlerin 
müniat tevkif edilmiıtir. Bunlardan ile Chang • Hai - Peng'e şMI- mümessilleri Nankin'e dönınüş 
birisi intihar etmiştir. Birçok evrak detli bir ihtarname gönderınİ§· h · 
müsadere edilmittir. !erdir. Şang aya avdet tarihi 

Bogw ulanlar var! tir. henüz tesbit edilmiş değildir. 
Japon kuınandanı bu Çinli t · d T h K · ATINA, 2 (A.A.) _ Bı"r denız· h çtıına esnasın a ec an • aı 

cenerallardan Mac Han S anin gezintisi yapmag-a rıkan birçok kim- · I Chek Kanton'lu reislerin hattı • T aonan - Anganchi demir yo u ıeleri Kithos adasına götürmekte o- hareketini şiddetle tenkit etmiş lan bir romörkör yolda bir kazaya köprüsünü tamir ettireceğine 
uğra11119tır. Romörkörün süvarisi ile daior verdiği sözü tutmadığın. tir. Müşarünileyh; hükfıınetin 
yolculardan üç kişi boğulmuştur. dan buraya Japon istihkam as· ve hüklımet fırkasının yeniden 

T avvareci Salam an kerleri göndereceğini bildirmi§ tensiki hakkında Kanton ınu-
ve bir ihtilaf çıkmasına ınahal hh ı 1 KAHiRE, 2 (A.A.) - lngiliz ra aslarının i eri türmekte o • 

kadm tayyareci Salaınan bugün Ju. kalmamak için bu iki ceneralın duklan tekliflerin kabw edile
bada yere inmittir. Yarın aabah tek- tamicat İti bitinceye kadar as-
rar havalanarak Rhodesya'ya gide- kerlerini köprünün 10 kilo met miyeceğiui ve bu tekliflerin Ku 
celrtir. re geri•ine çekmelerini isteıniş omintang'ın esaslı prenıipleri-
lkbsadi ademi tecavüz tir. ne mugayir olduğunu beyan ey 

CENEVRE, 2 (A.A.) - Rus Üç nokta lemittir. 
Şuralar ittihadı murahhas heyeti ta- NANKlN 2 AA p l • Mare•al, milli hükUmetin 

dil "~ d" d · , . . - ara • rafından teklif e en umsa ı a eım 

Baııka Komerçiyale 
• 
Italyana 

Sermaye ve ihtiyat akçesi: İtalyan Lirası 1 ,240.000,000 
31/8/931 Tarihli Bilanço 

Matlub 

Kasa ve Bankalar nezdindeki nukud 
Portföy ve hazine bonoları 
Berayı tahsil mevdu' senedat 
Röporlar 
Bankaya ait esham ve tahvila~ 
Bankalara ve muhtelif müessesata hakkı 

iştirak 

463. 712.573,60 
4.034.539.652,75 

118,395,470,45 
668.644.748,20 
725.377.867,25 

691.015.299,85 

5 

Nezle, Grip 
Boğaz, Ku
lak, burun 

!i!!IJ basta'ıklan 

KOHYZlt 
le 

edilir. 

te2avi 

Her 

eczane ve 
ecn. de,,o!-rnda 1-ulunnr. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Farkı fiatı ifayı taahhüt e-

d · n mu··t~~ lılıide ait ol· e;nıye ~--

:na~~ üzere 14-18 bin kilo beyaz 
ve haki bez kırpıntısı pazarlık
la satılacaktır. İhalesi 5-11· 

1 931 perşembe günü sa.at ikide 
ıkomisyonumuzda yapılacak

tır. Taliplerin şartnameyi al
mak üzere her gün ve ihaleye 
iştirak etmek üzere de vakti 
muayyeninde teıninatlarile bir 
likte !komisyonumuza müra-
caatları. (502). (3519). 

*** 
III. K. O. <kıtaat hayvanatı 

ihtiyacı için yulaf kapalı zarf

la münakasaya 'konmuştur. İ

halesi 7-11-931 sah giinü saat 

15 te Fındıklıda III. K. O. SA. 

AL. KOM. nunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini almak 

ve münakasaya iştirak etmek 

üzere yevmi ihaleden evvel te· 

minat ve teklif mektuplarile 

KOM. numuza müıracaatlan. 

(429) (3123} 

III. K. O. kıtaat ıhayvanatr 
ihtiyacı için arıpa kapalı zarlla 

münakaısaya konmuştur. İhale 

si 7/11/931 sah günü saat 16 da 

Fındıklıda III. K. O. SA. AL. 

KOM. nunda yapılacaktır. Ta· 

!iplerin şartnameyi almak ve 
münakasaya iştirak edecekle· 

ri.n yevmi ihaleden evvel teklif 

ve temina~ mektuplarile KOM 

numuza muraoaatlarL (428) 

(3122) 

~** 

3. K. O. ve birinci fmka ih-
tiyacı için zeytin yağı aleni 

tecavüz misakı hakkında tetkikatta mento hariciye encümeni reisi büyük bir sabır göstermiş oldu 
bulunan hususi komite sabahleyin ŞU beyanatta bulunmuttur: ğunu beyan ve "şayet Kanton 
ve akşam üzeri iki huıuıi içtima yap "Çin • Japon ihtilafı şu üç ınurahbasları saıniıni olmuş ol-
mıştır. Bu toplantılar hakkında hiç esas noktaya istinat edilerek 1 d 

Esham ve tı>.hvilat üzerinden av;ıns1 ı.ır 

Muhabi.rler (Bakiyyei Zimmeti) 
Kabul dolayisile borçlulaır 

1.13 7 .666.351,90 
533.931.304,65 
272.325.300,85 

77 .014.818,-
1,-

912.415.534,85 
9.687.204,-

961.467.082,-

, münakasa ile satın alınacaktır. 
bır. teblig" ne•redilmemi•tir. Y alıuz salardı, lıüklımet tas ağm an 

• • hal olunmalıdır: 
heniiz bitmemiı olan bu müzakere- ibaret olan te .. kilatlarını bıra-
1 · bi ahi 1 - Çin'in mülki ve idari ha • enn umumi r m yette cereyan karak milli hükuınetle tC§riki 
ettiği öğrenilmittir. kimiyeti muhafaza edilmelidir. 

2 - Bütün dünya ınilletleri mesai etınek için Nankine gi-
Bir izdivaç nin Çindeki ıneşru menfaatleri- derlerdi,,. Sözlerini ilave etmiş 

P ARiS, 2 (A.A.) - Parlamento ni inkişaf ettirebilmeleri için a- tir. 
ikinci reisi M. Henry Pate, yarın Şı"ındı"kı' vah~m milli buhran pek hususi ve mahrem dostlarının çık kapı siyasetine riayet gös- , 
huzurile Buenos Aires piyasasında- termelidir. hakkında Reis, "Kanton ihtila-
ki yüksek ticari mevkiile maruf bu- 3 - Beynelınilel muahede- tının" milli bükfunetin ecnebi 
lunan ve M. Louis Berthou'nun am !erden mütevellit haklar ihlal devletlerle olan münasebetleri· 
cası M. Mazeres'in şeriki olan M. edı"lmemelı'dı"r." · · •· · 
Bernardet'nin kerimesi dul Madam nı ızrar etmıyecegını ve mez. 
Dupo•t ile evlenecektir. Müstakbel Mü sadem der kur devletlerin hükfunete Çini 
Madem Henry Pate uzun zaman Ar TOKYO A tensik hususunda yardım ede-' 2 .A. - Bu ayın jantinde yaşaınıt ve Buenos Aires'te ceklerine dair teıninat vermi• 
k. b.. · f ha ·· ı 26 inci günü sabahı ile 28 inci • ı utiın ransız yır muesseıe e- olduklarını söyleıniştir. 
rinin veznedan olan valdesi Madam günü 200 kifiden mürekkep biı- d 
Bernardet'nı'n •·--etli bı"r mesaı· .~ ç· et · L' y • Mü~arünileyh, evletlerin ~-"m .~ m ç esı ıao • lang ın cenu • 
riki olmuştur. M. Henry Pate'nin bunda kain Tchien. Chan ista- Çin hükiimetine muzaheret et
ıabitleri, M. Fernand Bouisson ve m~ muvafakat edeceklerini 
hiç şüphesiz M. Lava! olacaktır. Ma siyonunu ele geçirerek yakmış ifade ve muvakkat kanunu esa 
dam Ş hitlen. de M. Al T ı lar ve üç Japon polisini yara- · ın 

8 
varez 

0 
e- İi ile fırka t-kilitmın herhal-do ve M. Maurice Donnay'dır. lamitlardrr. -y 

de ve hatta şahsi menfaa~leri 
Bir sinemayı soydular Amerika müşahit gönderi_vor feda etmek suretile muhafaza 

BARCELONE, 2 (A.A.) - Bir NEVYORK, 2 A.A. - Rus edilınesi lazımgeldiğini ilave ey 
takım meçhul tabıslar bu sabah Pa- Çin kuvvetlerinin teşriki me&ai !emiştir. 
rallelo caddesindeki bir ıineınaya •••••••••••••••••ım•m•••D•••• girmiılerdir. Mutaarnzların bir kıs· 

Muhtelif Borçlular 
Emvali gayri menıkule 
Mefruşat ve mesarifi tesi.'Siyye 
Kefalet d-0layısile borçlular 
Berayı hıfz Memurin tekaüdiye akçesi 

mevdu kefalet akçesi 
esham ve teminat akçesi 
tahvilat : serbest kısmı 5.714.985.814,-

t .L. 18.321.179.023,35 

Zimmet · 
Sermaye 
ihtiyat akçesi 
Fevkalade ihtiyat 
Tevzi edilmeyen hissei temettü 
Hesabı cari mevduatı 
Muhabirler (Bakiyyei matlubu) 
Beray tahsil senedat tevdi edenler 
Muhtelif dainler 
Senedatr ticariye 
Tedavüldeki cekıeır: -Adi 89.543.828,85 

Sirküler 124.922.081,30 
Kefalet dolayısile alacakWar 
Esham ve Memurin tekaüdiye akçesi 
tahvilat kefalet olarak 

700.000.000,-
580.000.000,-

477.528,85 
1.369,745.191,35 
6.814.063.587,45 

205.949.743,10 
211.462.055,05 
533.931.304,65 

214.465.910,15 
912.415.534,85 

9.687.204,-
961.467.082,-

İhalesi 19-11-931 tarih perşem

be günü 14,5 da 3 K. O. Satın 

Alına komisyonunda yapda-

caıktı:r. Taliplerin şartnameyi 

almak ve ihaleye iştirak etmek 

üzere yevmi muayyende 

misyonumuza müracaatları. 

(498) (3497) 

**"' 
3. K. O. ve birinci fırka kı-

taatı ihtiyacı için soğan aleni 

münakasa ile satın alınauktır. 

İhalesi 19-11-931 tarih perşem 

be günü saat 14 te 3. K. O. Sa

tın Alma komisyonuında yapı· 

laca!ktır. Taliplerin şartna· 

meyi ahnak üzeıre ıher gün ve 

ihaleye iştirak etmek üzeıre de 

yevmi muayyende tk.omisyonu
mwa müracaatları. (500) 

{3499). 
.... . . 

K. O. ve 1. F. ıkıtaatı rhtı.· 

mı sinema bekçisini tabancalarmm 
tebdidi altında tutarak kloroform 
ile baydtınağa uğraşırken diğer biri 
de kasayı karıştırmakta idi. imdada 
koşan muhafızlardan biri haydutlar 
tarafından öldürülmüştür. Haydut
lar hundan oonra kaçınıtlarsa da iç. 
!erinden birinin tevkifi mümkün ol· 

rr ekirdağ Vilayeti Dai 
mi Encümeninden: yacı için zeytin yağı pazarlrkla 

alınacaktır. İhalesi 5-11-931 
tevdi teminat olarak ·: J perşe·mbe günü saat 15,5 da 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonun
dan' 

' 

Çorlu kazası merkezinde inşasına maşlanup natamam kal
mış olan mektep binasının (8886) lira 54 kuruştan ibaret inşaa
tı 21 gün müddetle ve kapalı zaaf usulile münakasava konul
muştur. 

1 - Keşifnaıne, Şartname ve sair evrakı müteferriasını gör
mek isteyenler Vilayet Daimi Encümen kalemine müracaat 
edeceklerdir. 

2 - İhalei ıkatiye 17-11-931 Salı günü saat on beşte Daimi 
Encümence icra kılnıacaktır. 

edenler : serbest mevdu'aı 5.714.985.814.- . KOM. da icra ıkılınacaktır. Ta 
Senei atiyeye müdevver esoonto 11luaıne1elf ı 

!iplerin şartnameyi alınak ve rine ta'bi ibedel 
Senei saıb~ka temettü'ü bakiyyes· 29.694.275,- paza:ıılığa iştirak etmek üzere 
Senei haliye temettü'ü 62.833.792,90 yevmi mezkilrda KO-M. ;ı mü 

racaatları. (512) (3654). 
İ.L. 18.321.179.023,35 

'it * " 
Birinci Fııı1kanm ilıtiyact 

lstanbul Şube Merkezi: Voyvoda Caddesi, Kara.köy Palas olan un pazarlıkla satın aıl.ına-
~3000 metre efrat elbiseliği keten kirpas: Kapalı zarfla müna-
kasası: 26--11-931 perşembe günü saat 10,5 da. 

Yukarda m&tarı yazılı kumaşın hizasmdaıki gün ve saatte 
~apalı zarf usulü ile münakasası icra olunacağından şartname
Siııi öı;rmek istiye:ılerin her gün ve vermek istiyenleırin müna
kilsa gün ve saatinde Kasrmpaşada Deniz Levazımı Satmalma 
~ornisyonuna müracaatları. (3580' · 

3 - Talipler (661) numaralı müzayede, münakasa ve ihale 
KanunWlun onuncu maddesinde'ki izahat dairesinde tanzim 
edecekleri teklif meıktuplarma bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminatr muvakkate akçesine ait vesaikle inşaatta is 
tihdam olunacak Fen memurunun ılıir dairei Fenniyeden mu
saddak vesika ve. muvafakatnaınesini lef etmeleri ve ihale saca. 
tinden evvel Makamı Vilavete tevdi veya ,g-öndermeleri Jaznn. 
dır. 

Telefon: Beyoğlu 2641 • 2 - 3. 4 - 5. caktl'r. İhalesi S..11-931 perşem 
lstanbul Şubesi: Alalemciyan Han - Telefon: İstanbul be günü saat 16,30 da ıkoınisyo 

2821 - 2 2877. lllWntmia yapılacaiktır. Talip. 
Beyoğlu Şubesi: İstiklal Caddesi, 247, Ali Namik Bey Han lerin şartnameyi ahna:k üzere 

Telefon: Beyoğlu 1046. d:ıer gün ve pazarlığa iştirake-
lstanbul Borsasında Kambyo Dairesi: Telefon: İstanbul deoeklerin vakti muayyeniıı:de 

1718. ı ıkomisyonumuza müracaattan • 
İzmir Subes• (516) (3658) 



--= 

MOBiLYA KARYOLA almak arzusunda Asri mobilya mağazasının Salonlarımızda her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolalarm envaı salo:ı ve 

Ve b~lunanlar, İstanbulda •alonlannı gezmeden mu• s~lam~nje ve kübik yata~ od~alarının mü~teh~p çeş!tleri ve g~y.et ucuz bronz ~omiş istor
7
, 

Rıza paşa yokuşunda bayaatta bulunmayınız. file, tül ve keten perdelerın mutenevvf çeşıtlerı. TedıyaUa teshilat. Ahmet Feyzı Tel.2.240 

Süt 
Veren 
Annelere 

• 

Fosfatlı sark Malı Hulasası .. 
Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ço
cukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

, 
1 

-DiKKAT 
Şarkın en mühim ve en meşhur 

Mefruşat ticarethanesi ERTUGRUL MAGAZASININ 
• 

1 

1 

bütün vesaiti imaliyesinde yeni ve 
mükemmel bir teşkilat icra ve 

daima emsalsiz cins
teki mobilyalarını bu
günden itibaren imkan da
iresindeki en dun fi
atlarla mevkii fruhta va.ıey
lemiştir. 

Fırsatlar dairesi dördüncü 
kattadır. 

PSALTi 
MEFRUŞAT TiCARETHANESi 

Br oğlu, müeWf (Kabrista,) caddesi Tel. B. O. 1424 

Mecburi ve Kat'i Tasfiyesi 
Fırsattan istifade ediniz. 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireıer 
ilanlarını kabul eder 

~\ -

\ 
~G1cı~tr'ı'k 

masa}'
makinası 
OOru.r-lM,n 
iLACA-

ME 

,. AlpuHu Şeker 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 HACET. 
BU SENE 

,..KALKOLEOL J)OK1'0k esmeSekeri .. 
İmaline muvaffak olmuştur. 

TRİKALSIN t.~~,'~~" su;~~ KALKOLEOl 

Bu şeker Avrupanın piyasamızdaki kesme şekerlerine ta
mamen muadil olduğu halde fiatı A vrupanınkinden okka
sında yüz para ehvendir. Muhterem halkımız Al pullu kesme 

şekerlerini her yerde ~ayabilirler. TA VIL ZADE Vapurıarı j 
===--~~~~~~~~~~~~~~~~~- ı AYVALIK POSTASI 

Istanbul Deniz ~evazımı' ~ ~;.~~t 
Satın alma komısyonun- günü on yedide Sirkeciden ha 

d 
reketle Gelibolu, Çanakkale, an• ve Körfez tarikile Ayvalığa a-

• zimet ve avdet edeceıktir. 
Kilo Saat Yoku bileti vapurda da ve 

46322 Ekmek: Açık münalrasası: 19 - 2.Teş.931 Perşembe günü 13,5 da rilir. Adres: Yemişte Tavilza-

11401 Sı ğır eti) 1 de biraderler. Telefon: lst. 

(Vitamin A. B. D. li Balıkyağı hulasası) 
Her mevsimde ve her yaşta mideyıi yonna.dan 

RAŞİTİZM ve ZAAFİYETİ UMUMİYEDE 
Balıkyai(ı y7.'.ine kullaınr.lır. Kokusuzdur. 

Liseler Mubayaat Ko-:.
misyonundan: 

Komisyonumuza mülhak meııkeplerin gaz, benzin, vaıktun 

ve mazot yağlarile kuru meyvalan ve Kabataş Lisesi ile Üskü
dar ciheti mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca K. mektebinin 
sebzesi 15-12-931 tarihine müsadif sah gını saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münaıkasaya ve Galatasaray 
Lisesinden maada diğer mekteplerin Ekmek ve yemeık artıkla
rı ayni şerait ve müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliple
rin y8vmi meZ'kfirda komisyona müracaatları. (3624). ) Kapalı münakasası: 21 2.Teş.931 Cumartesi günü 13,S.. , 2210. 

2264 Kuzu eti) iiiiiiifiiipiiiiiiiiiipiiiijiiii .. 
11000 Yaş sebze: açık münakasası: 22 2.Teş. 931 Pazar günü 13,S ı' ~,,j, '~ j' :C ~f ~ B 1 I k • M ıı• M k 

9000 Sü.t açıkmü~akasası.:23. 2.Teş.931Pazartesi günü.10,~da l'\Ji l:ı ;1,c~ a l esır ua ım. e 
Denız Harp Mekteıbı ve Lısesı Taleıbe ve Efrndırun ıhtıya- ı- ·---~-·-- b d 

1 
d 

CI olan yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşenin hiza- KAR.ADENlZ te ı· mu·· u·· r u·· g"" u·· n en· 
larındaki tarihlerde açık ve ıkapalı münakasaları icra oluna- • POST ASI 
cağından şartnamelerini görmek için her gün ve venneğe talip VATAN 21-10· 931 tarihinde yapılan münaıkasada teklif edilen fiat 
olacakların hizalarmdaki münakasa gün ve saatlerinde mu- ı Vekaleti Celilece haddi layık ögrülmediğinden ihale edilmiyeıı 
vakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Sa- , en az 300 en çok 450 ton yerli ıkok ıkömürünün pazarlıkla alın-
tın Alına komisyonuna müracaatları. (3436). ' 4 T. sani ması kararlaştırılmıştır. Taliplerin 8 Teşrinisani 931 pazaır gü-

Istanbul Deniz Levazımı l 
Satın alma komisyonun
dan: 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hare.ketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 

1 
acenteliğine müracaat. 

rf ·· k " . Tel 21515 
ı57678 Ekmek: apah za a muna asası: 19-2.Teş. 931 rer- ,============ Kilo 

şembe günü saat 10,5 da. 
41040 Sığır eti: Kapalı zarfla münakasası : 21-2.Teş.931 Cu- 1 

martesi günü saat 10,5 da. 1 

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

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

nü saat (14) te mektepte toplaınaca.k !komisyona müracaatları. 
(3610) 

Darülaceze müdür
lüğünden: 

Müesseseye bir sene için iktiza eden 2500 kilo zeytinin ka
palı zarf usulile müna:kasası 16 Teşrinisani 931 pazartesi günü 
saat on dörtte icra edHecektir. Taliplerin teminat a'kç.elerile mü 
racaatları. (2407). 

Bahriye Sevkiyat Miidirliğinden: 

•• • • • 

AE G'TU•K•ANONIM•l,.DKTIUIC-Ş!!.U 
6.ALATA· 8.6.HT I V.AA.-M.AN. 

Jandarma Satınalma komisyo· 
nundan· 

Cinsi Miktarı metti 
Faıbriıkalar mamulatı yerli baki pamUk bezt 7600 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı bez kapalı zarfla almac 
tır. Münakasa 9-11-931 pazartesi günü saat 15 tedir. Şartn 
sini görmek için her gün ve münakasaya iştirııck için de ye 
mezkurda Gedikpaşada Jandarma Satın Alına komisy-0n 
müracaatları. (3330) 

Haydarpaşa Emrazi istilaiye hasta 
nesi baştabipliğinden 

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

Taliplerin mezkur ağaçlara ait şartnameyi gömıeık ve alı11 
üzere her gün Hastahane idare memurluğıuıa ve münakasal 
iştirak etmek için münakasa günü olarak tesbit edilen 16 Td 
nisani 931 pazartesi günü saat on dörtte Galatada Karamust3 
Paşa sokağında kain İstanbul Liman Sahil SPhhiye MerıkeziJl' 
müteşekkil komisyona gelmeleri ilan olunur. (34'1il 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübaya' 
Komisyonu Riyasetinden: 1 

Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastanesi için lü~ 
olan - 15000 - kase yoğurt 17 Teşrinisani 931 salı günü sa• 

1

16 da aleni münakasa suretile ihale edilmek üzere münaka~ı~ 
konulmuşttm Bu baptaki şartname,i görmek ve fazla izah3' 
almak istiyenlerin mezkur komisyona rnüracaatlaırı ilan ol 
nur. (3474). 

Hudut ve Sahiller Umuw 
müdürlüğünden : 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktar' 
yazılı mevaddı iaşenin hizalarındaki tarihlerde kapalı zarfla 
münakasaları icra olunacağından şartnamelerini görmek ıçın 

her gün ve vermeğe talip olacakların hizalarındaki münakasa 
gün ve saatlerinde muvakkat teminatlarile biırlikte Kasrmpa
şada Deniz Levazımı Satın Alma Komisyonuna müracaatları. ! 

Duınlu rınar 
8 viı~:i P l Z l 8 

18 Tabip 87 Memur 75 Muhafiz müşambası ve Gemici! 
için 50 yağlı muşamba 16 T. Sani 931 Pazartesi günü saat ı 

30 ton silindia- yağı, 5 Teşrinisani 931 perşembe günü saat te Galatada İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye merkezi mübal' 
10,5 da açık müzayede usulile satılacağından şartnamesini Komisyonu tarafından kapalı zarf usulünde münakasa ile ilı2 
görmek istiyenlerin ıhelf gün, müzayede ve satın alınak istiyen olunacaktır. Nümuneler v·e şartname meZ'kik merkez Leva 
!erin müzaye<le gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlik- Memurluğundadır. (3472). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

(3435) , i 

Deniz Levazım ; 
satın alma komisyonun
dan: 

lstanbul 

Kilo 
45000 Yaş sebze açrk münakasası: 22 - 2.Teş. 931 Pazar günlı 

saat 10,5 da. 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı muh 

günü akşamı 17 de Siııkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye • azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
sillit için Sirkeci Meyme
net ham altında acenteli
ğine mürncaat. Tel. 22134. 

SE YRİSEF AIN 

Bandırma Hattına işli

te Kasıınpaşad~ Bahriye Sevkiya,t Müdürlüğünde müteşekkil Ek k • • k • ı A 

müzayede komısyonuna müracaatları. (3195). m e m una asası ı an 
~~~~~~~~- 1 

PERTEVN1YAL VAKFINDAN: N f" F M kt b. M b t k 
Şişlide İzzet Paşa sokağında Valde apartmanının 11 ve 8 a ıa en e e l U ayaa O 

No. daireleri ve Aksarayda Gureba Hüseyinağa mahallesinde misyonundan: 
Nalıncı sokağında 14 No. hane birer sene ve Yedikule haricin
de Hacı Hamza maJhallesinde Hendek bostanı namile maruf 
bostan hissesi üç sene müddetle ve pazad~k suııetile müzaye
dededir. Taliıp olanların yevmi müzayede olan şehri halin 7 ci 
cumartesi günü saat on altıya kadar lstanbul Evkaf Müdiriye
tin<le Pertevniyal idaresine veya Encümene müracaat etme
leri, (3638) 

• 
Devlet Demiryoliarı idaresi ilanları -

. Mektebin Senei haliyye nihayetine kadar ihtiyacı olan < 

meyin 18-11-931 çarşamba günü saat 14 te aleni münakasa· 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminatı muva:k!katelef 
liseler muhasipliğine verer.ek alacakları makbuz ve ticaret ' 
sikalarila birlikte Gümüş suyundaki mektep mubayaa komisY 
nuııa müracaatları. (3511 ). 

Ist. Mf. Müdiriyetinden: 
yen vapurların ıkahveocak

telif cins yaş sebze hizasındaki tarihte açık münakasası icra lan bir sene altı ay müd-
olunacağmdan şartnamesini görmek için her gün ve vermeğe detle müzayede ile kiraya Font boru ve teferırüatmın kapalı zarfla münaıkasası 10 birin 

Mülga Mf. Nezareti mektubi kalemi müdürlüğünden mii 
kait Mustafa Reşat Beyin halen bulunduğu ikametgah ad!" 
nin İstanbul Mf. Müdiriveti sicil kalemine bildirilmesi ırica ol 
nur. (3644). 

ttı.lip olacakların münakasa gün ve saatinde muvakkat temi- verilecektir, İhale 5-11-931 ci kanun 1931 perşembe günü saat. 15 te Ankarada İdare bina-
natlarile birlikte Kasnnpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Ko saat 17. Teminat maktuan sında yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
riıisy-0nuna müracaatlaın. (3434) \ :.lO•O-li•ra•d•ı•r._(3•3•5•8•). ____ =' <le beşer lirava satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır •• (3416) ,_. MiLLiYET MATBA.4$ 


