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Gazi Hz. Mühıt~m Biir Nutuk Söylediler 
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M. LitvhıOf Sovyet erin Dost Türkiyeye Selamlarını Getirdi 
Mançuri meselesi i -G . H -~. .. Dost mı·ııetin hariciye komiseri diyorki: 
Heyecanlı bir 

1

1 a~ı .z. nın rn~-
Safhaya girdi 1 hım ışaretlen 1 

Cemiyeti Akvam gemisi; kaptanJa. 1 Ankara, 26 (Telefon)- Bu 
nnın fevka1ade meharetıerine ve dik-' gün Gazi Hz. nin irat ettik. 
katli idarelerine rağmen nihayet leri nutukta ve Arnavutluk 
Mançurı meselesinde Japonya kaya. i kırat.na çekilen telgrafta Ar-
mna çarptı. Cemiyeti Akvan1 meclisi navutlukla münasebetimiz nok-
Çin - Japon ihtilacı hakkında bir tasından ayn bir ehemmiyeti ' 
karar vermek mecburiyetinde idi; bu : vardır. 
kM"Sn verdi; Çin murahhast bunu • • 
kabul ettiğ1• halde Ja ,_. Malumdur in Ahmet Zogo pon muraıı.ıası _ 
.reddetti. Meclis içtimaınt te-:rinis:ı- 1 1 kıral olunca Arnavutlukla mu-
ni~in on altısına tehir ederk~n .l\f. ! nasebetimiz: değişmişti. Salta
Bııyan Japonyanın bu müddet zar. 1

1 natı ilga iderek reisicümhur , 
fında Yerilen kararı kabul edeceğinf' ~ olan bir zat için, reisi cüm
dair temenniyat izhar etmiştir; fa- ı hurluktan kıral olan bir zata 
kat Cemiyeti Akvam meclisi heyeti j k .. 
umumiyyesinde cereyan eden müna- ~~şı .. başka turlü hareket 
kaşaJara dikkat edilirse bu temenni- 1 mumkun olamazdı. 
yatın tahakkuk etmesi ümidi çok za· ı· Gazi Hz. nin bir Arnavut 
yıftır. muhabirine bugünkU iltifatla-

Binaenaleyh vaziyet sarihtir: Ja. 1 undan anlaşıldığına glire kon-
ponya ~me~ka da dahil .olduğu hal- feransta Arnavutluğu temsil 
de Cemıyetı Ak,·amın Çın - Jaı•on d ti k d"I · 'fh 

• · v e en za arın en ı erıne ı am meselesı hakkında verdıgf karara mu- . . • 
halefet etmekte deYam edecektir; Ce- ı ettıklerı Tazıyetten sonra Bal-
miJ·eti Ahamın müessislerinden ofan kanlar arasındaki birliğin yük-
:ve bu cemiyetin daimi azasından bu- sek umumi menfeat namına 
lunan Japonyanın kendisine taallQk Gazi Hz. bu noktayı da böyle 

Karşılıklı siyaseti, hiçbir kaydüşarta tabi tutmıyan uzun 
dostluğumuz karşılıklı bir emniyet ve itimat uyandırmıştır. 

"Umumt harp, beynelml· 
lel lhtilAflar1 kald1rmamı,, 

arttırmıştır. Kararsız bey• 
nelmllel vaziyet kar,ısında 
TUrk·Rus dostluklar1, bariz 
saııamhklarlle bilhassa na• 
zar1 dikkati celbedlyor.,, 

eden bir meselede böyle bir Yaziyet bir telgraf çekmek suretile 
alması hakikaten mühim neticeler bertaraf etmiş bulunuyorlar 

BDyDk misafirimiz, lstlkball esnasında vall muavini Fazh Beyle blrllkte 
1 ve şereflerlne verllen Bile ziyafetinde 

verecek si)·ast bir hadisedir. • 
Japon murahhasları Mançuri me

selesinin Çin ile Japonya arasınd1'1. 
hususi mahiyeti haiz bir ihtilaftan 
lhatret olduğunu, _ _bu~htilaf,n Cemi
,,.. l Akvam meıftilnde ntbtıKeresl 
dofn olmadığını iddia ediyorlar. 
Eter Japon murahhaslannm hakiki 
hoktai nazan bu ise, Cemiyeti Akvam 
nıeclisi Mançuri meselesine vaziyet 
edince onların bu müzakerelere jşti
tak etmemeleri, bu noktai nazarla
nnı esbabı mucibesi1e teşrih ettikten 
sonra mUzakeratı terkedip içtimadan 
~lmelerl 11\ztm gelir. 

Halbuki böyle o1mamr~trr. Japon 
murahhaslan Cemiyeti Ak.\'am için 
Mançurt meselesine mUdahale sal!
hiyetinl kabul etmemekle beraber 
~elisin bu husustaki bütün müza
kerelerine i§tlrılk etmişlerdir; kez~ 
lik Cemiyeti Akvam mecliSine aynı 
meeelenln müzakeresi için Amerika 
murahhulannın iştiraki mevzuu bab
oldufu nldt buna da itiraz etmüıler, 
eonra. ftlrazlanndan vazgeçmi~le;dir. 
Çin - Japon ihtUAfmın Cemiyeti 
Almam meclfsinde müzakeresi bu 

( Alt tarafı 4 fincü sıyıfıda ) 

~ .A6iltı 

11-? 
Dün iddia etmiştik ki: 

Yirmi alt.dan on be,ı 

çıkararsanız geriye ne 
kahr? On bir .. delil mi? 

Oyleyse blllnlz ki ı 

( 2&+15) ın de mUsavlal 
gene on birdir •• 

Bugün de jddiı diyoruz ki: 

Yirmi yediden ondördü çıkanrsanız 
geriye gene onbir kalır •. 

Vaşington müla
katının mühim 

neticesi 
Laval ile Hover 
anlaşamadılar 

Vaıingtondan dün gelen tel. 
graflara göre Vaşington mu!akatı 
seyasi noktainazardan akim kal-
mııtır. Çünkü yapılacak müşte
rek tebligata göre Amerika reisi 
cümhuruyla Fransız başvekili 
arasında itillf hasıl olmadığı 
anlaşılmaktadır. itilafa mani olan 
en mühim nokta Amerika reisi 
cümhuru Hoover, Fransanın tah
didi teslihat hususunda fedakar
lık yapmasını teklif ettiği halde 
M. Laval bunun için emniyet 
şartını ileriye sürmüştür. Amerika 
reisi cümhuri ise memleketine 
Fransanın istediği şerait daire
sinde bir emniyet meselesin mU
dahale teklifinde bulunacak bir 
vaziyette olmadığını ileriye sü
rerek F ransanın şartını kabul 
e~memiştir. Binaen aleyh neşre
dılecek tebliğle siyasi meselelere 
kat'iyen temas edilmiyecektir. 
Yalnız iktisadi bazı esaslardan 
bahıolunacaktır. 

Fran~ız ba~vek.ilinin Vaşington 
seyahatı nehcesme ait olarak 
gelen son haberler iç sayfamız
dadır. 

Recep bey 
Halk f1rkası umumi kltlbl 

tetklklerlne devam ediyor 
Kütahya, 26 (Vakıt) - Halk 

Fırkası umumi katibi muhterem 
~eb'us.umuz. Recep bey şehrimi
zı teırıf ettıler, köy ve kaza
larda tetkiklerine başladılar. 

Dahası var .. 27 ye J 4 ilAve eder· 
seniz milsıvisi gene l J olur .. 

Aksini iddia eden varsa çıksın 
meydana_ 

Ticaret odaları 
Ummmt kongre ikbsat veklllnln 

bir nutku ile açlldı 
Ankara, 26 (Telefon) - Ticaret 

odaları kongresi bugün lktısat ,·ekili 
Mustafa Şeref beyin bir nutkile kü
şat edildi. Reis1iğe sabık lktısat ve
kili Rahmi bey intihap edildi. Yann 
eneümeııler intihabı ıaJ!ılaca.ktır. 

-? • 11 

M. Lltvlnof buglln Ankarada Gazimiz tarahndan kabul edilecek 
Büyük dostumu! 90-vyet şuralar dıralı llliç vapurunun Karadeniz Do- beyleri~ Rus sefiri Suriç Y?ldaş, ~us 

hükfımeti hariciye koJlliseri M. Lit- ğazı dışında Peyk ve Berk torpitola- sefaretı erkanı burada hır motorle 
vinof dün sabah Rusy-.ıdan şehrimize rı karşılamış, ' 'apur torpitolarımız- vapura geçmişler, Ku~ret. ~e ~em~l 
gelntis. akşam üstü !\!\.karaya. hare- la birlikte saat sekiz buçukta Düyük· Aziz J>_ey~er kıymetli mısa!ırı~ze hu· 
ket etmiştir. dere önlerine gelmiştir. kQmetimız namına Choı geldınız) de-

Hükumeti · · davetlisi olan J\f. Hariciye protokol umum müdür mişlerdir. Vapur bundan sonra yo-
Litvinof ile zm.ız.ı~ ,.e ~·anındaki di- mua,ini Kudret ,.e Hariciye vekaleti lana devam etmiş ve saat 9 buçukta 

e" cesı J • r .n f f • · · ) ğer 2eYnh Odesadan getiren Rus ban· hususi kalem müdürü Kemal Azız ( uut en •ayı ayı çevırınız 

Dünkü son 
Ve 

Ankara, 26 (A.A.) - Balkan mu· 
rahhasları Ye gazetecileri bugün saat 
15 te B. 1\1. Mec1isi urnumi i~tima sa
lonunda Reisicümhur llz. tarafından 
ayrı ayn kabul edilmişlerdir. Ka· 
bulü müteakip Reisicürnhur Hz. mu-

Yunanlılarla maç 
Muhtelit takını nasıl 
teşkil edilmeliydi? 

Yunanlılarla yapılacak maçlar 
çok yakınlaştı. Muhtelit takımı
mızın ne suretle teşkil edileceği 
milhim ve merakli bir mesele 
teşkil ediyor. Bu husustaki dil
şllncemizi 4 ilncü ıa)famızda 

bulacak11ııız. 

rahhasJara hitaben aşağıdaki nutku 
irat buyurmuşlardır: 

" Hanrmlar ve efendiler, 
Balkan milletlerinin birliğine ça. 

Jışan kıymetli murahhaslann buzu. 
runda bulunmaktan ,.e onları muhalı. 
betle selflmlamaktan duydu,1um bah
tiyarlık çok büyüktür. na ikan mil
letleri bugün Arnavutluk, Bulgaris
tan, Romanya, Yunanist(\n, Yugos
Ja,'Ya ve Türkiye gibi müstakil siyasi 
mevcudiyetler halinde bulunuyorlar. 
Diitün bu devlet1erln sahipleri olan 
milletler asır]arca beraber yaşamış

lardır. Denebilir ki Türkiye cümhu
riyeti dahil olduğu halde son asırlar
da vücut bulan bugünkü Balkan dev
letleri Osmanlı imparatorluğunun 
yavaş yavaş parçalanmasının ve ni-

hayet tarihe gömlilmesinin tariht ne
ticesidir. Du itibarla Balkan millet
lerinin asırlara şnmil müşterek bir 
tarihi ''ardır. Bu tarihin elemli ha
tım1an varsa onlara sahip olmakta 
bütün Balkanlılar müşterektiı. Tilrk· 
lerin hissesi ise daha az acı olma.. 
mıştır. lşte, siz muhterem Balkan 
milletleri mümessi11erl mazinin ka.ı 
rışık his ve hesaplarının üstüne ~I· 
kara'.k derin kardeşlik esasları kura
cak ve gen~ birlik ufuklan açacak· 
srnız. lhmal olunmuş ve unutulmuı 
büyük hakikatleri ortaya koyacaksı· 
nız. Muhterem milletler murahhas
ları, Balkan milletleri f çtimai ve Sİ· 
yast ne ~ehre arzederlerse etsinle:t 
onların orta asyadan gelmiş aynı 

[ Alt tarafı 6 mcı 5ayıfada ] 

.• Be~~~~i hayvan sergisi. dün muvaffakıyetle açılmıı, birtnci ve 
ıkıncılıgı kazananlar seçılmiıtir. Reımimiz açılma reımindo baur 
bulwıaıı memurlar Vfl ı»v.t.b••~~ ll-hterlroc. 



Soa Telgrallar 

Hayvan fiatları yükseliyor 
Borsamızda dttnktt para vaziyeti 

DiiD b.mbiyo borsasında lngili.z 
J:kur 827.SS te a~Jmış, 827,12,5 da 
~nmıştır. Dolar 47,53 te açılmış, 
47,51 da kapanmıştır. Frank 12,06 
llzerinden muamele görmUttür. Li
ret 9,13,'15 te açılmış, 9,14.75 te ka
pamaqtrr. Mark 2,04,19 da açdm:~ 
'°'732 de kapanmıştır. 

DUn bo1'5ada 9,400 ingiliz lirası, 
~000 dolar, 165,000 mark Ye ü,425,000 
Fransız frangı .satılmıştır. 

Altm borsa haricinde 938 kuruşa a
lınmış ve MO kuruşa satılmıştır. 

Japon parası 
Japon parasının borsamıza alın

mur hakkınilakl tetkikat henüz bit
memiştir. Tetkikat neticesinde Ja. 
pon parasının borsamııda (kote) e
dilip edilmemesi Jıakkında bir karar 
Terilecektir. 

Hububat flatlen 
Ofisin son aldığı haberler>? naza

ran dünya piyasalannda hububat fi. 
atlan yükselmiştir. Bu cümleden 
olarak Balpristanda hububat almı-
1& memur olan komisyon 20 tqıini· 
enelde bufda71n ldlonnu :Ul leva
dan a.tml§tır. 

Tophue önlerine gelmiştir. ~L Lit.J 
Tiaof n senml vapura yanaşan Sa· 
brya motöıile SeTriaef ain nhtımınal 
pkmıflar, burada nlf muavini Faz. 
Iı, polJs ınildiirli AH Rıza, l<olordu 
lramandam nanuna merkez kuman
dan vekili miralay lbrahinı: beledi
ye namma Ekrem Besim beyler tara· 
fından karşılanmış, Fazlı hey karşı. 
Jamrya selen U'\'atı M. Lltrinof a 
takdim etmiş, bu sırada Mm. Litvi-
11ofa htanbul oehrt namtna bir btiket 
?enlml§tir. 

'Misafirimiz -kolordu mızıkası tara· 
fmdan Sovyet mal"§ı çahndrktan ıwtn· 
ra selim nziyetinde duran bir mfif. 
reze askerin önünden geçerek Türk 
n Ras bayraklan uılan salona doğ. 
ru ilerJemi§, askerlerin önünden ge
~rken Türkçe olarak: 

.,_ Merhaba aakerler !,, demiş, a& 

mlerimiz buna hep bir ağızdan: 
"Merhaba efendim J,, diyerek muka

.. ı. etmişlerdir. M. Litrinof nh· 
tımda biriken halkın önünden geçer
ken alkıflarla ve (Yaşa) sesleri ile 
selfımlanaııfbr. 

Misafirlerimiz Tophaneden oto
mobillerle Pera Palas oteline gitmiş
Jer, M. Utvhtof bir miiddet din· 
lendikten sonra otomobille lstanbul 
taraf ma geçerek vali munini Fazlı 
NJ1 ,eriade ziyaret etmiş, vilayet 
bülasma sirerken ,.e çıkarken bir 
polia mtifreıai tarafmdan selamlan-

tnıfUr· 
X. Litrinof budan AODra kol-

orduya gitınlf, Şükrü Naili ı>a,ayı 
(kart bırakmak auretile) ziyaret et
mif, Şükrü Nam Paşa da öğleden 
eonra ote~ kart bırakmak suretile 
:mukabelede bu1unmuıtur. 

Öll• ziyafeti 

Halbuki bundan evvel buğdayın 
kilosu 1,95 levaya satılmıştı. 

Bizim borsada fiatlar eıııki vaziye
ti muhafaza etmektedir. Yumuşak 
buğday 4,35 ten 5,13 kurup, sert buğ
day 4,10 dan 6,10 kuruşa kadar, arpa 

4 kuruş 37,5 paradan beş kuruş altı 
paraya kadar; tiftik 72 kuruşa ka
dra satılmaktadır. 

Yağlı peynirin tenekesi 730 kuruş
tan 775 kuruşa kadar satılmaktadır. 

Ham petrol ithali memnu 
Vekiller heyeU kararil~ memleke

timize ham petrol ithali menedilmi~ 

ve keyfiyet &'Ümrtikler umum müdür
lüğünden rüsumat idarelenne tamim 
edilmiştir. 

Oza111 ve incir 
Son hafta zarfında lznıirden 

(2,160,296) kilo Uzüm ihraç edilmiştir. 
Mevsim bidayetinden 20 teşrinievvelt 
kadar üzüm ihracatımız (12,389) ton
dur. Son hafta zarfındaki incir ihra· 
catımrz (3,482,512) kilodur. .Mevsim 
iptidasından 20 teşrinievele kadar · in
cir ihracatımız (1',000) tondur. 

cağrmdan çok memnunum. 
Bu vesileden istifade ederek 

Sovyet şuralar ittihadı hükumet 
ve milletinin dost Türkiye mille
tine en samimi selamlannı Türk 
matbuatı vasrtasile iblağ ediyo
rum. 

Yeni Türkiyenin ve Sovyet 
şftralar ittihadının vücut bulduğu 
ilk günlerde başlryan dostluğu
muz on seneden fazla bir müd
deti.en beri devam etmektedir. 
Bu uzun devre esnasında birçok 
fevkalade vak'alara sahne olan 
beynelmilel hayatta çok büyük 
bir kararsızlık göıiilmüştür. 

Umumi harp gerek s1yasi ve 
gerek iktısadi ağır bir miras bı
rakmı~tır. Bu harbi umumi ihti
lafları .. ortadan kaldırmak şöyle 
dursun buruann şiddetini mahsus 
bir surette arttırmıştır. Helnel
milel istikrara delalet edecek hiç 
bir emare mevcut değildir. Bu 
devre esnasında millellur arasın
daki münasebetler vak'alarm si.ir
atli seyir ve ahengine ve vaziyet
lerin değişen safhasına göre tt>· 
essüs veya tebeddül etmiştir. Bu 
münasebetler en kat'i ve nmay
yen şekiller aldıkları yerlerde lı!
Ie kararsız ve muvakkat kom bı
nezonlar halinde görünmekten 
hali değildir. Denilebilir ki: Hü
kUmetler el yordamile ilerlemek
te ve karşılıklı münasebetleri hak· 
kında bir istikamet aramaktadır
lar. Fakat henüz doğru yolları
m bulmuş değillerdir. Bu umumi 
kararsızlık zemini üzerinde, bu 
kat'i şeklini henüz almamL~ olan 
beynelmilel vaziyet karşısında 
Türk- Rus münase'Oetleri en ba
riz vasıflarım teşkil eden sağ
lamlıkları ve değişmemezlikh~rilc 
bilhassa nazan dikkati cP.lbet
mektedir. 

ltelya hariciye nazırı Berllnde 
mUllkatl•r• baf ladı 

Berlin, 25 (A.A) - İtalya ha
riciye nazırı M. Grandi, bu sabah 
Berline muvasalat etmiıtir. 

Berlin, 25 (A.A) - Saat on 
birden biraz sonra M. Grandi 
M. Brüningi ziyaret etmiıtir. 
Mfilikat, 25 dakika devam ve 
halihazırdaki muhtelif siyast me· 
seleler hakkında cereyan etmiı
tir. 

M. Grandi, bundan sonra 
müsteıar Von BiiJovu ziyaret 
etmiştir. Saat 12,15 le baıvekil 
ile M. Von BüJov, M. Grandiye 
iadei ziyaret etmiflerdir. 

Saat 13 te bir ziyafet veriJmfı 
ve bu ziyafette batYekil, M. 
Grandi ve birçok Alman ve itaJ. 
yan pbaiyetJer hazar buluomuftur. 

lini tesbite medar olmakta.!ır. İki 
devlet arasında ka!'§Ilıklı girişilen 
taahhütlerin - bu iki hükUmet
ten her birine ait bazı hususiyet
ler neticesi olarak' beyııelmilel 
hayatın şu veya bu tezahunt kar
§ISUlda hissen ayrılmakla bera
ber - birinin veya diğerinin ha
rici siyasetinin istiklal ve muht:ı
riyetini işkal ve ihlal etmez mahi
yette h~dilmesinin asıl sebebi 
budur. 

Uzun bir zamandanberi de· 
vam etmekte olan dostluğumuz 
karşılıklı bir emniyet ve itimat u
yandınnıştır. Öyle ki bu itimat 
iki hükfunetten her birinin kendi
si için faydalı olduğuna hükme
tiği müstakil teşebbüsleri hakkın
da her türlü endişeyi ortadan kal
dınnaktadır. Çünkü iki memle
ket içimizden hiç birinin diğeri
nin zaranna olarak teşebbüs edi
len her hangi .bir harekete hic bir 
vakitte iştirak etmiyeceğiıae kat'i 
surette emin bulunmaktadır. 

Türkiye ile Sovyet şuralar it
tihadı arasında teessüs eden mü
nasebetler iki memleketin içtimai 
ve iktısadi sistemleri araF.mda 
bir fark bulunmasına rağmen di
ğer memleketlerin münasebetle
rine örnek olabilir ve olmalıdır. 
Bu münasebetler haddi zatında 
sulhu kuvvetlendirmek lıususun
da iki memleket için mümkün kıl
dıkları sıkı mesai iştirakine zarar 
vermeksizin umumi sulhun hir 
rüknünü teşkil etmektedir. 

Kendi memleketlerinde Sm;
yalistlik binası kurmak arzusun
da bulunan SoyYet şUralar ittiha
dr milletleri; ziraatin sanayileş
ti;ilmesi ve kollektifleştirilnıesi 
sahasında kendilerine çok biiyük 
gayeler çizmişlerdir. 

Bu milletler; gayelerine vasıl 
olmak için bütün kuvvetlerini ka 
yıt.sız ve şartsız sarfetmek mec
buriyetindedirler. Şimdiye kadar 
elde edilen muvaffakıyetler ken
dilerini teşvik etmekte ve bu ga
yelere doğru gayretlerde bulun
mıya sevkeylemektedir. 

Muhtenm misafirimiz şerefine öğ
le üseri Pera Palas otelinde şehir 
namına bir %iyafet verilmi§, dyalet
te Ru sefiri, sefaret ve konsolosluk 
eıUm, M. Litvinof ile beraber 
Molkovadan §thrimize gelen Rusya 
l>ilytik elçimiz Hüseyin Ragıp bty, 
ŞUıkrtl Naill Paşa, Fazlı bey n diğer 
bul avat bulunmuştur. 

M. Lltvlnofun •8zlerl 
:\f. Utrinof eaat 15 t.e Pera Pa

lu otıelbule Ttlrk n ecnebi matbuat 
.ıu. ı rıi'lerlni bbal ederek ıu beya
llİl.tla lıalumqtar: 

Sovyet şuralar ittihadına ge
lince Türk matbuatına ve onun 
vasrtasile bütün Türk milletine 
temin edebilirim ki: Sovyet şura
lar itihadı hükfunetinin Türkiye 
hakkındaki dostluk siyaE=eti S0v
yet şuralar ittihadrnm harici siya
setinin asıl cevherinden neş'et et
miş ve bu harici siyaset zeminin
de kökleşmiştir. Sovyet şuralar 
ittihadının Türkiye hakkmdak1 
duyğulannın samimiyeti ve değiş 
memezliği işte bundan ileri gel· 
mektedir. Türkiyenin Sovyet şu
ralar ittihadına karşı takip ettiği 
siyasetin de aynı asıldan doğdu
ğuna kani bulunuyorum. 

Sovyet şuralar ittihadı hüku
metinin yanlız kendi esas gayc-

.lerinin tahakkuku için dahi olsa 
devamlı bir sulh temini hususun
daki mesaisinin samimiyetinden 
hakiki bir surette şüpheye diişe
cek bir kimse bugün artık miişkü
latla bulunabilir. 

- En kuvvetli dostluk ve me· 
lal i§tiraki rabıtalarmın birçok 
lenelerden beri Sovyet şuralar 
llniadma bağ18dığı bir memele

lan Türkiyeyi ziyaret husu-
.• hayli zamandan beri öz· 

fırsatı elde ettiğimden 
çok bahtiyar bulunuyo

lluhterem hariciye vckili
ltoatum 'Xevfik Rüştü beyle 
l'!efa öaha fikir teatisinde hu

llDU.Clllimdan ve Türkiye cüm
.... .._tinin diğer devlet adamla
J'I De de phsan temuta buluna-

lki memleket arasında yapı
lan muahedeler bu karşclık1ı siya
setin bir ifadesi mahiyetindedir. 
Bu muahedeler bu karşıhklı ni· 
yaseti hiç bir kayıt ve şarta tahi 
tutmamakta bHiki~ meveut mü
na!ebetJerin ve temayüIJerin şek-

Türkiye hükumetinin progra 
mı ve Türkiye devlet adamlannm 
birçok defalar vaki olan heyanntr 
memleketimizin de milli iktısadi
yatının inkişafı için yenmiye ça
lıştığı mühm meseleleri ortaya 
çıkarmıştır. Türkiye hükumeti 
yalnız milli iktısadiyatmm inkişa
fı için değil fakat daha ziyade sa
nayiinin ve Türkiyedeki tabii ser
vet menbalannm inkişafı için d.~ 
bu büyük meseleleri jktihama ça
Jışmaktrr. Binaenaleyh Türk nıil 
Jetinin de sulh hususundaki arzu
lannın samimiyetinden hiç bir 
veçhile şüphe edilemez. Blitün bu 
haller iki devlet arasmd:ı umumi 
sulbü kuvvetlendirmek işinde 

Japonya cemiyeti ak
vamdan çekilecek mi? 
Çinde Japon mallarına karşı 

boykotaj ilan edildi 
Tokyo, 25 (A.A.) - Cemiyeti Ak

•am mec:lisbtin hareket tarzından ca· 
nı sıkılan ve hayal inkisanna uğnyan 
resmi ma.hafil Cemiyeti Akvamdan 
çekilmeyi ciddt surette derpiş etmek 
hususundaki niyetlerini artık gizle
memektedir. 

Bu mahafil Cıemiyeti Akvam mec
lisinin Japon noktai nazarını ihmal 
etmekle kalmayıp muahcdelerin Ja
ponyaya verdiği haklann mukaddes 
mahiyeti üzerinde ısrar göstermiye
rek kendi ümitlerine de riayetsizlik 
etmit oldufu mütaleasında bulun
maktadır. Bu mahafil mevıuu hah· 

muntazam bir faaliyet ve sıkı bir 
mesai iştiraki temini çin f aycfalı 
bir esas teşkil etmektedir. 

Sovyet şftralar ittihadı hükU
metinin beş senelik planının mu
vaffakıyetli surette tatbiki, sa
nayilleştinne sahasında ve Sov
yet şftralar ittihadının teknik e
saslanmn cezri bir tarzda. yeni
den kurulması işinde elde edi· 
len emsalsiz muvaffakıyetler iki 
memleket arasında iktısadi mahi
yette bir mesai iştirakine nlüsait, 
geniş ufuklar açmış bulunmak
tadır. Bu vaziyet Türkiyenin 
milli iktısadiyatmm seyir ve in
kişafında görülen terakkileri ta
cile hizmet etmekten başka bir 
netice hasrl edemez. 

Gelecek senelerin Türkiye ile 
Sovyet şfıralar ittihadı arasmd.a 
gerek teknik ve gerek ikbsadiyat 
sahalarında mesai iştirakinir. pek 
büyük bir mikyasta inki · fı 
hit olacağmıda şüphem ycıktur.,, 

Olleden •onra 
Misafirlerimiz öğleden sonra. saat 

16 da otelden ayrılarak Tophaneden 
kalkan Sakarya motörile llaydarpa
şaya geçmişler, burada da bir müf
reze asker tarafından karşılanmış

lar, hazırlanan hususi trenle saat 
17 de Ankaraya hareket etmişlerdir. 
M. Utvinofun teşyiinde vali muavi
ni Fazlı, polis mildürti Ali R1za MY· 
ler n merkez kumandanı bulunmuş
tur. Misafirlerle birlikte Moskova 
sefirimiz Hüseyin Ragıp beyle Rus 
sefiri M. Suriç, SoTYet sefareti a· 
tatemilteri ceneral Hektfor, ataşe 
nanl M. Batıllı, Sovyet Jstanbul 
kon.solosu M. Maligin, Tas! ajansı 
muhabiri M. Yablonaki ve M. Lit. 
vinof ile beraber Rusyadan ı;elen ka
übi M. Dioolaicki, Sovyet hariciye? 
komlaerliti matbuat :umuru müdür 
muavini M. Smanaki da . .ı\nkaraya 
gitmişlerdir. 

solan asıl meselenin bu haldam• • 
ayet edilmesini teminden Jbaret lıf' 
lunduğunu da ilave etmektedir. 

Japonr•nın yeni bir 
beyenname•I 

Tokyo, 25 (A.A.) - ReJ>ıo nJ.
Japon hükumetinin yeni bir bera' 
name hazırlamakta oldufunu ve 1' 
rın sabah neşredileceğini bildirmeiıt' 
dir. 

Bu vesikanın Japonyanın Ma11f' 
ri<leki vaziyetini izah edeeeğinl fi 
vaziyeti hazırada.n mütevellit mri' 
liyetin Çinlilere raci oldufunu ıo.t' 
receğl zannediliyor. Bu vesika, lJ' 
kıtaatı muntazamMt tarafından 1' 
prlan taarruılann Japonl&n mUd' 
f aa için teşkiIU yapmrya nıecbur ; 
miş bulunduğunu izah edecektir. ~ 
zr noktaların işgali tamamen tedll' 
bir mahiyeti haiz bulunmakta ve ~ 
minat makamına kaim bir İ§gal -' 

nasını muhtevi bulunmaktadır. Ç~ 
kü Japonlar bir harbe müracaat ,., 

yetinde olmadrklan gibt araz! nıı' 
etmek hissile de mütehaaaia detll•I' 
ler. 

Me\'zuu bahis vesikada, Japo111' 
nın Cemiyeti Akvam taraftndan •1 
le.n karann blr kıymeti maddiyeei"' 

madığr çünkü ittifaklarl& t-' 
edilmemiş bulunduğu hakkında -' 
zarı dikkati celbetmekte oldaftt 1' 
zannediliyor. Japonya, mncot 111' 
tilatı doğrudan doğruya Çin ile !! 
:pacafı müzakerelerle halletfl':1Z,; 

arar nihJ"" ...... '"" ~ 
kerelere girişmiye de imade tJul.,, 
duğunu teyit eylemektedir. 

Japon muhtırasr, Japon hifk6~ 
tinin iki memleket arasında nof111J 
münasebetlerin temini husu!lund ~ 
lüzumu takdir eylediğini söyliyt 
ve vakit kaybetmeksizin bu mün.,, 

betlerin temini ma.ksadile gayri ~ 
nuni hiç bir şey ihtiva eylemlye• ' 

tideki beş noktai teklif eyliyecekiit
1 

Şöyle ki: 
1 - Masuniyetleri.nfn ihltıl edil_. 

yeceğine dair her iki memleket tar' 
frndan mütekabil teminat ıita11. 

2 - Çin hiikQmeti tarafından 'JI 
pon aleyhtarlığı hareketinin men'i. 

3 - Çin hük6meti taraf mdan :JI 
pon hüktimetinin Man~urcdekf i~ 
met. ticaret, ziraat haklanom -' 
nınması. 

4 - Japon htiktmeti ıarafıncl,_ 
Çin hükumetinin arazilerine ait .- • 
mamiyetı mülkiyeeine hür:?net edil' 
mesi. 

5 - Çin hükumeti tnııafınd~ 
l\fançuriye ait mevcut muahedel• 
hürmet edilmesi. 

Huauat tren bu sabah 9,30 da An
karaya varacak, M. Litvinof So\'
yet ve Türk bayraklarile ~üslenecek 
istasyonda Hariciye vekilimiı Tevfik 
Rüştü bey, hariciye mü8teşarı, pro-
tokol umum mildürii, üçüncü daire Çlnde Japon emtehe•n• 
umum müdürü, Ankara merkeı ku- ka''' boykotaj 
mandanı tarafından karşılanacak, as- Pekin, 2.5 (A.A.) - 25.000 çı..ıf 
ker müfrezesi tarafmdan sclamlana- talebe bütün mağazalan ttftiş ed" 
cak, mızıka Savyet marşını çalacak- rek .Tapon mallarını haciz altına ,ı
tır. M. Litvinof ve refakatindeki mı~~rdır. 
zevat için Ankara Palasta daireler Hiç bir hadise çıkmamıştır 
hazırlanmıştır. 

Buaan Ank•r•d• lzmlrde Ziya Gök Alt 
Misafirimizi bui"Ün öğleden sonra htlf il 

Reisicümhur Hazretleri kabu? ede- f a 
cekler, kabul resminde Rus sefiri ve İzmir, 26 ( A.A ) - Şehrinıİf 
Trnik R~tü bey hazır bulunacak- edebiyat cemiyetince dün ıec• 
tır. muallim mektebi konferans aalO" 

M. Lit•inof cümhuriyet bayramı nunda vefatının yıl dlSn6mll aatl'"' 
merasiminde hazır bulunduktan son· oasebetile tertip edilen Ziya Gllı 
ra cuma gifntt saat 19,30 hu~ust tren-
le Ankaradan lstanbula dönecektir. AJp gecesi İzmir ve gençliii t•'"' 

Sovyet hariciye komiseri buradan rafından taıiz ve merhumun ~
Ege vapurile Triyesteye giaecektir. yat ve mezayasıodan bahsol.,_ .. 
Triyesteden Romaya, oradan Alman- rak ruhu tatyib edilmiştir. 
yaya geç~i, veya Romaya uğra
madan Atmanyaya gitmesi muhte
meldir. Kendisi bu husus!a henüz 
kat, bir programı olmadığını ve Rus. 
yadan telgraf beklediğini •Öylemiş
tir. 

Kanh bir cın-.et 

Dün Kasımpaşada bir cinayet ol; 
muş, Bayram jsminde bir anıafll 
22 yaşında Huriye isminde bir Jt' 
nımı br~alda ildfirml;tUr. 
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rı 1 1 1 Poliste 1 •1W~f 6 j; iMMI L ~-~G __ ı_·_n __ il-:-:•~~~~·~b~~e~r~l:-• ... r~I:::~-- ile es;.a;~~::ıkayı 
iki lnkıUlpçı ı Süt işi ( Bir muvaffakıyyet 1 Cümhuriyet Galata rıhtımında bağla bula· 

cU.mburlyet H il d·ı· Bayramında nan Romanya bandıralı Recel 
Rus harici~ komiseri (Lih·inof) a e 1 ıyor Sığır vebası ile Karol vapuruna 38 kilo esrar 

yoldaş Ankarada- Lttvinof yolda- Belediye bir imalat- .. d 1 Geçit resmi programı aokmaya çalııan Ferhat, Niko 
orn Ankaraya gelişini hatırlarken on muca e e lzcllerlmlz Ankarada ve Kemal adla üç kişi yakalan-
ye.clfnd wr nthayetlerinde lı~hl an hane tesis edecek mış, haklarında kanuni takiba-
on 6ekizinci ve on dokuzunrn asırlar- Geçenlerde Yalovada Gazi Süreyya 1'absln Bey Cümhuriyet bayramı günü Be· ta başlanılmıştır. 
da tim.alden cenuba doğru, kutuplar- çiftliğinde bir aüthanenin açıl- kat'i hl buldu yazıtta yapılacak olan geçit res· 
dan ılık denizlere inen bir kan silin· r 8Şl mı"ne aı"t program tamamen ha- Bir erkek cesedi bulundu ması ve orada ucuı ve tamamile Öğ d"·· Y"k k 
dlrlnhll hatırlamamak mümkün de- ren ıgımize göre u se b ·· ü Köprünün Haliç kenanoda bir 

fenni bir •ekilde sütlerin takim b k l · d zırlanmııtır. Perşem e gun sa-Mldfr. iki yUz senelik tarihin hangi ~ aytar me tebi muallim erın en k , 1 erkek cesedi bulunmuı, henilz 
"'... d ' l b I J.."h b b at 10,5 ta mektepler ve ıl a ar nn sen ı vardır ki, bir kanlı henga- e ı meye Bf anması uı ayet e· Süreyya Tahsin bey, sığır ve a . d kime ait olduüu anJa.ılamamıa. 

1 r..-ıu d lk ., l d. · d k t'" h b" Beyazıtta Darülfünun mey anın- • - _...-ırnenfn phtı an Ul> n e ça anmaz... e ıyenın e a ı surette ara- sı ile mücadele için yeni ır 
Hangi hatıra vardır ki Çarlık ve tm. kete geçmesine sebep olmuştur. usul bulmuştur. Öğrendiğimize da toplanacaklardır. 10,45 te 
paratorluğun kanlı boğuşmalann. Belediye, şebirimizde sütleri göre, memleketimizde mühim merasim kumandanı mektepleri 
dan bir iz Mldamaz.. Fakat bugiln takim etmek için bir imalat- 1 b - b ve kıt'aları teftif ve muayene 
buttm bunlar tarihin bir kibusudur. ıarar ar yapan u sıgır ve ası 

hane tesisı"ne karar vermi•tir. b k edecek ve kendisi bunlar tara-
Ba k!bn kııhn.manlannın ikisi- ~ nın önüne u uıulle geçme fından sellmlanacaktır. Saat 11 
nin de. Çarlığın da, Osmanlı Jmpara- Bu imalathane Gazi çiftJiğiode- mUmkün olabilecektir. Ve mü-

·ı de geçit resmi başlıyacaktır. torluğunun da mezarlan genç ne.sil- kine müşabih olacak fakat daha cadele usulleri, bu yeni aşı ı e 
]erin ayaklım altındadır. •asi tertibatı haiz bulunacaktır. tamamen mutahassıslara, JAbu- Merasim geçidini yapan mektep-

1 ler ve kıtalar Beyazıt, Sulten-Çarl ve O mantı lmparatorluğn 931 Biltçesinde tahsisat mev- ratvarlara geçmiş bu unuyor. 
ayıv clnsten, aynr ekflde b!nr zahife cut olmadığıodan belediye 932 Şimdiye kadar ökilz vebası ile abmet, Sirkeci, Karaköy, Şiş-
... O 1 k 'k" 1 hane yokuıu, Tepeba41, Galata· fuı. n ann ursaklnrı sadece g-en~ bütçesine bu iıin islahı için la- mücadelede takip edilen ı ı usu 

milletleri yutarak, genç milletlerin k k vardı: 1 Serum vermek. 2: Se- saray, istiklal caddesi yoluyla Tak-
taze kanlanndan kenditeıinc gıda zım gelen tahsisatı oyaca tır. rum vı"ro•u vermek. Geçen sene sime gidecekler ve orada C~m-

imalithanenln Şişli cihetindeki ~ b · b"d • d d k bulmaktı. Bunun için Karnc1enizlı, serum müesseses"ı mu .. dürli Etem, urıyet a ı eaı önün e uraca • 
iki kı d dah 1 "k t k ilyasag- a çiftlig-inde tesisi tasay- 1 d M k · "ki~ l yı ın a, a e\'\"e ara opra emrazı sariye müderrisi Rıza is- ar ır. ızı a ıstı a mar§ını 
Jard&n b ı d .. ğ.. nihayet Sı vur edilmektedir. çalacak, kıtaat tazim resmini 

l1§ ıran o uşme · mail beyler milşterek bir çalış-
vas ka.pılanna kadar dayand1. Çar- Maarifte: b yapacaktır. Bu aırada villyet 
lık iliklerine kadar emperyalistti.. ma ile formüllü bir ve a aşısı tarafından Abideye bir çelenk 
Osmanlı Jmparatorluiu iliklerine ka- Büyük bir tarakkl ve yapmışlardı. Fakat bu aııyı ta- konacak ve alay burada dağı-

• tk" · d d l 'k d ze tc.ze kullanmak mecburiyeti laca'-tır. dar emperyalisttı. ısı e e 1 • e· inkişaf var " 
şile emp ryalist bayrakları, \e delik Yardı ve, bu da bir mahzurdu. Tam zevalde Selimiye ve Tak-
d-ik empe....,ali t kalkanları ve mıı.- Son seneler zarfında, bilhassa Süreyya Tahsin beyin bulduğu . d . . b" t t 

"Y" • ., sım e yırmı arer pare op a ı-
ra.Jdan ne bfrlik~ büyük hnrbin aı.;- yeni Türk harflerinin kabulünden yeni usulden sonra ınücadele iki lacakbr. Geceleyin talebe Ye 
tı~ yara yuvarlandılar. sonra memleketin her tarafında tarzda yapılacaktır. 6

' 1 t k asker tarafından fener alayları Şimdi artık, ne bir Ç:ır, ne bir okuyup yazanlar mühim mikdar- - Hastalıklı mm a a-
1 

dil k 
ve eğlence er tertip e · ece 

Sultan!.. da artmıştır . larda serumla birlikte veri- k O d 
l k b. f t askeri mızı a aküdarda o· Bir tarnfta onun Sovyet cümhuri· Tutulan bir istatistig-e göre ~ce ' ır gün sonra mua ıye 

I A 1··· ı ·· b ı k t k g· ancılar parkında gece yarısına yeti, öte tarafta inkı ;ıpçı ur• cum- 1928 den 1930 senesi sonuna aş ıyaca br. Ve o mm a a 
h 6 kadar çalacaktır. 

huriyeti.. kadar Millet mekteplerinde 1 ayvanah vebaya karşı ay lzcllerlmlz Ankarada 
tktı!lt de vücudunda halA emperya· kadar süren bir muafiyyet kaıa-

llstlertn açtıktan yaraları sarmakla milyonu miltecnviz vatandaş şe- nacaktır. 29 teşrinievYelde Ankarada 
m,.ııcrul, iki i df tek bir cephede.. hadetname almıştır. Gene bu 2 Cümhuriyet bayramı milnasebe-

'"11"D - Hastalık olnıiyan munta-
Doatluk cepheBinde.. Empeı·yalist is· müddet zarfında mektep ve mu· kalarda doğrudan doğruya vak- tile yapılacak resimi geçide işti-
tismarrnın karşısında.. allim mikdarımn da mühim bir 8 n tatbik olunacaktır. Bu usulde rak etmek üzere dün şehrimi-

Bugtin 191'1 ihtila1ile Çarlrk em. nisbette arttığı göze çarpmak- on gün sonra muafiyet tesiı zin muhtelif mekteplerinden bio 
peryallzmlni yıkan ve e~eryalist a- tadır • edeeckti~. ı'zci Aokaraya hal'eket etmi,. eme nrışr ımanı:ı:nan ın , apçı mr F ,. . l 
camia. 919 danberi emper.>-nli~tıerte en fakü tesl talebesi Bu yeni mlicaclelc tarzı ile lerdir. 
dôğij§e döğüşe kendine hayat ve ya- Alpulluda hayvan vebasının temamen ve 

mak kudretini veren bir cümhurf- Fe:ı fakültesi kimya :zümresi muhakkak surette ortadan kal-
Y t yany nadır. lki inkılapçı, do. t- son sınıf talebeleri kimyrıyı sına- kacağı selahiyyct sahibi mutahas· 
lukJ&nnr halk zümrelerinin k_·unetle-. ide okumakta oldukları teker sıslarımız tarafından temin edil· 
ri d J i d tl b mektedir. n ~ a an cam anın os ııgunu ız imali usulünü yerinde görmek 
Lltv:inofun ah ında selfımlıyoruz. liz .. d . D C t M Süreyya Tahsin bey u Sığır 

ere mu errıs r. eva az· b 
SADRI E1'Ei'1 har B. ile beraber akşam AlpuHu ve asında kurutulmuş aşı ile 

----------- mücadele usuli ,, mevzulu bir şeker febrikasına gitmişlerdir. l!UyUkadeda ele khlk 
BUyUk Adaya yapılmakta olan 

elektrik tc'sisah bitmİ§tİr. l?ele
diye mühendisleri dün Adada 
leftişat yaparak yapılan te'sisatı 
kontrol etmiş'erdir. Şirket 29 
Tqrinienel Cumhuriyet bayramı 
günü B6yük Adaya elektrik ce
reyanı vermeye karar vermiştir. 

lrnnferans vermiş, koferansta bir 
Muallimlerlmtz Balkanlarda k 

bir seyahat yapacaklar ço mutabassısla beraber, bak-
Mekteplerin sömestir tatilinde triyolojihane müdiri Şefik, serüm 

müessesesi rnüdiri Ethem, emrazı ıebrimizin muhtelif mekteplerin-
sariye müderrisi Riza ismail den ayrılacak muallimlerden mü- b 

eyler hazır bulunmuşlardır. rekkcp kafile Balkan devletleri-

nin merkezlerini dolaşacak ma- . Gelenler, Gidenler ı 
halli muallimler birliklerile temas 
ederek fiki anlaşmanın esaslarını Vıyanada toplu tedris tahsilin-

A vdet kuracaklardır. de bulunan ilk tedrisat müfettiş· 
Dı brbi Mehmet Muamnıu Bey .e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ferinden Ruhi bey Viyanadan 

Avrupa Ynhatinden n'·det etmi~ ve Şehir haberlerimizin bir gelmiş ve İstanbul maarif mü-
ha talannı kabule ba lamıct.tr. d 

~ kısmı 4 Uncu s91famızdad1r. ürlüğü emrine verilıni~tir. 
x 
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Sesil Kolomp ! 
Yazanı Jacquee La Guerche Nakleden: fa. 
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Brevan mü terilerini kapıya teş. 

yj ederken: 
_ Oınitvar olunuz, diyordu, pek 

y mda siıe malümat ,·ereceğim. 
48 t nra, Bre\ an bir yere 

te1efon ediyordu: 
- Yapt m tahkilmta nazaran. 

ma:ıwnaul Suzan Darföyün e\-velki 
gün kio de Janeiroya giden 1.tUtetia 
\'&puruna bindiği hemen he.nıen mu. 
h kaktır. 

_ Kabil değil.. 'ereden öğrendi-
niı ? 

_ \Terilen maJQmat öyle-. Yanın
da da bir Amerikalı ,·armrş. Vapur 
atiTari ine bir teı~·zıe müracant et· 
tim, cevabını bekliyorum. Alır almaz 
hem n size bildireceğim. Yalnız şu
n 4a öyrllyeyim ki biraz daha pa. 
Paya ihtlynç n.r. 

- Pdd, yarın akşam geJir sizi ıö
rihihn. Şfmdld halde ne masraf 
Yapmak lbım yapınız. 

Aynı akşam Andre ~ sile bu ha· 
beri '\'eriyordu. ~nç kız: 

- l\.abil değil, dedi, bu adam 
ya şaşırmı , yahut da :;izi ~ırtıyor. 

- Ö} le ama. benim korktuğum 
da bu idi, bir Amerikalı .. 

- Olamaz, uzan muhakkal\ Pa-
ristedir. 

- Denden bir şe} . aklıyor unuz? 
- Hayır, fakat buradadır. His i 

kablfh'ukuuın beni hiç aldatmad ı. O· 
nu burada. Pariste aramak li11ım. 

Se il bir müddet ·üıuH etti~.ten 
sonra ordu: 

- Şu izin poli i göremez miyi.n, 
dedi, belki kendisine Siizanın ziyare
tini anlatırım da bir ip ucu ,·eririm. 

- Çok İ) i olur, her halde faydalı 
olur. 

Se il kızardı: 
- Fakat .. dedL mö yö Piyer var. 

Beni görmek i tcmiyor, önce:den bir 
h.al:M'..r "~~ı..... 

Andı·e hemen sokağ~t koştu, hir tc· 
lcfon buldu. Biılmç d.ıkikı sonra 
tekrar geldi: 

- Mö ·yö I>ütri) ö bu nk. :\m nreuı
nı tekrar gidip görmeli teklif edi\oı. 
Nerede i e otomohıli ile g elecek.· 

Se il sarard ı : · 
- PcJ~i , dedi. 

Orlean solcaklarındaki yolcu 
Brcrnnın son mü tcrisı gitmi ti. 

aat 7 idi. Fnkat hususi polis. ynzı· 
ltanc ini 8 den en·eı terk~lınezdi. 

.Kapın111 zili çaldı. 
Dir müddet sonra katip kapıyı a

raladı. lıaşını uzatarak; 
- Mösyö, dedi, matmazel geldi .. 
- Ya.. gelsin .. 
Süzan Dnrföy içeri atıld!. 

- Pol. di}e bağırdı, olur ::-ey de· 
ğil , heni işten koğdular. ~ 

Dre,·an ka larınr çattı; 
- Ne o, dedi, l<endini yakalattır

dm mı? 
- Hnyır, fakat madam J<'crnancl 

ban~ ki bir mankenin tekrar işe 
dön~eğini, bunun için bana Jüzumla· 
rı olmadığını öyledi.. 

- Belki de doğrudur-
- Hnyır. olamaz. zira halinden 

:hJt.klu~.!! :ilDhe etı.i_ğjnl aııi.ndım. 

Müstakil mebuslar bir 
blok mu yapacaklar? 

Y enigün refikimizde yazıldığı
na göre müstakil meb'ualardan 
izmit meb'uso Sırrı bey Büyük 
Millet Meclisi mllstakil azalan
nın bir blok teşkil edecekleri 
hakkında c:t veran eden bir şa
yia hakkında demiştir ki: 

- Bu ıayıayı ben de işittim. 
Diğer mUstakitlerin ne dlltündük
lerini bilmiyorum. Ben hiç bir 
zaman bir veya birkaç arka
daşla birleıerek grup halinde 
çallfmak emelinde değilim. Za
ten grup baliode çallfmak bir 
araya toplanarak bir parti vü
cude getirmek demek olduğuna 
göre bu teşkilita dahil olanlara 
müstakil denilemiveceği tabiidir. 

- • ·asıl? Bell\i de aldanıyoı"'un. 
_ Hayır. aldanmıyorum. 

Süzan bir kanapeye atıldr \'e inle
di: 

_ Hayır, dedi, bu iki isinıli hayata 
bir türlü alışamıyorum. 

- • us.. Pek ala muvaffak olu)or-
sun .. 

JJrernn elini eline aldı. 
- Oç kroki ile bir sürü k•Jnıaş 

nümune i müşterimi memnun etme
ye kMi gelecek .. lster istemez.. )fa. 
dam J.'ernanda gelince, seni Jl.o,·mak
Ja iyi etmiş, sana başka bir iş bul· 
dum. 

- Nerede? 
- Eğlenceli hir iş. bir gramofon 

müessesesinde .. imalat hakkında ma· 
liımat lazım .. Yann işe başhyacak

sın, ac~le .. hir adam göndeı miştim a. 
ma, muvaffak olamadı-

- Ben mu,·affak olabilir miyim? 
- Çok mah,·iyetkarsın, küçük - n-

zanım.-

Tnm bu arada kapı çalıııdı. Ktıtip 
haber verdi: 

- Sizi görmek istiyen iki miişteri 
'·ar .. Eski müşterilerinizden. salona 
aldım, bekliyorlar. 

- laimlerini IB:!''lemedu.ıı: JJ&i! 

hr. 

Adliyede: 

Şirin yan el endi 

Hekkındaki tahkikat. kendlal 
serbest olmıyarak, devam 

edecek 

Melek isminde bir hammm 
çocuğu düıürülmek suretile &I• 
dilğü, halbuki kalp sektesinden 
öldügüne dair rapor verildiji 
noktasından iki doktor bakkıa
da yapılan tahkikabn ilk safhua 
neticelenmit ve doktorlardan 
Şirinyan efendi hakkıdaki tala• 
kikatın, kendisi serbest olmaya• 
rak devamına luzum sıörOlmlif
tlir. Şirinyan efendi hakkındaki 
bu karar dün akıam infaz edU. 
miştir. 

"Yılmaz,, davası 
Ahmet Kadri ve Celll Nuri 
Beyler arasındaki davanın 

rUyetlne batlandı 
Meadut " Yılmaz ,, pzetesi 

imtiyaz sahibi Ahmet Kadri bey 
tarafından Tekirdat meb'uıu 
Celil Nuri bey aleyhine açılım 
beş bin liralık alacak davaaıDUl 
rü'yetinc dün ikinci hukukta 
başlanmıştır. Celll Nuri beyin 
yekiJleri, Kadri beyia b&ll t ..... 
hlltleri meYcut oldaj'u halele 
buı:lları yapmadığını, binaenaleyh 
bilmiikabele kendisinin de betbia 
lirayı vermediğini iddia etmiftir. 
Kadri beyin vekilleri tarafmdan 
da " Yılmazın " intiıar turetl 
hakkındaki vesikalarla mukaYe
leleri ve CelAl Nuri beyle Kad· 
ri bey arasında " Y tlmu " §İr
ketine dair cereyan eden muba
berata ait vesaik, mahkemeye 
Yerilmiıtir. Mahkeme bu Te•ikm 
tetkiki için 14 TqrinildİJ9 
bırakılmıştır. 
Adliye encUmenl dUn toplandı 

Bir kaç gün evvel, adli7e da· 
ireıinde yapılan mübqirlik imti· 
hanıoda kazananlar, mlbabll J.,. 
lere yerleıdiriJmektedir. Dlll 
adliye encllmeni, toplun•lf ft 
geç vakte kadar bu itle menal 
olmuştur. 

- Hayır .. Sizi görmek is&i.rtrlar. 
~ok aceleymiş... )ki J11ÖSyÖ ile bir ...., 
dam .. 

- Peki, onlan kabul edecıeğiıa.. Su 
Süzan. >an odaya git. Biter •ltmt1 
gelirim. Seninle bu yeni ı, haklaıuta 
muhakkak görlişmekliğim lAam .• 

Süzan eldiven-lerini ve boyun atkı. 
sınr alarak odadan çıktr. 

Oteden Piyer, And~ ve Sesil rir-
diler.. ' · 

llre\·an şaşırdı: 
- Sizi yarın akşam gelecek zann .. 

eliyordum. 
Piyer: 

- }~vet, dedi. fakat matmazel Kp
lomp. izi mümkün olduğa kadar ç~ 
buk görmek i tiyordu. 

Sesil polis hafiyesini tanıdık biri· 
si gibi alfıka ile seyrediyordu. Sanki 
onu bir yerde görmüştü ama. ner• 
de? Bir türlü haürlıyamıyordu. 

- Mösyö, dedi, matmuel Darfl1. 
geçen haf ta bana gelmiştL Onu Ar
jan tine gittiğini haber Yeıwf,.ı.k 
halbUki ben, bunun yanllf bir .. .,,. 
clia oldajwıa emi•iıa. 
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1 GIDilD Haberleri ı Klı~~:n~~~- 1 Greta Garbonun Hususi Hayatı J 
Beşinci hayvan sergisi dün 8~~ı!:!!~;.!~::rak İsveçli yıldız niçin 
muvaffakı•yetle açıldı Dünkü nusbamızdaki başına- çılgın değildir? 

Beıinci hayvan sergisi dün Dol-
mabahçedeki bassa ahırlarmda açıl
mlf, açılma merasiminde belediye 
muaYini Hlmit B., ziraat müdürü 
Ye davet edilen diğer bazı zevat 
hazır bulunmuşlardır. Merasim 
başlangıcında daytar müdürü 
Rasim B. •Öz söyleyerek, hayvan 
sergilerinden beklenen faidelerio 
göze çarpacak derecede arttı
ğım, memleketimizdeki ehli hay
van ırklarmın ve hayTan dölle 
rinin seneden seneye tekamül 
ettiğini bildirmiı ve gelenlere 
teşekkür etmiştir. Muavin Hamit 
B., baytar müdürünün sergilerin 
tanzim ve tertibinde, gasterdiği 
sayi takdirle karşılamiş, mütea 
kiben sergi gezilmiştir. 

Bu sene sergide 189 hayvan 
tethir olunmaktadır. Bu adet 
927 senesinde 200, 928 de 200, 
929 da 222, 930 da 194 idi. Bu 
seneki 189 hayvanın 95 ine 
mükAfat verilecektir. Don bir 
heyet, hayvanların derecelerini 
tayin Ye tefrik etmiştir. 

Hayvanatı F eresiye kısmında 
6 aygır, 35 kısarak, 47 tay, 7 
merkep ve ester vardır. 

Aygırlardan 1 birinci, 2 ikinci, 
2 üçüncn seçilmiştir. Haydar efen
dinin aygırı birincidir. Kendisine 
1 SO lira verilecektir. Kısraklar
dan 1 birinci, 2 ikinci, 6 üçllncli, 
10 dördilncll seçilmiıtir. 

Prenı Halim Sait beyin kı1rağı 
birincidir. 100 lira alacaktır. 

Taylardan 2 birinci, 2 ikinci, 
4 üçüncü, 1 O dördüncü ıeçilmiş
tir. Ülvi beyin ve Faik beyin 
tayları birinci gelmiştir. 80ner lira 
alacaklardır. 

Merkep ve eıterlerden 4 ikinci, 
2 üçüncü gelmiştir. Ali efendi
nin, Bekir beyin, Ali efendinin, 
Osman onbaıınm merkep ve es
terleri birinci gelmiştir. 25 ıer 
lira alacaklardır. 

Boğalardan 2 birinci, 2 ikinci 
S üçüncü, 5 dördüncü seçilmiş 

Halit beyin, Aziz efendinin bo
ğaJan birinci gelmiştir. Kendi
lerine 70 er lira verilecektir. 

ineklerden 2 birinci, 2 ikinci, 
5 Uçilncü, 6 dördüncü seçilmiştir. 
Aziz ve Mehmet efendilerin 
inekleri birinci olarak ıeçilmiştir. 
60 ar lira verilecektir. 

Koçlardan 2 birinci, 2 ikinci 
2 iiçüncti seçilmiştir. Aıiz ve Eyllp 
pehlivanlarının koçlan birinci gel
miştir. 40 ar lira alacaklardır. Ko
yunlardan 2 birinci, 2 ikinci, 2 
ilçilncli, 3 dördüncü seçilmiştir. 
Ali ağanın, Ali efendinin ko
yunları birinci gelmiıtir. 40 ar 
lira alacaklardır. 

Sergide derece alan hayvan 
sahiplerine yarın saat 14 te mü
klfatları verilecektir. 

~s~saa Rfli~id 
Muhtelit takım nasıl teşkil edilmelidir? 

Uç kuvvetli Yunan kulübünün be- kez muhacim mevkiinde oynamıyan 
raberce hazırladıktan Yunan muh- Zeki beyin gol çıkarma vaziyeti dart
teliti, bugünden itibaren şehrimizde mış olacaktır. Kemal Farukinin ye. 
sayılabilir. Çünkü Bulgar milli ta- rine Muzaffer alınması fırsatların 
krmile evvelki gün Sofyada bir maç yüzde yetmişinin heba olması netice· 
yapan ve bire karşı iki sayı ile yeni- sini verecektir. Böyle mUhlm maç
len Yunan milli takımından altı o- larda en ufak fırsatın kaçırılmasına 
yu~cu şehrimizde maç yapacak muh- nza gösterecek kimse yoktur. 
tehtte Yer almak Ur.ere bu sabah Sof-
yadan şehriınfze gelmiş bulunacak- Maçlar hakkında tebllG 
)ardır. Diğer oyuncularlR. bera· Yu!lan maçlarını tertip heyetin-
ber mühim nıiktarda Yunanlı den gönderilen tebliğe göre cuma ma
seyirci kafllesl de yann şehrimize çı saat üçte paULl' maçı üç :ıuc;ukta 
gelecektir. başlıyacaktır. Gişeler m~ günleri 

Yunanlılann daha altı ay evvel- 12 den itibaren açıktır. Kapılar 15 
den takarrür eden bu madar için te kapanacaktır. Fiatlar balkon :JOO, 
mümkün olduğu kadar hazıriıklr gel- 500 tribün sivillere 200 zabitana. ve 
dikleri muhakkaktır. Bu takıma kar· talebe ile, taahhütleri tesviye etmiş 
şı maç yapacak olan Galatasaray _ klilp mensuplarına 100 duhuliye sl
Fener oyuncularının da muhtelif se- V'iiiere 100 ordu mensuplarile talebe 
yahatler ve Balkaniyat dolayısile ve klüp mensuplanna 50 kuruştur. 
pe1c hazırlıksız olmadıklanna bakı- ~;=:===========;
lrrsa cuma ve pazar günleri yapıla. ı Kua Haberler 
cak iki maçın çok hararetli olacatına 
şüphe edilemez. cumhuriyet bayramı gecesi 

Bu maçlarda alacağımız netice- balo - Istınbul Türk ocağı tara· 
nin lehimizde olmaması için ortada fından Cümhuriyet bayramı gecesi her 
kuvvetli bir sebep olmadığını derhal sene verilmesi mutat balonun bu sene 
i11aret etmekle beraber bu işte evvell H. F. Beyazıt kazası tarafından aynı bina
oynıyacak takımin ve bu takımın te§- da verilmesi kararlaştmlmıştır. 
kili tarzının en milhim rolü oynı- Terkoaun yeni teidlflerl -

Terkos şirketi müdürü M Kastelno ter· 
yacağını da unutmamak lazımdır. kos tesisatının l3eltdiyeye devri karan 

Galatasaray - Fenerbahçe muh- verl!dikten sonra hükOmetlmize yeni bazı 
telitl nasıl teşkil edilmelidir? mz teklıflerde bulunmuştur. Şirket, tesisat 
gördüklerimize ve mevcut oyuncu belediyeye devredildikten sonra yeni şart
kadrosile takımın yalnız Galatasaray !arla ve yeni bir mukavele ile tekrar 
- Fener oyuncularından terekküp şirkete verilmesini istemekte ve terkos 
etmesi esasına göre cuma gUnU oy- gölünden başka Kırkçeşme ve Halkalı 
nıyacak ilk muhtelit için şu tf-Ttibi 5ulınndan da istifade ve şehrin su ihtiya· 
teklif ediyoruz: cını tamamile tatmin edeceğtni söyle· 

mektedfr. 
Kalede: Avni, müdafaada Vahi, MUbeccel Namık Hanımın 

Burhan evinde - iki gün evvel tuhaf kılıklı 
Hafta: Cevat, Nihat, l\litat (NI- bir kadın 1930 güzellik birincisi Mübec

hat bey oynıyamıyacak vv.iyette fse cet Namık R ın evine gelerek garip bir 
(Onat, Mitat, Reşat) hücum hattın- iddiada bulunmuştur. Meczup olduğu 
da Niyaz, Kemal Farukt, Zeki. Fik· anlaşılan bu kadın kenisinin Ermeni, 
ret, Rebll. l\liibeccel R ın da annesi olduğunu 6Öy· 

Bu vaziyette hU.cum hattının sağ Jemlf, .. ille kızımı isterim" diye bağır-
mıya başlamıstır. Ev ballı::ı bu vaıiyet 

ft sol taarfı da atılagn ve fırsat ka· kartısında polise milrecaat etmitler, kadın 
çrrmıyan oyunculardan t.erekkp et.. oradan uzaklatnnlJDlf ve bir daha gö· 
... halaacak ve bu vazQ'et mer· züiıaıcmiftir. 

kalede Kıbrıs hadiseleri tetkik 
edilirken Adada mevcut olan Yazan : Rilla P. Palmborl 

-6-
yetmiı bin müslümanın on beş 
bininin Rumlar tarafından Yuna- İkinci aydan sonra Gustav; Gar- "Yediyi çeyrek geçeye doğru il" 

bonun, daha ucuza maletnıe tanını vuza yıkanmıya gider ve gide~ .. 
nistana iltihak lehinde yapılan tercih etti. Lakin Garbo, gene itiraz kahve altısını ısmarlardı. Sabahlar' 
nümayişlere iştirak ettikleri hak- ediyordu. Ve bundan anlaşılıyordu daima kuvvetli ,.e iştahla yerdi. 
kındaki ajans haberi mevzuu- ki; Garbo bir evin ne ile idare eaile- "En sevdiği kahve altı; poriak'1 
bahsedilmiş ve bu hadise doğ- bileceğini bilmiyordu. şerbeti üzüm, küçük bir biftek pat" 
ru iıe mutlaka bir sebep ve "Anlaşıldı ki, biz, ne yapsak Gar- çası, kızartılmış patates, bir Yl!llllat" 
manası bulunmak lazım gele- boyu memnun edemiyecektik. Ht-rke- ta, pasta ve kahve idi. Haftada tJI 
cegıne işaret olunmuıtu. Dün sin bildiği bir hakikati inl\ıir ediyor- a.,ağı üç defa bu şekli tercih ~erdf. 
matbaamıza bilhassa bu mese- du. Ay sonu gelince bir komedyadır Sair sabahları; meyva, jambon .; 

başlardı. yumurta, ve kahveyle gc~iştiıiyot' 
leyi tashih için gelen Kıbrıslı- "Birkaç gün sonra evin hesabı ta- du.,, 
lardan mürekkep bir heyet ev- mamen bize terkedilmişti. Garbo, ha- Sofra hizmetçiliğini de aşağı fO' 
veli gazeteDJİzin bu mesele ile na ıo ingiliz lirası verdi. Ve bir de karı Gustav yapıyordu. 
meşgul olarak Türklerin hissi- küçük defter. Bu para ile öteheri 'Kahve altısını pembe bir çin~' 
yatı hakkmda beyanı mutalea alınacakmış. Her aldığını ~Y için, tepsi içerisinde yatak odasına göt• 
etmiş olmasından dolayı tetek- bir de makbuz edinect>ktim. YekOn, rürdüm. Bunu Holivutta beraber bit 
kür edildikten sonra aşağıdaki alım tarihile deftere geçecek ''e mak- dükfmdan almıştık. 
beyanatta bulunmuşlardır: buzu ayni sahifenin ken,mna iğne- " Tep.side işlemeli peçeteler bO' 
"- Adanın üçyüz ellibinden lenecekti. Küçük, siyah b:.r defterdi tunmazdı. Onun, için en sadesi -

ibaret olan seknesinin filvaki bll· iyisiydi. Emil Yanings'in ailesile bl' 
yetmiş bini mütecavizi Müslü- "Ayın otuzuncu günü, Garbo bun- raber Avrupaya dönerken kendislof 
man isede bu miktar müslüman- 1 ların hepsini hesaplar, iptal ede!' ve verdiği bir takım tabağ_ı kulla~ıy~~ 
fardan onbef bini Rumlarla be· makbuzları yerinden koparırd:. Fa· du. Bunlar kırmızı, mavı, sa:ı çıçl!'IW 

kat inanmazsınız. Bir pul bile artmı- agwır rı·n · şeylerdı' Bı't edı'~ 
raber isyana iştirak ve Adanın yordu. Greta Garbo için. hesabını .... ·_..•_ı. -1 

---·· __ -;_.m __ , 
Yunanistana ilhakı taraftarlağı bilmez diyorlar. Aman ki:mStı duyma- ,. 
Yapmı• degw ildir. Ajansın bu bu- , Albert Prejean 

Y sın.,, 

sustaki tebligatında zafı telif "Garbo birçok kendisine lazım o· 
vardır. Onbeş bin rakkamı umum lan şeyleri de Gustava vediı'.ti 10 in-
asilerin miktarmı gösterir. Yok- gilizle alırdı. ilaçtan, mecmualardan 
sa müslümanlardan onbeş bininin tutunuz da ayap kabı ve pijamaya 

b •f d E kadar hep bu para ile temin olunu-ilti akmı ı a e etmez. sasen 
K b T ki · d · d' yordu. Hizmetçiler, Garbonun haya-

l rıs ür erı aıma ken ı 
menfaatleri bükQmeti mahalliyenin tında çılgmlrk ve mübalağ-ı namına 
noktai nazarı ile telif etmekte bir şey sezilemiyeceğini anlamışlar· 

dı. Kız; bir şeye ehemmiyet vermi-
bulmaktadır. yordu. 

BASBIN 
fllmlnde 

Annabella'ya 
"Eğer birbirimizi tanımasaydık,, 

"Aşkımız meydana gelmiyecekti,. 

ıarkısını taganni ediyor. 
Senelerdenberi hemıerileri olan "Yalnızken (ki çok defa. ylanrzdr) 

Rumların Yunanistana iltihakları yemeğini nerede bulunuyorsa orada Darülbedayi Temailleri 
lehindeki arıu ve nümayiılerine y~rd~: Bahçedeyse, bah~eye götü: Bugün akşam saat fSJ'IHBUL ır11:nlffJf 
katiyen muhalefet etmektedirler. rurduk. Yatak odasında ısc, yemeği 21 30 da H LWılf 
Bu vaka dahi gene Rumların oraya giderdi. Hava soğuk olduğu 

11n ' I 
~" tm~~m 
l ıııı 1 

ıtih k h kk d ki zamanlar.; masasnu,_oc:;ıııu kW:?•şına BmU33DZ or-
Yunanistana i a a ın a 
arıularına sakinane bir surette çekiyorduk. Ye her şey orada hazır· 

k k lanırdL 
protesto edere endilerinin "Sabah kahve altısını yatağına gö-
katiyen bu fikirde olmadıklarını türürdük. Yemekleri için zaman ta-

Piyes 3 perde 
Ayı - komedi-1 

perde 
Yazan: 

1 

hükfımeti mahalliyeye kendi ihti- yin edilmemişti. Bir program tan· 
1 'l bı'ld" · l d Gerolomo Rovetto yar arı ı e resmen ırmış er ir. zim edilebilirse, ancak çsılışmasına 

Tercüme eden: 
1 

'"'fi fi 
Kıbrasta vazıyet göre olacaktL Stüdyoda dokuzda. bu-

Lefkoşe, 25, (A.A.)- Kolom- lunması 13.zımdı; sabahleyin yedide Bedrettin 
bo kruvazörli bu sabah Fama• kaldırılmasını tenbih ederdi. Fakat Talebe gecesi 
gustaya gelmiş ve bir müfreze bir gün derhal kalktığını görmedim. Yakında Kalbin Sesi 
bahriye askeri karaya çıkarmıı- y A R ı N A K Ş A M 

br. Dün Larnaka Ye Lefkoşede ,.. - . - eases Emriniz 
yeniden bir takım gargaıalık- r 
lar olmuştur. 

Larnakada Londan krovaz~rü 
efradından bir oıüfreze polisin 
de yardımile nODJayişçileri da
ğıtmııtır. Nümayişçiler bahriye
liler ile polislerin (lzerine tüfek 
ateşi açmıılardır. İngiliz bahri
yelileri mukabeled~ bulunmuş
lardır. Nüfusça ıayıat yoktur. 

Muazzam ve muhteşem ope,.tlnln 
LILIAN HARVEY KATE YON NAGY 

ve 
HENRY GAR AT 
tarafından temsll edllen 

(Princesse a vos ordres) 
Fransızca kopyesl 

MELEK 

ve 
WILLY FRITCH 
tarafından temsll edllen 

(lhre Hohelt Befehlt) 
Almanca kopyesl 

Elhamra 
M ı 

sinemasında sinemasında 

ançuri mese esi görUp dinlemek için yerlerlnlzl temin ediniz. 

H b Illveten: Sesli varyeteler l llAveten: UF A'nm 'Çiçeklerin zekAved. 
eyecanlJ İr ve Paramunt Jurnal Fransızca sözlü ilmt film ile 

S fh • d • halihazır havadisleri Paramunt Jurnal a aya gır J Bu film pek yakında Ankara'da "KIUp,, sinemasında gi:lstcrilecektfr. ,ııııj 
-Baş makalcmizden mabaat- ..._ bir "UFA,, operetldlr. ::;::..-

şerait dairesinde vuku bulmuştur. cesinde verilmiş olan kann reddet- Onun için Amerika ile bera:ıer er 
Hatta ilave edelim ki Cemi7eti mekte ısrar ederse Cemiydi Akvam miyeti Akvama dahil olan biltii• 

Akvam meclisi Mançuri meselesi hak· meclisi ne yapacak? devletler verilmiş olan kararın 111u'* 
kında kararını verip Çin murahhasları Cemiyeti Akvam meclisinin en laka müspet bir netice vermesine ~·· 
bu karan kabul ettikten ~oııra .Ta- mühim bir rüknü olan Japonya mec- lışacaklardır. Netekim son geleıt 
pon murahhasları mukabil bir proje lisin mukarreratını hiçe ~yarsa bu telgraflara göre Cemiyeti A~"': 
teklif etmişler, fakat bu proje 1\fan- müessesenin bir sebep ve manası ka- meclisi kararını verirken bu cıhe 
çurinin Japon askerleri tarafından lır mı? Artık Cemiyeti Akvamın di- nazan dikkate almış, Japonya ve~ 
tahliyesi ve bu tahliyenin şe- ğer devletler ve milletler üzerinde len karara 16 teşrinisaniye kadll 
raiti noktasından hiç bir sara· her hangi bir şekilde 3Öz ve nüfuz itaat ederek Mançuriyi taltliye et?'~ 
hati ihtiva etmediği için Cemi- sahibi olmasına imkan bulunur mu? diği takdirde Cemiyeti Akvam nıi!' 
yeti Akvam meclisi tarafından Şayanı dikkat olan cihet şudur ki kının 15 beşinci maddesine tedikS:. 
kabul edilmemiş, verilen kararda bu defa Cemiyeti akvam meclisinin hakkında boykotaj muamelesinin ı-t· 
ısrar olunmuştur. Bunun üzerine Mançuri meı;;elesi hakkında verdiği biki cihetine gidilecektir. Fakat d 
Japon murahhasları da m~lısin ka· karara Amerika murahhas~an da iş- ğer cihetten Tokyodan gelen habe1' 
ranna karşı muanz olmuştur. Bina- tirak etmiştir. Tabii bu harnrın tas- terde Japonyanın bütün dünya i(af" 
enaleyh Japonya Cemiyeti Akvam dik edilip edilmemesinde Amerika şısında yalnız kalmış olsa bile C::, 
meclisinin Mançuri meselesi hakkın· devlet ve milletinin de bir mes'uliyti tarafından talepleri kabul ed 

B •t'b 1 C · 11.• • • tahl' et-dald salahiyetini filen kabul ettikten vardır. u ı ı ar a miyeti Akvamın medıkçe mançurıyı ıye . ,, 
sonra verdiği kararı kendi mak~at ve Çin - Mançuri meselesine müdahale memekte ısrar edeceği ve ır 
arzusuna muvafık görmediği için noktasından maruz kalacağı muvaf- ederse Cemiyeti Akvamdan da ~ 
reddetmiş bir vaziyette bulunuyor. fakıyetsizlik bütün Cemiyeti Akvama kileceği bildirilmektedir. Ru itibar~ 

Şimdi ne olacak? Japonya kendi dahil devletlerle beraber şimdiye ka- Çin - Japon ihtilafı fevkal!\de "'., 
murahhaslannın başından ı:ıonuna dar bu müesseseden uzakta kalmış o- him bir safhaya girmiş bulunntll 
kadar iştirak ettiği müzakerat neti- lan Amerika.va da ~ olacaktu. ~ .Jti,lu.& ~ 
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ingilterede en mühim gün:l c.~~:~!~.~;:~;~·:.~~~:~ IHover-La ~al müzakereleri 
. ı·habat başlıyor c:~~~~riyet bayramı merasimi .hakkında akım kaldı JD J goruşulmek ve lbım gelen tertıbat alın-

mak üzere bilhassa siyah ve koyu renkte 
elbiseleri olan arkadaşlanmızın 27 ve 28 
salı ve çarşamba günleri behemeha~ Ce
miyet merkezine gelmeleri ehemmıyetle 

Kadın müntehiplere ikişer metelik 
mukabilinde verilen ziyafet! 

Bap bıgiltere devletinin ba
yat ve 1atikbali nokta:nndan mll
laim bir denenin baılangıcıdır. 
Çlakl imparatorluğun maruz 
kaldıiJ mGtkillt basebile yeni· 
dea llzum g6r01en meclisi meb
UAD inttbabab bugOn yapıla

caktır. 
Sandan enelki intihabatta 

İJllİ)tere mubafazaklrları ile li
beralleri, sonra amele fırkası ta
raftarlan ayn ayn çal.ıryorlar
dL 

Bu dafaki intihabatta muha
fauklrlar, liberaller ile amele 
fırkHınm bir kıamı birleşmiş, 
milli huk6mete muhalefet eden 
soeyaliat ameleye kal'fı hepsi 
birden muhalif bir Taziyet almıt
br. 

Milli hDklmete mllzaheret e
den fırkalar aralannda mUıte
rek bir hattı hareket takip et
mek Dzere itilaf ctmit oldukla
rından en aıağı 41 O dairei inti
habiyede - ingiltere avam kama
ram 615 mcb'ustan terekkDp 
eder- tek namzet g6sterilmiftir. 
Bu tarza hareketin neticesi ola· 
rak karfılannda rakip namzet 
olmadığı için 65 namzet rey 
toplamata hacet kalmaksızın 
meb'u olmUflur ki bunlann elli 
59 u hlk6met fırkaama Ye yal
nız 6 • aosyalist amele fırkası
•• m-.Uptar. 

Bu Yaziyete nazaran mOttehit 
muhafazıklr· liberal· milli ame
farkalarmm ıoıyaliıt amele fır
lCuma '1iarp IDJlk hlr ufew 
ila·a edeceti timdiden anlqal
IDaktaclır. 

Bununla beraber ud netice
nin ne olacafı bugOnkD intiba
battan ıonra taayylln edecektir. 
Ba netice İngiltere hDkümetinin 
mu.takbel battı hareketi hakkın
da bir fikir Yereceği için her 
tarafta merak ile beklenmekte
dir. 

icıpterede bu dafaki intiha
bat bllyllk hararet Ye heyecan 
buaule getirmiıtir. Bilbaua ka-

• clınlarm intihabata iftiraki baae
bile ba hararet ye heyecan art
llllfbr. Bundan dolayı bD} Ok 
l.ondra sueteleri Fran11z baı•e
kili M. la•alın Amerika ıeya• 
lıati •e Çin-Japon ihtillfı gibi 
meseleleri ldeta ikinci pllna 
atlDlflardır. Gene bundan dola· 

yı Mis Diane Chamberlain gibi 
en yllksek inğiliz tabaknsına 
menaup kızlar so:tak duvarları
na kendi ellerile ilin kağıtları 

yapııtırmak gibi suretler ile in· 
tibabat mücadelesine iştirak et-
mitlerdir. 

intihabatın aldığı heyecanlı 
fekli hakkında bir fikir vermek 
için şunu da kaydetmek IAzım· 
dır: ingılterede intihabat makam· 
ları namzetlerin müntehiplerden 
rey toplamak İçin alhn veya gü
mllı olarak, yahut diğer bir ıe
kilde hediye vermesini menet
miıtir. Gene ayni sebepten do· 
layı namzetlerin müntehiplere 
ziyafet vermesi memnudur. Bu· 
nunla beraber son intihabat 
mUcadeleai esnasında meb'us 
namzetlerinden biri kadın mCn· 
tebiplere bir ziyafet vermiı, yal· 
nız namzet memnuiyet usulüne 
muhalefet etmemiş olmamak, 
yani zevahiri kurtarmak için 
ziyafet verılen yere girenlerden 
ikişer metelik almııtır! 

En çok ehemmiyet verllen 
nokta 

Londra, 25 (A.A) - intihabat 
tarihi yaklaıhkça intihabat mil· 
nakaıalanmn tonu yllkaelmekte
dir. Don aaylenmiı olan nutuklarla 
nqredilen beyannamelerin bil-
haua nakit meselelerine müteal
lik bulunduğu dikkate şayandır. 
ihtimal bu temaylll, Fransa ile 
Amerikanın banka maamelele
rinde daha vasi mikyasta teşriki 
mesai etmek için esas itibarile 
itilif etmiı olduklarına dair ola· 
rak Vaılrırtond'an plen haber
lere bigAne değildir. 

M. BaldTin, GlaiagnoTda söy
lemit olduğu bir mektupta: "A
mele fırkası programını benim· 
seneniz "Lira,,nız "Penı,, e ta· 
baYvill edecektir. Ya elleri aer
beıt olanlan ve yahut Kızıl elli
leri intihap etmek icap eder.,, 
Demiıtir. 

M. Snovden, matbuata ıönder
mİf olduiu bir mehtupta amele 
fırkasının iktidar meYküne ge!
meıinin baricin itimadını izale 
edeceğini teyit etmektedir. 

Sir Hilton Young, Lincolnıh· 
ierde klin Alfordda bir nutuk 
irat ederek İngiliz lira11nm mem
leket dahilinde değil ecnebi 
memleketlerde kıymetten dütmüt 
olduğunu ıllylemiıtır. 

Muhalifler tarafından, pıara 

Tefrik• 
No. ı 43 üizll Kuvvetler iciıde 1 

TercUmı 
eden: 
Dolan 
Yıldız 

Salonda hazır bulunan zabitan bu 
h118118t& karar vereceklerdir. Şu gör
düiüıfliz fotoğrafinin maznunun res
mi olup ol:ma.dıfını bana bildiriniz. 

Zabitler resmi inceden inceye tef.. 
kike bqladılar. AH divanıharp reisi 
~ azalan da benim Jorj Lobko olma· 
7ftl Mab Vild olduğuma kanaat ge
t:lrnüt olmalılar ki onlar dil verecek
leri karan şu""inln zabitana yaptığı 
teldlf ile neticelendirmek istiyorlar-

h 
Salonda 106 zabit mevcuttu. 106 

l'eJ' (net!) diye tasdik etmişti.. 
Dhaıuharp heyeti gÖ'ı işaretıle ay

m fBdrcle olduklannı biribirlerine 
WlcUnlDer. Ret. ayağa kalktı : 

_ Rm ~n namına! maznun Mak.s 
:VUclln lnı1'f1111& dizilmek suretile kla
mma karar verildi! 

R.- dddLyetle bir mflddet yilztt· 
.. t.ktl. Sonra bqka bir anum olup 

elaadıllm •rdu. 
- R8Jlr. Yalın sise blzsat... 
.... , dalla M6rmedu. reis eli-

le işaret etti. 
UZUN BiR GECE 

Binlerce insan divanıharp civarın· 
ki sokakları doldurmuştu. Bu müte
c.ssis kalabalık, maznun casus için 
mahkemenin vereceği kararı öğrenme 
ğe gelmişlerdi. Bazı Rus z:ı.bitanr ha
pishaneye kadar ailelerini de birlik
te getirmişlerdi. idam kararı veril
dikten sonra ben ikinci bir tarzda, 
seyirciler için enteresan bir şahıs ol
mu~um. 

Höcrenin kapısı üzerime kilitlen
di. Açltktan susuzluktan ve son gü. 
nün vekayiinden bitmiştim. Baygın 
bir halde olduğum yere yıkıldım 
kaldrm. 

Şuşkinln hayalini görmeye başla
mıştım. Onun sesi bir çekiç darbesı 
gibi kulaklanmda çınlar gibi oluyor
du. Gene firar etmtyi düşünüyordum. 
Belki yiizttncU defa tahta sıra üzeri· 
ne çıkarak dovarlann her noktasını 
yoldadrın. Her hangi bf r taşı yerin
den 0111atnu;va (&ltplYordu.ıo. Hepsi 

rica olunur. 
§ Türk Tıp cemiyetinden: Beyoğlunda 

Saka çıkmazında hususl dairesinde top· 
Janmakta olan Türk Tıp cemiyeti 27 · I O· 
931 salı günü saat on sekiz buçukta 
mutat celsesini yapacağından arzu eden 
etibbanın teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Appendicice teşhisinde Röntgenin 

mevklL 
~ - Hyst~rectonııe p~rin~a~e... . 
§ C 1 f. F. Hobvar ocak nyasetınden : 

Oc
0

ağtmız azasından şerbeıçi Ahmet EL 
nin oğlu öldü. 9 !iO da arkadaşların bu
lunması mercudur 

irtihal 
Eski vüzeradan merhum Şevket 

P~-ınrn kerimesi esba.k nıasarifatı 
umumiyei askeriye nazırı müşir mer· 
hum Sadettin Pasanın refikası ''e 
Fahriye hanım, Dr. Orhan Sadettin 
ve Mahmut Afif beylerin validesi Jla. 
tice Refia hanımefendi dün sabah fr. 
tihali darıbeka eylemiştir. Cenazesi 
bugün Boyacıköyündeki yalısından 
kaldırılarak Emirgan camiinde öğle 
namazı kılındıktan sonra Emirgan 
koruluğundaki medfeni mahsusuna 
defnedilecektir. 

kıymetinin düımesinden mütev.el
lit mesuliyetin bankalar alemme 
mensup yüksek şahsiyetlere at
fedilmekte devam olunmaktadır. 

Heyeti umumiyesi itibarile, sol 
cenaba mensup milli birlik nam· 
zetlerinin muzafferiyet kazana· 
cağı ve bunların ibraz edecekleri 
ekseriyet reyinin 100 kadar ola
cağı tahmin edilmekte, sağ cenah 
ise bunun 200 kadar olacağını 
söylemektedir. 

Milli birliğin muvaffakıyetibe 
gittiğide daha ziyade ihtimal ve
rilmektedir, fakat kabine gilmrük 
meselesi hakk1nda bir noktayı 
iltizam etmeye karar verdiği 
zaman şimdiki küktmet taraftar· 
!arının aaflannda esaslı fikir ih
tillflan zuhur edeceği derpit 
olunmaktadır. 

M. Lloyd George, matbuata 
göndermiş olduğu açık bir mek· 
tupta mevzu olarak ingiJiz dövi· 
zinin mukadderatını intihap et· 
mittir. Mumaileyh, eski amele 
kabinesini İngiliz lirasının ıuku· 
tunda amil olmuf olduğu suretin· 
deki ithama kartı müdafaa et· 
melde Ye ç&nkll hadisenin milli 
kabine memleketin mukaddera· 
tını eline aldığı zaman vuku 
bulmuı olduğunu beyan etmek• 
tedir. 

intihabat dairelerinde mücade
le, sükün içinde olmakla beraber 
şiddetlidir. ilk safta gelen zevatın 
nerelerde namzetltklerini koya· 
cakları meaelesi ciddi mllnaka· 
talara baiı olmakta ve M. Mak 
donaldın Seabamda, M. Hender-
sonun da Burnlede intihap edi
leceklerinden emin olmadıklara 
söylenmektedir. 

: 
beyhude .. Tavana yakın pencerenin 
demirlerini de tecrübe ettim. Hiçbir 
taraftan ümidim kalmadı. Haşka bir 
yol arıyordum. Kapıdaki nöbetçiyi 
içeri alsam da gırtlağına yapışsam? .. 
Sonra? .. Onun elbisesini sırtıma tak· 
8~.m? .... Sonra. . ., Gayn tabii şeyler mi 
duşünuyorum. Bu esnada kapı açıl
dı, bir asker elindeki bakraçla ye· 
mek getirmişti. 

(Kuşas) .. yemek! .. Yemeğe dokun
mak aklımdan geçmiyordu. Ben yarı 
uykuda idim. Asker elindeki geni~ 
ağaç kaşığı çorbasile ağzııma daya
mıştı. 

- Yemeye başlasana, aç değil mi
sin? Kaşanın lezreti çok iyidir! Ye, 
ye,,.. Diğer bir kaşık ile de kendisi 
çorbaya başladı. 

Ben: "Su su!,, diye feryat ediyo!'· 
dum. Asker su da getirmişti. lçtiğim 
yudumlar beni cana getirmişti. Çorba 
ya da gözilmü dikmiştim. 

Bu rus askeri karşısındaki zabite 
hUrmette kusur etmemek için. tahta 
kaşığı flersinden gerisinden yaladı, 

kaşık temizlenmişti, pantolonuna da 
silerek kuruttuktan sonra kaşığı ba
na Terdi: 

- Simdi 7emeye ba&la !- dedi. AIJ-

Vaşington milU\katından yalnız 
neticeler alınabiliyor 

siyasi 

Vaıington, (A.A.) --: . H~v~s 
ajansının hususi muhabırı bıldı
riyor: 

Amerikan siyasi mehafilinde 
hüktim süren umumi fikir ve ka
naat Hoover -Laval müllkatların· 
dan ancak iktisadi mahiyette 
neticeler beklenHeceği merke
zindedir. Çünkü M. Hoover, 
Fransanın teılihatını yeniden 
tahdit için şart koştuğu Fransız 
emniyet ve sellmetini kuvvet· 
lendirmeğe matuf herhangi bir 
tedbire iştirak etmesini Amari· 
kaya teklif edilecek bir vaziyette 
bulunmaktadır. 

M. Borahnın mevcut muahe
delerin yeniden tetkiki hususunda 
israr göstermesi Avusturya ve 
Almanyada milliyetçilerinyaptık-

ları mücadeleleri şiddetlendir
mekten ve küçük itilaf hlikfı· 
metlerini endiıeye düşürmekten 
hali kalmıyacaktır. 

Bu akşam M. Stimson tara
fından verilecek ziyafette M. 
Laval M. Borab · ile karşılaşacak 
olursa M. Borahın bu gibi ta
savvurlarının Ayrupada milliyet· 
çilik ihtiraslarını şiddetlendirmek 
ve tahdidi tealihatı geciktirmek
ten baıka bir netice hasıl ede
miyeceğini mumaileyh ispat im
kanını elde etmiş olacaktır. 

Laval • Borah mUllkall 
Nev - Y ork, 25 ( A.A ) - M. 

Laval ile M. Borah dün akşam 
M. Stimsonun evinde siyasi me
selelere dair yaptıkları mDlikatta 
anlatmaya muvaffak olamamış
lardır. M. Borahın beyanatına 
göre M. Laval ile keadi9İaia 
DOKtai nazarİan bu mOı&tia D 

nihayetinde evvelce olduğundan 
daha fazla bir birbirine yaklaı-
mıı değildir. 

M. Lava) akşam üzeri Fransız 
aefaretinde kendisini görmesini 
M Borahdan rica etmiştir. Bu
n~nla beraber tahdidi teslihat 
emniyet misakı, harp ve tamirat 
borçlarının derhal yenide tetkiki 
gibi bayati mes~leler bakkınd.a 
Fransa ile Amerıka arasında bır 
an'aşma vücude geleceği hiç 
ümit edilmemektedir. 
M Boreh'ın fikrine M. Hoo· 

• ver de ı,tırak &diyor 
New· York (A.A.)- Baltimore 

Sun gazetesinin doi malimat 
almakla tanınmıt W aahington 
muhabirinin verdiii bir habere 
göre M. Borah'ın Versay mu
ahedesi, emniyet ve tahdidi tes
libat meseleleri hakkındaki nok-

ker çimento üzerinde bağdaş kurmuş 
oturuyor, bir taraftan başını sağa so
la sallıyarak benim yemek yeyişime 
hayret ediyordu. Yann için korkup 
korkmadığımı bilmek istiyordu. Ken· 
disine göğsümü gösterdim ben
de mahn· ve korkudan eser olma
dıfmı anlatmak istiyordum. Üzeri· 
me fenalık geliyordu, firar fikrini u
nutmamıştım, üzerime çöken yor· 
gunluğa galebe etmek istiyordum. Ne 
mümkün .. Mukavemet edecek kuvve
tim kalmamıştı. 

Civarda, herhangi bir yerde saat 
kulesinin çaldığım işittim. Hapisha· 
ne bahçesindeki büyük fenerin dar 
bir ziya huZJMSi pencereden içeri gf. 
riyor, bir kısım duvan, biraz da ta
vanı aydınlatıyordu. Yan gece ol
muştu, saat yanını çaldı. Kapının ar. 
kasından dışarsını dinliyordum. Ha
fif bir horultu; nöbetçi uyuyordu. 
Kapınm ortasında bir yenıek deliği 
vardı. Bu deliğin kapağını gürültü
süzce yana ittim. Kolumu ta dirse
ğime kadar delikten dışan ı;1kartarak 
ön taraftaki sürgüyü çektim. Kapı 
açılmıştı. Gürültüsüzce kapıyı hafif. 
çe geri ~tfm. Nöbetçi çömelmiş, sf
IAh dizlerinin arasında, D)'llYor. 

tai nazarına M. Hoover'in de 
büyük bir mkiyasta ııtirak etti· 
ği zannını uyandıracak ciddi 
sebepler mevcuttur. 

iki gün evvel M. Hoover ile 
M. Borah akşam yemeğini bir-
likte yemiıler ve M. Laval i!e 
yapılacak mükalemelerde tetkık 
ve müzakere olunacak menu• 
lar hakkında iki saat görüşmlit· 
lerdir. 
M. Hooverln Fransız ve Ame
rikan gazetecllerlna beyanatı 

Vaşington, 25 ( A.A ) - M. 
Hoover bir arada toplanmıt ola!1 
Fransız ve Amerikan gazetecı· 

lerine hitaben okı.1duğu bir be· 
yannamede M. Lavalin Amer~kayı 
ziyaretinden mem~u~ o~dugunu 
kaydetmiş ve demıştır kı: 

" Bu ziyaretin gelecek zaman· 
lar için birçok fayda)~ . neticeler 
basıl edeceğinden emmım, Fran• 
sız başvekili ile yaphğım müki: 
lemelerin milletler arasındakı 
münasebetlerde ve . iktisadiyat 
aleminde emniyet ve itimadı 
arttırmak için el birliğile çalış• 
mağa mcsait zeminler aramak 
maksadına matuf olduğunu tek· 
rara lüzum görmem. M. La•al 
ile mülakatımda bütün dünyanın, 
kıymetlerin •e esham •e tabvi· 
litın adeta donmuş gibi hareket
sizliğe uğramasından çok daha 
ziyade emniyet ve itimat eksik• 
liklerinden ıztırap çekmekie ol· 
duğunu söyledim. 

Lehlstanda heyecan 
Varşova 25, (A.A.) - Leh ıi· 

yasi mahafili, bilaistiına M. Ba-
rohun beyanatındap son derece 
heyecana dtişcıüılerclir. MiUJ 
mokrat meb 'uslardan olup sai 
cenah muhalefet fırkası Jiderle
rinden bulunan ve 'fırkasını ha• 
riclye encümeninde tema~ et· 
mekte olan profesör ve gazeteci 
M. Straki bu münasebetle Ha
vas ojansı muhabirine fU beya· 
natta bulunmuştur: 

M. Laval, Amerikaya Fransa 
için bir takım atıfetler talep et• 
mek için gitmemiıtir; bilakis, 
Almanyayı ve bazı alacaklı dev
lerleri tutmak için buglln Fran· 
sanın yardımına ihtiyaç vardır. 
Bu Taziyet dahilinde, bir takım 
ıaatları Ancak Fransanın ileri 
aürebileceği vazıban meydanda· 
dar ve M. Borahın Versailles 
muahedenamesinin yeniden tet• 
kikini ve Almanyaya paradan 
başka bir de Lehistan koridO: 
runda verilmesini talep etmesı 
hayrete ıayandır. 

Çizmelerim elimde, az tenvir olun· 
muş koridorda ilerlemeye başladım. 
Bahçeye açılan kapıya gelmiştlm. Ka
palı olan bu kapının anahtarı, içerden 
kapınm üzerine bırakılmıştı. 

Çıt çrkarmadan bahçeye çıkmış
tım. Çizmeleri süratle ayağıma tak
tım. Mutfak arabasının üzerinden 
bahçe duvarına tırmandım. Etrafı gö
zetledikten sonra, aşağı sıçradım. 
Karşıda bir orman göztiküyordu. 1..A
kin oraya v!isıl olmak için hayll 
müddet açık araziden ~çmek icap 
ediyordu. 

Bahçe duvarını takiple köşeye- ka· 
dar ilerledim. Köşeden ileri başımr 
uzattığım zaman, vücudümün bütün 
azasına nüfuz eden bir korkuytl tu
tuldum. Tüfeklerine süngfi takmış ye
di askerin bana doğru gelmekte ol· 
duklannı gördüm. Birisi önden ko
şarak geliyordu. Galiba beni gömıUf' 
lerdi. Aksi istikamete kaçmıya bq
ladım. Nereye kaçıyordum?. B1l 
mehtaplı gecede nereye saklanabııtr
dim? Gerisin geriye, avdete karar ver 
miştim. Yakın bir köşet!en esir Avm
turya askerlerinin sesleri l'ellyo~~ 
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Balkan konferansı son i~timaını aktet~ 1 onntın Muhtıra81 J 
( Üsttarafı l inci sayıfamıMia ] Öğleden aonra M. Meclis: salo· 

kandan, yakın soylardan müşterek nunda konferansın aon celsesi 
cetleri olduğunu unutmamak lazım· aktedildi. Bu sırada Gazi Hz. mu· 
dır. Karadeniıin şimal \'e <'mup yol· rahhaslarla misafir meslektaşları· 
Jarile blnlerce neler deniz dnlgaları mızı kabul buyurarak kendileri· 
gibi biribiri ardıncn celip Balkanlar- ne hitaben ıayet selis fransız· 
da yerleşmiş olan insan kütleleri baş. ca bir nutuk söylediler. Gazi Hz. 
ka adlar taşımış olmalanna ra:ı-men nin bu nutku murahhaslar tara· 
haki.küte bir tek be ikten ~kan ve fmdan her cümlesinde sürekli al· 
damarlannda ayni kan deveran eden kı§ tezahüratına vesile oldu. 
kardeş kavimlerden başka b;r ~ey de· Bunu müteakip konferans faa~ 
ğfllerdir. liyete baıladı ve bu aırada malul 

Görfiyorsunuz ki, Ba1kan mi11e~ gazilerden gelen bir temenni 
lerl yakın maziden ziynde uz:ık 'e mektubu okundu. 
derin mazinin kınlmaz çelik halkala· Ruznamenin en ehemmiyetli 
rlJe birbirine pek Ala bağlanabilir. maddesi siyasi komisyonun Bal-

Binblr tlirlli beşeri ihtiraslarla kan misakına ait raporu idi. Ra· 
dini aynhklarla bazı tariht hadise- por etrafında ilk olarak Romanya 
Jetin bıraktığı dargın izlerle geçmiş murahhaılarından M. Pella söz 
zamanlarda geçşetiJmi~ htata unutr söyledi. M. Pella gerek L1Jkaı·· 
turo1mu~ olan hakiki bağların ihya no, gerekse Kellog misakının, 
o1W1ması Hizumlu ve faydalı oldu- bir harp zuhurunda iki muharip! 
fa yeni insant devre girdik. Bir an tarafın da kendisini .meşru mü· 
için blitiln bu maziye gömiilmüş olan dafaa halinde addedeceği nokta· 
hauralardan rf ınazar et-ek bil<? sından Balkan misakma bir nü· 
bugünün hal iki icapları Balkan mil- mune olanııyacağını, Akvant ce· 
Jetlerinin devrin hürmet ,·e riayete miyeti misakında da harbi me~ru 
meebur kı1dığr yepyeni ş,utlar \ 'C ka- gösterecek maddeler bulunduğu 
yıtlıır ,.e geniş bir zihniyet altında cihetle Balkan misakı için bunun 
birleşme1erindcki faydanın büyük 0 1· da nümune diye alınmıyacağım 
duğunu ,göstermektedir. anlattı ve en nihayet Akvam ce-

Bnlkan birliğinin teme1i Ye hed~fi miyeti miıakı esu ittihaz; edile· 
karşllrklr, siyut, mUstakil mevcudl· rek bunun Balkanlıların hususi 
yete saygı ile dikkat ederek ikt~adi vaziyetlerine göre tadili suretile 
sahada kültür ve medeniyet '·adi~in· tatbikini muvafık bulduğunu &Öy· 
de ~riki mesai eylemek olunca hiiy. ledi. 
le bir ee rin bütün medent beşeriyet Bundan aonra dört maddeden 
tarafından takdirle karşılaancağına ibaret bulunan aiyasi komisyon·m 
şüphe edilemez. .mukarrerat projesi reye kondu ve 

Asırlardan Te n ırlardan beri za.- bütün murahhaslar tarafından it
vaUı beşeriyeti mes'ut etmek için tu- tifakla kabul edildi ve şiddetle 
tulan yollann kullanılan vasıtaların alkışlandı. • 
verdikleri neticelerin ne dertte emni· Bunu müteakip M. Pella bır 
yetbahş olduklan tetkike şayan de· veda nutku söyledi ve bütün mu· 
ğU mi-dir? Artık insanlık mefhumu rahhasların Türkiyeye kar~ı olan 
vicdanlanmızı tasfiyeye ,.e hisleri- hissiyatını arzetti, yeni Türki
ınizl ulvlle tirmiye yardım edecek ye idarecilerinin yüksek mezaya· 
kadar yükselmiştir. Vuiyetleri ve aından bahsettikten ıonrft ıözü 
onlarm icaplarını medeni insan fik- Reisicümhur Hz. ne intikal etti• 
rllt l'e yüksek ,·icdan aydınlığı ile rerek bütün konferansm kendisi· 
~ede ve mütalea edersek ~u ne- ne kar§ı olan bipayan tazim his· 
tfcelere varını;: lerini bildirmittir. Sonra 11rasile 

lnsanlan m •ut edeceltirı diye on- İstanbul ehri belediyesine, kon· 
lan biribfrine boğazlatmak gayri in· ferans reisi Hasan beye, katibi u· 
eant ve son der:ıce teessiife şnynn hlr mumi Ruşen E~ref beye, Türk 
sistemdir. lnsanlan mes'ut edectk heyeti murahhasasına '\·e matbua· 
yeglne vasıta onlan blribirlerlne ta karşı şükran hislerini bildir
yakltştırarak, onlara biribirlerinl di. Mösyö Pella müteakiben 
eeTdl:rerek kar hkh maddi 1·c ma· ıözü Ba,vekil ismet P,. Hz. ne 
nevi ihtiyaçlarını temine yanyan ha· intikal ettirerek bütün konf er an• 
reket ve enerjidir. ıın kendilerinden bugün nail ol· 

Cihan sulbü içinde beşeriyetin ha· duğumuz hararete . yarın d.a inti· 
kUd saadeti ancak bu yüksek ideal zar ettiğini ıöylemış ve şıddetle 
yolculannın çoğalması ve mu,·affak alkıtlanmıştır. • •. 
olmaaı ile mümkün olacaktır. Bundan sonra umuma ı~atıp 

Size tuttuğunuz şerefli insanlık Ru!en Etref bey çok tairane ya· 
yolunda imti al nümunesi olacak cid· zılmış bir nutuk okudu. Bu suret· 
al ve devamlr mesai n bu nıe!!aini- le ruzname bitmiş oluyurdu ve 
zin muvaffakıyetlerle tetevvü~ etme- reis Hasan bey son bir nutuk 
5inl temenni ederim. ıöyliyerek konferanıın kp.pandı· 

Temsil eyleditfnlz Balkan millet. ğını bildirdi. 
]erine de geniş refah ve 5aadetler di- Balkan konferansı siyesi 
terim ve Balkan milletlerinin muh· komisyonunun mukarrerab 
terem de\·let reisleri için sıhhat ''e Ankara, 26 (A.A) -:- lkin~i 
gadetler temenni ederim. Balkan konferansı heyetı uuıumı· 

TeşebblisünUzün, umumi anlaşma- yeıinde bugün Romen murahhası 
yı k'olaylaşttrıcı. mahiy~t~ ltibarll~, M. Pella tarafından izah edilen 
cihan suJhüne hızmet edıcı insani hır ve konferansın ittifakı i.raıilc ve 
l~il meydana getireceğine kaniim. alkıtlarla kabul edilen siyasi ko· 

Milletlcrlnize benden harnretli misyonun karar sureti a9ağıda· 
h bbetler ssmiml dostluklar gö- dır·. 

mu a. ' ·11 tl · · · l ttirilntiz. Slzi ve Asil mı e enmızı ikinci Balkan konferan&ı Ba • 
hürmetle bir daha elamlarım... kan milletleri araıındaki mesai it· 

Gazi Ha. n•n telgrafl~~-' tiraki zeminini daha ııkı bir şek· 
Ankara, 26 (A.A.) - Reısı<'unth~r le ifrağ ve bu milletler arasında 

Hz. bugUnkU içtima münasebetıle velev devamlı bir ıulh havası te· 
heyeti murahhasalann gerek ayrı ay· min etmek için manevi bir anla§: 
n ,.e gerek müçtemian şahsı~a ve maya mani te9kil eden sebeplel'l 
Türk milletine karşı izhar ettıkleri ortadan kaldırmak lazım geldiği· 
hlmi1atta.n pek ziyade mütehassl~ O· ni takdir ederek bunların tahak· 
larak konferansa iştirak ctr.ıiş olan kuku ,maksadile, bu milletler ara· 
bllt\mum miJletlerin devlet reislerine unda müıavat ve hakkaniyet pren· 
ayn ayrı her Balkan milleti ve onun siplerine müstenit ıner'iyf!t halin· 
muhterem devlet reisi için saadet te- deki muahedeler çerçevesine da· 
menni ettiklerine dair telırnflnr kc· hil bulunacak mütemmim emni-
fide buyurmuşlardır. yet za.manlarını muhtevi olmak 

Son lçUma üzere bir Balkan misakının akdi 
Ankara, 26 (Telefon) - Bal· lüzumuna kail olmuıtur. Şöyle( 

bn konferamı murahhaslan ile ki: 
mU&fir gazeteciler bu ıabah bu· ı Konferans, birinci Bal!um 
raya geldiler, iıtaıyonda mera- konferansında izhar edilen le· 
eiınle karıılandılar. Murahhas- menni dairesinde mütekabil mua·f 
lar evveli tehirde bir gezinti yap· venet, hn.kem ve harbin kanun r 
tilar, öile üıtü Hariciye vekili· harici bırakılması eıasını ihtiva 
'mmn Ankara Palastaki ziyafe- eden bir misak projesile Yunan 
tinde hazır bulundular. Ziyafet· heyeti murahhasası tarafından 
te Tevfik Rüıtü beyle M. Papa· tevdi edilmiş bulunan Balkan mi· 
naatuIO birer nutuk ıöllediler. sakı ilk projesini, akalliyetlcr me· 

ıelesi de dahil olmak üzere ıulh Misak müddeti on seoe olacaktır, Takvim - SALI 27 Teşrinlev'·el 
muahedeleri ahkamının hakkani· Misaka dahil dnletlerden Liri diie· 10 uncu ay 1931. 13 Ceoıaziyüllhır 13~ 
yetlc tatbikıru temin edecek ted· rine hücum ederse, öteki dört de,·let Senenin geçen günleri : 300 kalan günler: 

birleri muhtevi olan teklifleri bir de hUcum edene karşı, cemiyeti akva- 65.GUne,-Oolh•tıu: 6,21, Batın 11,17 
tetkik komitesine tevdi etmek ve mil müracaattan sonra, harekete ge- Namaz vakİtterl- S4ba; 4,59. 
Balkan milletlerinin manevi terki çip cephe alacaklardır. 1 Oıtlc: l l ,!18; ikindi l 4,!15: Akşam: ı 7, 1 • tcılihatına mani olacak vaziyet· Türk ve Yunan hükumetleri misa· b 

!erden içtinaba matuf tedbirleri kın kabulü hususunda hodbindirler. Ya~~~!·49· ~~~~~ 4~1raret ıazamO 26 
derpi<ı. eylemek üzere konferans Ilununla. beraber, ekalliyet nleselele· 1 d \I" \ 

ır (ugarf) 18. Bugi!n rüzgar o O!tan 01 
meclisini memur eder. Tetkik ko- rinin bir taraftan Yügosla,·ya. Arna· 1 ı. t tcdil t ecek. hl\'a hafif bulutlu o acı~ 
mitesi yukarıda münderiç bütün ,·otluk n Bulgari tan diı'ter tnrnftan ] 
meseleler hakkında kafi b1r ra· da Romanya ile Bulgaristan arasında 
por tanzim edecek ve gelecelc ihtiJAflr meseleler ihdas edeceğini Radyo 
sene üç ay evvel bu raporu mil- de biliyorlar. Yunan heyeti de ekal
li grupların nazarı ittılama. vaze· liyetler me~elesile alakadar olmakla 
decektir. beraber. tnraftyn arasında deH\let 

2 - A) Konferans, bütün Bal· edecektir. 
kan hükumetlerinin bir an evvel BugUnkU konferan 
bir çok taraflı bir hakem, mu ha· !\adın blrliıt kttihl umumlli~inden : 
denet misakı akdeylemeleri hu· 27 Te~rlnievvel !lalı !?:Ünü saat 17 30 
susundaki mübrem lüzumu müşa· da eskl Tlirk ocajtı hina~ında Balkan 
hede eder. birliği azasından Prenses Kanta Guıe 

B) Konferas, konsey tarafın- tarafından (Kadın me$aisi) ha'<kında bir 
dan alakadar miJletlere mensup konferın· verilecektir. 

lstanbul radyosu 
Saat 18 den 19 a kadar graınofott 

plakları neşriyatı, 19.30 dan 20,30 a icada! 
birinci kmm saz \ 1edla Rııa ve Neraıfn 
H. ların fefalcıtilc 20,30 dın 21 e ndlr 
Selim Sırrı Bey tarafındın konferans Si 
den 2~ ye ,l\adar ikinci kısım su Tab· 
sin R. 'e Belkis II. ın iştirakile 22 deli 
22,::lO a kadar orkema. , -1 

BORSA 
milli gruplar arasındaki hüsnü Bu milhlın konreransa !\adın birll~i 
itilafı tehlikeye düfÜrebilecek umum azalarını davet etmekle beraber 'l'J. ·e.evvel 931 -A~tlıiiıııh.,,.._......,.!11"" 
meseleler hakkında doğrudan harfçr~n de arzu eden Hf. !erin teşrifle· 
doğruya münasebetler teıio; ve a· rlnl _rı_c•_e_d_er •. -----------
kalliyetler meselesi de dahil .. ol- lnglliz hamiller vekili 
mak üzere ınuahedclerden mute- • 
vellit ve taahhütlere harfiyen ri· şehrlmızde 
ayet hususunda gayret sarfedil- lngitiz hamiller vekili ve Os-
mesi için izhar edilen temenniyi manlı borçlan idare meclisi reısı 
kabul eder. . M. Vayt Venedik vapuru ile 

3 -Konferans, ılk Balkan kon· p . b • · l · · B 
f eran11 esnasında Balkan memle· ~rııtcn şe rım1:ze g~ mışt.ır. u 
ketleri hariciye vekillerinin ıede gunlorde Ankaraya gıtmesı muh· 
bir defa içtimaları hakkında iz- tem_e_l_d_ir_. ________ _ 
har edilen temenniyi tekrar ve Kadın çarptı glymlf 
Türk hükumetinden böyl ebir iç- Çarıafh Ye yüzü peçeli bir 
timaın kıymetini takdir ederek ıahsın Kasımpaıada ge.ıdiği gö
bu teşebbüse lehtarane taraftar rülerek ıüpheli tavurlan nazarı 
olmasını rica eyler. dikkab celbetmiı ve polis tara· 

4- Kon:feranı, Cemiyeti akva· fından yakalanmıştır. Tahkikat 
mm himayesi altında olarak 2 ~u- neticesinde bu şahsın kadın ol· 
bat 1932 tarihinde Cenevrede madığı ve meczup bir ermeni 
toplanacak olan umumi terki tes- olduğ-u anlaıılmışbr. 
lihat konferansına hali hl\zırda
ki teılihatın tem:iline matuf bey· 
nelmilel bir ınukavcleye müncer 

Matmbaamzza gel~n nerlcr. 

olması; ve milli grupların kendi Reslmll Şark 
memleketlerinde böyle bir tenzili 10 numaralı neşrini~,·rel nü ah ı üç 
teslihat için muvafık cenyanların renkli gayet g~el bir kapak içinde: 
ihdasına 1:ayret eylemeye davet Kıymetli muharrir ve ~irlerin yaı;ıJa. 
edilmeleri hakkında izharı te· nnı muhtevi olarak inti ar etml:.: tir. 
menni eyler. Tavsiye ederiz. 

Murahhaslar geliyorlar DerUlbedeyl mecmuası 
Ankara, 26 (Telefon) - Kon· Bu isimle çıkan tiyatro mecn1Ua ı· 

feransm hitamından sonra mu· nın 19 uncu sayısı dolgun nıUnderl
ı·ahhaılar Marınara çiftliğine gi· cat)a intişar ttmiştir. 
derek gezdiler ve büfede izaz e• San'at meraklılarına tavşiyc edc-

Kambiyo 

l lnıiliz lirası K..,, 
" T.I. muhblll Dolar 
" • Frank 

.. 
• .. .. .. 

Liret 
Btl~a 
Drahm· 

t~. Frank 
Leva 
florlıt 
Kuron 
Slllng 

.. • Peıeta 
• • Mark 

• Zloti 
" ., Pengö 

20 Ley Kuruş 
t 1ürk lirası Dinar 

('ervoncç Kuruş 

Nukut 

J !sterlin (loglllzı 
1 Dolar (Amerika) 

20 Fr11nk {Fran111 
20 Liret [halya 
O Frank Belçika] 

20 Duhml (Yunan) 
20 Frank [ lsvlçtcl 
;zo Lc\·a Bulgar J 

ı F'.lorlu VcJcmcn 

ı o oroo (Çd:oslo\·a~] 
, ııını ' A \"IJ(turyı] 

J Peıcta tlspaD)'I ] 
ı Ronmart lAlmanya) 
J Zloti Jlrblltan 

ı Pengö I Mııcarlstııo 
20 l.cy {Romanya] 
ıo Dinar ' Yugoslovy•J 
ı Çcvoneç SC\ı·ct 

Alun , 
8 orsa 

Mccldly~ e h•rtcı 
Bıınkonot ' dildiler. Çiftlikte bulunan Bat· riz. 

vekilimizle Hariciye ve Dahiliye ------~---------------------
vekillerimiz nıurahhaılarla gö· VEFA BOZASI .-~ktı rüştüler. Misafirler akıa.m yeme· 
ğini otelde yediler ve sonra Halk 
evinde verilen konserde hazır bu- ----------------------...--~--

~~~t~!:[~ ~:~0~~~e~;;~ıeet!~:: lstanbul gümrükleri başmü-
ıe;t:;ahhaslard•n bir kıımile Yu- d Ü rl ÜğÜ n den: 
nan razetecileri gece ıaat birde GUmrBklerimiz için mubayaa olnnacağı 28-9-931 tarihinde 
kalkan huıusi trenle İstanbul" ilAn edilen 11 O ton 16vamarin kömllrU ve 826 eski mcıe odunu 
hareket ettiler. Bir kısmı da iki ile 30 buçuk ton mangal kömürllniln evvelki şerait dairesinde 
trenile döneceklerdir. Buliar ga· 2-1 t .93 ı pazartesi günll pazarlığı yapılacaktır. Talipler o il\P 
zeteciler burada kaldılar. b üdü lUkt k" k · U • 3475) saat darttc aım r e ı omısyona müracaa en. ( 
Yunan gazet4'1erl ne dlyorler? ----------·, _ ~·- """"' 

Balkan konferansı hak!..mda Elt'f-
tcron Vima gazeteıl fU ıatırları yn:· 
maktadır: 

Beşeriyet tıırihinde şayanı dikk1tt 
hlr devre. Balkan del·letlert müme . 
ill<>rinln e ki Osmanlı f mpnntorlu· 

iu merkezinde ""•clce tazyik havıt"ı 

Satılık Dizel motörleri ve teferruatı 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 

Halk Tramvayları Türk Anonim tirketinden.: 
ile dolu olan bir merkezde toplnnmn- Te i5atımıun ~vsii hast!bilc kullanılma na lüzum kalnuyan beheri UC 
ları da tarihi bir hadisedir. nugUn yüz beygirlik iki ve eJU beygirlik bir adet M. A. N. markalı denlı motor· 
için hu toplanış gayenin tnha~kuku )eriyle dinamoları ve bütün tefenuatı \'e tnkımlarlle yede), parcııarı .fi 
i~ln en büyük hfr delil teşkil edıyor .. on tonluk cerrj eskal ve 410 un urlu bir nkümülatör bataryesile "'1' 

Yeni TUrklye~nin asrt ve · ulhçti perakende suretiJe müsait liıt!raitle atılacaktır. 
1 atıeti eski zalim feci, t?ntrik:ılr ıııi· 1 1
• Y • ' t k , 1 ' kat'f hlr ~mrdte Toptan veya perakende suretlle tın tın almak istfyenJerln f enııf \•asıf 1 

}'Rs~tın ar 1 
• ~~zr ve malt şartlar hakkında malQmat \'<. izahat i~in ~irketin Uskildarda fsJ<el' 

yerme ge~mış ır. 
1
• 

1 
üf..:J'. meydanındaki umumi fdare~ine tahriren ve şifahen müracaatlerl lbı111dıtı 

Vima gazetesi de, unan ı ·tıme- ---,-------------------------~ 
tl tarafından projesi h~zı_~·Iantm Rnl- Erenköy lisesi mezunlarına 
ka ml8 k-ının lı'abulünun, Balkan • · k 30 " 6 CU"' ~ a. . . ,.' ittihadı irin bir Senelik kongre aktedıleceğlnden ar adaılann -1\:'· 31 
der lctlcrının katı • ma günU ıaat 13 30 behemehal mektepte bulunmaları 
başlangıç olduğunu yazdıklan Bnt>ra ' • 

diyor ki: J d t ı Misakın tatbiki için Balkan de\'let- an arma sa ın a ma 
Jeıine hiçbir ecnebi devlet kefil ola- • • t • d 
mıyncnktır. lki alakadar de\let ara- mısyonu rıyase ın en: 
sında ihtilaf olduğu takdirde, misa. Serpuf ve tozluğu ile beraber 4600 takım kışlık elbise Jaı•"' 
ka dahil diğer bir Dalkan devleti ha- liyeainin kapalı zarfla mfinakasası 11-11-931 tarihinde çarıaıob• 
kem olacaktır. Diğer taraftan misa-
ka dahil devletler arasındaki siya et gflnO saat 15te yapılacaktır. Şartnameyi görmek için bergüo, ..,o .. 
ve adU bütün ihtilaflar La Har diva- nakaaaya iıtirak için de o gün taliplerin temioatlarile birlikti 
nrnn. gönderilecektir. Gedikp&§ada Jandarma Sabnalma Komisyonuna mllracaatlan.(3342) 



\ 

~~!i!!!e~!!!!!!!!!!ll!!!!!!!~!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!:=:========~~~~~~~~~!!!!!!!!!"!!l!!I!~~~:::====== 7 - VAKiT 27 T efl'iııievvcl 1931 !!!!!!!!!!!!' 
[ ... hk•m• ve le... lllalan 1 Matbuat sergisi için , __ ""!11-__ a.'"'!""'!"_K_. _o_. _•A.""'!'9"'"_A_L~-K-o_. _d_a_" ______ , 
~- - bir rica , .. 
ı • ....., lflJlriJ icra ...,.,,r1uğu•· lstanbul malak~ aaliHe üçüncü lstanbul matbuat celflİMeti reisli- Çatalea mtistahkem nıe,ki kıtaatı' Tekirdalı n Çorludaki kıtaat hay. 

d«n: hukuk dairesinden: ğindcn: için mübayaa edilecek ·abuıı için ,.e. ,·anatı için saman alenl münakasaya 
Tamamma '(9615) lira kıymet tak- Beyoflanda Bursa soktlğındn ~ l) 1 teşrinisani 1931 

ilk tUrk ~azete- rilen fiat haddi la)1k görülmiyerek konmuıtur. ihalesi 8 - J.1 - 931 
dir '"'dil n- ~ıonda FeriköY ma- numaralı kuap dükkanında iken ha. ·10 - 10 - 931 "arcıamba günü iha. paaar günU saat 15 te yapılacaktır. "' en ~Yua • si çıktığının yüz.Uncu yıl dönümüne ...;, ~ :.-
halJeei.nin ikinci kısım atik fmn n• len ikametgahının meçhuliyetj hase- tesadüf ediyor. Cemiyetimiz: 

0 
gün lesi icra kılınacaktır. Taliplerin ~-c,·- Taliplerin her gün şartna.11MWini al-

dftz oflu cedit Bomonti caddesinde hile ilanen tehllıat ifa kı1ınmı<: olan lstanbulda bir matbuat sergisi aça- mi mezkurda Fındıklıda IH. K O. mak üzere n münakasaya iştiıı\lc 
eski 45 fınn 4 düz oğlu cedit 73, 73-1 Marito Malidi efendi aleyhine ma- ~a. Al. komisyonuna nıüracaatle· edeceklerin muayyen vaktınde t.emi-
7,.., _ .. , _ ~. 7.., ı::, numaral."rla mu· caktır. Sergi ilk giJ.ndenberi çıkan SA L. ._,<>-.> ,._ ;r.1 •• dam Malama tarafınadn açıi:-.n bo· ri. (489) (3447) natlarile Çorluda J. Fırka • A 
1'1lk .. lcud• iki bap clGklti\nı havi şanma davasının tahkikatı hitam he- !~=~~Y::. mecmualardan nümun1>ler • • * Kom. nuna mUracaatları. ('-f7) (3187) 

·4 .., ltaıte elf9Ynl iki dükkanı havi Jarak evrakı mUctemi mC\hkemeye Tiirkiyede en son fÜtlı hafta ve K. o. kıtaatı ihtiyacı için 8000 • • • 
~bap Jaue ve bir ahırm tamam• açık tevdi edilmiş olmakla muhakemenin . 1 kilo nohut pazarlıkla alınacaktır. Ordu ihtiyacı içil\ Kom, da -.vcut 
------ ı-nulmu• olup 19 - 11 - icrası i"in ta,·in olunan 11 - 11 - 9."1 ay içinde çıkan nüshal1trla ::ıergın n ' · t 1 ktak" '·· ı· h"l l d t 
...---- •v • ~ ~ •1 t 1 ı t• Pazarlığı 27 - 10 - 9-11 tarih salı •a a 0 1 e .a 1 nç 'e a e sar.· - -..n.ın~ ... -rtnamesJ dh-nnhane,·e b .. .. 14 amam anmasını arzu eden cem ;>e t· k k 
.,,._ ~ .... r- J ç.arşam a gupq saat te hazır bu- . f d" ay··nu iaat 1 ~ 'lll da K. o. Sa. Al. &'' sa.rma ,,._e ı .adet sarıı e.stM "1a ·ı· ,_ .... -~ııeftk 3 - l! - 931 tarihine 1 ilfı 1 mız r en e ıyor: ,., v,vv 31 ,_ 
.,.... - unması n o unur. (191 ) G k 1 t '· 1 Kom. -'aı ''apılacaktır, Taliplerin ne. len alenı münakasa usulıle. w:Ş-~lf .. -•iM gtlna uat (U) ten ere · s anbulda n gerh mem e· '4•• ~ ü ü t 

~T"' k · b .,ı.. ı . kt ı şartnnmevi alma'· üzere her giin , .e rınievel 931. tarih cumartesi g n ' saa (1.) ,- •dar "-tanbul ü .. ün•U ı·cra lata11bul 11-.11• • • ı ·etın a~a Yerlerinde çıı\ma · a o an - J • h i J k 
.,..,. .19 , .. çıa ncı ıcra memıır u- 1 1 1•• t ihale,·e ,·stirak Atmek Üz"re ,,akti mu- 16 da komısyonum. uzda f aJes ıera ı·. a-• .... cl• -ık mtırma ile ıatılacak· ğundan gaıete \'e mecmua sahip er ' uır eş. J • ~' ' i 

.,., ~ : f 193 k ·cı a"'•ende komi ''onumut.a müracaat in lınacaktır. ..Talıplerln. .prtnames n~ 6.'I· .A!'Mırmrya ltt1r&k irin yüzde, . .,. &'·ogwlunda Hu··se,·ı·n agwa mahal- rinisan 1 abahı er en 'jletı;ı e u J k ak t -•~ 
.. ~ ~ ~ ~ tt n. (483) (3413) almak n muna asaya ıJtır e mea 
dl •-tnat ak"8f alınır. Mffterakim lesinde Tarla ba•ı cadd .. sı"nde ır:s bulunup teşhir edilecek sure e Y~· . k. d k . 

...,.... ;ı :.- "° v d _. * * üıere yevmı mez ur a opnsyo.numu· 
va-Uer ile belediye resimleri ve , .8 • numaralı hanede mukı"m ı"ken h.~leıt tiştirilebilecek en son Çlkan)arın an (

416 
(30-l) 

.... " d ı · · d E 1 1 .... 1 t 1 •t· ile ıa müracaatı. a 
.laf icareti mtişteriye aittir. Hakla· ikametrı\hı meçhul bulunan madam ilHşer nüshasını Ankara ca < esınk e ~ı ""ıı .. e ced.pJaıaKr "' a am rf e;hıkr •. Cfnsi ]hale tarihi gna. saat 

Sah 16 
Sah 15 

n tapu ~cillerile sabit olmıyan ipo- Teenosyaya. Orhanbey hanındaki cemiyet mer e· ce,.; nn e ı en • O. nun stı ·am • ~ol'an lO-ll-
931 teklt alac.:klılarla difer alakadara. Yani Peka efendinin bir kıt'a fpo- zine elden ' 'eya posta ile ttı,•di bu· taburundaki arabalara ,·erilen fiat· Kuru lO-ll-9.'ll 

ftt11 "Jrtlfak hakkı sahiplerinin bu tek senedile zimmetinizde alacllğ! 0 • YUl'SUnlar. Jar haddi itidalde göl'ülnıectlğinden Patntes • "' • 
)lalılannr ve hususile faiz ve masari- lan bin heş yüz liranın tahsili :r.ımnın- - ....... _. __ ....,.. _____ ...... ____ fdi.atdlar28haddli0itida913dle giirül~UiU !~~: Ordu sıhhiye ihtiyacı için (227) 
f• dair olan icldlal'&nnı llln tarihin- da rehinleri paraya Çt\'rilnıe 111uli1e Kat'ı allk• ır e - - çarşam a gunu · tıbbiye ve Jdmyeviye 28 
d• :itilta~n 20 rü11 fçi~e •vrakı mUı teblijine te,tehbüs ettiği ödeme emri Bir senedenberi ortak olarak çalıştığı saat 1~,30 da paıarlığa del'am ve ihla· ~~;i~ie~~a~l tarihinde oaat 15 te 
bltelerile bildirmeleri lazımdır. Akıi mahalli ikametgahınıım meçhul 01. Ürkilplü Hafız Ahmet Ef. nin I Te~rlni· lesi ıcra kılınacaktır. Talipler n s 

1 
1i1 lh 

1 
• lera kılı. 

halde haklan tapu sicillerile sabit ()1. muı hasebile tebliğ edilmemiş ve C\ \'el 931 den itibaren nıczktlr dükkünla şartname!llnf almak ve keşifnameleri- kapalı zar ~~~ ~ a ;:' .• al 
mrw.n)&r ••+... L-d•lı"nln payla•ma· • b 'Ud • 1 il .. e tebligw ine hiç bir ılAkası kalmadııı-ı ilAn olunur. ni almak üıere Kom. a müracaatla· nacaktır. Ta ıp erın P~ .a1Mt1ını .:: 
·~- .,,.. ... ii' °" ~ -s ış u v eme emrın n .. n n ı. • 121 rı. (

4
SO) (

34
lO) mak ,,.e münakasara. ııştırak dm.cıa. sıa.;a ı. rf :L h ı & ı. d ı k il · ld w d ta "h" Adres : l\lercan Tı ıı.cılar sokak No. 

a&n na ~ •• r ar al-• ar ann arar ver mış o ugun an rı ı ı; * * •u ··.,ere ~ ... ıninat ye teklıf mektuplan ıle 
ı·cra JfJA- k 119 il .. d Itlba lt k"• ·· aşçı dükkAnı llüse~ın Hiisnil. .. "" • 

ve - anununun uneu an an ren a mıı se ı .. gun J K. O. ,.e l. F. kıtaatı fcin senelik birlikte Fındıklıda Sa. Al. komısyo-
11\&cld ... .hilnnüM ıöre tnfikf hıue- zarfında 931 - 2180 dosya numarasi- Ferah slnentada bulgur kapalı ıarf usulile =iı _ 10 _ nuna müracaatı. (38:i} (3047) 
ket etmeleri ve daha fazla malumat le daireye müracaat ederek horç v~- Bu akşam Sinema . Tiyatro · Varyete 

931 
cumartesi gUnU saat 

15 
te ihalesi * • • 

almak iatiyenlerin 930 - 361=1 dosya rilmediği ve kanuni bir itiraz dermt· herkese ikramiye. DuhuUye 20 kuruş. icra kılınacaktır. Taliplerin şartftn· GUverclıl malzemesinin paza~!ı~ 
numaruile memuriyetimiz.! müraca. yan olunmadığı surette ipott.k olan nıı1 b

3 
ıunü 

TUrklye 1 b dan: mesini almak ve münakasl'ya l~tirak tekrar 28 - 10 - ~ Ç1'rşAm • • 
atla" ntn olunar. (1918) balAda yazılı mukaddema ikanıet et- .. . ş ankasın .. etmek üzere yevmi ıpezkılrJ" t~im,t· ~at 16•5 da yşpılacaktır. Tah~Jerın 

latanbul 4 üncü icar menzurlu;;un- tiğiniz hanenin beş de bir lıissesinin Cumhurıyet Bayramı nıunaseb~· tı murnkkate ,.e teklifnamelerile. bir· şartnameyi ah11ak üze~e ltet g"n T~ 
" kanun dairesinde satılacağt ilanen tile 29 Teşrinien·el 931 per!;emlw: gU. likte tayin olunan saatti'n en·el ihnleye i. tirak etmek uzere de nktı 

ğundan: teblii olunur. U9
l2} nü İstanbul n Bevogwlu şubele;·imiz KOM. a vermeleri. (411) - (a028) munyyeninde 3, K. O. Sa. Al. Kom. 

Tamamına ondokuz bin dört yUz -------------- ~ (34'75) 
kırk altı lira takdir edilen lleyoilun· 8 lnci icradan: kapalı bulunacaktır. * * • müracaatlerl <492> • 
da :atdreddin mahalltsinin &lik l\ab. Mahcuz ,.e paraya çevrilmesi mu- ===============;::: Tekirdatı n Çorludaki kıtaat ihti· • * * 

k 1 büf ·k d ı u .. , rilmiş ve -uhakeme de .. ?1 - 11 -931 vacı ı'çin kuru so,·an "" patates aleni Jstanıhul askeri kıtaat n mü~ riltan cedit Meırutiyet caddesinde a· arrer ce,,. z e, ı i a e: J yui\ ··• J k -L 1.r ·atı 
k • d A d 1 h ı bl d t · · tarihine mu··sadlf cumart"'s1· günü sa· münakasaya konmu11.tur. ihaleleri a- satın yem, erzak ve e 11\cıa na.- U tik ıs cedit 80 _ 80 - 1 numaralı ma- ıt a a na o u a ısr, r a e çını " ır 

1 
I 

a arsa tahtında peruklr dtikklnını soba ve saire 8 - 11 - 931 tarilıinde at 14 e talik edil . lduğundan mu. şağıda yazılı tarth ve saatlerde yapı- için ikf bin liralık nakliyat pazar 1 l 

l ı h ı t saat 10 - 12 raddelerinde Kndıkö.. maile,·h ,.e,·mı· mışk~ rde , ·ine mah· lacaktır. Taliplerin şartnameaini al· 28 - 10 - 931 ~arşamba günü saat 
mllftemll Jtarıleen k ~ r anen n il· " ~ mez u " ·· h ü u ka aya iş 14 te v. apılncaktır. Taliplerin şeraiti 
manu 32 hisse itibarile 14 hissesi. yünde Ilitpazannda açık arttırma 1\emeye gelmecli~i surette bermucibi mak uzere er g n m ~a • . • 

21uretile satılacag"ından talip olan· frak edeceklerin de va\\tı rnuannm· anlamak için her ~ün ve pazarlık sa-
Ve • ..,. tamamına otuı De bin ye- karar rniJ.ddt>iyenf bevyinnh gıya· 1 S at·ınden en-el de teminatluile Fın· 

ıi k t t kd . d"l G ı ların mezkur gün ve saatte mahallin- b d · . n w · d de teminatlarile Çorluda 1. l<'. A. 
411 yüz ra ıyme a ır e ı en a a· ın an ı~tıma olunacagın an nıunıa- , il t1 (446) dıklıda 3 üncü K. o. Sa. Al. Kom. nu· 
tada Oknı Muaa maha1Je11· n cadde- de hazır bulunacak memuruna 930 - ileyhin iknmetga· hınııı medıuliyetine AL. KOM. nuna m racaa arı. ·ıt 6 3.176· 

~- ;\ (.;ı ) na müracaatleri. (493) ( ~ J sh\de atik 5 mUkerrtr 57, 59, 61 mü· 9042 dosya numarasile müracaatleri binaen hu baptaki gıyap k iırarı mah· 

ktrru t1 mükerrer 61 mükurer, 61 ilan olunur. (J.91l) keme divanhane ine talik edilmi~ ol. 
h\tnl•rrer '" c.dlt 13, 71, 73, 75, 7i nu- ---------------- makla keyti,·et gazete J) ede ilan olu· 

'- .. kLA 1 lıtonbul Udnei B. hdltlmliilnden: " ll'laralarla murak-111 .. u -n arı nur. (1914) 
ınüttemil bir bap apartımanın keza Zaruhl ve Muiz Habip efendinirı 
tama111r otuı Ud hiue itibarile U his. şayian ' 'e müştereken mutasarrıf bu. --f-~-a-ti_lı_u_· ç_U_n_c_U_h_uk-·u_k_· _h_fı_k-i11-ıl-ig-·ın· 
84191 açık arttırnnya vaudilmi§ olup lundukları Galatada Yepicami ma. den: 
15 ttfrlaiaani 931 tarihinde prtnaıne. hallesinde atik Yenicami cedit Eski- Acele sabhk hane enkazı 
leri divanhaneye talik edilerek ~O teş- bahk pazarı sokdındn cami kapısı Edirnekapıda Neslisah sultan ma· 
rinisani 931 tarihine mUsadlf pazarte· ittisalinde 2 - 1 numaralı dUkkünın halle inde Çınarlı çeşme caddesinde 
si cUnıU eaat 1' ten 18 ya kadar fstan· hükmen iıalei şuyuu zımnında satı. 81 numaralı hanenin tehlikeli bir su• 
bul dlrdUneU lcra daireainde asık ar· lığa çıkanlmıştır. rette maili inhidam bulunduğu Fatih 
tırma ısuretile satılacaktır. 1 - Gayn menkul mezkur iki kat- belediye~i müdürlüiünden hildirilnıe· 

Arttımuya iştirak için yUzde beş lı olup alt katı camcı mağazası Ustü sine binaen enkazın mahallinde icra 
pey ak$Ui alınır. Mllterakim vergi, tonot.lu iki odayı havidir. kılınan müzayedesi netice&inde ıoo Ji. 
belediye, vakıf lcaretlerl mlı:;.teriye 2 - GR.yri menkulü meıkGrun radan fazlaya talip zuhur dmemesine 
aittir. Haklan tapu aiclllcrlle aablt kıymeti 6000 lira olup halen lstanhul Ye 150 lira kıJ metl rnuhanımlne~i bu· 
ohınyu ipotekli alacaklılar i?t diler defterdarlıiına ipoteklidir. lunmasına binaen ihale ~dilememi;:; 
allkadaranın ve irtifak hlt.kkı sıthlp· 3 - Tapuca müseccel ve gayrı ve yeniden müzayede icl'asmıt karar 
leriala bq haklarını ,,., husuşile faiz müeccel hak li!lhipleri tıırihj ilim· verilmiştir. 28 _ 10-. 931 tarihine 
ve muarife dair olan iddialarını ilan dan itibaren yirmi gün zarfında mii- milaadif çarıamba günü saat ıo da 
t.rtlllnden itibaren yirıpf gün i~inde racaat etmelerı· aksı· ta',· dı"rde ,.. .. ,_.ıi k 

n c.. ·at'iyen ihalesi icra kılınacağından 
eThkJ ınUıbiteluiJe blrdirmeleri la- müseccel hak sahipleri satı~ bedelinin taliplerin yevm ve aati nıe:r.kurda 
zı•dır. Aksi halde hıtk1an tapu 81· pa1.-Jıu:masından hariç tutulurlar. h 111 d 1 1 
cUJmı. il.bit oJmıyanlar eıtıı bede· " -.. ma a n e hu unma arı fl:in olu· 
linht ,.1ıa,...ından hari' kalırlar. 4 - Müzayedeye i tirak edebil. nur. (1919) 
Allkadaranın icra " iflAs kanunu- mek isin yüıde yedi buçuk pey akç~ ---------------

i ·ı ı b ridı" lstanbul 4 üncü icar mcnııırlııg~un· nua 119 uncu maddesi htikmllne giSre s nrı meıa mtc u r. 
hareket etmeleri ve daha fazla mahl- 5 - Gayrı menkulü meıkurun ta. dan: 
mat almak lıtlyenlerln 929 _ 119 mamı tarihi ilılndan itibaren bir ay Tamamına 3:10 lira kıymet takdir 
doer& namaNalle memurlyetimiıo sonra yani 30 - 11 - 931 tarihine edilen Galatnda Sultanbeyaııt mnhal 
mtlraeutltrl iJlrt olunur. miJsadif pazartesi günü saat 15 te lesinde Marya sokağınd~ atik 2:; ce· 

Beyoğlu sulh mahkemesindt- !atıla. dit 23 numaralı bir bap hanenin nı· 
lıtanbul dördü11ciJ icra nıcnıurlu- caktır. t;ıf hissesi açık arthrmıya vazedilmiş 

dflll: 1 Fat.la mahlmat almak i ti)en 9:n. olup 16 - ıı - 931 tarihin~ miisadif 
Taına.mına '750 lira kıymet takdir - 179 numaralı dosyasına müracaat pazarte j günü saat 14 ten lG ya im· 

d'len Kartal4a BaşıbüyUk yalı mev· edilebilir. ]§bu ıayrı menkulü mez. dar t tanbul d üncu icra dairesinde 
~~ .. 1504 - 1505, 8,9 bet dönünt mt- k1'run kıymeti muhammineşi üzerinde asık arttırma suretile satılacaktır. 

k bo t en fazla bedel \'eren mUzayedenin 
Ahunda 1tıyde11 bir ıta lıi an Y~ UstUne bırakılır. ihalesi UstUne bı· Arttrrmıya iştirak için )' Uzde ye. 
ril• mUlkUniln on iki h~de üç hisse. dl teminat akçesi alınır. Mütc· 
•i ,.. cliltr bir kıt'a bostanın üç hls.se- rakılan ı.at fi gUn zarfında arttırma rakim vergiler ile belediye resimleri 

d. Lfr hı··--·ı "" _ 11 _ 9:\1 tarlhıne bedelini nrmlye mecburdur. Aksi k r . .. t . 
1 ., ._. .. "" Ya ı ıcaresi muş erıye aittir. Hak a· takdirde de ihale f tshedil~ceği gibi 

müa'4lf paıartest gUnU saat U ten klr ,,., zarar ıiyan a.ntlan hzmin et. rı tapu slcillerile sabit olmıyan ipo· 
16 ya kadar da.iremlzde açık arttır- tirilecektir. Talip olanların müraea. tekli alac:\klılar ile diğer ı.1iıkadara · 
DIUI lera Ye şarmameıd u; ~ 11 

- atleri ilan olunur. (1915) nın l'C lrtf fnk hakkı sahiplerinin bu 
9lt tarthhıclt dlnnhaneYt talık olu· ------ ----- ---- haklarının husu ile f'ai:r. ve mesarife 

As. mkı 

Ktlo 
110000 şu,ari Mp. 
150000 Topçu nakliye 1\f p. 
100000 Topçu atıı, Mp. 
80000 ölçme taburu 
1100-0 Gülhane hastanesi 

5000 l\laltepe lişesi 

eumarleai gilnU aut 18 ya kadar Har
biye mektebinde mahalli nta.h111a .. nda 
icra edilecektir. Talipeltjn ~artna .. esi
ni görmek için komisyona müracaat. 
alrı , .• lttirak tein de ftkti muayyenin
de hazır bulunmalan ilin olunur, (89) 

(3030) 
7000 Gedikli kücük zabit * * • 

70000 Marbiye l\lp. Askeri mekteplerle hastaneler fh· 

000 YekQn tiyım için kapalı zarf su1·etile l!l bin 53:\ 
Kilo kilo makarna \'e !l hin kilo şehriye 

3900 Tıbbiye Mp. sabn alınacaktır. ihalesi 30 teJrinie-
5300 Tatbikat Has. evel 931 cumartesi gUnU saat H te 

80000 Piyade Mp, Harbiye mekt~blndeki 111aha1JJ nıahsu-
7 oo Kuleli lisesi sunda icra edilecektir. Taliplerin 

3;-,oo Çengelköy Or, Mp. prtnamesini görmek içia konıisyon& 
33000 Baytar Mp. müracaatlan ve iştirak jçin de §Artn&o 

133700 YekOn mesi ,,.eçhile hazırlıyacakları Vkllf 
Yukıında isim ,.e miktarları yazılı mektuplarını vakti muayyeninde . ~ıü 

mahallere iki firlnamede olarak pa- selsel n.umaralı ilmühaber mukabılm.· 
zarlıkln ot satın alınacaktır. Pıt- de komısyon riyasetine verme1erL _ 
zarlığı 31 teşrinievvel 931 cumartesi (ti) (303•». 
gUnU snat 16 ya kadar Hnrbi~c 1'on 
mektebindeki mahalli mahı;usun<ll\ ıc- 1000 
ra edll~cektlr. 1'alip1eri~ şartnnnıe• 6~0 
terini gönnek için komisyona müra. s~ 
caatleri ve iitiral( için tle vakti mu· 7:10 
ayyeninde haıır bulunmaları. (114) 400 

(3458) 

* * * 
Askerl mektep , .e Hastaneler ih

tiyacı için beş -:.artnamede be-:.er bin 
kilodan 20,000 kilo beyaz peyniı· pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
31 teşrinie\"Vel 931 eumarlesi günii 
saat 16 ya kadar Harbiye mektebin· 
dtıki mahalli mahsusunda icra edile· 
cektir. Taliplerin şartnamelerini 
gtsrmek l~in komi!lyona müracaa!lerJ 
n iştirak i~in de vakti mullYYtnınd• 
hazır bulunmaları. (U3) (3ii;7) 

• • • 

3580 

Ruleli askeri JiSHl 
Herbiye mekttbi 

Tıbbiye tatbikat hutallftf 
'J1ıbblye mektebi 
Gülhane has tanesi 

n&e:lkm. OıkUdar hukuk h6klmllğtndcn. dair olan iddialarını ilan t:ırihlnden Kilo 
.Antnmı1a iftirak lçfn yüıde ~-~di Fener yolunda Yave ağa sokağın. itibaren yirmi gUn içinde enakı mUJo :!000 Tıbbiye mek~bi 

. ' ' 

Yukarıda filmleri hiıuıpda mik· 
tarhm ) azılı mahallere beş şartname 
de kapalı zart suretlle 3580 ton lava. 
marin kömürü satın alınacaktır. lha· 
le i 22 - Teşrinisani - 931 pazar gil· 
:nü aat J4.30 da Harbiye mHtebinde
ki mahalli mah uaunda icra edilecek· 
tir. ',J'aJiplerin şartnanıeJerjni · ıörmek 
için komisyona müracaatleri ve işti· 
rak için de ~rtnamesi ,·eshn, hazır· 
lıyacaklnn teklif mektuph.rını Takti 
mueyyeninde mil elsel numaralı il· 
mUhaber mukabilinde komisyon riJ&· 
setin~ \"ermeleri (112) (339liJ 

t..mı..t üçe.i alınır. Bildirnle :mu~: da 17 No, h hanede sakine Miinener bitelerlle bildirmeleri lazımdır. 6000 Tıbbiye tatbikat ha!5tanesi 
raJdm •erril•r ile belediye resımlen hanım ,·ekili A' ukat lhrahim izzet Aksi halde hakları tapu s iclllerlle 50000 Pi)"ade mektebi 
•alof Jeareai müşteriye aittir. Al~kn· bey tarafında İstanbul harıi hane! sabit o1mıynn1ar satı bedelinin pay- 4000 Kuleli lisesi 
ariana Y••i icra Vt iflil kanunu· umıtmf ıardiyanlanndan Rahmnn Ja§masından hariç kalırlar. AJilka· 1500 Çengelköy orta mektebi 
nan 119 uncu maddesi hükmüne gÖ· eft-ndi aleyhine ikame olunan boşan· darların yeni icra \e fflb kanununun 30000 Ilaytilr mektebi 
Pe MfHd harekıt ıtnatltrf ,.e daha nıa dava11nın icra kılınan muhakeme. l19 uncu madde i hiJkn1üne göre tev· 94ö00 Yekun 
fazla malt\mat atmak iıtlyenlerln sinde mumaileyh Rahman ef endiyc fiki hareket etmeleri , .e dnlıa fazla Yukarıda f&im ve miktarları yazılı 
111 - 151 d•ra numarasile lstanbul davetiye ilanen tebliğ edildiği halde malGmat almak lstiyerılnhı 9:Jl - 93 mahallere teslim şartile 9!~ kilo s~ 
C .. et laa met11alatuna müncaat- mahkemıdı i9Patı viicat "tmtmiı; ol· dMya numan!lf1e memurlntlmfzt man aleni mUnakasa Hrettle f!lltın ah 
H{lıllb plJmaı,._ um) clıı.lt1ıulan JıAk.kında ırıyu k.llt'UI 'V.. ,milr~t\sl.rı Uf.il Cllunur. (J..91'7) ........ ıw .. ı • ...... fil 

* • .., 
Aıı;keri mektepler ihtiyatı için 

2:l,000 kilo bulgur talibi uhdesindedir. 
Münakasa 1 - Teşrinisani - 931 pa
zar ıUrıti pat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki nıa.halli mahRuıanda 
icra tdilecektir, Daha dun fiatla ta· 
lip olanlar şartnameşini ıörnıek için 
komfsyopa müracaatleri n f,tlrat 
l~f• de vakti ınuane•lnd• hNIJ' 1Mt-
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Istanbul Evkaf 1111 mu .. 
düriyetinden.: 

Kıymeti mubammineıi 
Lira Kul'Uf 
1543 2 

Beyoğlunda T opbanede Hao Mimi maballeainde çıkmaz 
GUlhan sokağında atik 37 cedit 39 No. ile murakkam 9 oda 1 
matbak 1 sarnıç ve sair mnıtemilib ba•i bir bap klgir hanenin 
maıf hissesi satılmak Ozere dart hafta mildddetle illn ve mllza· 
yedeye vazedilmiftir. MOzayedesi T etrinisaninin 28 inci cumartesi 
ıflnü saat 15 tedir. Talip olmak Jstiyenler balldaki kıymetin 
ytlzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte lstanbul 
Evkaf mlldüriyeti binasında varidat müdilriyeti mahlülit kısmına 
mllracaatleri iJln olunur. (3565) 

San dalya 
Tahtaları 

DeJ8 Glyarmatl ( Dezs8 
Gyarmathl) lstanbul Ku· 
ru kahveci Han No.21. 

SEYRlSEF AlN 
Merkez ıcentas1' Galata köprü b&$1 B. 2362 

Şube. A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 

Tu••rkı•ye zı•raat bankası (Mersin)27T.evvel Sah 17 
de Sirkeci Rıhtımından. • • idare meclisinden: rL. '=·=========ii 

t~~;eU~~·~.!::D~Ü U=I O~f~~=elft:k:.~:k ı::.: !:.i:. ~ •• 1s1~,~!~ !il;; binuında içtima eyliyecektir. Villyetlerden intihap edilmif olan _ • _Z_J~ ]JP.~ITI 
murahhaa Beylerin yukarda zikrolunan giln ve aaatta bankayı 1'1

1 
Karadeniz postası ıi 

tqrifleri rica olunur. 

içtima ruznameai berveçbiatidir: !I Erzara• 
(1 Türkiye Ziraat bankasının 1930 senesi mamulib İ 

hakkında idare melisi ve mürakip raporlarının kıraatı. I' ~ ~ 
2) 1930 senesi blinço ve klr zarar beaaplannm =I· T.P:~J8 H r f 1 nı 1 '=.i 

tasdiki ve idare meclisi azasının ipkası. 'I U U 
3) 1930 ıeneai mllrakiplerinin ücretlerinin tayini 1, gilnil akşamı Sirkeciden hare- lf 

Ye 1931 senesi için mOrakip intihabı. il ketle ( Zonguldak, İnebolu, ıl 
4) Zirai ikraçat menbaalanmızın tezyidine matuf Samıun, Ordu, Gireson, Trab- lı 

Istanbul Evkaf Müdi
riyetinden: 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruı 
53 26 

Tamamı 53 zira 26 santim terbiinde bulunan EyOpte cezerl 
Kaaımpaşa mahallesinde Çömlekçiler sokağında atik 30 - 32 No. 
ile murakkam tamamı mahlill bir bap dükkan arsası satılmak 
üzere dart hafta müddetle ilin ve müzayedeye konmuştur. Mllza• 
yedesi Teırinisaninin onuncu Salı günü saat on beıtedir. Talip 
olmak istiyenler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbr 
tinde pey akçelerile beraber Çenberlitaşta lstanbul Evkaf mOdD
riyeti binasında mahlülit idaresine müracaatları ilin olunur. (3160) 

Devlet Dem lryolları ilanları J 
Haydarpafa Mağazasında mevcut takriben 1500 adet vuatf 

200 Kg. hacmi istiabisindeki eski saç bidonlarla müstamel vagoD 
muşambasından basıl olan takriben 1500 Kg. yelkenbeıi bilmll
zayede satılacaktır. Müzayede 3 Teşrinisani 31 tarihine mllsadif 
salı günü saat 14 de icra kılınacaktır. Talip olanlann mallarl 
her gün görebilecekleri ve yevmi mfizayedede mağazaya mflrr 
caatlan ilin olunur. (3470) 

Haydarpaıa mağazasında mevcut takriben 15 ton miktanr 
daki kırık camlar bilmüzayede aablacakbr. Müzayede 31-10-931 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da icra kılınacaktır. 

Talip olanların ye•mi mezkflrda H. P. mağazasına mllracaatleıt 
ilin olunur. (3395) 

Yüksek mektepler mubayaat 
komisyon undan: tedabir ve teıebbüsat hakkında meclisi idareye salahiyet ita11.(3485) • zon, Sürmene ve Rize) ye fi 

-----------------·- ___ ı_~_e_m_e_cl_b_i_,,~d~~ fi ~~&~~~~~~~~m~~~~r 

1 b ı k f .. d.. ı ·· \J •• d . 
1
: Fazla tafıilit için Sirkeci, :1 fırlar 28-15-921 Çarıamba ~nn saat 15 te ihaleleri icra edil-

SİaD u ev a mu ur ugun en. iİ Yelkenci hanındaki acenteli- iı mek üzere pazarlığa konmuştur. Şartnamesini görmek için bet 
• •• . ff iine mfiracaat. Tel. 21515 ~~ giln ve pazarlığa iştirak için de yevmi mezkurda Fındıklıda Ynk-

Bır sene muddet'e ıcar için =·---=---===---=· •-,:-.:::::::-.::::::: sek Mektepler Muhasebecilik dairesindeki Komisyonumuza mD-

MOzayedeye vazolunan emlak ~v AKIT ın--~ racaatleri. (~38) 

2
1 = Galatada Mebmetali paıa hanı net kabnda 48 No. oda uçük ilanlafl 1 lstanbul Belediyesi llAnları 

" .. " .. " ,, 59 .. ,, --------------------------
3 60 IOdefası "Üz kuruştur===~ Edimekapı caddesinde Kara....nmrtık tramvay tevakkuf m ...... 

- " ,, " " " " " ,, J 5 .. 
4 - Kumkapıda KürkçDbqı SOleymanağa mahallesinde taı- Mis fabrikası mUstahzerab linde belediye malı arsa mü9allede suretUe kiraya •eftleeaiiııdell 

çılar sokağında 14 No. ar1a. Kolonya, !Avanta. esans, cliş macunu talip olanların Teşrinievvelin 29 uncu perıembe günü saat 14 " 
Müddeti icarlar 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar bir senedir. yağsız krem, podra. gliserin sabunu ve daire encllmenine milracaatleri ilin olunur. (3068) 

briyantin. Mis müstahuratını bir defa 
iki sene müddetle icar tçin mOzayede tecrübe edenler daima ve daima ondan Osklldarda Selimisani mektebi tamiratından çıkan burb 

vazolunan emlAk (ayrılmazlar. Her yerde bulunur. 0656 kurşunlar Üskndar belediyesinde aleni müzayede ile satalacaktat· 

S - Bahçekapıda d6rdilncü vakıf hanın zemin katında 11-3 
tıio. mağaza. 

6 - Topanede ilyasçelebi mabalJesinde kıpa arkaaında 14 No. 
hane. 

7 - Çarııda Kalcılar sokağında 30 No. dilkkln 
Mliddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki se

nedir. Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akti aabıkın hitamı 
ye·ı: miiatecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti mOzayede: 27 T. evvel 931 den 17 T. aani 931 sah 
sfinü. 

Ballda muharrer emlik kiraya verileceğinden müzayedeye 
•aıolunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon gün saat on 
bqe kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede
rek müzayedeye iıtirak etmek llzere İstanbul Evkaf mOdOrlllğtin
de varidat müdOrllliü akarlar kalemine müracaatleri ilin olunur. 

Evkaf ve müıtemilltı hakkında maliimat almak isteyenler 
bu müddet zarfında mllzayede odasına milracaat ederek ecri 
misil raporlarını g6rebilirler. (3464) 

Istanbul Evkaf Müdiri 
yetinden: 

Kıymeti muhammineai 
Lira kurut 

31 34 
Oıklldarda Selimiye mahallesinde atik kııla cedit Dayehatun 

sokatmda eski 24 yeni 61 numaralı tamaanı 235 kllaur a11ın ter
hünde bir kıt'a anarun 12 biıse itibarile d6rt biuesi balidaki 
kıymet Dıerinden dart hafta milddetle mllzayedeye konmuttur. 
Mnıayedeıi Tqriniaaninin 24 Qocn salı g6nll uat on bqtir. Ta
lip olmak istiyenlerin ballda muharrer kıymeti mubamminenin 
yllzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçelerile birlikte latanbul 
EYkaf mllnllriyeti binaaında Varidat mndnriyeti mabltllit kısmı-
na m•acaatleri ilin olunur. (8467) 

Istanbul maarif müdürlüğünden: 
Kıbnı liseli için Ynkaek muallim mektebi mezunlanndan 

bir Tilrkçe Ye edebiyat Ye Darillfllnun riyaziye tubeai meıunla
rmdan bir riyaziye muallimi ile kız mektebi için lisana qina bir 
mDdtıre ihtiyaç vardır. Taliplerin vesaik ıuretlerile fitlerini ida
remize tastik ettirerek tepinienel Dihayetine kadar maarif •e 
ldleti celilellae ve fazla mal6mat ipi idaremae mlracaa&laa.~3403) 

Para kazandınroruz 
lstanbulda, taşra vilayetlerinde, ka

zalarda Memur ve meıoure istiyoruz, 
işinize, vazifenize halel gelmiyecektir. 
bize mektupla sorunuz içine 6 kuruş-
luk pul koyunuz. (1841) 

lstanbul postanesinde 548 

Size yardım edeceıız 
Davalı ifleriniz için avokata, mah

kemeye müracaattan evvel bize aaat 
9 - 12 araaında geliniz. (1841) 

lstanbul 4 üncü vakıf han 
Asmakat 29 

PARA ı DUkklncı esnafa ko
layhk - Haftalık taksitle ödeyebilir
seniz kefaletle 50 liraya kadar para ala
bilirsiniz. 9 - 12 arasında müracaat Se
nelik faiz ve komisyon yüzde 12. 

Istanbul dördüncü Vakıfban 
asmakat 29 

Eski bir banka memuru tara
fından amelt bir tarıda muhasebe, ban
kı muıme1Atı ve Fransızca dersleri, Sitli 
Osmanbey Kiraz sokak No. 21 Kiymls 
Efendiye müracat (J 896) 

ııııı~~~maıın~ııu~ooııı~~ıııııııınıııııııuıı 

~ Muayenehane nakli 

r -• Diş tabibi 

Mehmet Rifat 
Cağaloğlunda, Halk fırkası 
karııaındaki Sıhhi apartımam, 

3 üncü kat 7 numaraya 

-- nakletmiştir. ---•ı ----························-················--·· Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
aepiyat müdürü: Refik Ahmet 

YAKIT Matbauı 

Almak iıtiyenler 3-11-931 salı gilnn saat birde mezkur mahald• 
bulunacak memuru mahsusuna mllracaatleri. (3479) 

Keresteciler yangın yerinde klin ve mahalli leYazım mlldOr 
lOğOnde bulunan haritada irae olunan 21 O metro murabbaı ar" 
derununda tuğla, kum ve çakıl gibi malzemei inıaiye depo edil
mek ancak kereste depo edilmemek ve belediyece Hlzum ,nrol· 
düğü taktirde tabliye edilmek şartile kiraya verilmek için açık 
müzayedeye konmuştur. Talipler şartnameyi g6rmek için her g8ll 
levazİm müdürlüğüne müracaat etmelidir. Mtızayedeye girmek 

için 20 liralık teminat lizımdır. Bu teminat ya nakten ve depO"' 
zito suretile yahut hükumetçe muteber tanınmıı bankalanll 
birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu ıekilde temi"' 
natla beraber ihale günO olan 2 Teşrinisani 931 pazarteai giloll 
saat on beıe kadar daimi encümene müracaat edilmelidir. (3101) 

Bedeli keıfi 355 lira 60 kuruş olan Cerrahpaşa hastanesinde 
bulunan iki adet el ile müteharrik yangın tulumbasile kimye.A 
yangın söndOrme cihazlarımn tamiri ve iki adet müceddediniıl 
mübayaası açık münakasaya konmuştur. Talipler ıartname .
keşif evrakını görmek için her gün Levazım mlldürlüğline mflr ... 
caat etmelidir. Münakasaya girmek için 27 liralık teminat lizılll"' 
dar. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut bük6met9' 
muteber tanınmıt bankaların birinden getirilecek teminat mektubd 
ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale gilnü olan 2 Tqrbll 
sani 931 pazartesi rilnü saat on beıe kadar daimi enenme.,. 
müracaat edilmelidir. (3037) 

Beher metre murabbaına_l_O_li_'r-a-kıymet takdir olunan Şel!
reminde Ereyli mahallesinde Topkapı caddeıinde 177-179 elDJjlı 
numaralı arsadan müfrez 5 harita numaralı 7,60 6·40 metre ytl"' 
ıUnde 146,16 metre murabbaı sahasında arsa aatılmak tııeıf 
kapah zartla mllzayedeye konmuştur. Talipler prtname aıı-• 
için her rUn levazım mlldürlOğüne milsacaat etmelidirler. MOS'"' 
yedeye girmek için 110 liralık teminat lizımdır. Bu teminat fit 
nakten ve depozito ıuretile yahut bükiimetçe muteber tamootlf 
bankalann birinden get rilecek teminat mektubu ile olur. S
ıekilde teminat ile beraber şartname, teklif mektubu ve teod .. 
nat makbuz veya mektubunu mllhürlü bir zarfa koyarak ib-" 
günu olan 2 teşrinisani 931 pazarteıi günil aaat on bqe kadit 
Daimi Encllmene verilmelidir. (2995) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Ara 


