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ı lnglllz lirası lngilterede deh setle dUsUyor .. 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Her memlekette aiıorta 
-.ıe.eleei ne kadar mühimse, 
•iııorta tarifeleri de aynı dere
eede ehemmiyetlidir. Bi~b~ı· 
•a yangın ıiıorta tarifelerınuı 
huauai bir ehemmiyeti vardı~. 
Bu müli'haza ile lktısat V eka· 
letinin mütehassıs ve alaka· 
dar zevattan mürekkep olm~k 
üzere tetkil ettiği bir kom•.•· 
Yon; sigorta tarifelerini tetkik 
Ve ihzar ile meuul olmakta• 
.dır. Uzun zamandanberi de
vamlı bir dikkat ve faaliyet ile 
Çalışmakta olan bu komisyo~, 
haber aldığımıza göre, tel;· 
katını bitirmek üzeredir· 0

• 

nıisyonun bu mesaisinde he~ 
halk · · h de sigorta şır· 

ıçın , em . beki 
ketleri için iyi netıceler . e
tnek temenniye şayan bır şey· 
dir. 

· · diye Sigorta tirketlen ıını 
kada "A" ve "B tablosu na· 

r '' 'f t t inile iki türlü resmi tan e a · 
bik ed' d "A tablosu, ıyor u. u 

İstanbul, lzmir, ve ~kar~, 
"B,, tablosu da Türkiyenın dı· 
ğer tehirlerine mahsus.tur· B 
tarifeai A tarifesine nıspetle 
ılaha pahalıdır. Yani ls~a~· 
bul, İzmir ve Ankaradakı Si· 

&orta ücretlerine naza~an m~ 
leketin diğer aksamında tan· 
feler daha pahalıdır". B':'na en 
mühim sebep olarak ıtfaıye va
•ıtalarının her yerde t~~em· 
ınül etmemesi gösterılıyor. 
Halbuki memlekette bu saret· 
le iki türlü tarife tatbik etmek
teki müşkülat ve bazı mah
:ıurlar, ötedenberi nazan dik
kati celbetmekten bili kalmı
Yordu. Komisyonun aon tet
kik ve faaliyeti neticesinde ta
rifelerdeki bu ikilik kaldırıl
nııştır. Haber aldığımıza gö· 
re İstanbul Ticaret odası mu
rahhası olarak tarife tetkikat 
komisyonunun mesaisine işti
rak eden Abdülgani Beyle ona 
iltihak edenlerin şu esaah tek· 
lifleri; komisyonca ekseriyet
le kabul edilmiştir : 

ı _ Türkiye şehirl~ri~in 
hepsinde A tablosu tarıfesıne 
llÖre ıigorta yapılması ve bu 
111retle pahalı olan B tablosu-
11\ln ilga11 • . 

2 - Mahsulatı ziraiye tan· 
fesinde yüzde yirmi nispetin· 
de bir tenzilat yapılması • . 

3 - Alitı ziraiye için ıım· 
diye kadar mevcut olan mun· 
zam ücretlerin ilgası • . 

Bundan batka yangın tan· 
fesinin heyeti umumiye•.i.n~e 
lıı.eınleket ticaret ve aanayunın 
terakki ve inkitaf'ına yanyan 
lıazı fenni tadilat ta yapılmış· 
lır . 

Sigorta şirketleri, Türki· 
l>ede son iki sene zarfında yap 
tıklan sigorta muamelel~ri~e 
d;ıir istatistiklere müstenıt bır 
1'1rife ihzar ve hükumete tak
diın etmişlerdir. Bu projeye 
\>e istatistiklere nazaran yan· 
llınlar için verilen tazminat na 
l;ırı itibare almdıg" ı takdirde ,. . 
1 !ıortaların maliyet fiatlerı 
r~ 72 yüzde yetmiş ikiye ba
ıg oluyor. Buna, sigorta şir· 

ketterini mürakabe kanunu mu 
tilıince ilavesi lazım gelen 
lııüddetleri inkıza bulmamı§ si
ltortaların senevi ihtiyatları 
d• ilave olunursa, yangın sif 0rtalarının son iki sene zar
•ııdaki muamelelerinde mali
~et fiatı yüzde 89 1/ 2 seksen 
d 0 kuz buçuğa çıkıyor. Şu hal-
e kir olarak şirketlere kalan 

tey yüzde on buçuktur. Aca
li • .bu miktar sigorta şirketle

ııı yaşatmağa kafi midir? 
. Alakadarların tahmin ve 
~•hlarını şu suretle hülisa et-

ek mümkündür: 
d "1931 senesi yangınların
)~ tevellüt eden tazminatın 
rli~de itibarile primlere nispe
~~eçen senelerden fazla ola
"'k·tır. Son zamanlardaki Teş-
1~ ıye yangını üzerine sigor-

Ingilizlirası başdöndü
rücü sür'atle düşüyor 

Londra borsasanda panik var! 
Jngilterede beş kişi
den mürekkep bir 
diktatörler kabinesi 
teşkili düşünülüyor 

Istanbul borsası b~ te
nezzülden müteessir 
olmamışbr. icap eder
se konsorsiyom bazı 
yeni tedbirler alacak. 
LONDRA, 21 A.A. - Bu sabah 

borsanın açılmasından pek çok za. 
man evvel büyük bir heyecan hü
küm sürmekte idi. Fakat hiç bir fi. 
t.t elde etmek mümkün d~ğildlr. 
Borsa simsarlarile borsa acenta1an 
lnııiliz liraıile ecnebi dövizlerinin 
fiatlerüıi vermekten iıt.inkif etmek
te, hiç bir t•Y bilmenin mümkün ol
mackğını ve bu fiatlerin hiçbir veç• 
hile elde edilmesinin imlıinı bulun
madığını beyan eylemektedirler. Lİ· 
verpool' dan ..,ı..n bir haber pamuk 
fiabnin 50 puvan birden tereffü et
mit olduğunu bildirmektedir. 

Nerede istinatlsız kalırsa 
düşüyor 

Betler 
DlktatörlllğO 

LONDRA, 20 A.A. - S\ln· 
day Cbronicle gazetesi, memle
ketin müıtakbel ıiyaseti hakkın 
da bazı projeler mevcut olduğu
nu beyan edebilecek bir mevki
de bulunduğunu söylemektedir. 
Bu gazete diyor ki: "Bu proje
ler, heı zattan mürekkep dahili 
bir kabinenin teıekkülünü iıtih
daf etmektedir. Bu bq zat bü
yük Britanya'nm bilkuvve dikta 
törleri olacakbr. Bunlar da ltat· 
vakii M. Mac Donald ile bafve
kil muavini M. Baldwin Maliye 
nazırlıiı makamında M. Nowill 
Chaimherlain, lmperatorluk 
müıtetarı M. Thomu ve Dahi
liye nazın M. Con Simob' dur. 

İsterligin dütmekte lııulunduğunu 

göıteriyor. 

Bu tenezzül lıillıa11a IOft pnler
de nakit albnın fazla ihraç edilmit 
olduğu Amıterdam piya1a1mda da
ha :siyade ıöze çarpmak(adır. Bu 

llMIMUIİyetler bilhaıaa ~ 43 -
zarfında hükUmet eahamının ®ıme 
ıi iizerine hi11l olan encliteli vazi
yet dolay11ile Londra'nın Amerika' 
h mali mahafili tanfmdaa da ayni 
kuvvetle hi11edilm.iıtir. 

''Tınaz Tepe,, 
nin sür'ati 

Tecrübelerde saatte 40,S 
mil yaptığı anlaşıldı 

"Zafer,, nıaharribimiz de 
denize indirildi 

ROMA, 20 (A.A.) - Türkiye 
lıeaabana ltalya tezgahlarında inp 
edilmit olan (Tınaz topo) muhribi
nin Cenova' da yapılan ıür'•t tecrü
belerinde saatte 40,5 mil sür'ati ol
duğu anl ... Imııtır. 

Yeni bir muh~rribimiz 
CENEVE, 20 (A.A.) - Ztıl• 

i.amindeki Türk deıtroyori mahaliS 
lıükıllnet erkanı ve Wiyiik bir halk 
kitl•İ hazır 'bulundup JWde deni• 
lndlrilmi,tir. -----==-
ismet Pş.nın seya
hati filme alınacak 

Remzi Bey bugün 
Atinaya aidiyor 

LONDRA, 20 A. A. - lqiliz 
ıazeteleri lnıiltere'nin mali vaziye
tinin vahimleımiı olduğunu beyan
da müttehittirler. Bundan Jıaıka 

Nevyorktan alınan haberler Ameri
ka müttehit cümhuriyetlerinin lngi· 
liz Jj.._.., yaziyetile çok mefgul ol 
duğunu ve Pariı, Nevyork bankala
n tarafından himaye edilmesine 
rağmen yalnız kaldığı ber yerde 

Altın mikgaıı 
LONDIU, 20 A. A. - Nazırlar ( 

mecliıinin ijtimaı, aaat 16 elan saat \ 
18 • kadar daı<apı etmiıtir. "Altın 
milı;ya11,. nın tadilinden evvel mÜm· 
kün olan herıeyin yapdmuı Ia..m 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 
... - -··"·--....... -· ............................................................. _ 
Bankalardan bonolara 

mukabil para 
verilmesi isteniyor 

' ...... ' 
Bonoların borsaya da kabulü için 

bir şekil aranmaktadır 

" - - --
rın •••İ7etleri düselmit olar. Bonolar da 
hAlciki lu7metite muam•le •örür." 

Bonolar borsaya alınabilecllk 

m;? 

Gazi Hz. 
-

R•isicümhur Hz., dün saat 
on y<'dide Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazım Pş., Hz., nin 
dairelerini te!jrif etmişlerdir. 

1 iki d fa alınan v • 
rgı 

Vilayet mes'ul memurlann tahtı 
uhakemeye alınmasını bildirdi 

; 

Gazi Hz., Meclis Reisimizin 
mahdumlarınrn hitan/arı mü
nasebetile tertip olunan ce
miyette hazır bulunmuşlardır. 

Makbuz ihraz edenlerden iki defa vergi 1 ı 
--.. -·-·····---· 
Muhtelit 
Mübadelede 
İşler kanunuevvele 

kadar bitirilecek mi? 
Dün Muhtelit mübadele ko

misoynu reisi M. Holıtad'm 
nezdinde Türk 
ve Yunan Bat 
murahhulan
nın i9tirakile 
bir İçtima akto 
lunmuıtur. Bu 
içtimada ko
misyonun mali 
vaziyeti görü
ıülmüttür. İki 
taraf hükUmet
lerinin komiı-

M. Holştad yona verdikte 
ri tahsisat bu ıene kinunueY· 
ve! nihayetinde bitecektir. 
Türlı: ve Yunan heye'ti murah
hasalan o zaman kadar eaulı 
işlerin ikmal edileceii kana
atindedirler. Maamafib itlerin. 
bu müddetten sonra bir kaç 
ay daha uzaması muhtemeldir. 
Bu ihtimal tahakkuk edene! 
yeniden tahsisat talep oluna
caktır . 

Fakat buna mahal kalma
masını: temin için uami faali 
yet gösterilmesi mukarrerdir. 

Kurtuluş bayramı 
6 tetrinievvel Kurtulut ba~ 

ramı için evvelce hazırlamnıt 
olan program alal<adarlara teb 
)iğ olunmuıtur. Merasim paz· 
lak olacaktır. ------lzmire giden 

müderrisler 

ne alınabilir, ne de istenebilir 
Eminönü maliye tahsil şube 

si dahilinde iki tüccardan mü
kerreren tarh ve vaki itirazlara 
rağmen tahsil olunan kazanç 
verııiıi meselesi ile Defterdar
lık ehemmiyetli surette meşru! 
olmaktadır. Eminönü malmü
dürlüğü İcap eden kuyudat ü
zerinde tetkikat yapmakta ve 
alakadarların izahatı alınmak
tadır. 

Aldığımız maliimata göre, 
Vilayet te bu meaele hakkında 
Defterdarlığa bir tezkere yaz. 
mı ıtır. Bu tezkerede ver,ileri 
tediye ettiklerine dair makbuz 
ibraz edenlerden tekrar verıi 
tahsiline kıyam eden memurla 
nn tahtı muhakeme.,. almma
lan bildirilmittir. 

Mes'uliyeti ıörülenlerill v• 
ki.Jet emrine alınmaları ela çok 
kuvvetlidir. 

Bu mesele hakkında lıeyeti 
teftitiye reiai Ali Rma Bey de
mif tir iri: 
"- Meaeleyi Defterdarlık 

tetkik etmektedir. Bu tetkikat. 
tan soora alınacak neticeyi bek 

liyoruz. Bundan IOlWa icap e
dene heyeti teftiıiye meseleye 
vaz'ıyededer,,. 

• 

Kooperatif tetkikatı için J •• 
mir ve Aydına gitmit olan mü
derrisler çar9amba ıünü teh· 
rimiııe avdet edeceklerdir. ı _ 
Dünyanın büyük Suvarilerimiz dün ak-
Adamları 

İngiliz muharriresi bir 
hafta kadar kalacak 

şam Sofyaya gittiler 
Atletlerimiz de bugün Gülcemal 

ile Pireye gidiyorlar 
Balkanyat da atçılık müsabaka- fm diğer bir huauaiyeti de reımi ol• 

lanna ittirak edecek olan ıüvarile- maaıclır. 

Yani ber ittirak eden aemleket 
askeri binici gönderecektir. 

Tekrar ediyorum rakiplerimiJ 
bilmemekle be..aber kendimden n 
arkadqlarımdan eminlm. l11pllıilıı 
her hanıi bir aluilik zuhur etme .. 
de memleketimize zaferle döneriz.'' 
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.. - SK•' t frika: 38iR GÜN • ' :r / stanbul nası/iş gal edildi? Mukten cenubunda 

yeni bir muharebe! 

Teslihat 
Mütarekesi T eslihat mütarekesi -

1 

Aziz Hiidagl 

Bizi bırakblar 
Öğrendim ki Ceneral Franşe Des
pere Fransız sefaretanesi önünde 
kurşuna dizilmemi emretmiş 

1 
- Ben hakikat- idama 

mı mahkWn edihnittim? 
- Bizce muhakkak. 
- Ytalnız sizce • 

Rusya Çin vekayiini takip ediyor 
PEKiN, 21 (A.A.) itimada fa• ti nezdinde protestoda bulunanları 

yan bir membadan alınan habere cö nı emretmİftir. 

re Pekin - Mukden denıiryolu ho- Çinli mareıalın hegonMtı 
yanıla dün alqam Çinlilerle Japon· PEKiN, 21 (A.A.) _ Uzun müd 
lar arasında müsademe tekrar bqla det duçar olduğu hümmayı tifoidi
mııbr. den dolayı hastanede yatmakta o-

Bazı devletler daveti 
kabul etmiyecekler mi? 

CENEVRE, 20 (A.A.) - Geçea 
cece, Cemiyeti ak..m izaaıaılaıı ol.. 
mıyan .te.letlere - ve Arjantin -
Cemiyeti akvıımın tahdidi tealihat 
komisyonWWD mesaioine iştirak et
meleri için tel~ vukubulan da· 
vete bu devletler tarafından verile
cek illı: cevapların pazartesi günü alı 
nacağı tahmin edilmektedir. 

Müzakerata iştirak için vaki davef 
hükumetimizce kabul edildi 

ANKARA, 21 (AA.) - Cemiyeti akvam terki teslihat 
komisyonuoda teslibat mütarekesi müzakeratına ittirak için 
Cemiyeti akvam riyaseti tarafından viki davet hükiimetimizce 
kabul edilmiştir. Bu müzakerelerde Türkiyeyi Bem aefirim~ 
Cemal Hüsnü Bey temsil.edecektir. 

Hariciye vekili bugün geliyor 

Baıka bir ıey söylemedi. 
ı Eminönünde otomobil harbiye 

nezareti yolunu tutacak yerde 
t sola saparak bizi Saray bur-

Paıanın cevabını yukarda 
yazmıttım. Filhakika Ceneral 
Franıe Despere Kara bir aiin 
makalesini iyi tercüme ettir
meden, tahkika lüzum görme
den "onları derhal Fransız se 
farethanesi önünde kurtuna di 
ziniz,, emrini yazmıf. 

Bu çarpıtmanın Mukden'in ce- lan ve timdi nakahat devrinde bulu
nııbunıla aktam geç vakte kadar d• nan Mançun1i Mareıal Chang-Hauh 
vam ettiği bildirilmittir. -Liang, fU beyanatta bulunmuıtur:' 

Rusların vazigeti "Japoyarun misli meabuk olmı-
MOSKOVA, 21 (A.A.) _ M. yan taarruzu, Japon milletinin ihti. 

Karahan Japon ıeEiri M. HU-oto'yu raılarım alevlendinnek için yapdmı§ 
kabul ederek son Mançuri bildiıele- olan tahrikattan birkaç hafta sonra 
ri hakkında göriİ§müştür. başlamııtır. Bu taarruz, Çl 4 büyük 

Bun.da bu1umnakta olan müıa· 
hidi, büyük meclisin mesaisini dik· 
katle takip etmekte bulunan Wa
ıhinııton hükumetinin bu daveti sür 
atle kabul etmesi beklenilmektedir. 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Tevfik Rüttü Bey bu ak
şam 1atanbula hareket etti. Hariciye Vekili cumartesi cünii 
Ankaraya avdet edecek, salıya Atinaya gitmek üzere tekrar 
lstanbula dönecektir. 

Sonbahar at koşuları nundaki erzak deposuna getir-
• di. Burası evvelce bizim askeri 

erzak depomuz iken Fransız
lar almışlar ve deniz tarafında 
ki köşeye bir de semafor kur Pata beni yanma oturttu. 

felaketlere maruz bulunduğu bir 
Japonların zayiatı sırada yapılmıştır. Bu felaketler, fe. 

TOKIO, 20 A.A. - Nanking'- ci feyezanlar, komünizm ve dahili 
in zapb sırasında Japonların 30 ki- muharebelerdir. Taarruzdan evvel 

Sovyet RtUyarun, son dakikada 
bu daveti kabul edip etmiyeceği su
ali varidi habr olmakta ve kabulü 
takdirinde M. Litvinoff'un iki haf
ta evveli terketmi§ olduğu Cenevre
ye avdet edeceği söylenmektedir. 

ANKARA, 21 (A.A.) - Şehrimizde sonbahar at koşuları ' 
2 teşrinievvel cuma günü başlıyacaktır. Bu kotular fevkalade 
meraklı olacaktır. Avrupa dan getirilen halis kan İngiliz kısrak· 
larından yetiştirilen ve lstanbulda ilkbahar tay koıularma gi· 
ren Türk halis kanları daha büyük tay kotularına gireceklerdir. :. muılardı. Buraya niçin gelmit 

tik, bili anlıyamıyorum. 
Kahve ısmarladı. T evkifimden 

sonra Türk matbuat heyeti

nin Fransızları protesto etti

ğini ve bu ferait altında Türk

çe gazetelerin intiıarına imki.n 
kalmadığını itilaf kumandan

larına bildirdiklerini söyledi. 

ti ölü ve 90 kqi yaralı zayiat v<r
mit olduklarını gazeteler yazıyor. 

veya sonra hcı· türlü muhahelei 
bilmisillere mani olmak için bütün 
silahların depolara yerle!tirilmeıini 

Bunlardan başk:> halis kan İngiliz hayvanları koıuıuna İ· 
blya derbisinde ikinci gelen Gosıer, Romanya derbisini kaza
nan hayvanla daha bir çok maruf hayvanlar koşacaklardır • 

t 

r 

1 

Otomobilden indik. Emni
yet mSdürü oradaki Fransız 
zabitlerile bir saat kadar ko
nuştu, ben bir müddet ayakta 
ve sonra pirinç çuvaUannm 
üstünde bekledim. Tekrar oto 
mobile bindik ve harbiye neza 
retine geldik. 

Dairede kimse kalmamıtb· 
Daire müdürü yüzbaıı izzet 
Beyin ( 1) oduma çıktık. 

- Ceneralin emrile aziz be 
yi size teslim ediyorum, de
di. 

Ve mühürlü bir zarf ftl"e

rek ili.ve etti : 

- Bunu lutfen harbiye nazı 
rı paşaya verirsiniz. Sadarete 
ayrıca yazılmııtır. 

Ve ikimize hitaben: 

- Bonsuvar, mesyö, 
rek çıkıp gitti • 

di,.... 

Ben yabancı ellerin pençe
sinden kurtulunca hemaı ni
me koşacağım zannettim. Fa

kat İzzet Bey merkez kuman

danile görütmeden beni bıra

kamıyacağını söyledi. Merkez 
kumandanlığına gittik. Evvel 
ce de yazmıt olduğum veçhile 
o zamanlar merkez kıımandan 
lığında mirliva Ahmet Fevzi 
(2) Paşa bulunuyordu. Oda
sına girdik. Birbirimizi ilk de 
fa görüyorduk. İzzet Bey be
ni takdim edince hasretten dön 

müş oğluna sarılır gibi beni ku 

cakluclı ve alnımdan öperek: 

Senin için içimiz titredi, eY 

li1Jım, dedi, hatta Yaver Pa
~fa ( Hrabiye nazırı) senin i
dam ediler...eğini duyunca ağla
dı . 

- Acele etmit er, dedim. 
- Seni..."1 tevkifin ve idama 

ımahkfım oluşun büyük bir hi· 
dise oldu. 

' ( 1 ) Çok naıik ve vaıifcsine a§ık 

t
bir zabiti. Geçen sene (1930) Ada
nadl vefat etti. 

(2) Şimdj Kadastro ruımetinde 
bulunuyorlar. 

- Peki, Paşa Hazretleri, 

dedim, ben timdi ne olaca

ğım? Evime gidemiyecek mi

yim? 

- Evrakınızı Erkanı Har

biye Reisme gönderdim, cevap 

bekliyorum, biraz dinlen baka

lım, dedi. 

Yarım saat sonra telefon 
Harbiye nezaretinin emrini teb 
liğ ediyordu : 

- lt'an ahire değin mer
kez kumandanlıimda kalacak
tır. 

Ve Pata ili.ve etti : 

- Bugünlük biı:e misafir 
olun, yann mesele anlatılır, 
ninize gidersiniz • 

- Şu halde Pap Hazret~ 
ri, dedim, ben kendi büküme
time kartı da mücrim mi addo 
lunuyonım? 

- Haıa, oğlum, fakat feY
lialade ahval içindeyiz. Her 
halde yarına kadar sabrede
lim . 

Ve inzıbat zabitini çatır
dı : 

- Aziz Bey misafirimizdir 
dedi, kendisine sizin odada 
bir yatak ıösteriniz, istirahati 
ni temin ediniz • 

Ve amuzuma hafifçe 'YUra

rak : 
- Haydi yaYrum, mütees

sir olma, yarın her halde ben 
seni evine gönderirim. lnzıbat 
zabitinin sıcak odasında, te
miz bir karyola gös terdilet". 

Birkaç zabit hikayemi din
lemeğe gelmiılerdi. Bir müd
det konuıtuk. Y ordumun te
miz havasında on iki günden 
beri ilk defa geniş bir nefes ala 
rak uyudum .. 

(Devamı var) 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

Çin, protesto ediyor 
NANKIN, 20 (A.A.) - Çin Ha 

riciye Nazın, Japonyanm Nankin 
elçisine bir protestoname göndere. 
rek hasmane harekete nihayet veril 
meıini ve Japon kuvvetlerin.in ev
velce bulundukları mevkilere çelı:il
meaini talep eylernit!lı-. Mumaileyh, 
ayıu zamanda Çinin Tokio elçisine 
de talimat veı-erek Japonya hükiime 

M. Laval 

emrettim. Japonya, taarru;,.-unun ga
yet acil bir sebebi olduğunu iddia et 
mektedir, fakat bütün dünya mesele 
nin ne olduğunu bilir, çünkü dütü
nülüp taıındarak yapılmıı bir harp 
faciası geçİrmiştiı·. Çin, cidale iıti

rak niyetinde değildir. Çin lihan ef
karı umumiyeainin hükmüne İntİ· 
zar edecektiı·.,, 

gitmiyecek 

Bütün diinya Fransa ile Amerikadan 
medet bekliyor 

WASHiNGTON, 20 (A.A.) -
Pariı'ten ırden ve Fransız menabii 
ile A,,....padaki Amerikalı muhabir
leri tanıfmılan verilen M. Laval'ia 
Amerika reiaiciimhuru M. Hoover 
ile görüımdı: üzere Amerikaya gel
mek niyetinde bulunduğuna dair .,.. 
lan haberler, riyaaeticümhur sara· 
ymda tekzip n bu hususa dair bir 
ıüna malUınat mevcut olmadıb be
yan olunmaktadır. 

Maamafih, ırazetelere ve iyi ma
hlmat almakta olan mehafile naza. 
ran M. LHal'in Amerikayı ziyareti, 
ııerek Amerika efkirı umu:niyeai 
ve ııerek Amerika ile Fransanın pek 
kuvvetli olan vaziyetleri dolayıaile 

hali haztrda beynelmilel vaziyeti ha
kikaten ıslah edebilecek yegane iki 
devlet olauıiu mütaleasında bulanan 

]apongada 
·zelzele 

resmi mehafil tarafından büyük bir 
hüsnü kabule mazhar olacaktır. 

LONDRA, 20 (A.A.) - New· 
Y ork'tan Obıerver gazetesine bildi. 
rildiğine ııöre, Wuhington mehafili 
N ew-Y ork Timea gazetesi tarafın
dan alınan ve Fransız Baıvekilinin 
cihandaki mali inhitata çare olabile
cek müıterek bir Fransız - Ame
rikan harekel;i tertibi hakkında M. 
Hoover ile gOrütmek üzere yakın. 
da Amerikaya gideceğine dair bulu
nan haber ile:meıgul olmaktadır. 

PARIS, 2ô (A.A.) - Baıvekil 
dairesi, M. Laval'in yakında Aemeri 
ka nıiıicümhuru M. Hoover'i ziya

ret edeceğine dair olan haberin a. 

sıl11z olduğunu mübeyyİn bir telJi~ 

neJretmittir. 

la/yada 
(alp azan/ık 

. TO~~· 21 (A.A.) - Tokıo·da ROMA, 20 "A.A.- Gazete 
şıddetli bir zelzele olmu,tur. Bu sar- • 1 f l , b. ok h. ) . 
sınb Japonyanm garp kıanunda da. r··, ta ya nm ırç şe ır enn 

hi heııit bir saha dahilinde hittedil- de muhabirleri mevcut olan bir 

mittir. kalpazan çetesinin Milan'da 

Şimdjye kadar alınan malUınata keşfedilmiş olduğunu yazıyor
göre dokuz kiti ölmüt ve yüzlerce lar. Bu işle methaldar birçok eı 
kimae yaralanmıştır. 

Saitasna mıntakasmda 

ve Kumaga !•birlerinde bu 

Konozo 

zelzele 
yüzüodftı bir çok evler yıkılmıtbr. 

bas tevkif olunmuş ve 100 ve 

50 liretlik evrakı nakliye baı-

mağa mahsus birçok ta 

elde edilmiıtir. 
aletler 

Diğer davetlilerden (Tu""rkiye, 

Arjantin, Brezilya, Ekvatör, Kosta
rika, Efganistan, M11ır.) hazılannın 
bu davete icabelten istinkaf etmeleri 
ihtimali vardır. Diğerlerini de Avnt 
pa payitahtlanndaki elçileri temsil 
edecekleı·dir. 

Fransızlar memnun değil I 
PARIS, 20 (A.A.) - Leı De· 

bats gazetesi, Çin-Japon hidiseleri .. 
nln tam Cemiyeti akvatn meclisinin 
inikat eylemi1 ve her iki a•&kadar 
devletin murahhaslarını dinlemek
te bulunmuş olduğu bir zamana te
sadüf ettiğini yazıyor. Mezkür caze 
te, bu fıraatlarm Cemiyeti akvam 
için sulhu idame noktasından bi.lhas 
sa haizi ehemmiyet olduğunu iliıve 

ederek yalnız mükilemelere bqla
mağa mahal olmadr ~.m çünkü mey
danda hiıkUmetlerinin arzu.suna mu· 
gayir olarak hareket eden ukeri 
kuvvetler mevcut bulunduğunu ve 
bu tefsir tarzının kanuni olıruyan 
Celik miğferliler tetkilatınm Lehiı· 
;3.D'ın bir kısm1m iıtili edecekleri 

günde de biç ıüphesiz hizmet edebi
leceğiııi oöylemekte ve bu tecrübe
nin bir şeye yaı·aınaı1 İtteniyorsa 

hundan vaz geçilmesi li'ızmıdır de-
mLktedir. 

Temp• ı:azeteıi de tahdidi teıli

hat komisyonu:1.da vukua gelen ay .. 
nı hadise tamanıile tahdidi teslihat 
husuıunda öne sürdükl-eri tezler ma 
hlm bulunan Amerika müttehit cüm 
huriyetlcri ile Rus Sovyetle.- cÜm· 
huriyctinin ve Türkiye hükU.metinin 

• neden davet edi~ip te Ccnevre~dc 

1 temsil edilmiyen d'ğer devletlerin 
ezcümle cenubi Am<!•'ka cümhuri
yetleı·inin niçin da·-~et Ct.'lilmemiş ol
duklar1nı sormakta ve nihayet Fran 

••z noktai nazarının galebe ederek 
davetin umumi olması takarrür ey

lediğini ilave etmtkted:r. 

Esasen alelade bir komisyonun, 
Cemiyeti akvam müzakeratına han
gi devletin iJtirak etmesi ve hangi .. 
sinin etınemesi hususunda karar itti 
hazına salahiyeti yoktur. Bunu an· 
cak mediıin hey'eti umumiyesi ka· 
rarlıq tını bilir. 

"O halde yenilik an'aneye giremez, lüoe de çahımakla beraber herte:r- muaigue avıınt t te chose ,.. Bunun 
çünkü eirebilmesi için yenilik nı- dea eve! onlara bir dÜ§üncenin na· için birtaknn çareler de göıteriyor
fmı kaybetmesi lazmı ediyor.,. Bu, sıl ifade edildiğini ögretmel<; hunun du. Serbest nazımcılardan bir tair, 
doğrudur; fakat esas itibarile yeni- İçin de taklidi mümkün Örnekler gÖ. M. Andre Spire, V erlaine'in bu par
lik bedii bir kıymet de,iildir. Sırf !ermektir. Halbuki bucünün edebi. çasını mevzuu bahsederek: "Ha-

Kıraat kitapları ve bizde edebi an'aneterin, böyle hiç estetik balwrundan muhakeme etti. yatı, bilhasaa serbest nazımıa yazı. yır, dedı; her ,eyden ev~ı heyecan; 
bir yenilik karııaında bizi akıülame ğimiz zaman bir eserin yeni olup lan türler, örnek olmaii;ı asla istemi. çünkü heyecan olduğu yerde ahenk 

yenilik le ıevkedemiyece.k derecede zayıf olmadığnu kale alamayız. Bununla yor. muhakkak vardır." Zannederim hi· 
Serbest nazım da artık, aruz ve olmaaı insaru düşündürecek §eyler- ancak tarihi tenkit uğra§"bilir. Dik- Serbeat nazuncılann iddiası ne- zim serbest nazımcılarımız da, o 

hece vezni kadar, edebiyatımızda dendir. kat edin, yeniliie pek fazla kıymet dir? Bu idiayı §Öylece hulasa edebi. Fransızın bu tözünü tasdik ederler. 
) "droitı de cite" kazandı. Yeni ıair- "An'ane, nefsini müdafaa iç.in, verenlerin "cüzel,, e itibarları az. liriz: 0 Nazımdan maksat ahenktir; M. AndrC Spire'in dediğini ben 
· !erimizin bir çoğu münhasıran onu bir insanın tecrübeleri ile edindiği dır: yeni olsun da ne olursa olana! biz §iirimizde ahenki t.11Jlİn ettikten de doğI"u buluyorum fakat asıl bu 1 kullanıyor; onunla da ahenkli man· bilgilerin nıecmuudur,. denilebilir. Ben an'aneye bağlı değilim ve sonra siz arbk bizi, sözümüzü şu ve noktayı kabul ettikten sonradır ki 

zumeler yazılabileceğini hemen he- Bu tarif kabul edilince an'anenin her türlü yeniliği, hiç olmazsa neler ya bu kalıba uydunnadığımız için meselenin nezaketi anlaşılıyor. Her 
. men hiç kimse inkar etmiyor; bir faydaları da, tevlit edeceği zararlar verebileceğini gönnek merakı ile, muahaza edemezsiniz. Bakın, eaer- şeyden eve! heyecan; iyi ama şairin 
san'atkar veya bir münekkitten da- da hemen göze çarpar. Nefsini mü- kabule amadeyim. Fakat bu bitsin !erimizde ahenk yoksa o zaman iti- heyecanını anlamak için bizim de 

Dobrucada tevkif edilen bulgarlar 
SOFY A, 21 ( Milli~·et) - Ayandan Stefanof'un katli üze

rine Dobruca Bulgarları arasında bir çok tevkifat yaprlması 
Bulgar matbuatında heyecan uyandırmııtır. Gazeteler, aynı 
zamand.ı, Romen matbuat idaresinin Bulgar mecmualanmıı 
Dob.-... caya ithalini menetmiş olmasını protesto etmektedirler. 

Tren bir arabacıyı parçaladı 
BALIKESİR ,21 (Milliyet) - Geçen cuma günü, Buma· 

neden kalkan vevmi posta treni; Balıkesir kenarına kadar gel· 
diği zaman, y~lun şoseyi katettiği bir mevkide; telaki nokta· 
smdan üç araba geçmiş. Biri, ilerlemiş ikinci araba, - ki; lftal 
yalı İsmail ağanındır. - Geçerken hayvan inat edip yarlarrıı 
ortasında durmuştur. Arabada bulunan iki jandarma neferi, 
bir dakika sonra mahvolacaklarını anlıyarak yere sıçraınıtlr. 
lsmil ağa ise, hayvanını krrbaçlamakta devam etmif. Fakat 
bu sırada tren arabaya çarpmıt Ye araba ile beraber hayvanı 
ve İsmail ağayı parçalayıp öldürmüttür.Bu yüzden, tren birçok 
saat teahhur etmiıtir • 

İrtişa meselesinde zannaltında bulunan
ların Ankarada ifadeleri alındı 

ANKARA, 21 (Telefonla) - lrtita meseleeinde tahtı 
zanda bulunanlar görülen lüzum üzerine Ankaraya davet edil: 
mitlerdir. Bunlardan bazıları geldiler ve Adliyede ifadelerı 
alındı. 

Bulgaristandaki ermeniler naklediliyor 
SOFYA, 21 (Milliyet) - Cemiyeti akYam muhacirin ida· 

resi, Bulgaristanda mütemekkin 1000 Ermeninin Sovyet Er• 
menistanına naklini temin edeceğini bildirmittir. Ancak Ba• 
turna kadar yol masrafının Bulgar bükiimeti tarafmdan veril· 
mt.ıini istemiştir. Hükfunet bu teklifi kabul etmek isteyefl 
Ermenileri tesbit etmektedir • 

Tayyareci Vecihi Bey Erzurumda 
TRABZON, 21 (A.A.) - Tayyareci Vecihi Bey bu sabah 

saat dokuzda şehir üzerinde bir uçuş yaptıktan sonra Erzip• 
cana hareket etmiştir. Vecihi Bey tehir üzerinde cevelanı esna• 
smda tayyarenin kırılan ak~ını tamirine çalışan Ye yardıııı 
eden Türk san'ııtkirlarma teıekkürlerini bildiren kağıtlar al• 
rnıştır. 

Ankara Valisi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Ankara valiıi Nevzat Be1 

lstanbuldan avdet etti. 

Bütün Alman borsaları kapahldı 
BERL1N, 2 lA.A.) - Londra hadiseleri üzerine bütiiP 

Alınan borsaları it'an ahire değin kapatılmıtbr • 

!erinden kendilerini haklıile anlıyan 
pek az kimıe buluyorlar. Bunun için 
dir ki ıiyasi ve içtimai kanaatleri 
ne oluna olıun, muhakkak bir aria
tokraaiye, yeni küçük bir zümreye 
hitap etmİf oluyorlar. 

kalmamız icap eder. Böylece n;cud• 
' getirilmit kın.at kitaplarını bir .... 

atkinn beğenmesi vakıa kabil deiİ1" 
clir; fakat zevklerine ihtirasla ba~b 
bir san'atkirm da t<rhiyevi vasıfl .. 
n haiz bir kıraat kitabı yazma•"" 
imkan yoktur. 

·ha muhafazakar olan ve öyle olması dafaa için lazım gc!cn ihtiyatı gös- umumileşmesi, bilhasaa edebiyat nz edin; varsa hiç bir fey derneğe §air olmamız lizmıgelir. Heyecan 
İcap eden edebiyat muallimleri hile tennemek vakıa tehlikeli bir şeydir; muallimlerine ıirayeti tehlikelidir; hakkınız kalmaz.,, olunca ahenk te muhakkak olur; 
onu kabul ediyor. Bu naznn tarzı· fakat o ihtiyabn fazlası da insanı yalnız e-üzellik hedefini kaybettir- Bittabi burada serbest nazmıcı- fakat o ahengi keşfetmek için heye. 
nı, bızden haylı zaman evvel tecrü- her §eye karşı itimatsızlığa, kendi melde kalmaz, yeniliğe de mani o- ların, kendilerini ananevi vezinler- canı anlamıt olmak Ji..zımdır. itte 
be etmi~ memleketlerde, mesela kendine yaşamağa mecbur eder, bu- lur. Çünkü yenilik, asırlardan beri den ayıracak esa• farklarını arıy0• Nizon Hikmet Beyin en iyi yazda. 
Fransa' da, kıraat kitaplarına hala nun neticesi olarak gerek maddi ge· yerl~mi§ bir tazyika iıyandan baş- rum; kendi aralarındaki farkları di- rında bile bazı kimselerin hiç bir i-
yalnız klasik vezinlerle töylenmiı rek fikri zenginle~melerden mah- ka nedir? (Bittabi burada yalnız ğer teknik veya estetik iddialan bul henlı: bulamam11 bundandır. Hem * * • 
manzumeler girebildiği lıilde bizim rum bırakır. An'ane, fert için ne iıe "aan'atte yenilik., i kastediyorum; mağa çalışıyorum. bununla yalnız sana'tten anlamıyan- buna imkan yoktur. Bu makaleyi yaznıağa benı R.,(ıfi 

Kırat kitaplarının klasik pa~ 
!ardan terekküp etmesi daha haY'~ 
lıdır; onların yenilik huauıundalı' 
eksiğini muallim tamamhyabilir. fff~ 
allim, serbest nazmı anlıyan, r""! 
her manzumenin ilıenglni bulan tııt 
adamsa, o §İİrleri aınıfta okıJfı 
mümkün olduğu kadar anlatır; f•· 
kat öyle değilse, aruz ve heceyi o"1' 
turken hiç olmazıa lisan hususuodl 
talebeyi istifade ettirir, fakat set• 

best nazımla yazılan ıiirleri okutur 
ken talebeyi onları yanlıt antanıai' 
veya onlardan nefrete se•ketınektetl 
başka bir şey yapamaz. 

Şürin ilıenginin heyecanda oldu· 
ğu ve heyecanm ancak küçül< bir 
zümre tarafından anlatılabileceği 

vakıa aruz veya hece vezni ile ya
zılmış şiirler için de varittir. Aynı 

vezinle yazdmıt iki "hakiki,, §Ürİn 
ahengi, bu heyecanı kCJfeden züıo
re için. biribirinden muhakkak ayrı
dır. Fakat gerek aruzda, gerek hece 
vezninde ahenge destek olan ve bir 
çok kimselerin ahenk sandığı ittirat 
varda; bunun estetik hiç bir kıyme
ti yoktur amma "mneınotechnique,, 
faydaları vardır. Bu ittirat ıayesİı> 
de talebeye bir çok ahlaki tözler, 
bir çok kelimeler, doğru cümleler 
öğretmek kabildir. Serbest nazımla 

çocuklarımıza sınıfta Hayri Muhit- cemı·yet ı"çın" de odur. f-'·-t bu, 1·1m,·n yenı"tı·klerı"ne de h~ Bu noktadan haklı olduklarını !arı kastetmiyorum; anlıyanların bir l b .. di ki _ _._ d" Ahın B . ı.__ ti . ··rdır 
....., ~ §te unun ıçın r ,,..a oe·ı ı- et eyın ıuraa erınde ıro tin Beyin şiirlerinin dahi okutulma- Eedebiyatta an'ane, wüzelliae var men hemen tatbik olunabı"lı"r). eserleri ile i•bat ettiler. Yeni ahenk kısm1 da, meseli "Orke&tra,, man- •· be _, be d . -·· bi ,_ f ,_ -•~ 

.. .. gım ser at nazmı tıue ye e eos- gum r parça sen.etti: a .. at ... ,• tı teklif ediliyor (1). mak irin her •-rın buldug" u yollorın Bunun içindir ki, serbest nazmı itibarile heceden de,aruzdan da a•a· zumesi okur veya dinlerken, bir '- . . ki 1 da . d dnn ki 1 ki k delil 
, - • tenne,. ıatiyen tap ar n zıya e sa o tap arı ten t etme Şiki.yet ettiğim sanılmaıın; bili· mecmuudur. "Her asnn,, dı"yorum, çok aevmeme rag-men, mektep kı"tap ğı kaJmıyan manzumeler yazdılar. gürültüden başka. tey duymuyor. nil"-· k f -· ,_ ndil . b d" B" nal h b da oııl"' 

ye ıgı eı etmegı .. e enne ı· ır. ınae ey u yazı n kiı, bir kari olarak çok memnunum: h,'d ' ı1a· b"" k 1 · · · d 1 •u var ki aff ki ti" 1 d ;,_., 
o ... e anane ıma uyüyen, a· arma i"mesını oğru bu madım. ' en muv a ye 1 esere- Serbest nazımcıların eserini anla- ralı:ıp onlara yalnız tecrübe edilmit haldmıda birhüküm çıkarmak oe•· 

ben serbeıt nazma bayılırım. Fakat ri d d h" ah • h k .,_ •-ı•· 
baran bir küldür; güzelliğe götüren Hem mekteplerde okutulan kıra- n e a 1 enıın er ese atı&ar mal< için böyle san'atkirla okuyan tekilleri örnek diye teklif eden kıra- olmaz; ben ancak umumi bir nO" 

( 1) Refik Ahmet Beyin orta mek- her yeniliği içine alır. Fakat bunun at kitaplarından asıl beklenen, ihti- olması kabil değildir. arasında tam bir heyecan iıtiraki Lu atleri tercih ediyorum. Kıraat ki!11b: (ld\~ek istedim. O laı'.,.ı· 
t~pler ve muallim mektepleri ıçın için de o yeniliğin, hedefe varabile- va ettiği parçaJarm güzelden ziyade Verlaine 11 bir şiirde herşeyden lunmaıı lizım geliyor; hem bu tarza yaparken kendi zevkimizi ml! 1
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yeni yazdığt icraat kitabında gör- ceğini isbat etmesi, yani eser venniş faydalı olma11dır.Türkçe dersinin va evet ahenk (musiki) bulunmaaı la- gidenler bir taraftan da en yeni his old') u kadar unutup aırf MiLLiYET MAT.b~. 
diim. olması lazımdır. Fakat denebilir ki: zifeai, talebede bedii zevkin tqekkü zrmeeldiğini,, söylemi,ti: "De la ve fikirlere teı-cüman olmak istedik cayelere ve ldiaik ıelül" ,'fit 
~uz~"~~iye b~~:~~'.,'~·..LJ;;~~~~~l.aiill.J~e~l~e~f~Ofı!D~U~l.!m~~~·d~d~e~i~u~m:u~m:!!ili~·ğı~·-v:e:..!.ja~n~d:a~r!m~a~k~u:·lJlJı.ıW..j2~0L.!lO~A~M~L~A~AkL~M~A~K;.!KA~f~l~O~IR!!l..l..ı:ıi.ı.ı.Jıı.iı.!!;m!liL"~o2k~n!l!.!•r~.Jı,ı.:ıılıi'1..ııi~'m'-m"m"-.iiiiiii .................................. ~~~~~~~-~~~~~~~~..-• 
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Ekonomi 

Maden kömürlerinde 
Rus dampingi 

Ticaret odası v~~iy~ti tetkik ediyor 
.. .. .. k beti edemediğinden ihracat yapıla-

Rua maden komuru re • ktadır 
nl eh · ti na mama · 

son zama an em1;11ıye e e 931 patates mahsulü 800 -
za~ dıkkatı: ~er bır mesel 1000 vagon arasında tahmin e
halıne gelmı9tır. . . I dilmektedir. Yeni mahsul~ 

Ruslar yerli kömürlenmıze hemen de nısfı satılmıştır. Fı
karşı bir müddettenberi yap· atler bir ve üç kuruş arasında 
makta oldukları dampingi uzak temevvüç etmitşir. Patates la
tan idare etmekteııae yakından lah istasyonunun sureti mabsu 
rekabet etmeği daha f~ydalı sada ve bir bayii masraf ihti
&'Örmüıler ve Boğıuı'da bı~ kaç yari ile Almanyadan getirdiği 
kömür deposu tesis etmıtler· tohumlardan yetiştirdiği pata
dir. tesler borsa önünde üç gün ah-

y erli kömür depolan sahip· cı bulamadan beklemit ve niba 
leri bu halden çok mutıuıarnr yet okkası altmış paradan satıl 
olmaktadırlar. Rus kömürleri mıştır. 
12 • 13 liradan aatılınaktadır. Dünden itibaren Belediyenin 
Halbuki Türk köınürlerİ 13-20 ekmek üzerine koyduğu nark 
lira aramda satılmaktadır. Ali· kaldırılmış ve ekmek satıtı ser 
kadarlann bu fiyata kömür sa- bea bırakılmıttır. Nark mevcut 
tılmuı Ruslar için de mümkün olduğu halde ekmekçiler bey
olmadıitıııı fakat Ruslar tara· ninde mevcut rakabet dolayıai 
fmdan d~ing yapabilmek le ekmeğın narktan kırk para 
için aatıldığllll iddia etmekte- noksan satıldığını gören Bele
dirler. Ticaretodası bu -ele- diye nark'ın idamesine luzüm 
yi eh_,miyetle tetkik etınekte- kal~dığı kanaatını hasıl et
dir. .. mittir. Ayrıca Belediye memle 

Gaziantepte yerli 
mallar sergisi 

ket dahilindeki buğdaylara ma 
halli sarf temin etmek maksadi 
le bu buğdaylardan esmer ek
mek yapılmasına da müsaade 
etmiştir. T eırinievvelde Gaai9:y!ntap' 

te bir yerli mallar aerııısı açı
lacaktır. Gaziayintap'ta JeçeD 
sene de bir yerli mallar aerııisl 
açılmıt ve büyük ınuvaffakiyet 

Mudurnu panayırı 
ADAPAZARI, 21 (Milli

yet) - Bolu'ya tabi Mudurnu 
kazasında tertip edilen panayir 

bayramı kapanmıştır. Panayire getiri
kazanmıttı· 

Musevilerin len 14 bin küsur mevatiden an 
Dün Musevilerin bayramı cak nısfı düşük fiatlerle satıl

olduğundan bir kısım bankalar mıştır. 
kapalı bulunmuılar, borsada Ayni panayirde Göynük, 
muameleler hareketsiz olmuı· Mudurnu, Nallıhan ve havali-
tur • sinden getirilen 3 bin okka ka· 

Borsa haricinde dar satılmıştır. Panayir bu se
ne geçen seneki kadar parlak 

muamele 
Son zamanlarda zahire bor

sası haricinde kaçak muamele 
yapaıılann çoğaldığı anl&!ıl· 
nıaktadır. Bilhaa1a borsa hari
cinde un muamlesinin çoğalma 
•ı nazarı dikkati celbetmekte
dir. 

netice vermemiştir. 

Bulgaristan hububata 
monopol koyuyor 
SOFY A, 21 (Milliyet) 

Bulgar hükiımeti hububat l!ca
retine monopol vazetmeğe ha
zırlanmaktadır . Beynelmilel 
piyasalardaki fiat düşüklüğün. 

Tabii bu yaziyet borsanın den dolayı hububat ofisi timdi
varidatıru çok yakından alaka- lik ihracatten vazgeçilmesini 
dar etmektedir. Borsa baricin- tahtı karara almıştır. 
de muamele memnu iıe de, bu- , 
günkü terait içinde bunun önü 

4 = " = -
ne geçmek imkanı bulunma· Kambiyo Borsası 
maktadır • = · · = isterllo 1030, Kuron l!l,93,00 

Borsa bu vaziyete bir niha
yet vermek için yesıi tedbirler 
alacaktır. 

Adapazarında bu 
seneki mahsul 

ooıır 0,47,20. Şilin( 3,35,57 

Franlı: !2,03,50 Pezeta ~,18,7!1 
Liret 9,o2,00 R. mark 1,99,60 

Frıtılı:B. S,39,40 Zloti 4,20, 

Orabırıl36,42,00 Penır;ü 2,7l,39 

Franıd. 2,41,62 Ley 79, 17 ,00 ADAPAZARI, 21 (Milli
Yet) - Adapazarı ve havalisi
nin Mısır mahsulü 20,000 ton · Leva 64,85, Dinar 26,75,00 
t~min edilmetkedir. Elyevmk .:.:f:_lo_rl_n __ l_,ı_6_,~-7 çervone~ 1088 
pıyasamızda beyaz mıaır'ın o • k d { Altın 914,00 
aaı ört kurut on para ve san Borsa Mecidiye M,00 

IDıaır'ın okkası üç kurut on pa· harici Banknot 266, 
raya kadar satılmaktadır. Sa- --
htlar hararetli değildir. Esham ve Tabvilatın nevı 

1931 arpa mahsulü 1,200, lstlkrıu:ı dahli! 92,25 
buğyay mahsulü de 1,000 va- ouyunu muvahhlde 66, 
&on raddesindedir. Arpa ve ikramiyeli Oemiryotıan 3,50 
buğday nefaset itibarile diğer - n n n n n n -A ........ .•MU nadolu mahsullerine rekabet .............................. ... 

.. Akhi;·;;d~ .. t~~i~ .. ;~·f~tbol maçları 

il arşıgaka fle Akhisar te .1 isçileri bir arada 

Darülfünun 
Bütçesi -----Dün tebyiz edilerek 

vekalete gönderildi 
Darülfünı.in bütçesi tebyiz 

edilmit ve berayı tasdik veka
lı te gönderilmittir . 

Fakültelerde dersler 
ca ö ğ',uÖ üOM-d iri. niım 

Darülfünun fakültelerinde 
tedrisata 15 teşrinievvelde bat 
!anacaktır. Eylul devresi imti
hanları bu ay sonunda bitecek
tir. 

Hukuk fakültesi 
seminerleri 

Hukuk fakültesi seminerleri 
atağı kattan yukarı kata nakle 
dilmit ve daha muntazam bir 
tetkilit yapılmıştır. Talebe her 
zaman seminerlerden istifade 
edebileceklerdir. 

Tıp albümü 
Tıp fakültesi talebe cemiyeti 

bir Tıp albümü neşretmittir. 
Albümde fakültenin tarihçe 

si, hocalar ve talebe baklanda 
malumat vardır. 

Agao~lu Ahmet 8. in 
müderrisliği 

Ağa oğlu Ahmet Beyin tari
hi hukuk müderrisliği için vaki 
müracaatı bir teşrinievvelde 
toplanacak müderrisler mecli
sinde tetkik edilecektir. 

Hukuk salnamesi 
Hukuk fakültesi talebe cemi 

yeti bir Hukuk salnamesi !Je!· 
retmek üzere hazırlıklara bat· 
lamıştır. Salnamede fakültenin 
tarihçesi müderrisler ve talebe 
hakkında malumat bulunacak-
tır. 

Kooperatifçilik 
cemiyetinde 

Darülfünun kooperatifçilik 
cemiyeti faaliyetine devam et
mektedir. Cemiyet bir kaç &'Ü· 
ne kada•· cemiyetin n&§iri ef. 
ki.rı olan mecmuayı ne,re bllf· 
layacaktır. 

ilk mekteplerde 
kooperatifler 

tık mekteplerde tatbik edi
lecek kooperatifler için 15 gün 
sonra muallimler birliğinde ak 
tedilecek içtimaa lstanbul me
busu Ali.ettin Cemil B. de da,. 
vet edilmiştir. 

Lise ve Orta mektep 
müdürleri toplandılar 

lstanbul lise ve orta mektep 
müdürleri dün maarif idaresin
de vekalet umumi müfettitleri
nin iştirakile bir içtima yapmıf 
lar ve içtimada tedrisat başlan
gıcı münasebetile mekteplerin 
umumi vaziyeti ve talebe kad
roları görütülmüttür. 

Orta tedrisat müdürü 
Ankaraya gidiyor 
Orta tdrisat umum müdürü 

Fuat B. bugün Ankaraya gide-
cektir. 

Fuat B. Darülfünunda yapı· 
lan orta tedrisat muallimliği 
imtihan evrakını beraber Anka 
raya götürecektir . 

Rıdvan Nafiz Bey 
Maarif vekaleti heyeti tefti

tiye reisi Rıdvan Nafiz B. dün 
Ankaraya gitmiştir. 

şılaımak üzere tehrimize gel
mişlerdir. 

Saat ikide baılıyan ve Akhi
sarlıların ııalibiyetile nihayet 
bulan tenis maçları pek heye
canlı olmuş, bilhassa Ziya Bey 
ile K. S. K. lı Halil Beyin maçı 
heyecanla takip edilmiştir. Zi
ya Bey bu maçı 6-3, 2-6, 6-3 
kazanmıştır. 

Saat 17,30 da yapılan futbol 
maçında K.S.K. sıfıra karşı üç 
le Akhisar idman yurdwıu 
mağlup etmiştir. Maçtan sonra 
Halk Evinde Belediye tarafın
dan verilen bir ziyafeti mütea

. misafirlerimiz izmire avdet 

:)ALI 22 EYLÜL 1931 

Mahkemelerde 

Y orgo mahkemede 
Kemal olup çıkh 

Hayata değil, romana sığabilen 
garip ve maceralı bir hadise .. 

Birinci ceza mahkemesinde 
Y orgo ismi.ı:ıde bir çocuğun ha
kiki nesebi çok garip surette 
meydana çıkmıtlır· 

Y orgo, bundan bir müddet 
evvel bir mesele için ceza mah
kemesine sevkedilir. 

Mahkeme, Y orııonun Y&fl· 
nın tayin edilmesine lüzum 
gösterir Nufuı defterlerinde ya 
pılan tetkikat hiç bir netice ver 
mez. Aranılan evsafta Y orgo 
İsminde bir kimsenin nüfusta 
kayıtlı olmadığı anlaşılır. Yor
gonun artık mektum nufus me 
yanında bulunduğuna kanaat 
getirildiği bir sırada itin ren11'i 
ansıznı değitir. v~rgonun avu 
katı Etem Ruhi Bey, vekaleti
ni ~ruhte ettiği çocuğun val
desı Madam Katinadan şu ha. 
beri alır: 
"y de Sa . - orgo, Paçacıza • 

lıh Beyin oğludur. Salih Bey, 
benim nikahlı kocamdı. Y or20 
kucakta iken Bağdada ııitti. O 
zaman beni de götünnek iste
mişti. Razı olmadım. 

Yorgo ismini, Feriköyünde 
Dodekaposterya kilise9inde ~ 
cuğu vaftiz ettikleri zaman koy 
muşlardı. Asıl ismi Kemal' dir ! 

Etem Ruhi Bey, bu maliima 
tı mahkemeye arzedince keyfi
yet tekrar nufua idaresinden so 
ruluyor ve neticede bundan 20 
sene evvel Paçacızade Salib B. 
isminde bir zatın Kemal ismin 
deki çocuğunun nufus kütüğü
ne kaydedilmit olduğu meyda
na çıkıyor. 

Şurasını da ilave edelim ki 
Kemalin pederi o zamandan be 
ri ve elyevm, Irak hükilmeti 
temyiz mahkeme~i azalığını ifa 
etmektedir. Mahkemeye Yor-

&'O ismile girip Kemal namını 
alarak çıkan bu genç, timdi 
Bağdatta bulunan pederine bir 
mektup yazarak kendisine mua 
verıet etmesini ve mümkünse 
Bağdada aldırmasını rica ede
cektir. Kemalin valdesi madam 
Katina dün bir muharririmize 
tunları anlatmıştır: 

- Ben Paçacı zade Salih Be 
yin nikahlı karısıyım. Kendisi 
Bağdada giderken beni ve ço
cuklarını da berabr götürmek 
istemitti. 

lstanbuldaıı ayrılamayaca
ğımı söyleyince bana kızdı o 
gün bugün bizi arayıp sormadı. 
Kemalden batka bir kız çocu
ğum var. Birkaç sene evvel bir 
Türk gencile evlendi. Esasen 
kendisinin nüfusta kaydı Türk 
olarak yazılıdır. Kemal'in kay
dı da bu sefer bulununca baba
lanD1n her ikisini de evlat ola
rak kabul edeceğine şüphe et • 
miyonım." 

Şahitler dinlenecek 
Şükran H. isminde bir kadı

nın ma!Uliyetine sebep olan 
jandarma Mehmet Ef. nin dün 
muhakemesine devam edilmit 
ve Şükran H. ın hemşil'esi 
Muazzez H. tahit olarak dinlen 
miştir. Muhakeme, diğer bazı 
şahitlerin muvacehesi için 12 
teşrinievvele kalmıttır. 

Tecil edildi 
Müıtehçen resim neşretmek 

le maznun Bıldırcın gazetesi 
mes'ul müdürü dün 1 inci cerza 
da bir ay hapse ve 1 ~ lira para 
cezasına mahldlm olmut ve her 
iki ceza da maznunun sabıkası 
olmamasından dolayı tecil edil 
mittir. 

Topkapı asfa it megdanı yapılırken 

Taksimden sonra ikin
ci asfalt meydan 

Vilayette 

Tahliye 
Etabli Rumların 
evleri veriliyor 

Etabli oldukları tesbit edi
len Rumlarm lıtanbul Beledi
yeei hududu dahilindeki emla
kinin iadesine batlanmıttır. 

Dün 15 kadar dükkan f!IV . . 
apartman tahhye edilmiştir. 

Mütebakisi de, Yerilen müd
det bittikçe tahliye olu-cak
tır. 

Ziraat mütehassısı 
Ziraat mutahaısıaı ile Vill

yet ziraat müdüriyeti arasında 
mutahassıs için mukavele tan
zim edilmiştir. 

Mutahassı& bir iki güne ka
dar civar bağlannda tetkikat. 
ta bulunacaktır . 

Eminönü malmüdürü 
Yeni Eminönü mal müdürü 

Şevket Bey İte başlamı§tır. 

Ucuz 
Otomobiller 

Komite teşebbüslerine 
başlamak üzeredir 
Ucuz otomobil meselesi a· 

likadarlann hazırlıkla meı~ul 
olmaları dolayısile §İmdilik bir 
duraunluk safhası geçirmekte
dir • 

Bu ite vaz'ıyededen komite 
hazırlıklarını yarına kadar bi
tirerek teşebbüaata batlıyacak
tır. Şoförler cemiyeti idare hey 
etinin çartamba günkü içtima.. 
ında bu meselenin yeniden 
mevzuu bahsedilmesi muhte
meldir . 

Diğer taraftan Hidrolik 
fren mecburiyeti dolayııile it
leri bozulan otomobil aahiplsi 
otobüsleri kamyonete tahvil et 
tikleri için beter yüz lira zara. 
ra uğramıtlardır , 

Bunlann mikdan 30 kadar 
d~r. · Hidrolik freni olmıyan 
dığer 10 otobüı te ııarajlara çe 
kilmittir, 

Otobüs sahipleri bu mesele 
yi avukata havale etmitlerdir. 

Nakliyat cemiyeti 
Bütünı nakliyat vasıtaları 

cemiyetlerinin birleşmesile vü
cude getirilecek nakliyat cemi
Y_etİ kuvveyi karibeye gelmit
tır. Bazı teferruat üzerinde tet
kikat yapılmaktadır. 

Belediyede 

Bar ve 
Lokantalar ; 

1 teşrinievvelde mu. 
dak listeleri asmı i 
mecburiyetindedir 

1 
Lokanta, bar gazino ve 

aali gibi yerlerin sınıflara 
sim edilerek ona göre tarif 1 
teleri asmaları ve belediye • 
tasdik ettirmeleri hakkınd 
rilen mühlet 1 teşrinievvt 
nihayet bulacaktır.Bundan 
ra artık mühlet verilmiye • 
• 1!n teftitata başlanacal 
Lıateler mucibince müşterı 
fiyat almayan yerler sedck 
cektir. 

Ömerli köprüsü 
Ömerli köprüsünün me\ 

nin değişmesi tekarrür etı 
tir. Diğer bir mahal için t~ 
kat yapılmaktadır. 

Dispanser levazım 
Belediye daimi encüm 1 

dün dispanserler ve balom , 
leri için bazı alatı sıhhiye n ı 
nakasaya koymuştur. ı 

Metruk mezarlığa tal. 
Y edikule suru hariciı 

Sultan Ahmet mahallesir 
9327 metre murabbaı metr ı 
mezarlık bir fabrika yapı im' ı 
için satın alınmak üzere ta ı 
çıkmıt tır. 1 

Taksiler mi bozuk? 
Belediyeye bazı müracaat! 

vaki olmaktadır. Bu müracaı 
lar fU merkezdedir: ı 

Taksi ile muhtelif zama 
1 

larda aynı mesafe dahilinde ı 
dildiği halde fiatler tebeddi 
etmektedir. Aynı mesafe oldı. ' 
iu halde fiatm böyle nicin tı ' 
halüf ettiği tetkik edi!eC'ektir ' 

Yol parası \ 
Yol parasının birinci taka ' 

zamanı geçmiştir. Belediye al ' 
~d.arl~ra t~ligat yapmıştır 1 

Bınncı takaıt 3 liradır. 1 

Müstahdimin için 
vesika mühleti 

Müstahdemin için vesika al 
mak mühleti 15 teşrinisanid 
hitam bulacaktır. 

Ekmek narhı 
1 

Bu hafta ekmek fiatı 7,11 
da ve francala 12 de ipka edil 
mittir. 

1 •••••• 1 

Polis daktiloskopi 

Kazaya uğrayan teıkilatında yenili~ 
tayyare Polis daktiloskopi teşkilabnm da· 

ha fenni bir ıelde ifrağı takarrur et 

Avrupadan şehrimize gel- miı,Emniyeti umumiye müdürlüiü• 
mekte iken kıı.zaya uğrayan de teaiı edilen fenni ıubede faaliye
yolcu tayyaresi hakkında ali.- te başlanılmııtır. lstnbul ve lzmir 
kadar tirket ketumiyeti muha- daktiloıkopi bat memurları yeni u· 
faza etmektedir. ıul hakkında staj ırönnek için Anka 

T k 1 
Yananlar arasında bir dok- raya ııibniılerdir. Yeni usul timdi. 

op apı - ncirli yolu bitirildi ve 10.~ da bu~unduğu anlatılmıttır. ki uıulun muaddel bir teklidir. Şiro. 

T k d 
Dun tehnmizden Avrupaya ha diki uıul 10 parmak üzerindir. 

Op apı 8 bir meydan yapıldı ~~et eden yolcu tayyaresin; Yeni uıulde ise daktiloskopi tel 
ıki yolcu binmiştir . parmak üzerine yap!lmaktadrr. 

Nafia yoll.~ ~ mühendisliği nından sonra en büyük asfalt mey-1 !!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!l-!!1!!!!!1!1!!!!!!!1!!!!!!!!!~~!!!1!!!!!!!!!11!!!1!• 
tarafından muteahhıde ihale edil- damdır. Yol müteahhide on ıene S hh' 
mit ol.·~ ~opkapı - Çekmece yolu ıraranti ile yaphrılınııtır. ı ıye vekaleti ( 30) yaşını geçmi-
nun bınncı lnımı olan Topkapı _ 1 kaldırım denilen temel üzeri iki yenleri • k b J 
incirli yolu biti~lmiştir. kat balast bir kat çakıl ve :: kat n çıçe aşısına ta i tutu ma-

Yolun mebdeı olan Topkapıcla püskürtülme katr ·ı 1 sını tamt'm etmı'ştı'r. . .. . . an ı e yapı mıttu • 
cıdden guzel bır meydan vıicude ıre- Yolun şehre yakın kısmında kana 
tirilıniş ve bu meydan hiç bir istim lizasyon tes' b eh" d k k - ıaa , t ır en uza a· 
lak masrafı ihtiyar edilmeden yapıl- lan kısmında da hendek mecralar 
mr~tır. ardır. Fakat bu hendekler ıu birikin 

Şehirle Trakya kısmının yegane ,tiıine imkan kalmıyacak ıurette ya 
nıu.vıuala yolunu tegkil eden yolun prlmııtır. 
mebdeindeki bu meydan 7 yol .x.. ---.-..---

zıdır ve köylülerin atları, araba):;, Akit 
aatıı için getirdikleri rnallan ile gü~ BALIKESiR, (Milliyet)-
ı~rce bekledikleri rnevkidir. lıtanbul Robert Kollejindeu 

Buraşı ukiden ç~k dar sokaklar ~u sene.m~ olan Maknköy
balinde iken tam orta yerde bulu- lu Bedrı Beyın kerimesi Melek 
nan ve oradaki kahveciler tarafın- Bedri Hanım ile ikinci kolordu 
dan gelişi güzel kullanılan namaz- yaveri yüzbatı Hüsnü Beyin 
gah mahalli kaldınlmıt, ortadaki 17 eylôl 931 per§embe günü 
çeşme ıreriye çekilerek çok ırüzcl bir Belediye binasında kolordu ku
tarzda yeniden inta edilmiı, moyda- mandanı Ali Hikmet pafa ile 
nın altında da kanalizasyon teıisatı vali Özdemir Salim Bey ve ba
)'apılarak meydandaki su birikintile- zı meb'ua beylerin huzurunda 
rinin önüne geçilmitşir. akitleri icra edilmit Ye ak,am 

Meydan da yeni yol ıribi asfalt ya askeri mahfilde mükellef bir 
pılmı,tır. Bu meydan ehrin asf ziyafet ve balo verilmiftir. T .. - Valde, h•aım ' 

( Gazetelerden ) 
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-lilliy~t 
ır 

umdesi "Milliyet" tir. 

f ! EYLÜL 1931 
lEHANE _ Ankara cadde. 
100 Telııraf adreıi: Milliyet, 
1. 
Telefon numaralan: 
311 - 24312 - 24313 

1 :ONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

evrak geri verilmez 
1 ,deti geçen nushalar 10 kurut 

d ::azete ve matbaaya ait iıle,r 
ikt iidiriyete müracaat edilir. 

etemiz ili.nların mes'uliyetini 
ıte etmez. 

ba -----:-:----, 
i Bugünkü Hava 
e --
..,, )ün 2zami hararet 20, 
k rari 15 ı'.erece idi. Bu· • 

n ruzgar lo:los, hava 
s palı. 

j;;; riffill! 
Ya!!?! ' 

lii 
el 
i azetelerde bir haber gözü
aı arptı .. Hem kamyon çar
r iİbi çarptı... Sipahi ocağı 

ene haııımların binicilik 
A ıleri yapmalarına müsaade 
t ımiş. Neden? .. Onu da izah 
· orlar: 

ız: ~fendim, hanımlar cii!'dili· 
i Lddi telakki etmemi,ler ve 
ı t yaptırmak mecburiyeti 

a ;en entari ile ata binmek 
r nişler.. Entari ile de ata 
l lmez .. Binenler vardır, am-

1 Irak taraflarında dört peş
ı l ntari giyenlerdir. Onların 

· 'Sipahi ocağile münasebeti 
~ !.. 

r< Demek ki; hanımlarımız, 
.c uilikte erkeklerle müsavi 

nadılar. Halbuki kadınlar, 
,.egı dizgininden çekmek 
iası vardır. Vardır amma 
ülüyor ki; değil erkeğin hat 

. ıtlelade bir binek atının bile 
• 1 •inlerini çekebilmek salahi
: lni elde edemiyorlar ... 
1, Nasreddin hoca yolda gider 
1 ı önündeki e!eğe birden bire 
• ayıp binmek İçin sıçramıf ... 
kin binememiş .. Ve: 
- Ah gençlik ah! Genç ol
ydım... Demiş.. Sonra bak
ş ki; etrafında kimse yok: 
- Can1111 ben senin gençli 

:ni de bilirdim .. Sözünü ilave 
ıniş. Haydi entari ile binıemi
.rlar .. Lakin külot ta giyseler 
· yapacaklarını ben bilirim .. 
pahi ocağının şu münasebet. 
kararı üzerine demek ki: 
- Simdi yaya kaldın tatar 

~ası ! 
Darbı meseli hanımları

.ızda tatbik sahası buluyur .. 
e yapalım başlari sağ olsun! 

)mit sabun fabrikası 
Bir ilan gördüm.. (Ümit) 

minde sabun fabrikasını ha. 
r veriyordu. Ben ümitle sa
n arasında mür.asebet görü

. m de bu İsmi hoş buldum ... 
ünkü ümit ve sabun.. ikisi 

köpürür ve söner .. 
FELEK 

MİLLİYET 

I Sıhhi bahisler 

Hayati vazifelerde ifrat, tefrit .. 

Diyorlar ki "harpten son
ra,, adı verilen, bu zamanlarda 
dünyanın her tarafında içkiye 
tütüne daha baıka şeylere düt 
kün oı'anlar çoğaldı. Bu gibi 
şeylerde itichıle riayet etmek 
lüzumu hiuolunuyor. Lakin 
nasıl, ne suretle? •. Sıhhati mu
hafua etmek için akıl ve man 
tık dairesinde, hekimce hare
ket etmek lazımdır. 

Zevklere ait şeyler de itidal 
ifrattan doğacak fenalıklara 
karşı a-elir. Yemeklere çok 
dütkün bir kimse iştehasını 
tadil ederse kara ciğerini, böb 
reklerini korumuş, kendini da· 
marların sertleşmesinden, Ü -
remi tehlikesinden kurtarmış 
olur . 

Lakin itidale nasıl bir ma
na. vermeli?.. Çok gayretli 
kimseler itidal dendi mi, bunu 
pek asgari bir dereceye düşü -
rüyorlar .. Çok et yiyen bir kim 
se miktarını itidal haddine ge 
tirmek için iptida günde bir 
defa yemeli; sonra miktarım 
150, 100, 50 grama indirme
lidir . 

Hayat aleminde, Riyoloji' -
de bu asgari pratik bir mana 
ifade etmez. Çok et yemek 
tehlikeli bir itiyat olmakla be
raber onu son dereceye kadar 
azaltmak icap etmez. Çünkü 
öyle yapılırsa umumi tegaddi 
için elzem olan maddeden uz -
viyet mahrum edilmiş olur. 
Böyle hareket eden kimsenin 
vücudünde - haylı zaman seze
miyceği • mühim arızalar pey
da olur . 

Hastalar görülür ki yaşları 
inhitat devrine gelmiştir. Vü
cutlarını hayatın pası sarmış
tır, yani damarlan sertleşmit
tir. Et yemeklerine dair aldık 
lan ihtiyat tavsiyesi üzerine 
eti o kadar kesmişlerdir ki 
başlan döner, biraz çalışmağa 
iktidarlan kalmıyacak kadar 
çabuk yorulacak bir hale gel
mişlerdir. İhtiyarlığa isnat 
olunan bu haller biraz et ye
mekle zail olmuştur. 

Mahzurları olan bu gıdanın 
faydaları da vardır. Etin sui
istima\inden doğan tehlikeler
den sakınmak için miktarını 
imsak derecesine düşürmeme -
lidir. Öyle yapılırsa hayat mü 
vazenesi için elzem olan iyi 
tesirinden mahrum kalınmış 
olur. 

Eti daimi surette kamilen 
kesmek, pek ender olarak mü 
racaat olunacak tedbirlerden
dir . 

İhtiyarların yiyecekleri bat 
lıca sütten, sebzelerden ve bi
raz etten mürekkep bir taam
dır. Et, günler geçtikçe inhi
tata düşen bir uzviyetin işleme 
derecesine göre, hekimin ta
yin edeceği bir miktar mesele
sidir . 

ilk yaştaki çocukların te
gaddisine ait bir misal daha 
getirebiliriz. Bulaşık sütler, 
tehlikeli olduğu, hazan çocuk
ları öldüren bağırsak iltihap
ları hasıl edeceği için sütü 
takim etmek düşünülmüş, ço
cuklardaki tehlikenin bu suret 
le önü alınmıştır. Belki mik-

Dr. Rusçuklu Hakkı 

rop ilmi takım noktasından te
miz olaıı bu tegaddi usulü ta
kip olunan çoıcuklan vahim 
iskı>rbut arızalarına tutulduk
lan görüldü. Sonralan anlllfıl 
dı ki bu hale sebep, tegaddi 
için faydası olan bir takım 
maddelerin - ve bilhassa Vita
minlerin - şiddetli ve daimi bir 
atette harap olarak gıda de
rununda bulunmamalarından i 
!eri geliyor.. Şüphe yok - mik
roplan öldürmeli - lakin gıdai 
maddelerde bulunan maya gi
bi tegaddiye yarayan şeyleri 
asla ..• 

Mesele tenasül hıfzıssıhhati 
için de aynı suretle mevzuu 
bahis olabilir. bu hususta if
rat • bilhassa erkeklerde - uz
vi zaafiyet, uzviy~tte ihtilal
ler, seafhatin bilmecburiye ha
sıl edeceği içtimai düşkünlük
ler, zührevi hastalıklara ma
ruz kalmak ihtimali, menbaile 
mütenasip olmıyacak surette 
sarfiyat, aile 01cağmdan, işin
den, gücünden uzaklaşmak gi
bi sıhhi ve içtimai münasebet 
sizliklere ve tehlikelere sebep 
olur. Bunların önüne geçmek 
için ahlakiyat tenasülü zevk 
ve ittehayi tatmin hususunda 
itidal ve ,hatta bilkülliye im
sak tavsiye ediyor . 

Gerçek, bu hususta kami
len imsak, yularsız bir İptila -
nın doğuracağı fenalıkların 

önüne geçer - lakin diğer cihet 
ten şahsm umumi çalışma ka
biliyetini de azaltır. Öyle gö
rünüyor ki fizik enerji - tabii 
faaliyeti tenasüliyeye bağlı

dır . 

Bilhassa marazi mhiyat 
ta seriri görgülerdendir. Vak
tinden önce bunama tabiri al
tında kümelenen hallere tutul 
muş gençler kadınlara karşı la 
kayt kalıyorlar . 

Bunlar utangaç çocuklar
dır. Tamamile tekamül etmiş 
bir buluğ asarı gösteremez-
ler . 

Anlatmak istediğim şudur: 
İtidal, işi asgari dereceye dü
şürmek, ne de büsbütün vaz 
geçmek demek değildir. Her 
hayati vazife o suretle yapıl • 
malı ki ne ifrata, ne tefrite 
meydan kalsın • 

Tam bir imsakla hem hudut 
bir itidal, her ne kadar insan
da nehe hakimiyeti tenmiye 
ederse de diğer cihetten cebri 
bir umde olur. Cebri bir um
de ve biraz da tehlikeli ... 

Yeni neşriyat: 

s. o. s 
Kıymetli san'atkarlarımız

dan Ercüment Behzadın şiir ki 
tabı intişar etmiştir. Her kütüp 
hanede bulunur. Fiati 30 kuruş 
tur.Karilerimizin zevkla okuya 
caklarmdan eminiz. Tavsiye e
deriz. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 30 nı sormamaktan ibaret. Yığın 
yığın incecik bez parçalarına 
dünyanın parasını verirsiniz. 
Tuvalet yapar, süslenirsiniz. BAŞIDÖNÜKLER 

/brahim Necmi 
Semiha Nazmi Hanım, mü 

ahaseyi ciddi ciddi devam et
irdi ' 

- Tabii, her nesil kendin
en evvelkini biraz daha geçe
ek. 

- Burada geçmek değil, de 
işmek var. Benim ümidime 
öre yeni Türk hanımı, bugün 
ünün hayatını daha ileriye gö 
··rerek devam ettirmiyecek. 
ep yeni, bam başka bir ha. 
at yapacak. 

- Buradaki hanımefendi· 
er af buyursunlar, Fransızlar 
derler ki mübahasede hazır bu 
lunanlar daima müıtesnadır. 

Muhteşem Nihat Hanım
~fendi doğruldu: 

- Can1111, şimdi nezaketi 
Filjn bırakın da meseleyi hal· ,, . ~ .... ___ _ 

nın hayatı nedir? Türk köylü 
kadınının, Türk esnaf kadını
nın hayatı değil, yüksek sı
nıf dediğimiz hali, vakti yerin 
de, kibar Han1111ların hayatı .. 
Ben dünyada bundan acı bir 
hayat tasavvur edemem. 

Aahmet Nebil, Retit Be
yin bu canlı münakataaına 
çok alaka duyuyordu. Şeyda 
Kamil Bey hafifçe eaniyerek 
bazan Muhteşem Nihat Hanım 
efendinin, bazan da Semiha 
Nazmi Hanımın yüzlerine ba -
kıyordu. Retit Beye kartı mü 
bahaaeyi almıt görünen Semi -
ha Nazmi Hanım sordu: 

- Acı mı? Neden acaba? 
- Düıünün bir kere Hanım 

efendi: Hayat denen bu bü
yük çarhın içinde sizin vazi-- - .., -

Bütün rolünüz erkeklerin 
hoşuna gitmekten, onlara zevk 
ve neş'e vermekten ibaret. 

- İyi ya itte: Hayatla dö
ğüşen erkeği güzelliğimizle, 
şefkatimizle, sevgimizle sara
rak kuvvetlendiriyoruz, cesaret 
lendiriyoruz • 

- Affedersiniz, efendim, 
gözünüzdeki pembe gözlüğü çı 
karmaııızı rica edeceğim. Etra 
fınıza bir bakın bakalım: Sahi
den böyle bir vazife yapan kaç 
hanım bulursunuz? 

- Size kendi takdirinizle 
cevap vereyim: İşte Semiha 
Hanımefendi.. Sizden her za 
man kendisinin kocası ve aile
ıi için bir kuvvet menbaı oldu
ğunu söylemez misiniz ? 

- Semiha Hanımefendi, 
yarınki hanımlar nesline gön -
derilebilecek ender nÜmuneler
den biridir • 

EYLUL 1931 

İt:t:ırıa.cı:ı 1\11.iıiı 
Sirketi 

> 
Türk Sigorta 

İlmi siyaset 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için münit şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Calatada Önyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmıktad l ı. 

- Genç vaizler o gün medre 
seye geldikleri zaman içlerinde 
hem bir gariplik, hem de bir 
sevinç duyuyorlardı. Seneler
ce hasırlarında diz çürüttük
leri bu medreseyi bırakıp köy
lere dağılacakları için benlik
lerini bir gariplik sarmıştı. 
Fakat nihayet dört gözle bek
ledikleri icazetnameyi alacak
lan için de seviniyorlardı . 

O gün civar büyük medre
selerin büyük hocaları da me
rasime çağrıldı . Genç vaizler 
sıralandılar ve hepsine de bi
rer birer icazetnameleri yet be 
yet tevzi edildi. Yalnız içlerin 
den bir tanesi ve gözlerinin a
teşinden en zeki görüneni kal
mıştı. Fakat hoca bu gence 
icazetname vermedi ve dedi 
ki : 

- Seracettin efendi, sana 
bu sene icazetname vermiyece 
ğim. Daha iki sene burada ka 
hp ilmi siyaset tahsil etmeli
sın . 

Çocuk ateş gibi kıp kırmızı 
kesildi. Ne demek? Bütün ar 
kadaşları icazetnamelerini al
sınlar da, kendisi daha iki se
ne medresenin loş dıvarları a
rasında diz mi çürütsün? 

İtiraz etti: 
- Ben de arkadaşlarım gi

bi iktisabı feyzettim, icazet
namemi isterim, dedi. 

Hocası iknaa çalıştı: 
- Eta\libül ilmü mine!· 

mehti ilel leht .. llmin hududu 
yoktur. Sen yine istersen, ica
zetnameni vereyim. Ama ki 
gittiğin yerden tekrar buraya 
geleceğine ve iki sene ilmi si 
yaset tahsil edeceğine eminim 
dedi . 

Genç vaiz israr etti, ona da 
icazetnamesini verdiler. 

O hafta medresede herkes 
heybelerini hazırladı ve her bi
ri birer köye da$ıldılar . 

Seracettin Efendi de günün 
birinde bir köye varmıştı. Bir 
öğle namazından sonra, kendi
sini dinlemeğe ı;e en köylüle
re vaız ve nasi~,ate başladı: 

- Ey cemaat! dedi, cümle 
nızın namazı fasıttır. Çünkü 
imam efendi Velezzaaaalliiin 
d. k "D "Z ıye o uyor. at., ı ı., ya 
kalbediyor. Hiç olur mu? Şim 
diye kadar kıldığınız bütün na 
mazlar fasıttır. Bunların hep
sini yeniden eda etmek gerek
tir. İmam efendi ayeti kerime · 
yi yanlış tilavet ediyorlarsa, 
köye batka bir imam talep ey
leyin . 

Meğer o köyün imamı, o
tuz senedir o camide köylüye 
namaz kıldırırmış. Kadril 
itibarı arşı a§mış. O kadar ki 
köylüler kendisine evliya gibi 
bakarlarmış. Bazıları İmam 
efendinin geceleri semavata a
ruc ettiğini görmüşler. Sonra 
imam efendinin nefesi öyle 
kuvvetli imiş ki, köyde çok 
hastalar okumuş, üflemiş. 
Hepsini iyi etmiş. Şimdi zın
dık bir şahı emret köye geli
yor ve imamı beğenmiyor. Na 
sıl olur? 

Köylüler evvela şaşırdılar, 

ri gorunen Hanımlarımızın 
yüzde doksanı, yüzde doksan 
beşi, ne kocalarına cesaret ver 
meyi düşünürler, ne de aile 
vazifelerini ... 

- Mübalağa ediyorsunuz, 
Reşit Bey. 

- Düşünün Hanımefendi, 
düşünün, bütün tanıdıklarınızı 
hatırlayın. Bakın, yüzde kaç 
hanımda duydunuz sarıcı, kuv 

"vetlendirici, cesaret verici sev 
gi ve şefkat hazinesini bulabi 
leceksiniz . 

- Evet. Birden bire hatıra 
gelmiyor ama şüphesiz birçok
ları vardır. 

- Yazık ki çok az, Semiha 
Hanımefendi, ben bunu da ta 
bii buluyorum. Bugünkü Türk 
kadını asırlarca bir kafes için 
de mahpus kalmış bir kuş gibi 
dir. Kafes eskidi, Parmaklık
ları çürüdü, döküldü, zavallı 
kuş hala bu kırık dökük kafe
sin içindeydi. Onu bu alıştığı 
yerden ayırmak için serin bir 
rüzgarın esmesi lazım geldi. 

sonra aralarındıı. bir fis kos geç 
ti. Genç vaiz Seracettin Efen
diyi yakaladıkları gibi bir te
miz döğdüler ve kapıp köyden 

_ .... Telefon: Beyoğlu - 20()3 

dışan koyverdiler. Ç k }" }er 
Seracettin Efendi başı yüzü apraS e IMC 

sargı içinde lstanbula döndü 1 2 3 4 5 6 1 s i ıo ı ı 

KÜÇÜK DAKTiLO ••• 

Harika .• 
JEAN MURAT ve 

MARY GLORY 

ve doğru icazet aldığı medrese ı 111' 1T11 .fJAl~~_ll K 1 
ye geldi. Hocası onu bu halde F /A-1 ID A l•IA ~.!_IA T 
görünce, sebebini so,.du ve 1 Ti A 

1 

Z 

1 

E • IOI D A l il ı A _T I 
genç vaizin başından geçenleri ~ ii1 ·------------
öğrenince, güldü : İ 1 T • • • l.E_l_I ı~ A I.!. l ' .. mi!~ Yarın akşam ~-.. 

- Ben sana demedim mi, 6 RITVIA IYl~_I.!.~ 1
• !! O p E R A 'da 

behey nabekar? Burada kal, Al•• S • !R l• IS AB._I~ G A 1 p FENER 
daha iki sene ilmi siyaset tah- 7 K"LL • f'Ar•I Al T l_A'~!• ı.I. "Aşk ve vazife " «variyet<:» 
sil eyle, demedim mi? s •ILJAJ• • l lll!_~JK l ll i~ı· ı ve «İki dünya» gibi filmlerin 

Seracettin Efendi hocasına T IA H I T E l~l.!!J~ H :J_ R ! rejisörü 
hak verdi ve bu defa ta'm iki ı o - / 1 1 E. A, DUPONT'un eseri 
sene da:ha kalarak ilmi siyaset •I• A l• · ~ · i~ • A • E I tekmili F~ansızça konuşan 
tahsil etti. 11 tlTTl i F IA IK l• [• IA F 1 büyükbirc!ram. 

Ancak ondan sonra hocası, Dünk.Ü {ekli•ı halli ' Fransızların "Emil Jannings" i 
talebesinin omuzunu sıvazlaya ı 2 B 4 B 6 7 8 9 ııı ıı 

- İktisabı feyz ve ulum J- &1-1•1 - , ı_l_I_ 
rak dedi ki: ı 1 1 1 f 1.l~l_I_ 

için, ömrü beşer kafi değildir. , ,-,-1- 1-1 • •I l_i_ I 
Yalnız şu var ki, sen ancak 4 - 1• 1

- 1-!•
1
_' l_j_ l • I_ 

şimdi vaiz olabilirsin. Lakin a ı_ı_ı_ı_ı ı--,, t• !•l_I• 
nereye gidersen, nerede bulu- - , 
nıursan, daima bilmediğin şey- •l_l_i_l_ı_J•l~_l_ı- ı 
leri öğrenmeğe heves eyle .. İki 7 l-ı-1-1 • • _ I __ !_.• 
sene benden ilmi siyaset tahsil 8- f• 'Bl•f- J_ l~l.•I 
ettin. Hak yardımcın olsun. : •1-ı•I-! ı •l_I 

Seracettin Efendi gene hey- ıol ı 11 ı1_ı=11_]1~ .--~-'ı-1 
besini toparladı ve iki sene ev- il 1 

....:.::;;.;...-:-~--''"":"".'~~~ 
vel bir gün, dayakla kovuldu- }'eni şekil 
ğu camie vardı. Gene ayni 
imam Efendi namaz kıldırdı 
ve namazdan sonra köylüler 
vaiz efendiyi dinlemeğe koyul
dular . 

Bu defa Serncettin Efendi 
vazına şöyle başladı : 

Soldan sağa 

1 - Susuz yer (7) Yapmak(3) I 
2 - Uzun (2) Kölelik (6) 

3 - Kanto (5 ) Kırçiçeği (4) 

4 - Kırmrzı (2 ) Vaktı bildiren 
(4) 

5 - Maıa (7) 
6 - Heyet (5) Eski (4) 

7 - Mantar (4) Bal (4) 

8 - Yangın (5) 
9 - Felil.ket (4) Renk(2) 
10 - Göndeı·mek (5) Cet (3) 
11 - Atılgan (4) Elemler (4) 

Yukardan aşağı 
1 - Papaz (5) Çalışmamak (5) 

2 - Göz rengi (3) Her tarafı 

HARRY BAUR 
ve 

komedi fraooez artistlerinden 
MA~CELLE ROMEO ile 

" Gel evlenelim " filminde 
mübdileri 

FERNAND GRAVEY 
ve G. ETCHEPARRE 

Yves Mirande ile l:ıeraheır 
temsil ettikleri 

FRAKLI ADAM 
filminde : Çarşamba akşamı 

MELEK Sinemasında 

I LAN 
20 Ey.h11 931 'den itibaren terki 

ticaret ettim. Muametatmı tasfiye 
ile meşgulum. Rehinleri olanlar bir 
ay zarfında gelip ahnadıkları tak-

- Ey cemaati müslimin, 
siz Allahm o bahtiyar kuilarısı 

nız ki, sizlere imam efen.eli gibi 
kurbi ilahiye vasıl olmuş bir 
piri münir ihsan eylemiş. Böy
le bir imametin kıldığmıznama 
za verd iği kıymet indi ilahide 
beş on misli ecir ve sevap sayı
lır. İmam Eferdiye nezdi Pey
gamberide yer ayrılmıştır. O
nun nurani sakalının her teli 
bir haneye uğur getirir. Her 
kim yeddinde böyle bir zatı 
mübarekin sakalından bir kıl 
bulundurursa, bade izin bütün 
işleri asan olur' her nevi afat 
ve felakat mündefi ve perişan 
olur. İmam Efendinin sakalın
dan bir kaç tel muhafaza eden 
ler, zinhar bu sakalı yanların
dan ayırmaya! Onu hüsnü mu
hafaza ede.. Bu suretle cümle
niz nezdi Peygamberide de na
ili şefaat olursunuz .. 

su (3) dink satılacağı ilan olU'l'lur . 

Köylüler, imamın sakalındar 
böyle bir keramet mündemiç 
olduğunu vaiz~n ağzından işit
tikleri zaman, bu defa şaşırma 
dılar. Çünkü hepsi de böyle 
bir şey olabileceğine kani idi
ler. Gene arafarmda bir fiskos 
geçti. Bu defa köylüler birden 
bire imamın üzerine çullandı
lar. Her biri bir kaç tel alaca
ğım diye imamın sakalını yol
mağa başladılar. İmam ferya
düfigan içinde köylünün elin. 
den kurtuldu amma, çenesinin 
üstünde de bir tek sağlam kıl 
kalmadı. 

yavru kuşlardır. Hiç bilmedik 
leri geniş havanın içinde sav
ruluyorlar. Serbest uçmağa a
lışmadıkları için bu sert fırtı -
nadan şaşalıyorlar. Başları dö 
nüyor, kanatları kırılacak, ko
pacak gibi oluyor. 

Şeyda Kamil Bey, fırlak 
gözlerini biraz daha fırlatarak, 
bir kahkaha salıverdi: 

- Aman, Reşit Beyefendi, 
ne de canlı canlı tasvir ediyor
sunuz. Adeta kendimi bu fırtı 
nanın önünde zannettim. 

Muhteşem Nihat Hanıme· 
fendi, ağır ağır başım salhya
rak, Şeyda Kamil Beye dön
dü : 

- Sahi bir şiir gibi.. Hem 
r.e güzel bir mevzu .. Üstat, bu 
fikri şiir olarak yazsam, İz de 
ona bir beste yapsanız ... 

- Aman, ne güzel olur. 
Mutlaka yazınız, Hanımefen -
di . 

Semiha Nazmi Hamm, bah 
se devam etti : 

- Güzel ama, Reşit Bey-

3 - Erkek ismi (5) Sopa (3) Büyük Çarşı Varakçı Han Sokak 
4 - Tatlı (7) Beygir (2) No 18 sa:rxaf Haralambo Anagnos· 
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Dünyada paranın az, mahsıu
lün .kıymetsiz 1bulunduğu bir 
sırada 

mektep kitaplarını 
Pahalı almayınız. Tüı:ık N eş

riya t Yurdu bastığı kitapları 
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geçirdik. Bu dediğiniz Balkan 
harbi, cihan harbi devirlerin
deydi. Şimdiki hanımlar artık 
asri hayata kanat alıştırdılar. 

- Cemiyetin ruhundaki in 
kılaplar, şekildekiler kadar ça 
buk yerleşmiyor, Semiha Ha
nım. Balkan harbinden şimdi
ye kadar daha yirmi sene bile 
geçmedi. O zamanın genç ka
dınları bugünün orta yaşlıları
dır. O günün çocuklan ancak 
şimdi mekteplerden çıkarak ha 
yata karışmıya başlıyor. 

Kısa bir sükfit oldu. Nemi 
ka Sırrı Hanımın gözleri git
tikçe parlıyordu. Ahmet Nebil 
le birkaç defa gözleri karşılaş 
tı. Bu iki çift gözün ikisi de 
Reşit Beyi takdir ve hürmetle 
dikiliyordu . 

Reşit Bey, bir cigara yaku 
rak devam etti : 

- Ben asıl yeni Türk Ha
nımını, Cümburiyetin ilanın
dan sonra mektebe giren Ha
nım kızlar arasında bekliyo
rum. O vakite kadar bir geçit . . . 

i tibare alınmasına ve İcra ve İflas 
kanununun 278 ve 279 cı maddeleri 
mücibince borçluya iki ay mlilıJet 
verilmesine ve İstanbu1da biriru:i 
Vakıf hanında Avukat Mehmet 
Fahri Beyin Komser tay.ini ve iş

bu mühletin ilanı ile berabez İcra 
ve iflas daireleri ve tapu S'İcil me· 
murluklarma biLdirilmesine, karar 
verilmiş oı.duğu ilan oLunuc. 

ZAYİ - 79-3 numaralı Bebek İJk 
mektep tasdiknamemi kaybettim. 
Hükmü yoktur. Ferhan. 

ğe üzenmişlerdir . 
Şeyda Kamil Bey yine kalı. 

kaha ile güldü : 

- Ama yaptınız ha! Şimdi 
meoela Hanımefendilerin asri 
bir Avrupa kibar kadınından 
ne farkı var? 

Reşit Bey, hararetli hara
retli cevap verdi: 

- Dıt tarafından bakarsa
nız hiç farkı yok. Fakat bir de 
iç taraftan bakını. O zaman gö 
rürsünüz ki dış manzarası bir 
ciladan ibaret. Hani bazı eski 
dıvarlar vardır, üzerine şöyle 
bir badana sürerler. Yeni gibi 
görünür. Fakat tırnağınızla 
kazınız: O badananın altından 
eski kirli dıvar hemen kendini 
gösterir . 

Muhteşem Nihat Hanıme
fendi güldü: 

- Aman kuzum, daha te
mizce bir şeye benzetin bizi .. 

- Affedersiniz, teşbihte 
hata olmaz derler .• 

Semiha Nazmi Hanım, gii 
!erek ayağa kalktı: 



iktibaslar 

Lord Reading 
lngiliz hariciye nazırının gençliği, 
hayatı, maceraları ve yükseliş~,i-

- uD~r Wi•ner Ta~ .. d•n - f 
1 ki 1 nıriliz hükUıneti Ramay 

Mac Donald'ın riyaaetinde bir koa
lisyon kabinesidir. Uzun seneler 
hükUınetten uzalı: kalan eskiler, ıim 
di de "bu tahsiyetler kabinesi,, nele 
kendilerini sabd. Hincllatan valli u
mumisi Marquiı Georıe de Readlnı 
ve Asquitb va Llyd kabinelerinde na 
~•r, sabık Filiıtin fevkallde komiaeri 
Herbert Samuel ile temıll ettiriyor
lar, 

iki esaslı nazaret 
Liberallerin bu iki milmeuili de 

Musevidir. Her ikiıi de aiyonizmin 
apaçık ve faal doıtlandır. Her ikiai 
de kendi milletleri için Filiatini "mil 
li yurt., yapmağa çalıf1D1ılardl1'. 

Lord Reading - ki .,...Jete P9" 
rneden asıl iami Rufuı Daniel laacu 
İdi - hariciye nazın aıfatile Aadıur 
Henderson'u iatihlif ediyor. Lloyd 
Georıe'un haatalıkmdan beri libe
ral fırka11nı yeniden tensik ..ı.a 
Sir Hebert Samuel de dahili,. ııesa 
•etine ıelmit bulunuyor. Yani 1~
(oiltereyi dahilde ve hariçte t-sıl 
edenlerin her ikiai de Muaevidirler. 

Mukatltl.,at 
Yeni hiikGmetln harfciye ııazırı 

R.ufua Daniel 1..,ccı Diıraell'dea 
aonra, bir Muaevinin m.nılmaz yük 
•elitine bir miaaldir. Zaten f81ıalye
tinin etraftııda renk renk dedikodu 
hılleleri vardll'. Halkın omuzlann• 
dan yükaelerek, böyle mühim bir ai 
:Vasi mevki alan zat hakkında aöyle 
nen ıeyler çoktur. Hiç bir meslekte 
lıiç bir adam onunla mukayeae edi· 
lemez. Yalnız elli sene evvel öldü~ 
halde, ePan yaıayormuf hiııini ve-., 
ten Benjamİn Diıraeli müıteına .. 

Disreli 
Benjamiıı Diaraeli bir ltalyan 

Muıcviıi olan laaccı d'laraeli'nin 
oğludur. Bu adam o zamanki lngil 
terenin ıöıterdiği bütün manialara 
rağmen, bafvekil ve lngilterenin en 
kuvvetli adamı oldu. 

Yeni 1 ngiliz emp..-yalizmini ku
ran, iıte bu ltalyan Muaevieinin oğ
ludur Lord olduktan ıonra, gittikçe 
attan nüfuzunu cihan politikuınm 
inkitafrnda kullandı. Denilebilir ki 
0 n dokuzuncu asrın tarihinde bu •· 
damın izi vardır. Elli sene evvel öl 
düğü zaman, bütün lnilt•e, ıayri 
lı.bili tamir olan ziyaını bir derece 

dı.ha tiddetJe hiıııettİ· 

Romanti:t.tn 
Rufuı laacca ile Diaraeli meale

iinde ne kadar biribirlerine benzer
ı .. ,e de, hakikat öyle değildir. Diı· 
"-eli bir fair ve diplomattı. Hareke 
te eıçmek ipn, ite yaznıalda batla· 
dı. O kadar iaabetle yüriiyordu ki, 
da.ha ıençliğinde iıtikbalini bizzat 
blyin etmiıti. O zamanlar kendiıine 
ne olmak iıtediğini soranlara ıa .... 
te. fU cevabı vennitti: ' 1 Baıvekil!" 

Ve hakikaten baıvekil oldu, hat
ta daha fazla11na kadar .. 

H.eatling'e gelince 
Onun için mizacı daha baıkadır. 

Onda Diıraeli'nin hududu aıan öl
ç~süz hıraı yoktu. Rufuı lıaccs 
hissi selimini rehber yaparak, yavat 
Yavaş, kademe kademe yükıeldi. 
kendisi gençliğini anlatırken, ıunla
r, nakleder: 

- Bir yük vapurunda sucu idim. 
lı~ukta Ganj nehri mansabını ve 
1-lıııdi t • .. d"'. .. .. ı an topragını gor uguın gu-
n" ı." hiç unutmayacağım. O tarihte 

ana çok it vermiılerdi. Güvertele
li IÜpürüyordum. Geminin bakır 
~e Prinç. aksamını parlatıyordum. 
J.ı <>muzların ahınnı temizliyordum. 

B.tt.ô. dinimi dütünerek, beni bu 
;.on vazifeden affetmeleri lazım ıe
tYordu. Fakat itiraz edemiyordum: 
\' n Pİ• ve en ıüç itler bana verilmit 
~· k.ıılkuta'dan aynldığımız ıünü 
• hiç unutmam. itiraf ederim ki, 

: dakika bir tek arzum vardı: Tek-
1 ar k.ıılkuta'ya &'.•imek .. Amma böy 
d• •. ~ük vapurunda değil! Orada ıör 

11tüm valii umumi, hiç tüphesiz, 
Y1.anımdan geçerken müıtakbel hale
'l>i n yanından ıeçtiğini aklına bile 
l•tirınedi. 

Aslı 
~ lor~ Reading on sekizinci asır
li ~"&'.'.lt~e y~rleımit bir Muae
~ '-ıleaının çocugudur. Bir gün ba

) 111lın evinden kaçarak, Kalkilta' 
, ' Iİtrnitti. Avdette Londra boraa· 
·~d ka ~ a mbiyo acentalığına batladı. 
'•a·ı 'dki'h t~ .. •t erın e ı ata ve zakiıı acı 

LL....;:il:tii>o.ı....:-..a.-.ı .. 

Lort/ Reatllng 
. Müthit bir para aılontıll içia.-

betlı· • 
'· di. Diaraeli ıibi kitap YUIP pa· ...,y • • • , ___ • 
wanamayacagı ıçın, .. .,_.. • 

r~ borçlar yapıyordu. itleri, iıtik 
zım b' if 
balini tehdit eden miıbtetem ır • 
liıa doğru ıidiyorclu. Rufuı laacca 
itte bu ıirdabm yetittirdlii harika

dır. 
Irkının ıebatı onu bu badireden 

kurtar.il. Bir kaç aene ııonra kendi
ni bafka bir vadide ıörüyoruz. Ha· 

yat mekatebinc*t yetiftiii için hlt 
nazariyeci olmayan bu ad- bir 
kaç ıenelik azimli -saiden sonra, 
Londranm en maruf av~ka~r:u~
dan biri kesilınitti• Bu vldıd.ekı 11~1-
dadı ile öyle aldı yürüdü kı, lnııl-

. en çok aranılan hukukçula· 
terenın 

nndan biri de o oldu .. Varidatı ıür-
atle artıyordu. Davacılar kendisini 
pay edemiyorlardı. 

Bir sır var! 
Nasıl oldu da kısa bir zaman için 

de böyle birden bire parladı? Ro
dolf Kircher portresini §Öyle çizer: 

"Endamlı ve son derece tıl<tır. 

ince ve hasaaaiyet ifade eden bir 

çehresi vardır. Nafiz zekasının bota 
giden tarafları, İngiliz hayat ve an' 

anesile tam ve ahenktar bir müta· 
bakat arzeder. Tavrı ve hareketi da 
ima ince ve yerindedir. Kibarlığı 
ve nezaketi hatti biraz müfrittir, 
denilebilir. Bir hikimin önünde dai
ma dürüst, becerikli ve sevimli sö
rünmeıini bilir. Adli tabyenin her 
aahasında hakimiyetini hiuettirir. 
Mali maIUmatı ıon derece geniıtir. 
Bu mali dehall ve kendiıindeki fev 
kalade diplomat hasletleri ile Rufuı 
laacca ıayrikabili mukavemet bir 

tarzda yükseliyor.,, 

Politika 
Çok ıeçmıeden politikaya atıl· 

dı. Redinı mıntakai intihabiyesinde 
liberal fll'kası namzetlijini koydu. 

44 yatında ilk defa olarak avam ka 
nıarıuına girdi. Bir kaç aene ıonra 
hükUınet, kendiıini lngilte~e Bat· 
hakimliğine tayin etti. Harbı u"'.u· 

. de bilha11a mali cihetten Aııquıth 

kını d' · den istifade etti. Lloyd en ııın 

G 
, maliye nazın oldu. Her eorgeun 

'k' be ekil mali meselelerde doğru 
1 1 JV ' f'k" 1 

d 
• Rufus 1 ... cc• ın ı ır e 

dan ogruya 
. d ınu"lhem oluyorlardı. nn en 
Yüksel ki yerin bu yer 

değildir 
En küçük vazifeler, en ~azik İş· 
k 

d' .. bekliyor lngılterede 
ler en ısını d 1 . yok değil
büyük devlet a am arı . 

d
ir. Fakat lngiltere ekıerdıya en a-

l 1 e Rufus • ınug" lak mes e er 
gır ve K. 'k 
lsaccı'ı intihap ediyor. rı~ se .. 

1 ·ı· Fransız malıye ko 
nelerde ngı ız-

. una riyaset etti. 1918 de hu· 
nıııyon k . 

'f ·ı fevkalade om11er 
suıi bir vazı e ı e . . 
ıfatile Amerikaya gönde~•!~.'· 1921 
~e Hindistan valii umumıhgıne t.a~ 

. dild' Hindistan valii umumilı· 
Yın e 1• de • . . kr llıktır. Şu halde nı-
..... bır nevı a d 
gı k -•sevı dağıldı a-
eb·ı· k · av mı ... -1 ıır ı, . M . tahta çtk· 
ğılalı, ilk defa bır uıevı 

b• · i tesviye 
Balfout beyannamesın . . . 

b 
... de odur. Fılııtın 

denlerden ırııı 1 •-· 
e . b" "k bir a a"" 
meseleleriııe daıma uyu. . . . • ş· d" de Fılıstın elek· 
göıtennı§tır. ım ı . 'd' . . 

1
. . idare reısı ır. 

t ik '
ırketı mec 111 • 

r 1 a· !ırası 
B 

· ket bir milyon ng ız 
u tır ek 'ki ti . ·ı Filiıtinin el trı et 

ıerınayesı ı e ibda ettiği Mu· 
rilıneıine çalışıyor. 1 

be · h · 
. d iki seneden rı •-

sevi aıansını a 
maye etmektedir. tahtı· 

Lord Reading Hindistan . . 
artık ikbalırun 

nı bıraktıktan sonra B .. 
. . . bir adamdı. ugun 

kabına ıntmJf • halde ıene po· 
71 Y••ında oldugu I -''t 

~ Ç" kü n,. .. e-
litika saha11ndadır. un . - ldu 

. b üııkü sıkıntısı sıyası o -
renın uı al h 'I 
gu
• kadar malidir. Binaen ey 1 ~· • 

. . nazır ıgma 
li bir kabine harıcıye ibi 

SALI 

Henrg Ford modern kadını, aşkı ve saadeti 

' 
nasıl anladığını anlatıyor 

Maruf Am~alı ~yarder Hen- \ 1 aon da kencllaine, ketfi lazım ıelen 
ry Ford amelı çalı'8n it adamlann- ! bir it verdi. ihtiyar itiru etmek iı-
dan biridir. Ford'un modern kadın tedi. Fakat Ediıon 11rar etti. Niha-
haklandaki fikirlerinin kıymetini yet bu ihtiyar, tehlike iıaretinin bir 
takdir eden bir gueteci kendisile anda her tarafa teımili usulünü bul 
görütmüttü. F ord fikirlerini §Öyle du. Halbuki bu adam "artık bu dün 
anlatıyor: yada yapacak bir iti kalmadığını,, 

- Bir kadının, zamanını faydalı zannediyordu. 
bir tekilde aile gıda11na tahıiı etti - Siz ihtiyarlık ıünlerini nasıl 
ğini dütününüz. iyi bir &'.•da sıhhat 
için en elzem bir teydir. Halbuki, 
vazifesi ailede yemeği hazırlamak

tan ibaret olan bir çok kadınlar, ye
mek yapmasını bilmezler. Fena bir 
ııda bir çok hastalıkların ve dimaii 
totevvütlerin membaıdır. Kötü ha
zırlanmıt bir yemek 11hbati bozar. 
Halbuki kaç kadın yemek bahıinde 
aile ihtiyacını tetkik etmittir. 

iyi gıdadan kastım, 11hhat, zeka, 
it ve mizaç üzerine müeııir gıda

dır. Hepimiz ihtiyarlamak, sıhhatte 
ve ı•n kalmak iıteriz. iyi ve kötil 
gıda araıındaki farkı anladığonız 

ıün, bir hamlede büyük bir terakki 
elel'İ ıösterebiliriz. Zaaftan ve haı· 
talıklardan mütevellit sefaletler ber 
taraf edilıe, aaadetimiz ve masrafı-
nuz he&abına neler kazanacağunızı 
tasavvur edinis.. 

- Bu sözlerinizle kadınlar için 
çok geniı bir proğram çizmi' oluyor 
sunuz. Bu, günde sekiz saati geçen 
bir ittir. 

HenryFord 

tir, zeki ve kuvvetli bir kadın ola
cakt.... 

Çocuklar on iki yatına ıeldiklc .; 
zaman elitleri yapmalıdırlar. Elişi 
aynı zamanda kafayı da çalııtırır ve 
inkiıafın ıebeplerini hazırlar. Bilir
siniz ki el, bizim ilim uzuvlanmızın 
beUli batlılarından biridir. Mektep· 

geçireceksiniz? 

- Yalnız bir ıey dütünüyorum: 
Faydalı olmak! lnıanlar saadetlerİ· 

•İ daima, mevcut olınayan yerde a· 
Jarlar. Mui ve istikbal için yaşa· 

... ak fayda11zdır. Hali hazırda yap-
ığmız ite alika gösterir ve ondan 

:. tvk alırsanız, saadetinizi bulmu1-
•unuz demektir. Benim bildiğim sa· 
adet yolu budur. Kadınlar daima ıa 
adet yolunu ararlar. Saadet yolu bir 
tanedir: Şayanı dikkat fikirleri ol
mak. 

- Ya aık? 1 deal aık, kadınların 
hedefi ve hülya11 olan aaadet midir? 

- Atk mı? Atk nedir? Bence 
atk, yer yüzündeki mevcudatın he
yeti umumuyesidir. Onun için de 
yer yüzünde en büyük ıey odur .. 
Onun için de devamlıdır. iki kitinin 
biribirlerile olan münasebetini, yer 
yüzünde hertey ifta ve izhar edl-

te çocuklarunız en ziyade gözlerini 
kulanırlar, niçün yalruz göz? Çalıı- yor. 
maksa adamakıllı çalıtmak, oyna- Maddi cazibedir. Bunda da ıayet 
maksa, adamakıllı oynamak lazım derin bir şey var. Atk.. Atk, bir te-

- Modern cemiyette iyi bir aile dır. ya malikiyeti ifade eder. Hattl o teY• 
anası olmak, mühim bir meşguliyet s· h 1 'k d elinden karaa bile aık bakidir. Şu - ız unun için mi at etı ans • 
tir. Çocuk terbiyesinin ehemmiyeti- !arı canlandırmak istiyorsunuz? halde aşk bir ihtiraı bir rüyadan da 
ni dütlinünüz. Komıularımdan bi- _ Bu aktam mektebe geliniz. O- batka bir ,eydir. Aşk dinamik kuv· 
rinin dokuz ve yedi yaşlarında iki rada çocukhnn danslarını seyredi- vetdir. Taklidi aşk, müptelalarını 
çocuğu var. Küçüğü bir gün bir · o aki b "kl · öldürür, fakat hakiki aşk kimde var-ruz. v t u hareketimiıt saı erı 
komıu çocuğu ile kavga etti. O za- ni öğreneceksiniz. aa, onu yükseltir, kuvvetlendirir, 
ınan büyük kardeşler kavgaya mü- Muharrir anlatıyor: tasfiye eder, canlandırır. Hakiki bir 
dahale ettiler. Anne bu kavgayı be- "Bir (;aç ıaat sonra Ford'un ınek erkekle, hakiki bir kadının izdivacı, 
ğenmedi. Baba "pek ô.la olmu§,, de- tebine gittim. Annelerinin getirdi- insanlığın şahsiyetini yaratll' · 

di. Ben de babanın fikrindeyim. Ço ği köylü elbisesi ıiymiş kızların Kadınlar aıki düşündükleri za• 
cuklar, küçük ya§ta mücadeleyi öğ- danslarını gördüm. Bir~z çeviklik man;bu aşkın derhal saadet getire-
reniyorlar demektir. Tasdik etmeli.. isteyen Roma danslant ceğine kanidirler. Bu bir nevi hod-
yiz, ki biz çocukluğumuzun terbiye· Sordum: O hinliktir. Halbuki hareket ve faali. 
sinde zayıf kaldık, Şimdi biliyoruz _ Gençlik için pek ~ok ıeyler yet halinde olmıyan!.r, mes'ut ola-
ki, kuvvetli olmayanlar, haklı olamı yaptınız Mr. Ford! Fakat ihtiyarlık mazlar. Daima dütünüp, hareket ve 

yorlar, Fakat bunu yalnız erkekler için ne yaptınız? ihtiyarlar naaıl fay faaliyete &'.eçmeıinlcr iyi birıey yap. 
biliyorlar. Kadınlar değil! Bu dün· dalı olabilecekler.? mıı değildirler. Fikirler, daima ha
yada mücadele çetin bir ıeydir ve _ ihtiyarlar, artık hedefe yaklat reket halinde tecelli etmelidir. Ha
çocuk kendiıini büyümüt gibi idare dıklarmı dütünürler. Erkeği de, ka· reket halinde tecelli etmeyen ve ı•Y 
ye ahımahdır. dını da ne yapacaklarını bilmezler. ri müsmir kalan fikirler, bo9nutıuz ... 

Çocuğa zaaf telkiıı etmemeli! Sekıen üç yatında bir kadını hen luk uyaııdırır ve zihni ıöroltir. 
Çünkü muhitin telkin ettiği ~f ka müzeye yerlettirdim. Orada kendi- Biz düıünceye, düşünceden ta
fidir. Bilik.is zayıfları himaye için sine metıuliyet buldu ve timdi hem haısul etmesi İcap eden hareketten 
çocuğa kuvvet telkin etmelidir. Yal meı'uttur hem de yaptığı iıle fay. çok &'.eniı yer veriyoruz. Hareket-

' nız erkek çocuklara değil, kız ço- dalı bir uzuvdur. Ben yata bakmam. ıiz, aadece dlitünen İnaanlar, bir 
cuklara da öyle! iki çocuk on bir Bilhaıaa ihtiyarlarda batkalarında nm uykuya dalmıt inaanlardır. Ko 
yqında bir kızı görmeğe ıeldiler. olmayan bir ıey vardır: Tecrübe.. !ayca yorulurlar ve bitkin ıörünür
Uyuıamayınca, kav&'.• bafladı. Kav- Yani bu dünyanın en kıymetli mad ler. Zihnen yor&'.un olupta uykuya 
ıa bitecek gibi &'.Öriinmüyorclu. Bu- deei.. ihtiyaç göaterenlerin, uykudan zi-
nun üzerine kız, çocukların altında Edison daha küçükken, ona tel- yade harekete ihtiyaçlan var(. 
bulunduğu ağaca çıktı ve oradan ırah öğreteıı bir ihtiyardır. Bu ihti Bunlar hayata kızarlar, aıhhatları
bunların tam ,6i•tÜne atladı. Bir di- yar çocuğunu evlendirdikten aonra, na kızarlar. Halbuki aaıl kabahat 
fi kırıldı, fakat kavgayı durdurdu. yapacak iti kalmayınca gidip Edi- kendilerindedir. Kinue kendi hata. 
Bahse girerim ki, bu kız yükselecek aon'u buldu ve ondan it iıtedi. Edi- sı olmadıkça felakete düımez. ........ ·······~J· ...... i···ı·········· ............................................. . 
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iki zarif çocuk kostümü 

İpekte yağ lekesi 
Kazara ipek elbisenize bir yaij

damla11 düıebilir. Bu lekeyi çıka<

mak kolaydır. Lekenin bulunduğu 

yeri düz bir maaaya koyunuz. Üze

rine bir mikdar talk tozu ekiniz ve 

daha üatüne de ıünıer kağıdı koyu 

nuz, daha üstüne de bir ütü bezi .. 

Sıcak ütüyü bezin üstünden geçir

diğiniz zaman, sünger kitğıdı bütün 

_Ev ve apartman için çiçek kasalar 
Sayfiyeden avdetten ıonra, yaz çiçeklerinin hayal ve hatrrasım evde 

~era a~)artımanda ida~c ... ~tmck z~vkli bir şeydir değil mi? Bu vazifeyi 
çıçeklı sandıklar., pekal& ıfa edebılir. Bu ıandıkları evinizde koyacağınız 

yere göre, ölçü üzerine İ&tcdij'iniz tekilde yaptırabilirsiniz. Vakti olanlar 
ev eğle~cesi .. k~b.ilinden. kcn?ileri de i~al edebilirler. Üzerine de bir ripolen 
ve vernık surulurse, bıttabı dRha zartf olur. Bu kasanın dibine bir çink 
tepsi yerleştirmek liuımdır. Ayrıca saksılar•n sıralan · · · 

0 
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. işte çocuğun pııaması .. Çocuğun ölçü:,,ünü alarak, res 
koyduğumuz patrona göre, eb'adım büyütürsünüz. Kum 
rengine göre bordür intihap edersiniz. Ceplerin yerleri mu 
yendir. Pantalonu da aynı kumaştan yaparsmız. Mini mini 
piiamayı giydi mi, nasıl memnun olmaz? 

Oyunlar 

Kurt nerdesin? 
1 ,,- - . 

(~ qF~Ş.2~~. 
IJ,>r ~ .::.~~~ \ mr:v. ===:fi" , 

~;ti~ __ l~ 
Çok eğlenceli bir oyundur. Kaç 

kiti ile olıa oynanır. Oyunculann 

hepsi kolkola girerler. Yalnız oyun· 

culardan bir taneai kurt intihap edi

lir. Kolkola girenler önden yürürler. 

Kurt arkalarmdan ıelir. Önden gi

denlerden birisi sorar: 

- Kurt neredeain? 

Arkadaıı ıelen kurt: 
- Giyiniyorum. 

- Yemek yiyorum. 

- Sokağa çıkıyorum. 

Gibi cevaplar verine, kolkola ıi· 

renler yÜriiyüılerine devam ederler. 
Fakat "Kurt neredesin?,. aualne ar

kadan ıelen oyuncu: 

- Buradayım! Dene, bütün o

yuncular derhal dağılarak, sağa -

fa kaçıtırlar.Fakat bu kaçı'8nlar ken 
dilerini yakalatmadan, tekrar aürü

yü tetkil etmeğe yani kolkola girme 

ğe çalıtırlar. Hepıi de kolkola &'.İrer
se artık kurt sürüden hiç. birini ka· 

pamaz. fakat sürü yeniden tetlıil .,_ 

dilmeden evvel, kurt oyunculardan 

birini kapana, yakalanan oyuncu 
kurt olur. 

Yalnız kurt olan oyuncu ıuruyu 

on metreden takip edecektir. 

Hangisi? 
Bir çocuğa babasının ismini 

sordular. Çocuk dedi ki : 

- Bilmiyorum. 

- Nasıl olur? lnıan baba-

ımm ismini bilmez mi ? 

- Ama benim babamın 0 

kadar çok ismi var ki, hangisi 

aklımda kalım?. 

- Allah allah 
- Öyle ya .. Annem "Bey,, 

diyor. Amcam "Hazret., di

yor. Misafirler "Nurullah 

Bey,, diyor. Mahkemeye gidi

yor, orada "Reia Bey,, diyor-

lar. Geçen gün yanımızdan 

geçen külhanbeyi "Moruk,, 

dedi. Ben sadece "Baba., di

yorum 

Kaç defa? 
Babasile ava giden çocuk 

sordu: 

- Baba, iki defa ate ettim. 

Anneye hediy 

~ 

itte ıize annenize verm 

için yapılması hem kolay, h 

çok ucuz bir hediye. . 

Şimdi mebzul çiçek mevs 

mi olduğu için, fırsattan is 

fade edelim. Eğer sayfiy 

iseniz vc;ya evınızın bahçesi 

de bol ve kopardığınıza ann 
nizin darılmıyacağı çiçek! 

varsa, küçüklerinden ve i 

~~":\~ ' , /•'"',] 
... ' '-l 

• .·"" ..... : "-f' 
.l \ ~ 

\. /~ ' •' ..... _.. ,1 ..... 

# ' ' ' 
,,ı, ,, .. , , . , ' 

\ 

renk üzerinden çiçek koparı

nız. Mesela beyaz çiçek, kır 

mızı çiçek gibi. 

Eğer kırda iseniz, kır çi• 

çeklerini böyle bir hediye için 

tehir çiçeklerinden daha bot 
kaçar. 

Fakat bu çiçekleri nasıl bu. 
ket haline koyacakımız ! Bakı· 
nıa nasıl? 

Bir mukavvaya on beş ıan. 

timetre kutrunda bir daire çi· 

ziniz. Ve tekil birde gördüğü 

nüz tekilde bu daireyi keainiz. 

Sonra alelade beya" bir ki 

ğıda 30 santimetre kutrunda 
ba§ka bir daire daha çiziniz. 

Bu yuvarlak kağıdı merkezi 

üzerinaen birçok defalar kıvı
np katlayıruz. ve makasla ke

narlarını hotunuza giden tekil 

de keainiz ve bu kiğıdı açtığı
nız zaman ikinci ..,kilde gör

düğünüz gibi, kağıdın kenar
larının danteliya benzediğini 
görürsünüz. 

Bundan sonra mukavvayı 
huni teklinde kıvırarak kuv
~etli bir zamk veya kola ile 

yapıftırınız. Bu huniye dan
telalı kağıdı kolalayınız. Bun. 
d~ sonra topladığınız çiçek
len bu huninin içine aıralayı
nız. Sıralarken buketin orta 
yerine koyu ve gittikçe kena
ra doğru açık renkteki çiçekle
ri koyananız buketiniz daha 
hot olur. Çiçeklerin saplanrıo 
da güzelce baiAdrkt- -
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- i\femleket Haberleri 
• 

'lT .r istasyon kasasını 
;-- soydular 

lr leyban kazasına merbut Ve~aiye 
f yonuna bir ırece üç maakeh hır 
l~:'it ve kumpanyanın kaaaıma 

IJ {""' W:yı ah~ ıritmitlerdi~. • 

,engın hır musevıyı 

kaldırdılar 
uı lzmir ırazetelerinin verdiği ma-

~.ta &Öre, Tirenin zenginlerinden 

ı ıor oğlu Nesim Ef. bir ırece köy a 1 gelirken meçhul ıabıslar tarafın 
t daia kaldınlmııtır. 

L 1 :mirde Gazi heykeli 
~ lzınirde Gıui heykelinin kaidesi 
tdeı !tatma yakında baılanacakbr. Be-

r ,ye heyeti fenniyesi kaidenin 
sel k ustaları tarafından İD§a edilme 
ikt . ve kullanılacak taıların sırf 
etı \i taılardan olmasına karar ver· 

t 'tir, Memleketin muhtelif yerle
~ 1en bir çok tq nümuneleri gön
• ;!mittir. 
1

e 
1ııir - Ankara telefonu 

'\' .Posta, telgraf ve telefon umum 
k ıdürlüğü ilk defa İstanbul - Anka 

~elefonunu teıiı ebniı •e ondan 
ra da htanbul • Sofya telefonu 
!ısı edilerek muhabereye ba§lan

ikil . 'tır. Umum müdürlük, aynı batla 
rı ~ana ve Berlinle muhabere temi-

~ 
le tetebbüı etmekle beraber, di
' taraftan da Türkiyenin en mü

' ı ilıracat merkezi olan lzmirle 
~if kara arasında muhabere temini
el esas itibarile kabul etmiıtir. Bu-
• " için yapdan tetkikata ıröre An

n .,. - Eıkiıehir telefon hatb; An
aı :a - İzmir araaında muhabere için 
ar iaat yapmak iktiza edecektir. 

JI 1 
Verilen malumata ıröre Ankara -

"nir araımdaki telefon tesisab lu
t 'bir zamanda ilunal edilerek niha-

t altı ay zarfında bu iki tehir ara
i )da doğrndan doğruya mulıabere 
i , baılanacaktır. 
1 ~mirdeki komünistler 

a ' İzmirde Şerif, Kanber ve Malı-
r . . 
l ~t ısnunde on yaılannda üç fakir 
cuğa tevzi etmek üzere komünist 

t rfannameleri vermekle maznun A
. :ttin ve Recep hakkındaki tahki· 1 . 
c ta devam edilmektedir. 

ı 1 Beyannameleri tevzi eden üç ço
c ılcla maznunlar müvacebe edilmiş 

" çocuklar bu iki mamunun ıimala 
ı ru tanımadıklanru, yalnız kendile

;,., Şaphane sokağında pantalonla
ıiyah çizgili iki ıahsın sinema rek 

.ıru diye bazı kağıtlarla yirmibe-
' il' kuruı ta para verdiklerini ve 

•nlan dağıtmalarını tavsiye ettikle 
ni aöylemiılerdir. 
Diğer komünistlerin tahkikatına 

iıbıtaca devam edilmektedir. 
Müteakiben taharri memarlarile 

" maznurdar müvacebe edilmİfler
ir. 

Italya sefareti 
müsteşarı 

: İtalya sefareti müsteşarı dün 
\nkaradan tehrimize gelmiı-
ir. 
.Cahveciler cemiyetinde 
: Kahveciler cemiyeti idare 
ıeyeti intihabı gelecek puar
esi günü yapılacaktır. 

Bedia Muvahhit H. 
Atinaya gitti 

Atina'da Yunan artistlerile 
irlikte Şekspirin Otello piye
ini temsil edecek olan Darül

ayi aan'atkarlanndan Be
ia Muvahhid H. dün sabah do 

da Roman.ya vapuru ile A
inaya hareket etmiıtir. Bedia 

• bu mütterek temşilin Türk 
Yunan dostluğunun bir teza
ürü olacağını, kendisinin rol 
ldığı Otellonun Batvekil la. 
et Pt. Hz. nin Atina'da bu

unduklan sırasında temsil e
ileceğini söyleıniıtir. "Otel

o,, İsmet P,. nın Atinada ge-
ireceği müddetin ikinci gün 
rogramına ithal edilmiıtir. 

Afgan sefiri yakında 
Parise gidiyor 

Afgan sefiri Sultan Ahmet 
an bir kaç güne kadar mezu

en Parise gidecektir. 

Sefir Hz. demiıtir ki : 

"- Bu hafta zarfında kral 
z. nin biraderleri olan Mos

ova sefiri serdar Mahmut A-
iz Han Parise giderek oradaki 
efirimiz Serdar Veli Hana mu 
iki olacaktır. Tamamen husu 
i mahiyette olan bu mulakat
a bulunmak üzere Parise gidi
orum. 

Kartal- Yakacık yolu 

• 
MİLLİYET SALI 22 EYLÜL 1931 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Bankalardan bonolara mukabil 
para verilmesi isteniyor 

(B b . . . h 'f d ) 1 S. Fevzôye No: 19.17 hane arsaH V.K. 
a§ı ırıncı sa ı e e 2500 M. K. 2000 lira. 

le aörmeleri v• aair ibtimall~r her taraf S F . N 21 19 h y . evzıye o: • ane araaSJ • 
edilmit olacakbr. K.. 1000 M. K. SSO lira. iki oda mutfak 

Satılacak emlakin kıymetleri 

meselesi 
Emlik Jiatelerinde bazı binaların mü

bammen kıymetleri hakiki deierlerinden 
çok f.ıla olduiu iddiasının verdiji e.n• 

dite komisyonca sayri varit görülüyor. 
Çünkü emlik mühammen rakamlarla de· 
iiJ, müzayede neticesi bulacalt fiatlerle 
aatılacak, kimaenin mağduri.yetine mahal 

kalmıyacakbr. 

Yalnız: muhammen krymetleri i0.000 
liradan yülr.sak olan müzayedeler Maliye 
Vekiletin.in taadikile intaç edilebilecektir. 

Bono tevziatının, aadeçe Maliye V eki
li B. in imzalamaas için muvakkatten t&

tiJ edilmeıi bidayette endife uyandırttuf
•• da, •aziyetin tavazzubu üz.erine bu 
endite :uil olmuttur. Bugün de lzmirde
lı:i Yunan emlakine ait list.rlerin neırine 
devam ediyoruz: 

S. Eakib.nka No: 9-27 hane aru.aı V. 

K. 9166 M. K. 9000 lira Doku% oda bir 
sofa bir mutfak bir çamafırhk bodrum 
yıe a•1u aajlamdır. 

S. Ealcibanlc:a No: 1-25 han& arsası V. 
K. 7583 M. K. 5000 lira dört oda bir 
yemek odası tatlık ve mutfak •• avlu 
sağlamdır. 

S. Eakibanka No: 11-37 hane araaaı 
V. K. 6666,66 1'ı1. K. 3500 lira Sekiz oda 

bir salon bir aandık bir mutfak. 

S. E•kibenka No: 15-41 hane araası 
V. K. 6716 M. K. 5000 liTa yedi oda iki 
mutfak bir b.hçe bir taraça hl,. kömür
lük bir au yel dej-irmeni mublacı tamir
dir. 

$. Eakibanlc:a No: 23-149 hane araaaı 

3333,33 M. K. S. L 120 • lira iJı.i oda 
bir aandık odaaı bir aralık bir mutfak 
muhtaçı tamirdir. 

S. Eakibanka No: 33·59 hane &r•au V 
K. 666,66 M K, 4200 lira Üç oda, bir 
aandık odaaı tathk mutfak •e bahçe •ai
lamdır 

S Sofa No: 1~20 hane aY•••• M. K, 600 
lira HiH1 arsadır 

S, Sa.fa No: 11-13 hane araa•ı V, K, 
3333 M, K. 2800 lira iki oda tatlık mut
fak ve avla Muhtacı tamirdir 

S. E.ıref No: 19 hane arsaaı V. K. 
4166 M. K.. 3800 S. l. 200 dört oda bir 
hayat taılık mutfak çaınatırlık to:lumba 
ve bahçe. Sailanıdır. 

ve avlu muhtacı tamirdir. 
S. Fe•zİJe No: 33 dükle.in V. IC. 1000 

M • .K. 350 lira Nim ban.pbr. 
S. F•vziye No: 37 fırın V. K. 5000 M. 

K. 4:;00 lira Hamurluk, tatlık •• tulum• 
ha, aağlamdır. 

S. ffı,lvacı No: 29.27 hane V. K. 5000 
M. K. 4200 lira. 

S. Yenibanka No: 13-4 h.ane V. K.6000 
M. K. 5000 lira dört oda aralık mutfak 
ve bahçe aağlamdır. 

S. Donanmacı Muradiye No: 
40-48 hane V. K. 1083 M. K. 900 lira Üç 

oda mutfak •e a•lu , sağlamdır. 
S. Donanmacı Muradiye No : 

40/2-50 hane dükkn& araaaı V. K. 280 

M. K. 200 lira. Bottur. 
S. Donanmacı Muradiye No t 

51-55 hane V. K 4166 M. K. 3200 S, 1, 
250 li.ra dört oda aralık mutfak tathk ve 
bahçe .. Sağlamdır .• 

S. Donanmacı Muradiye No: 
SJ/1-57 hane V, K, 4166 M, K, 3200 
lira dört oda hayat, mutfak •e bahçe, 
sağlamdır. 

S, Selimiye No: 6-4 ha.ne V J', 600 
M, K, 550 lira bir oda bir küçük avlu, 
haraptır. 

S. Selimiye No: 8-6 dükkftn V. K.600 
M. K. 550 lira. Haraptrr. 

S. Selimiye No: 30-32 lıane V. K. 2500 
M. K. 2000 lira üç oda mutfak, bayat bah 
çe bir avlu.. Muhtacı tamirdir. 

S. Selimiye No: 32.34 hane V. K. 
3333,:?3 M. K. 2800 lir1t. 3-24 hiaaeai yu· 

nanlıdır. 

S. Selimiye No: 42 hane V. K. 4166.66 
M. K. 2500 lira dört oda araldc mutfak 
ve bahçe. Muhtacı tamirdir. 

S. Stolimiye No: 25 hane arsası V. K. 
500 M. K. 300 lira Bottur. 

S. Seliıniye No: 29-31 araa, dükk&ıa. 
Te oda V. K. 1166,66 M. K. 900 lira Bir 
oda krsir ve ••ilamdır. . 

S. Süleymaniye No: 14-18 hane V.K. 
800 M, K. 600 lira Bir oda mutfak ,,. 
taşlık harapbr. 

S. Süleymaniye No: 16-20 hane V. K. 
1333,33 M. K. 1000 lira iki oda mutfak 
ve avlu muhtacı tamirdir. 

S. Süleymaniye No: 13-17 dW<kin V.K. 
200 M. K. 200 lira aHrapbr. 

M. Murailit ç:&rtı•ı S. Kı:r.larai••• banı 
No: 25-56 dülc.i.n M. K.. 300 lira Han da 

hilinde tonoa. 

lngiliz lirası lngilterede düşüyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

gelmekte olduğuna müttefikan 
rar verilmittir. 

baflıca erkanı her hangi bir fikir ve 
ka- mütalaa yürütmekten imtina etmiı

Jerdir. 
M. Mac Donald, Cheqı•era'e va

sıl olduğu zaman Londra piyaaası

nın tescil etmit olduğu zayiatın 17 
milyon İngiliz lira11n1 geçmekte ol
duğunu teleforda öğrenmiıtir. 11-1ali
yeciJer, İngiliz Jiraıı vaziyetinin Ü .. 

mitsiz olmadığını beyan etmektedir
ler. 

Kanunun tadili sebepleri 
LONDRA, 21 A.A. - lngiliz 

bükıimeti, 1925 senesinde yapılmıı 

olan albn mikyaaı maddei kanuniye 
sinin tadilini talep etmeğe sevkedon 
sebepler ıunlardır: 

Temmuz ayının ortaımdan beri, 
Londra piyasasından 800 milyon nl
ıriliz lirası çekilmitti. Bu çekilen al
tınlardan Wr kısmı lngiltere banka-
ama mevdu clö•iz ve altınlarla ve bir 
lusmı da vadeleri yakında gelen 
Fransız Amerika kredisi ile kapatıl
DUfb. lnıriltere baokaaında bakiye 
kalan 130 milyon altın ibtiyatırun 

daha fazla azalmaaına müsaade ver 
mek biç muvafık değildir. Verilen 
bu kararla ne evrakı naktiye muaır. • 
litı ne de İngiliz lirası münakalaları 
biç mütee11ir olmıyacaktır. 

Londra esham borsası, bu kara
rm kanuniyeti kesbed~;fii ırün olan 
pazartesi günü açılnuyacaktır. Fa
kat borsanm icrai itleri devam ede
cektir. 

Bu son ırünler zarfında piyasa
dan o ka.ı..,: fazla ecnebi dövizi çeki
liti olmuıtur ki nilıayet bükümeti 
yakarıda bildirilen tetbiri almaiıa 

sevketmiıtir. Bu tetbir bükiimet es· 
hamım almıt buluna!\1arı ve lngilte
re bankasının ecnebi dövizile kabili 
tediye kıymetlerinin sahibi olanları 

müteessir etmiyecektir. 

Paralarını çekenlerin 
ekseriyeti ecnebi 

LONDRA, 21 A.A. - Hükiimet, 
hali hazır mali mütküliıtmın İngiliz 
vatandqlan tarafından çekilen ser
mayeden çıkmıf olmadığım. bilakia 
ecnebilerden büyük bir ekseriyetin 
aermayelerini çekmelerinden müte
vellit olduğunu beyan etmiıtir. 

Amerikanın oazigeti 
LONDRA, 21 A.A. - Hükiime

tin altın mikya11 hakkındaki karan 
dünyanın her tarafmda birçok mü-
talaa ve tefsiri ol açmaktadır. 

Ancrık salahiyettar malıafilde bü
küın o üren kanaate göre İ nıriltere
nin istikbali artık bizzat İngilizlerin 
elinde bulunmoktadır. Ayni maha· 
fil İngiltere'nin mali itibanrun yıkıl
masırun yalnız cihan İstikrarı için 
değil, fakat Amerikan ticareti ıçın 

de felaketli olacağım t'kdir etmek
tedir. 

Kanada baıvekili Kanada hüku
metinin altın mikyaaını tatbikte de
vam edeceğini söylemiıtir. 

Japon Maliye nazırı 1 nıriliz ma
liyeainin sağlam esaslara dayanmak
ta oldujunu, bunun için Japonya'· 
da altın hakkında tekrar Anbarıro 

ilinına biç bir lüzum olmadığım be

yan etmiıtir. 
NEVYORK, 21 A.A. - Birçok 

ticari müesseselerin müdürleri İngil 
terenin mali vaziyeti hakkında gö
rüımek ve panik zuhuruna mAni ol
mak için almma11 mümkün tetbirler 
hakkında tetkikatta bulunmak üzre 
alelacele topJanmıılardır. 

Borsa tenha 
LONDRA, 21 A.A. - Halk ara

nnda korku ve teli§ vukuuna dair 
biç bir eser görülmektedir.Bu sabah 
herkes her vakitki ıribi it ve ırücüne 
gitmi§tir. Batka ırünler saat on bu
çuğa gelir gelmez birçok Borsa me
murlan ile Boraa, mübayaacılan ve 
tellillan ile dolup tattığı görünen 
eahanı boraa11 ve civarı buırün fev
kalade tenha idi. 

Esham borsası kapalı bulundu
ğundan birçok kimseler borsa cet
vellerini teli§lı baloılarla ırözden ıre 
çirmekte idiler. 

Lortlar toplanıyor 
LONDRA, 21 A.A. - Lortlar 

Kamara11 altın mikyasından muvak
katen vazıreçilmesi hakkındaki ka
nun layihasının Avam kamara11 ta 
rafından kabul edilir edilmez müza
keresini temin için huırün öğleden 

sonra toplanacaktır. 

Paris borsasında lngiliz 
lirası 

PARIS, 21 A.A. - Paris boraa
smda saat 10,45 te İnıriliz li.nuırun, 
fiatı 112 • llS idi. Sabahleyin Lon
dra' dan kambiyo fiatlerini almaia 
imkan bulunamanuıtır. Borıa sun• 

Suvarilerimiz 
Gittiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
Haydar' da bu kafile ile gidecektı 
lakin son dakikada imtihanları yü
zünden ikinci kafileye kalması muh 
temeldir. 

Bunlardan baıka İzmir nuntaka
aına menıup dört sporcu da dün 

gelmiıtir, bunlar lOOmetreci, ırülleci 
SOOO inci, ve yüksek atlayıcıdırlar. 
Kendi iddialarma nazaran aldıklan 
neticeler ıudur. Cihat 1,76 yüksek, 
Agah 100 metreyi 11 3ıS, Sabahat
tin lJ,70 ırülle ve 31,SO disk, Ka
mil SOOO metreyi 16 3 1/6 yapmı§

lardır. Bu sabah antrenör bu netice 
!erin doğru olup olmadığım tetkik 
için tecrübe edecektir. Eğer netice
ler matluba muvafık çıkarsa ıeçilen 
ler ikinci kafile ile Atinaya ıridecek 
!erdir. 

ikinci kafilede Mehmet Ali, Ka
zını Sedat, ve Sami vardır. 

Bu kafileye lzmirlilerden de ae
çilecek olanlar ve Haydar ittirak e
decektir. 

Sofyaya gidecek takım 
teşkil edildi 

Türkiye Futbol Federasyonun~ 

dan: Sofyada yapılacak (Balkani· 
yat) futbol müsabakalarına iıtirak 
ed~cek Türkiye Milli Futbol takımı 
a~ \ ıda isimleri yazılı on bet idman 
cıdan te,...!<J<üp edecektir: Avni, 
Buri>an, Cevat, Eıref, Fikret, Hak
kı, Hüsamettin, Hüınü, Mitat 
Muzaffer, Nihat, Niyazi, Rebii, Sa
libattin, Sami Beyler. Bu idmancı
lar seyahat hakkında talimat almak 
Üzere 23 eylUI 931 çartamba günü 
akıanu saat on sekizde F edera,,,..,n 
meı:kezinde hazır bulunmalıdırlar. 

Hareket 24 eylUldedir. 

Davet 
Beylerbeyi terbiyei bedeni

ye yurdu ve Anadolu Boğazi
çi gençler klübü reisliklerin
den: 

26 eylül 931 cuma günü 
her iki klübün iza11 C. H. fır
kası BeylerbeYi nahiyesi mer
kezi binaııl'ıda· aaat 10 da fev
kalade içtimaar davet olunur. 

Bir lngiliz yah geldi 
Sisteran ismindeki buauai 

İngiliz yatı dün Suryeden !ima 
nımıza gelmiıtir. 

Bir lngiliz milyoner kadını
na ait olan bu yat üç gün kala
cak ve sonra Akdenize hareket 
edecektir. 

pamuk fiatind~ 50 puvandan fazla 
bir yükselme kaydedildiği bildiri). 

mittir. 

Alman bankaları kapanacak 
BERLtN, 21. A.A. - Mali •e •İJ1aei 

mahafil, lnıiliı: buhranının Alı11-ya ma

li ve iktisadi vaU,.ti üzerinde haaıl 9Cf.,, 

ceii ak.ialcrden korlcm.a.ktadırlar. lnailb 

dövizinin iç.inde bulunduiu teılılike, 12 

temmuz paniiindea sonra iki aydır Al

manyanın emniyet •• itimadi iade etmek 
için aarfettiii aayretleri habe olmak tah
likeıi kartı•ında bırakmaktadır. Böyle 
bir paniii berta1'af etmek içioclir L.i AL 
man bankaları buaüa belki de lnailiz: 
boraaları.n1n açık bulunmıyac:akları miıd· 
detle kapalı bulunmak kararının •ermlt
lercfir-, 

Alman hü.kiim~ti bu tetbiri l.emen bu 
sabah la•dik edecektir. lakonto fiyatının 
da iki veya üç pu•an kadar yükaeltilece

ii zannedilmektedir. 

Alman hükUmeti, aynı z:arnanda döviz 

ticaretini tahdide sermayelerin •aklinl 

meo:'etmelc i~n bir takım tetbirler ittiha

tını da ta .. vvur eylemektedir. 

lnailterenin fnailia liraaını "Kıymetten 

dütürmek" den ib.ret olacak o1aa kaJı. 

ramane çareye ani aurette bat urmaia 

karar verip ._-errniyec.eii suali ••rit ol· 

maktadır. 

Birkaç haftadanberi lnıili:z: lirasının al
tın luymetinin tenzili Jeyh.inde yapdmak
ta. olan mücadeleler pek manidar teli.kki 
edilmektedir. Mamafa.b, lnsilterenin bu 
çqit aureti halli benimaemİf olduiunu 
söaterir ciddi bir a1met yoktur. 

Böyle bi-rteY •Üuunda Alman7anın 
ne yapacağı •uali irat edilmektecljr. Ba
au.n A1manyada mümuil bir hthir ley_ 
hinde ıayet lcu .. wetli bir cereyan huaule 
aetireceii tlipheden azadedir. 

Parlamentonun feshi 
ihtimali t1ar 

LONDRA, 20. A.A.- M. Mac Donald 
m dün Londraya &•det etmeıİlle telmih 
eden Suday Diıpatcb aazeteai, bat•ekil 
ile 1'Örii9müt olan n.ufuz:lu maliye mn· 

ta.baaı.-run lnıiltere b.nka•ı erki.nından 
M. Henr Cl.a oldu~ unu iatihbarahna 

Yangın 
Sigorta 
Tarifeleri 

( B<l§ı 1 inci sahifede) 
ödemiılerdir. Bilhassa lzmir
de bu fazlalık daha bariz ola
rak görülmektedir. Şirketlerin 
lzmirde bir sene zarfında al
dıkları prim mıktan 450 bin 
lira olduğu halde daha geçen 
hafta vuku bulan bir yangında 
tirketlerin zararı 250 bin lirayı 
bulmuştur. Sene nihayetine ka 
dar bu tazminat miktannm 
neye baliğ olacağı timdiden 
kestirilemez.,, 

Doğru olup olmadığı hüku
metçe tetkiki daima mümkün 
olan bu izahattan anla,ıldığı
na göre, isabetli bir yangın 
tarifesi hazırlarken, meaelenirı. 
yalnız bir cephesini eöz önüm
de bulundurmak kafi değildir. 
Gerek sigortalıların, gerekse 
sigortacıların hukuk ve mena
fiini de aynı zamanda düıün· 
ınek lazımdır. Hemen ilave e
delim ki, mevzuu bahis isabet
li tarifeyi tanzim için elde ki. 
fi derecede malumat ve vesa
ik vardır. Bu meyanda sigor· 
ta ş · .. ~<etlerinin her seneki mu
amelatı neticelerini gö.teren 
rapor ve bl&nçolar tetkik edi
lebilir. Bundan başka Türki
yede yapılan bütün sigortalar, 
kanun mucibince milli reassu
rans ıirketinde temerküz et
tiğinden bu ıirket nezdinde 
yapılacak ciddi ve esaslı bir 
tetkikten de pek doğru hüküm
ler çıkarılabilir. Her halde ye
ni tarife eaasları müspet ra
kam ve hesaplara müstenit ol
malıdır. Bu lüzum, Türkiye. 
de İnkifaf ettirmeiie mecbur 
olduğumuz Türk sigorta ıir
ketlerinin yaşatılmasına imkin 
bırakmak noktai nazarından 
da zanıridir. Hülasa: Memle
kette §İmdiye kadar ihmal edi
len sigortacılığın inkişafı, bir 
çok amiller arasında, batlıca 
tarife meselesile sıkı sıkıya ali 
kadardır. Onun için meaaisini 
takdir ile yadettiğimiz tetki
kat komisyonu kadar lktısat 
Vekaleti de, üzerinde çalışıl
makta oları yangın tarifesinin 
teknik esaslara, ıirketlerin va
ziyet, kabiliyyet ve ihtiyaçla
rına uygun olmasına dikkat 
ve ehemmiyet vermek mecbu
riyetindedirler . 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

da Nevyorktan telefonla M. Thomaa il• 
sörütmü,lerdir. 

Suday Diıpatch, bundan ıonra M. 

Mac Donald'ın maJi •aziyetl b6abiitlın 

t•t•İt etmemek için 7eniden intihabat 

İcrasına teıebbüa •tm•kten e iae ıim.diJri 

parlameatonun münberetile aümrülr: ıa .. 

rifeleri .Gc.ude aetirmeji tercih edeceii

nin sa1lenilmeltte olduiunu ya.zmakta

.ı.r. 

Bu cazete, M. LJoyd Ceorse'ııa lüsWr 

mutalea dermeyan etmekaiz.in mÜfalaede 

etmek ve dinlemek için nakabat devre• 

sinde bu.l-ınakta olmeaından iıtifade •7-
leınekte olduiunu ili•• ediyor. 

Libarallerin yeniden intihabat icr.sına 

son. derece muaru: oldu.klarc •• batta Sir 

Herbert Samuel'io: M. Mac Dona1da mü .. 

racaat ederek intilıabatın icrası hutD.IU• 

nun tehir eclileceiine dair teminat ••rD· 
mediii takdirde kendiaile hirkes Uhcnl 

arkadatının kabineden çekilecelderÜIİ al:r 

lemiı olduiu beyan ediJmHtedir. 

Parlamentonun, muhafa.saklrlarm 
senelik konfera.nslanıun toplaoma tarild 
olan 8 tetrinienelde feahedjleceii •• ,._. 
ni intihababn 29 teırinie•Telde icra olu
nacağı teyit edilmektedir. 

lstanbul borsasında 
Dün ıebrimİı:• selen telaraflBl"a aaz•• 

ran, dünya borhlannda, bilhaaaa Londra 

ve Nevyork boru.lannda lnıiliı: lirası 

aüratle tenexz:ül elm•lı..tedir. Neyıyork bor 

aaırndaki abk\ıt Amerika eahanına da te

sir etmiı ve Amalerda.m, Berlin boraala

nnda ani lııaraketlere Te tenevvüçlere 

aebep olmuıtur. lnıiliz devlet eılıamının 

aUküt ve l•sild: lira.ııDJn ıukutu ıehrimis 

mali &leminde de alika iletakip ediJmekt.e 

dir. Bu aWr.Ut dün İstanbul boraasında 

hiç bir teair yapmamııtır. Eıaaen kon
aoraiyon ,,. miirakabe heyeti me•cut ol
duiwıdan, Jnsi]i& liraaıncla ani bir te
me.-.üc:ü.ne iotizar edihneınıktedir. Eiw 
lüzum haarl olursa konaor•İyom Y'aziye

ti tedki,k edKe:k •• b-a CÖre J'eai bir 
hatb h.aralcet takip edecektir. Dün boru.· 
da 1030 da açılan lnsiliı: liraıı bir aralık 
1030 on ra;ı:a çıkbktan aonra tabij bir 

Sokağın köşesinde 
inliyen adam 

Hastanede öldü. Muayenesinde 
bir ·bacağının kırık olduğu anlaşıldı 

Evvelki ırece Beyoğlunda Bursa 
ıokağında ırarip bir ölüm vak'a11 
olmuttur-

Gece saat 2 de sokaktan ıreçen
ler yol kenarında yatan ve :nJiyen 
bir adama rast ırelmi,Jer ve baygın 
olduğunu gö•·ı.ip hastaneye kaldırd
ması için poli.e haber vermişlerdir. 

Poliı bayırın adamı derhal has
taneye kaldırnuı, fakat adam biraz 
sonra ölmüştür. ifadesi alınamadan, 
neye uğradığı, ne olduğu anlqıl

madan ölen bu adamın hüviyeti üze 
rinden çıkan hüviyet cüzdanından 

anlqılabilmiştir; 

Bu adam Recep oğlu Hüseyin 

isminde 27 yaımda bir htanbul de
likanLaıdır. Recep cflu Hüseyinin 
cesedi zabıta doktorü tarafından mu 
ayene edildiği zaman, bacağırun kı
nk olduğu görülmüı ve cetedin 
morga nakline lüzum ırörül:müttür. 

Bursa sokaiırun karanlık bir ke
nannda bulunan bu bayırm adamın 
ölümü çok esrarenıriz mahiyettedir. 
Hüaeyinin o civardaki binalardan dü 
ıerek sakatlanma11 ilıtimali olduğu 

gibi, bir otomobil kaza11nm kurbanı 
gitmeııi ihtimali de vardır. Morg 
raporu bu ölümün üzerindeki 
esrar perdesini kaldıracak, H üııeyi
nin bacağının nasıl kırıldığı da anla 
f'lacaktır. 

Bir çocuk ağaçtan 
düştü ve öldü 

Balıkpazannda oturan kah-

Teşekküll r 

Güzel San' atlar 
Birliği tefessüh mü 
Ediyor? 

Bir kaç ırün<len beri güzel san
atlar birliğinin kapatıldığı söyleni
yordu. Bu ıayiayı tahkik için, birlik 
reiıi Namık İsmail Beye müracaat 
ettik. Namık lsmail B. zaten g•yrİ 
tabü bir vaziyet arzeclen birlik riya 
aetinden istifa etmiı olduğunu, bir
liğin kaparuru§ olduğu f&yİumın da 
parası verilmediği için, birlik bina 
amdaki elektrik ve suyun kesilmesin 
den galat olduğunu söylemiıtir. Al 
dığımız diğer bir habere ıröre, musi 
ki, tiyatro ve edebiyat ıubeleri bir 
Jikten aynlacaklar, birlik sadece res 
sam ve mimarlardan mürekkep yeni 
bir teıekkül haline ırirecektir. Birlik 
bey'eti !daresi bu meseleyi müzak• 
re için bugün toplanacaktır. 

Güzel san'atlar 
akademisinde 

Güzel san'atlar akaclemiıinde 

yeni oene faaliyetine batlaruruttır. 
Akademinin kayıt muamelesine 

eylul 15 te baılanmııtır. Kayıt mu
amelesi teırinievvelin on betine ka
dar devam edecektir. 

Bu sene akademinin mİnıarİ ıube 
sine fazla raibet vardır. Şinıdiye ka 
dar biri hanım olmak üzere altı ta• 
)ebe müracaat etmiıtlr. 

Geçen ıene Akademinin mimari 
tubesinde iki hanım vardL Akade
minin mualliırıleri arasında biç bir 
değiıiklik yoktur. Y alruz iiç sene ev 
vel Avrupadan getirilen Pr. M. 
Veberin mukavelesi bitmiıtir. Ta
sarruf dolayısile bu mukavele tec
dit edilmemiıtir. 

Avrupaya Sanayii tezyiniye tah

sili için gönderilen S talebeden 3 Ü 

avdet etmiqir. Bunlardan lamail 
Hakkı Bey Çini atelyesine muallim 
tayin edilmiıtir. Dieğr efendiler ara 
sından da muallimin meclisi kararile 
M. Veberin yerine bir muallim tayin 
edilecektir. Diğer talebe de afit, ırra
vür, ofort atelyelerine tayin edile
rek, orada çalııacaklardır. 

Ec11ebi liselere gire
cek talebe 

Huıusi ve ecnebi liselere 
meccanen girecek talebelerin 
imtihanı dün erkek muallim 

1 
veci Mihran efendinin 10 yaım 
daki oğlu Kirkor evvelki gün 
akşam üzeri Çemberlitaşta A-
tikalipaşa camisinin havlısm.
daki ağaçlardan birine çıkarak, 
nasılsa düşmüş, muhtelif yerle
rinden yaralanarak, nakledildi 
ği hastanede ölmüştür. 

Vapurun önune 
düşen sandal 

Üzüm hamulesi ile Kadıkö 
yünden köprüye gitmekte olllJ 
ve içinde sahibi Kadri ile Ra 
aim, Sabri bulunan 84 numara 
lı sandal Haydarpaıa vapuru
nun önüne düşmü~, rakipleri 
bir kazanın vukuundan korka

rak kendilerini denize atmıılaıı. 

dır • 

Maamafih korktukları kaza 

vuku bulmamış, vapur denize 

dökuleoleri de sandalı da kıb. 
tarınııtır. 

Sektei kalpten .. 
Galatada Lükcilerde oturan 

bakkal lstavronun dayısı Ar
sendiyos dün birdenbire ölmüt, 
belediye doktoru muayenesin· 
de ölümü şüpheli görmüştür. 
Bilahare polis doktoru tarafın· 
dan yapılan muayenesinde sek
tei kalpten vefat ettiği anlatıl
mış, defnine ruhsat 'ermişler
dir. 

Peşte diş 
Kongresi ----lsmail Şevket B. kongre 
hakkında izahat veriyor 

Pqtede toplanan ilk beynelmilel 
dit ve İltamotoloji kongreaine Türk 
dit tabipleri cemiyeti namına iştirak 
eden dit tabiplemden İsmail Şevket 
B., dün Peıtedcn avdet ebruştır, 

Şevket B. konırre hakkında bir mu· 
barririmize ıu izahatı v~rmiıtir: 

"- Beynelmilel ilk diş ve i•tam• 

toloji konırrel.İ bu sene Pettede ıık

tolundu. Macarların vukubulan hu· 

susi daveti üzerine buradaki dio ta

bipleri cemiyeti namına kongreyt 
iştirak ettim. Zaten kongreye Paris
te uzun zamanlar yanında çalışbğun 
profesör Cbompret riyacet edecekti. 
Mumaileyh va11tasile meıhur Macar 
İıtamotolojiıti Prof. Szabo'ya tak
dim olundum. Kongrede gerek Ma
carlar ve ırerek diğer kongresistler 
bana çok iltifat ettiler. Türk bayra
ğma en mutena mevki vermişlerdi. 

Şunu kaydetınelı: isterim ki deleıre

lerin yanında abzı mevki ettiğim .<a 

man beni, tabii dolayuile Türkiyeyi 
büyük bir bararetle alkııladılar. Re
is, yeni Türkiyede müteba1111ların, 
beynelmilel ilim cereyanlanna biga
ne kalmadl~mı kemali takdirle zik
retti. Kongrede yinni üç devlet tem 
sil edilmitti. Konırreyc 250 kadar 

mütehaa11a ittirak etmiıti. 

Kongrede İıtamotolojinin iıtik· 

balde ve pratikte alacağı ehemmi 

yetler, diı tababetinin dahili tıptı 

ehemmiyeti, kanıer mücadelesinde 

dit tabibliğinin rolü ıribi meıeleleı 

aörüşüldüğü gibi, mevzii anesteziye 
ait birçok diyapozitifler gösterilmit. 
dit köklerinin biolojiıi ve diyatermİ 
ile tedavisi projeksiyonlarla irae o
lunmuştur. Bunlardan batka alt a· 
kıl ditinin yeni usullerle ilıracı bak· 
kında çok J•yanı dikkat bir film 
gösterilmiş, pyorrhee hakkında en 
yeni mü§"hedat ve tedavi ıekillerİ 

hakkında konferanalar verilmi,tir. 

Dit tababeti Avrupada arlık ha· 
sıt bir san'at olmaktan çoktan çık 

mıı ve hakiki ilmi bir şekil al"'ıştır. 
V" bu şeklile tababetin en mühim 
bir fUbeıi olmuıtur. Bu yeni cere

y~nlan pek yakından takip etme~ 
mec.buı-İyetindeyiz." 

Maarif müdürü bugün 
geliyor 
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l ı•ıı · Çocuk velilerinin bu 
lVll ıgef: müşkülünü hallediyor 

Darüşşafaka Lisesi 
Bu sene ne kadar talebe aldı, 

vaziyet nedir?_"~~"r$C 

I k talebesi resim dersinde 
Darii11a a a ka tatbik olunarak tam devreli ~i-

Duvarlarında ilim ko n se derecesinde olduğu m?ki'ir 
bir müeaaeae: Darüt§afaka: encümenin kararile tasdık o-

Pek eski bir masi tatıyan 

bu mektep 1865 de Maliye Na ıun;:~e Darüttafaka :me 
zırı Yusuf Pat•• Sadru~AhE- 1 Darül" fün" unwı her fU· 

G zun arı . 
ııat Pata, Sadrazam uı . • besine bili imtihan kabul eclı
lllet Muhtar Pata ve malıye 
na'm Vidinli Tevfik Patal~ lirler· 

• eden bi Taltı6• lcabulii ıtıraiti tarafından teıekkül . . r 
lteyet tarafından 1873 tarıbm· Mektebin birinci sınıfına a-
d lınacak talebe için terait ber-e açılmıttır • d 1 Harp ve mütareke evre e- vechi atidir: 
rinin umuınl tezelzülün~e az ı - On yaşmdan aşağı, on 
çok müteessir olıın Da.~t~f~~ ikisinden yukarı olmamak; 
ka idarei milliyenin tesıamı mu 2 - Anadan, babadan, ve 
teakip hükı'.iınetce kabul. ve yahut yalnız babadan ın.hrum 
tatbik edilınekte o!an. tednsa- olmak (müsabaka imtihanında 
ta devam ile reamı hselerde yeki'in itibarile müsavi numara 
olduğu ııibi Darüttafakarun alanlar içinde anasız ve baba· 
muhtelif fakültelerine ve me- sızlar tercih olunur.) 
katibi iliyeye mahreç olmak 3 _ tık mktqılerin en az 
üzere tam devreli liııe program dördüncü sınıfına terfi eden
larıru kabul etmiı-ve doğrudan terle 0 derece tahsil gördükleri 
doğruya hayat sahasına •!11· biliimtiban sabit olanlar ara
mak iıtiyen mezunlan techıze smda yapılacak müsabakayı 
nıedar olmak üzere liaan den- kazanmak; 
lerine fazla saat tahaia ve. uı~ 4 - 1tel ve emrazdan salim 
Jü muhasebe usulü defterı gı- ve bünyesi tahsile müsait bu. 
bi ameli bayatta yer tutan lunmak; 
derslere ayrıca ehemmiyet ve-· Bu tartlar her sene talebe 
rilm" t" Her sene mektebe kabulü zamanında gazetelerle 

'' ır. ·ık ek k · d'I .. d alınan talebe hariçte ı m • ilin olunara tayın e ı en mu 
teplerde üç dört sene okumut det zarfında müracaat edenle
Çocuklar arasında bilmüsa~ka rin imtihanları muallimlerden 
tefrik edilerek lise tedrısat.ı- ınürekkep bir heyet ·huzurun
nın mütebaki akaamında ~ekız da icra ve en ziyade muvaffak ı 
•enede Darüuafakada takip ve olanlar mektebe kabul edilir. 

1 

ikınali ıuretile lise proııramı Bu suretle müsavi derecede şe 1 
I> Ye ı"tı" kabulü haiz olanların ade arünafakanın esas ve ııa • ra b lü 
•ile telif olunmuftur. Ma~a di cemiyetçe mektebe ka u .. 
hütçe dolayısi ile tatbik edıleo tekarrür eden adetten fazla~a 
bu usulün bir mühim faydası b1'liğ olursa aralannda kur a 1 

olnıuttur ki 0 da he~ ~ene ~~- çekilir . . 
riittafakaya eirmek ıçın .. mu· Çok sıkı bir bitaraflıkla tat 1 
racaat eden liakal 5, 6, yuz ço bik edilmekte bulunan bu şer:' ' 

eki . .. Darünafakanın zeki, 
cuk arasında gerek ıı: ca ıte gore b 1 · · he 1 

ah ·ı çok nıu···tait ve istik a ıçuı r 1 ııerek sıhhatçe t sı e en • 
~biliyeti olanların alınmasına veçhile ümitbahiş va:;ı Y~~ 
ıınkan bahtolunmasıdır. H~l- rularını cami bir tale . yu 
buki hiç okumak yazmak bil- mahiyetinde muhafazaı. mev<;u 
rniyen çocuklar alındığı za- diyet etmekte bulunbd"~dg.unu 18 

kı tl.ntaç etmek pek ta ıı ır. linanlarda bunlann bir smı-

Ka<l-.köy halinde 3 numaralı dülckan bir seneden üç seneye 
kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Ta-

Mtrkez accnta: Galata KOprli ba

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühü.r

dar zade batı 2. 274-0. 

lipler şartnameyi görmek için her gün Levazım Müdürlü~üne TRABZON POSTASI 
mitTacaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 9 liralrk temınat (CÜMHURlYET) 

24 
Ey-

Iazıındır. Bu teminat ya iıa.kdeıı ve depozita suretile yahut lill Perşembe 17 de. 
HükUnıetçe müteber tanınmış bankaların birinden getirilec{l{c 

teminat mektubu ile olur. Bu şekil-de teminatla beraber i1ıa- A YV ALlK SÜR' AT 
POST ASI 

ie günü -0lan 15-10-931 Perşembe günü saat on beşe kadar En- (MERSiN) 22 Eyl(ll Salı 
cümeni Daimiye müracaat etmelidirler. (2677 17 de Sitıkec:i Rrhtımın-

* ,:, * dan. 
Bedeli .keşfi 435 lira 93 ıkuruş olan Haseki hastanesının MERSİN POST ASI 

bahçe duvarına yapılacak demir kapı açrk münakasaya ıkon- (ANA.FARTA) 25 EylQl 
muşt'lll'. Talipler şartnameyi ve •keşif evrakrnı görmek için her Cuma 10 da Galata Rıh-
gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya tmınıdan kalkaırlar. 

ginnek için 33 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakte!1 22 EylQl Salı Tıralbzon 
ve depozito suretile yahut hükumetçe mütci>er tanınmış ban- postası yapılmıyacaktır. 

ıkalann birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şe ·~============~ 
kilde teminatla beraber ihale günü olan 15-10-931 perşembe , 
günü saat on beşe kadal' Dalmi Encümene müracaat edilme 
lidir. (2675). 

*** 
Divanvolunda Sinenpaşa medresesi bir seneden üç seneye 

kadar p~2'arlıkla kiraya verilecektir. Talipler şartnameyi göc
mek için her gün Levazrın müdürlüğüne müracaat etmelidir. 
Pazarlığa girmek için 45 liralık teminat lüzımdır. Bu teminat 
ya ıııakten ve depozito suretile yahut hükume~c müteıber 

tannımış bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ile 
olur. Pazarlrk için hu şekilde teminatla beraber 28-9-931 pa
zartesi günü saat on beşe kadar mezkur müdürlüğe müracaat 
edilmelidir. (2673). 

Fırsatı Kaçırmayınız 
Ay vade ile . 

8 ELBİSENİZİ, AYAKKABINIZI 
TUHAFİYENİZİ 
MOBİLYANIZI 

ve sair istediğinizi mağa
zalardan alabilirsiniz. 

Teshilat 

Fatih Belediyesi Müdiriyetinden: Aksaray tramvay cadde
sinde 271-273-277-279-281 No. lu dükkanlar maili inihdam ve 
ani tehlikeli bir halde bulunan dülcl<:anlardan 281 No. lu diik
kanın hissedarı bulunan Awan Aleksi Efendi ile diğer hisse
darlarının adresi ve rkametgahları malum olmadığı ve 279 No. 
lu dükkanın rubu hissesine ait mutasarrıfın ismile mahalli 
ikameti bilinmediği 277 No. lu dükkanın hissedarlarından, 

S<:rpohi ve İskohi Hannnlar ile diğer hissedarların isim ve 
ikaınetgah adresleri bulunmadığı ve 273 No. lu diikkanm his
sedarı bulunan Aleko Efendinin ikametga!hile sair .hissedarla

rın isim ve mahalli ikametleri malUın olmadığı 271 No. lu 

dükkanın bir kısmına mütasarrrf olan Kıuınkapıda kömürcü 

Fikri Efendi ile ikametgah ve isimleri malum olmıyan diğer 

hissedarların tarihi tebligten itibaren 48 saat zarfında izalei . 

mahzur etmedikleri takdirde Ebniye kanununun 48 inci mad 

desine tevfikan daiırece izalei mahzur ettirileceği tebliğat ma

kamına kain olmak üzere ilan olunur. (2679). 

MENTEŞE KASAVİ 
İstanbul Bahçekapı,Orozdi-Bak 

k.arşrsrıı.da Cel.11 Bey Han 
No. 23 Tel. 2,3946 

ATlNAYA SEYAHAT 
24 Eylul 931 tarihinde ya

pılması mükarrer ATİNA se
yahati 1 Teşrinievvel 931 ta
rihine kalmıştır. Ve 

HELUAN vapuru ile 
icra olunacaktır. Bıı teehhür
den bilistifade seyyahlar Bal
kanOlimpiyat oyunlarına hazır 
bulunaıbileceklerdir. Fazla taf
silat için Galatada Rıhtım cad 
desinde 27-29 No 
N. A. KONSTANTİNİDİS 
acentalığına müracaat edebilir 
ler. Telefon: B. O. 3126. 

tlskii<lar Birim:i Sulk Hukuk 

*** 
Beyoğlu hastanesi zeminine pazarlrkla muşamba döşetile-

cektir Talip olanlann şartnameyi ve keşfi görmek için her 

gün, pazarlığa giımek için de 50 liralık teminat akçesini ban

kaya yatrrarak alacakları makbuzla ve yahut banka mektubu 

ile 24-9-931 perşembe günü saat on beşe kadar Levazım mü-

dürlüğüne gelmelidirler. (2677). _ .ı.. ..a 

2500 Lira Mükafatlı 
931 ikinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

-

Mahkemesinden: 
~hra Vesam Hannnm Hatice; 

Atiye ve Nadi"' Cenan hananlar.Ja 
sa ıan ye müştereken mut.asar.rıf 
~ı.i...ğu Atik Çengelköy caddetinck 
cedit Havuzbaşr sokağında 187,187 

t.k ve 7 7 cedit ve yine atik 187 
a ı , , i . 
müke....,r No. lu zemin kiı.tı k gır 
ve üç ad~t ta' oda ve .bir .beJi ~ 
ikin<:İ Jııatta bir 80fa iızerinde uç 

1 

oda ......, bir mutbak ve iki lı:ilec ve 
bi.r heli ve Uırt katta bir ııofa üze
rin& iki oda bir aalon ve bir ba-
nyo ve hel! ve iki 00.yi muhtevl 
kötk ve otuz altr dönüm arazi üze
rinde müsmir ve gayri müsmir ağaç 
lar ve çam ağtçlau ve bostan ve iki 

, kuyu ve terkoz ve hava gazi tcel
i satı ve yüz kütük kadar bağ mahal

linin bu kerre izalei şııyu 11114'.etile 
fwuıhtu hakkmdllki ilim hükmüne 
tevfikan işbu i.IAndan itibaren yir
mi gün müddetle mahkeme kale
minde açrk bulunduTulan satış şart 
namesinde muharrer şerait veçhile 
ve peşin para ile vc üzerindeki mü
kellefiyetleri hüıoıedarlarıruı ait ol 
rnak üzre ve icra kanunu ahkimına 
tevfikaon açık arttırma ile 26 TeŞii-

1 nievvel 931 :puartesi günü saat on 
1 dörtten on altıya kadar mahkeme
! mbde satılacağından t.aliıı> olanla-
rın yüzde on taninat akçesi ita et
meleri JAznn o1duğu gibi mezkı1r 

f
1 

______ 3 __ ü_n_c_ü ___ u __ ôo_r_a_· __ .,_ı_a_n_~. __ r• ____ _.J 
ı Kolordu ve fırka için sade ı da gönneleri ~e ihal.e saati • 
yağı 23-9-931 çarjamba günü den evvel temınatlarıle Kül\ 
saat 14 te; Fırka hayvanları 1 nda hazır bulunmaları. (335 

\ için saman 23-9-931 çarşamba (2641 

1 günü saat 14,30 da Fmdrklıda Ot 22-9-931 Salı günü sa 
i K. O. SA. AL. KOM. nunda lS,30 da 
j pa~arhkla alma~a.ktır. -ı;-alip Zeytin 22-9-931 Salr günü sa. 
· lenn §artnamesını komısyon 16 da. 
' da görmeleri ve ihale saatin- . • • • ; 

den evvel teminatlarile lr.omi- Çatalca Müstahkem mevk 
yoııda ıhaztr bulunmaları. için sabun ve zeytin aleni mi i 

(329) (2620) nakasaya konmuştur. İhalele , 
İ • • • hizalarında gösterilen gün ~ 1 
\ SOkedeki .kıtaat ihtiyacı için saatlerde Fındıklıda K. O. SJ 
sığır eti ve arpa kapalı zarfla AL. KOM. nmda yapılacaktı 
münakasaya konulmu tur. İha Taliplerin şartnamelerini kc 1 
lesi 24-9-931 Perşembe günü misyonda görmeleri ve !hal 
sığır eti, saat 16 da. Arpa saat saatinden evvel teminatlaril 
15 te, Sökede askeri satın alma KOM. da hazır bulunmalar 
komisyonunda yapılacaktrr, ı (336) (2650 
(şartnameleri İzmir, Aydın, Zeytin 17-10-931 Cumarteı 
Denizli satın alma komisyon- günü saat ıs te 
larında mevcuttur.) Taliplerin Sabun 17-10-931 Cumarte! l 
şartname almak ve münakasa
ya girmek ıiizere teminat ve 
teklifnarnelerile Sökede mez-
kur komisyona 
(275) 

müracaatları. 

(2208) 
• • • 

Askeri lise ve hastahane ihti
yacı için koyun ve kuzu eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhaJ.esi 30 EylUl 931 
çarşamba günü saat 16 da Bur 
sada Askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliple
rin şartname almak ve münaka 
saya girmek üzere teminat ve 
teıklifnamelerile Bursada mez
kur <komisyona müracaatları. 

(278) (2273) 

* * • 
İzmir Müstahkem Mevki 

efradı ihtiyacı için llS,4-07 ki
lo !kuru fasulya kapalı zarf 
usulile müna'kasaya konulmuş 
tur. İhalesi 24 Eylul 9~1 per
şembe günü saat on beştedir. 
Şartnamesi komisyonumuzda 
mevcuttur. !ştira'k edeceklerin 
teminat ve teklifnaımelerile 

vakti muayyeninde mezkur 
İzmir Müstahkem Mevki sa
tın alma komiayonuna müra
caatları. (276) (2246) 

••• 
Kot.ordu .kıtaatı için zeytin 

ve ot aşağıda hizalarında gös
terilen tarihlerde Fmdrklıda 

K. O. SA. AL. KOM. nunda 
pazarlıkla almacaktrr. Talip
lerin şartnamelerini KOM. 

günü saat 15,30 da. l 
• • • 

Safranboludaki kıtaat içiı 

odun kapalı zarfla munakasa 
ya konm ştur. İhalesi 17-10 
931 Cumartesi günü saat 14 t• 
Safranıboluda Askeri Satın Al 
ma Komisyonunda yapılacak 

tır. Taliplerin şartnamesini al 
mak ve münakasaya ginnd ı 

üzere teminat ve teklifnamele ı 

rile Safiranboluda mezkur Ke> 
misyona miiracaatları. (337) 

(2651) 

• • • 
İzmir Müstahlı:em Mevkiı 1 

rhtiyacı için kapalı zarf usulile c 

münakasaya konularak 24-9· 1 

931 tarihinde ihale edileceği 
evveke ilan edilen 115407 ki
lo kuru fasulya. 

29-9-931 salı günü saat ıs te 1 
1 

ve 17-9-931 de ihale cdilecegi 
lan edilen 39788 kilo sade ya· 
ğı 28-9-931 pazartesi .günü saat 

ıs te 
ve 19-9-931 de ihale edileceği 

ilan edilen 132422 kilo patates ~ 
30-9-931 c;arşamba günü saat ~ 
15 te 

İzmirıde Müstahkem Mevki 
ııatın alma komisyonunda iha
le edileceğinden taliplerin şart ' 
nameyi görmek ve münakasa
ya iştirak eylemek üzere temi
nat ve teklifnamelerile İzmir' 
de mezkfrr komisyona müra
caatları. (300) (2522) 

lstanbul limanı Sahil Sıhhiye mer
kezi baştabipliğinden: 

Zonguldak Sahtl Sihlıiye mel'kezi için yaptırılması tekar· 

rür eden (7000) lira ibedeli keşifli bir motörün in ası 17 Teşri

nievvel 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat on altıda 

Zonguldak Sahil Sıhhiye merkezinde ihale olunmak üzere 

yinni bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya '"); 

karılmıştır. Plan ve kcşifnaıneleri gönnek istiyen taliplerin 

üalatada Kara Mustafapaşa sokağında Saohil Sıhhiye merkezi 

Levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak etmek üzere 

muayyen günde Zonguldak Sahil Sıhhiye meııkezine müracaat nın iki üç sene tecrübed~ .•00 

ta lise tahsilini takibe kabıhyet 
leri olmadığı anlatılmakta ve 
bundan dolayı ihtiyar olunan 
masraf ve emek heder olmak 
le. idi. 

Ouperagence 44 Avenu 
Kleber Pariı (X~I) .. 

. F sadak• mues 
mti't" üzerinde bir bak iddia edenle ı-------------------------

1 rin bulundutu baJ.de kanunu mez-

tarı ilan olunur. (2680). 

Panste ve ran .. b 
t . an"ye ile· ıınunase ete 

sesatı ıc A <:ak 
delalet ve refakat. eder. n k- ' 
kendisine gönderılecek . me 

ve tekliflere - vakıt ~a~- 1 
tup k · · _ kuvvetlı bır 
beımeme ıçın . . 

·ıa·v~inı rıca eyler. 
~eferans ı 

Şimdi bu mahzur bertaraf 
alarak daha bidayette Darüt
§afakaye. güzide talebe alınma 
•.ına çare bulmuıtur. 11 sene
ltk lise tahsilinin Dariiffafaka 
da sekiz senede tatbik ve ik- . icra Memurluğundan: 
inal olunabilmesi için mekte- B~şıJrtaş an dolayı tahtr hacze 
hin birinci sınıfı ilk mekteple! Bır borın Palto vesaire Beşiktaş 
rin dördüncü sınıfma muadil alınmış 0 .n<k borçlu Yu~uf Ziya 
olarak tesbit ve tedrisat Clll« pazar yen da 26 Cumartesi ı 

B . mağazasın ı 
IIÖre tanzim edilmit, kabul im .~Y.'.n saat 14 te a~ık arttırma sure- 1 
tihanları da bu esas üzerine ic- gunu T r olanların 

tile satılacaktır. a •P 1 
ta edilmektedir. Mektebin pro . kurda tıazır buluıuna arr . • ycvını mez 
ı:ramları Maarif Vekıiletı ce-r 
1.1 . ;ıan olunur. 
ı esi müdürler enc~u~·m~en~ın=c:e:._ ___ ~;;--;----

-Tütün inhisarı Umumi 
mü dirliğinden: 

. . ··cellit bezi 10-10-931 cu-
6000 metre kumlu siyah İ~gılız mu lmacağrndan taliplerin 

trıartesi günü aleni münakasa il~ satın a k" tarihte ve saat 
( . · · h"mılen mez ur •40) lira teminat akçesını a . .. 
ı (\_-, 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 

750 lira 

250 " 
10 kifiye (yüzer liradan) 1000 
10 kisiye (ellişer liradan) 500 

Türkiye Jş Bankası 

,, 
" 

kOrun 119 uru:u maddesi mucibin
ce yirmi güne kadar evrakı mils
bite!erile mahkeme kalemine müra 
caat etmeleri aksi takdirde satış 

• bedelinin payla~masından hariç kal ıacakları ve fazla malftmat almak is-

i etycnlerin dahi mahkemenin 931 /36 
Dosya N o; rasilc müracaat eyle-l ': leri lüzümu ilftn ol~nur __ . __ _ 

j Kadıköy icra dairesinden: 
Devlet dcmiryollarma masraf ve 

resmitahsil ile 3232 kuruş borçlu 
İzmitte 23 n<:ü frrk9. hastanttinde 
asker Eskişehirıde istasyon ca.dde-

1 sinde 20 7 numarada komisyoncu 
Tevfik Nadir efendi biraderi Ah
met Srtkr efendinin ikametgthmın 
meçhul kalmasına binaen ilim tari
hinden itibaren 7 gün zarfında mez 
kilr borca itiraz etmediği v.:ya 1 S 
gün içinde deynini te<:liye eyleme
diği takdirde kanunf yollara girişi
leceği malum olmak üzere ilAnen 
tebliğ olunur. 

Üsküdar Hale Sinemasında 
POSTA MENClLSI 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Kösele Kösele 
Kıye Krye 

150 kalıııı 100 İnce 
Meşin 
Adet 
150 

Y anna vidala 
Ayak 

300 

İnce vidala 
Ayak 

100 

Glas& 
Ayak 

70 

Balada nevi ve miktarı muharrer ayak;kaobı malzemesinin 
kapalı zarf usulile münakasa111 14 Teşrinievvel 931 çarşamba 
günü 'Saat or. dörtte iora edilecektir. Taliplerin teminat ak<;e
lerile müesseseye müracaatları. (2661). 

Istarı.bul limanı sahil sıhhiye mer
kezi baştabipliğinden 

Me~kezimize aıt itlafı Far Dubası aleni münakasa suretile 

tamir ettirileceğinden münaaksa günü 12 Teşrinievvel 931J 

tarihine müsadif pazartesi günü saat on dört olarak tesbit edil 

mistir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Galatada 

Kara Mustafapaşa sokağında Mel'kezimiz Levazım memuriye
tine münakasaya iştirak etmek üzere de muayyen günde Mer· 
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Sıhhatinizi muhafaza ediniz.. 

Asipin - Kenan 
Komprimeleri , 

Bat, dit airılarmın ve ıoğuk ~ 
aliınlığın;n 

en birinci i acıdır.. • 
) 

Eskiıehirde Tayyarecfli~ Temsil edecek 
bir abidenin inşası hakkında 

1.- Bu abide 50:60 ebadında bir bahçe içerisine rekudile, .. 
ı .

1 
cektir. 

2.- Abidenin heyeti umumiye1ti yerli mermerden olup üze, 
rine menner veya tunçtllA Tayyareciliği temsil edecek bir 

1 ~ heyk~l konacaktır. 
3 - Kaide şu §eki}cie olacaıktır: 

r iı 

il , 

t 

r 
l' 

c 

A - §tihedamn cenazeci için alt katta zeminde beş adet hazır 
mezar yapılacaktır. 

B - Kai~: bir daire olacıYı: ve dairenin dahili duvarları ke
miklerin konacafı müte.lddit hücrelerden teşekkül ede-, 
cektir. Hücre kapaklan mermerden olup üzerine 
fehidin künye ve avakibi yazılacaktır. 

ı JI C - Kaide etrafı mermerden balusturaklarla çevrilecektir. 
b ?i 

1 t 

r 

• 

1 

ı 

E - Kaide üzerine m-c:rmerden çıkılacak ikinoi bir kaide yapı 
lacıak ve bu kai~nin altı köşeıoine de tayyareciliğin ta, 
cihçeııi ve temsili, şühedanın künyeleri hakkedilecek bir 
tarzda yapılacaktır. 

4 - Bu ikinci kaide üzerine 6 :8 metre iırtifaında bir sütbn 
rekzedilip bu sütbrı. üzerine de tayyareciliği temsil edebilecek 
bir heykel konacaktır. 

(Bir tayyare il.e kanatlı bir kadın ve saire olabilir). 
5 - İ§bu abidenin resmini yapan müessise veya zavata inti 
hap edildiği takdirde dört yüz lira nakdi mükafat verilecektir. 

6 - Abidenin ecanibe kar§ı bile bir hissi ihti,ram telkin 
edecek mahiyette olması meşruttur. 

7 - TaHplerin dtha fazla tafsiliit taleplerinde bizzat Es
kisehlr Hava meMtetıi kumandanlığına müracaatları ve tevcih 
edilen suallere cevap olarak tavzihan ilin olunur. (2523). 

1 - Tedri6ata 3 teşrinievvel 
1931 cumartesi başlanıyor. Es, 
ki talebenin mektepte bulun, 
mal&n. 

2 - İlk mektep mezunlarr 
için SINIFLAR vardır. Bu sı, ..._...-,-\ 
nıfları bitirenler, MAKİNE ve 
ELEKTRİK mütehassısı olur 
lar. 

3 - Mektep dört sene ve 
yalım: neharidir. Senelik ders 
ücreti 120 liradır. Bu ücret 
taksitle de alınabilir. 

4 - Dahilde ve taşrada bu, -
lunan ve filen makinistlik eden 
lere TAHRİREN yeni muha
bere usulile ders verilir. 

5 - Kayda başlanmıştır. 
İzahat veya kaydolunmak , 
için: j 

Galatada Çinili Rıhtım ha, ı'I 
nı arkasında ve Lloyd Triestino aoentası kar~ısındaki mektebe 
müracaat edilmelidir. 

MİLLiYET SALl 22 gy 1931 

Leyli ve Nehari ı k•ı A Li ı • 
K
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z ve Erkek '!ne!: a,rBIZADE 8~11~1) 
Ana, Uk, Orta 
Lise kısımluı 

Rts•I den pcogramluını ıomamea ı.tblk eder. Ecnebi Htaıı ıe4ri-, c.....Oi INkıepkrine kat'iyyen lü:ı:um 

bırıkmı'.·ıcak bir mulı:emmcliyettedir. Tıılia ve terbiye hoyeıl.-i ıneınltbdmllhı eıı güzide nauıılll• •• mü· 
rebbıl<rınden mttrelı:kepıir. Ana ve baba vıvrulanaı .INKlLAP LiSELERiNE her hususta ıım bir emniı·et 
ve huzuru biple teslim edebilirler. :Mufu•ıl lsahnıme Ytr•cetlnls ıdreae finderilir) 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefoaı 20019 ------- . 
REIMI IL1NLlB TiRi LİITED 1 BIETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 1 felgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

t1JiiJ1JIJ1LJ1lJAVN&'e•• 
NiŞANTAŞl'NDA 

Erkek ş· ı· T kk• L• • 
Leyli ve Nehari lŞ 1 er a 1 lSeSJ Orta • Lise 

1 
Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İnıilizce kursları ve 
Kız , Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyli teşkilatı mevcuttur. Her glln saat 10-17 ye 
bdw ialebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen g~nderilir. T .. drisat 

- 19 Eylülde başlamıştır. Telefon: Beyoğlu 2517 Tesis tarihi 1879 

HAVA GAZI 

Dolmabahçe Kok Kömürü 
-(BEYOGLU HAVA GAZI FABRIKASl)-

Merkezi teshinat ve bilcümle ev itleri için en elveriıli ve en mükemmel kok 

GAZHANE KOK KÖMÜRÜDÜR 
Müstehliklere Doğrudan Doğruya 

DOLMABAHÇE GAZHANESi 
BeyoR"lu şubesinde istiklal caddesi No. 10 

Satıt Yapıltr. 

1 Tel: 8. O. 898/899 

Gayet ucuz bir nakliye tarifesi ile ve şirket memuru 
refakatinde evlere teslim olunur. 

Sıklet Ve Cinsi Tamam en Garanti Edilir 

Nafıa Vekaletinden: Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihane~. Karaköy, büyük mahellebi 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari .._ 

iSTiKLAL LİSESi 
İlk, orta ve Lise kısımlannı muhtevidir 

Bütün sınıftan mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Kayıt için her ıün müracaat olunabilir. 

İsteyenlere tarifname f6nderilir. 
Şebzadebatt - Telefon 22534 

lstanbul Deniz levazım satınalm 
komisyon undan: 

150 Ton Mazot: Kapalı zarila itıalfti 30 Eylul 
ba günü Hat 10,30 da icra edilecektir . 

Yukarıda miktarı yudı muotun hiza.nula i&terilen 
ve saatte kapalı zarf usulik iıhelai icra kılmacafındaı:ı. ş 
mesini aimak istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin 
karrda yazılı gün ve sa•tte teminatlarile birilikte Kasnnpap 
Deniz Levazım Satrnalma Komisyonuna mücacaatları. (2300 

Istanbul Deniz levaz.ım satınalm 
komisyon undan: 

3300 Adet Yün fanile ) Kapalı zarfla ihaksi 23 EylUl 
8000 çift Yün çoraıp )taıri8Jllba günü saat 10,5 da. 

Yukarıda cilliS ve miktarı yazılr qyamn hizasınde. göste 
len gün ve saatte kapalı zarf uauHle ihaleili icra eıdllece 

den şartnamesini almak iatiyenlerin he!' gün ve vennek is 
yenlerin yukarıda gösterilen iahle güıt ve saatinde temin.at 
rile birlikte Kas~mpaşada Deniz Levazanı lilıatmalma Ko 
syoııuna müracaatları. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Teklif edil•n fiatlann yiibdd"li doiayWle fuhedHcı:ı. i morkör tamiri müna«aııa• teiırar ve kapalr zarfla 11 b 
J Tetrin 931 Pa.r• ılinti wt 11 ı. İdare m· .. , lc1de ~ 
tır. 

Ta.fııillt Aıı.kara ve Hayda~ v~ ite- ıtra7a 
tılmakta olan ,artrıamelenle yauhdır. (2!139). 

Qillette 
makhıelerine tatbik edilen yeni 

MEMDELUXE 
50 makas takımı için muktazi 1950 adet meşe travers kapa, 

lı zarfla münakasaya konulmuştur. 
ci yanında No 34 J 

ııraş bıçaklan gelmiştir. 10 adetlik 
p~i 100 kuruş, 5 adetlik paketi 50 
kuruştur. 

Münaka91l 6,10-931 tarihinde Salı giınü saat 15 te Ankara· 
da Nafıa V d<ileti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirMc edeceklerin teklif mdı:tuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 bu<fUğa kadar mü, 
nakasa Komisyonu Riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin 
Tiı:aret Odalarından mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin 
münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Na, 
fıa Vekaleti İnşaat dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa Liman 
işleri Müdürlüğünden de tedarik edebilirler. (2494). 

Istanbul ithalat gümrüğÜ_m_ü_d_ür-· 
lüğünden 

İstanbul Ithal8.t Gümrüğü anbarlarile Sirkeci Gümrüğü an, 
barına vazedilecek 4 adet hassas terazi için yaptırılacak beton 
ayakların 10 ve bilahare 24 Eyl\11 tarihine müsadif günlerde bil 
münakasa talibine ihale edileceği evvelce ilan edilmiş ise de bu 
i18.nlar hükümsüz addedilmiştir. Salifüzzikir işin 30 Eylfıl 931 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te İstanbul İthalat 
Gümrüğünde müteşekkil komisyonda münakasasrnın icra kılı, 
nacağı i18.n olunur. (2323). 

Yüksek mühendis 
mektebi -kaydü 

kabul muamelesi 
15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük, 

sek Mühendis Mekteıbi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
cıvarında Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde her gün sa

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad, 

detti Büyijk Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 

1 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire, 
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Tefefon: 
İstanbul 8923. 
Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al
malıdırlar. 

UROLOG - OPERATÖR 

Dr. F U l T 8 l M i T 

Acenta ve depoziterleri: 
SİDNEY NOWİLL ve Şürekası 

P-0sta kutusu Galata 154. 

--·ADAP AZARI---
:ru R K TİCARET BANKASI 

Merkezi : ADAPAZARI 
Sermayesi: 1,000,000 Türk lirası 

Tesis tarihi: 1913 Anor>i.me tahvili 1919 

lstanbul Şubesi: Yeni Postane karşısında. Tel. 22042 
MÜSAİT SERA İTLE: Senedat iskontMu • Scnedat tahsi 

Hesabı cari muamcUitı , Havale kabul 

MEVDUAT: Heeabı cari senevi % 5 Uç aylık senevi% 
Altı aylık senevi % 7, Bir senelik senevi %8 faizi 

kabul olunur. Bir seneden fazla müddetle ve büyük mikyas 
ta mevduat ayrıca kararlaştırı/Jr. 

Tasarruf sandığı ve kumbaralar için senevi faiz ~'o 5. 
Adapazarı, Biga, Bıınıa, Bandırma, Bolu, Ba 

'u
l.HIHfJ'.• tın, Bozoyuk, Bilecik, Düz~. Eskişehir, Ger U de, Geyve, Gemlik, Hendek, İstanbul, İzmi 

Kütahya, Karamür.scl, Mudurnu, M. Kemalpa 
Tekirdağ, Yenişehir. 

.._ _ _. Telgraf adresi - ADBANK --• 

Tayyare cemiyeti Laleli apartıman 
ları müdürlüğünden: 

-------------------------1 bah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 EylUl 931 

idrar Yolları 
Haatalıklan miltebaaaıaı 
Tnrbe, Babıa'i caddesi No. 10 

Telefon: 22622 

Laleli apartmanlarının birinci dairesinde 3, 5, 11, 27, 28 
ikinci dairesinde 11, 18, 21, 28, 31 ve üçüncü dairesinde 1, 
3, 5, 13, 15, 23 ve dördüncü dairesinde 6.13 numaralı 3, 4, 
qdalı evler müzayeıde ile kiraya verilecektir. Birinci ve iki 
dairedeki evlerin müzayedesine eylfilün yimıi altıncı cumart 
ve üçüncü ve.dördüncü dairelerdeki evlerin müzayedesine y 
mi yedinci pazar günü sabah saat dokuzda başlanarak, fiatl 
haddi layıkında görüldüğü takdirde, saat ıon ikide ihalel 
icra edilecektir. Taliplerin pey akçelerile birlikte o günler 
apartmanlar idaresine müracaat eylemeleri. (2659). 

Yüksek Mühendis mek
·tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muameleainin hitamı olan 24 Eylul 931 Per

tembe günü aktamına kadar mektebe kaydü kabul 
edilmit bulunan talebe meyanından mektebin leyli 
kadroauna göre alınacak leyli talebe miktanru te
frik için yapılacak olan müııabaka imtihanı 28 Eylfil 
931 pazarteııi günü sabah saat (9) da icra edileceği 

cihetle alakadararun mezkUr gün ve saatte Gümüıau

yunda kiin mektepte hazır bulunmaları lüzumu ili.n 
-'··-··- l?C:~A\ 

.... .,.,.?" d1vP haP.ırmıs. 1 ~ ,. 

akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
şeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiye
bilirler. 

lZMIR lnternaşonal KOLECJ 
1931-32 denı ~esi için kayıt muamcleıi 1 Eylillde başlıyacak ve 22 

Eylüle, kadar devam edecektir. 
İkmal imtihanları a§3ğıda gö&terilen günlerde icra edilecektir. 

19 Eylillde Türkçe tedris edilen mevzuJar<lan, 21 Ey!Q.lde Fran, 
aızçadan, 22 Ey!Ulde İngilizce tedris edilen mev:ı;ulardan. Daha 
fazla maHlınat almak iıteym!erln a§3ğıdaki adresle Kolec mlldUr!ü
ne mürcaatları rica olunur. Telefon: No. 3606. 

İntcrnaşonal Kolec, Posta kutusu No. 258, İzmir -

ifARSUS AMER1CAN 

AMERKiAN ERKEK 
Tam devreli 

COLLEGE 

LiSESi 

Lisan, Fen, San'at, Ticaret. Leyli, 250 lira; Nehari, 50 lira 
Kayıt muamelesi yapılmıştır. Tedrisat 28 EylUlde başlar. -. . . . . .. 

Piyango müdürlüğünden: 

N iimune•i ve şartruıme6i veçhlle 
.piyango müdürlüğü için 200.000 

adot brtl§Ur ta.p ettirileceğinden ta
ba tıalip olacaklarm pey akça!a.rı 

1 

ile birlikte 23-9-931 çaııamba gilnll 
saat 15 te piyango mUdürlUğUnde 

' müteıekkil tayyare cemiyeti mü, 
bayaat komieyonuna müracaatları, 

ÜsklJdar altıncı icra -murJu, 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı ınaJıws ve 
paraya çcvrilmeei mUkar.rer btr a
det Bufanın 27-9-931 tarihine mil, 
adif .pazar günü Uııküdar Atpa
za.rın<k 9 dan il e kadaır açık art, 
tırma auretiyle eatıla<ıağından ta, 
lip olanların ID6baUi mezkurda ma, 
hallinde hazır bulunduTUJacak me

acaat tmeleri i 

Devlet matbaası müdürlüğünden 
Matbaada sökülmüş bir halde mevcut Linotip fabrHı:8 

mamulatından müstamel iki adet Arapça klavyeli tertip ma 
nesi müzayede suretile satılacaktır. Şaortnamesini görmek ist 
yenJ.erin her gün matbaa fen memurluğuna, müzayedeye işti! 
etnıek istiyenlerin de 15 birinci teşrin perşembe günü saat 
te matbaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2473). 
-~--~~~~~~~-~~~--~--~~--./ 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Darülaczede 12 lira maaşlı bir ıkaç kadın hademeye ihtiY. 

vardır. Talip olanların Sıhhat ve hüsnühal ilmühaberlel'1 

müesseseye müracaatları. (2660) 


