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VaziJetimiz emin 

~P'' •• ·- -· . - - - . 

ve mustakardır Ingiliz lirasının kıy-
metten düşmesi .• 

Bu sukutun sebepleri - buhran~ k~rşı 
lınan tedbirler - bu sukutun Turkıye

deki muhtemel tesirleri - Türk parası
nın talii emniyet alt1ndadır .. 

8 · hareketlerinde itibar den;-
o I aşınuharririmizden (Tele- ye 1 rce hatta asırlar-

ııd a) - Bütün dünyayı ala- len ~~y sende e mi~ ve metodik 
l ar d .. h" b" le ca suren eva . e en mu ım ır mese - . . d kazanılır fa-
•r: lngiliz lirası bugün ınüsta- mesabı ·~t~besın ekaybetmek 'için 
r b· 1 k km ş kat u ı ı arı I ır par.: oma lan çı 1 

. k'fd" Bugün muvak-
?~uyor. İngilterede 1925 ~e bır a~ ;.ı' 1-~·ga edilen altın e-

~sıııırı ilkbaharında ilan edıl- kat ay 
1 

e 
1 

i bir karar ile ia
ış ~lan altın esası muva~kat dsasedı Y.a,rınb~:nlngiliz lirasının, 
aydil b" l .. vel ılga 1 e ı se ı dd 
dil . e . ır <aç gun ev i iliz itibannın uzun mü et 
. lllıştır. Altın esasına avdet . ~g k" niyeti bulacağı şüp 
•ıı 1918 d 25 · e ka- ıçın es ı em en 19 seneıın . h l"d" M htelif ıneınleketler-
a.r sa f d"l ki fngı- e ı ır. u . . r e ı en eme er ve deki buhranları bizi bir 
·~ lllılletinin katlandığı feda- .. r~a daha sevketmekte 
~h~lar hı;rkesin malü~u~u[; d;;_şİktıs?cı~ muamelat ve mü-

Yuk Berıtanya bu muca ~ . d" • illetlerle 
e fedakarlıkların semeresını nasebatında ıger. m. .

1 

1 •••••• 1 

Vaziyet Ankarada 
ehemmiyetle 

takip ediliyor! •. 
• • 

• 

' 1 Gazi Hz. 

Büyük Reis Ankara
ya avdet buyuruyor: 

Reisicümhür Hz. dün 
Sarayda meşgul olmuşlar

dır. 

Büyük RPisin bııgün ve
ya yarın Ankaraya avdet 
buyuracakları istihbar edil-i! miştir. 
ismet Pş. 

Bugün Ankara ya ' 
Gidiyor .. 

Baş vekil dün Fransız 
sefirini ve 

avan azasını kabul etti 
~ 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. Darülfünuna gfre•ken 

Yunanlılar Balkan 
konferansı için 

1 
• 

Örnıekte gecikmedi. Filhaki- rabıtas. olan her mıll.~tın Pb:;.· 
a Londra piy~sasının, alemşü sının mukadderatı mu?_ase d -

1 " ,. d · ·· dıger ev-
u bir şöhreti olan sterling ın nın erecesı~e g?~e, 

teati . ..k ld" B""yük Beri- Jetlerin malı polıtıkalarının dte-
an ?ı yu se ~· u i iti- sirine maruz bulunmakta ır. 

ihracat tacirlerimiz 
inkişafını 

vazı yetin 
bekliyorlar .. J .bir bayrak gönderdiler { 

Yll nın maddı ve rnanev . Şü he ok ki Almanyanın ge
rı arttı. Bu parlak vazıyet . P .•. Y • d"" f .. ·· müt 
ıı gun·· 1 k d devam edip çırdıgı tehlıke ve . Uf ug.u b 

. ere a ar k""I · t İngılterenın u 
~~İYordu. Acaba İngiliz mil~- ~z~~fi:de mühim bir amil 
"L 1 ıtaınan zaman gurur vı; - gl t Avrupa borsalarının 
lqara sevkeden bu vazıy l o muş ur. 
j....... . . d"I" ? H .. - ekserisinin kapatılmasına zaru 
....,ı nıçın feda e ı ıyor.. u d b ·· t 
·- . . hıra ret hasıl olması a unu gos e-q•et altın esasını nıçın - k 1 
Yor b" t" aranın suku- riyor. Milli paralarının artı. ı-

• mne ıce P İ ·ı· ı· J b z 1 tıın . . d veriyor? ğı ngı ız ırası o an a ı mı -
lie:hnılçdın l rn.e1! a~lletine pek Jetlerin paraları da tehlikeye 

a e ngı ız mı bT B ·· ebet! J 
•halıya mal olmuş olan bir ne- düşe ı ır. u n:'.udnafs e. mt·~· 
~y· • • b" k ar ile feda ede- li paramızın mu a aa ve ıs ı -

ı anı ır ar . · · h""k' · · ilnıek i in hükmetmeli ki va- rarını temın ıçın u uınetm ıt-
0Yet z! ve tahmin edildi- tihaz ettiği tedbirleri ve aldığı 

'inden de fazla nazik ve vahim neticeleri minnetle hatırlamak 
·, mahiyet arzediyor. tabii bir kadirşinaslık olur. Tür 

kiye kendi hususi şeraiti içinde 
mali ve iktisadi vaziyetinin sey 
rini ve avakibini iki sene evvel 
görmüf, büyük tehlikelere mi
ni olacak en pratik ve en makul 
tedbirleri almı§tı. Geçen her 
gün ve muhtelif memleketlerde 
geçirilen her tecrübe İsmet Pt. 
hükumetinin bu tedbirlerdeki 

Şurasını ili.ve edelim ki, İngi 
liz liruının bugünkü vaziyete 
di.iteceğine hiç ihtimal verilme 
diği sıralarda bile albn eaasma 
'•det siyasetinin Büyük Beri
t.nyanın uınumi menafiine uy
kun olmadığını iddia edenler 

lngilterede kredinin azalma ·isabetini bir kat daha teyit edi-
~ııı11, sınai buhrana, işsizliğe el yor. İki sene evvel vaziyetin i
'14.aıl memlekette çekilen umu- cap ettirdiği bu müsmir ve müs 
illi 1 ebe bet tedbirlere istihfaf ile bakan 
l ıztıraba belli baş ı s . p lo- !ar hatta son zamanlarda bile 

bıılunmuttur. 

arak 1925 senesinde tatbık o u • 
il bu tedbirlerin Türkiyeyi tecrit 
L &n nakit siyasetini göstere~- ı b" k 
..,.. çok olmu•tur. Vakaı tatb_ı- ettiğini, Türkiyeyi kapa ı ır .u 
k.t • t tu haline soktuğunu büyük bır 

sahasında bu iddiayı teyı 1 d h 
~ d • ·ı otorite ile söyleyen er a a ev-
d
. en bazı hareketler yok eg~ d ı 
_ır. Son asırdaki inkişafını bı- vel Almıınyanın bu g_ün e n

titıei derecede kömür ihracatı- ilterenin aynı takyıdatı koy
lla llledyun olan İngiltere para- ~alanna, aynı tedbirleri ~ima: 
•ııı h"d" k )arına acaba ne diyeceklu .İngı 
•• 1 tamamen altın va ı ı ıya- ak k '1•ı . k bet lı"z lı"rasının ani olar .. •ymet-

ııe İrca ettiği içın re a k 
'ahasınd b"" ··ı müskülata ten düşmesi ve gayrı mu.s11

1~ ar 
lııa a uyu;c • b k b"ır para halini alması mı ı pa-
l l'Uz kalıyor. Bundan aş a 1 J 

il<>"}" b · ramıza itimadı o mayan ar v~ 
d 

,.ı ız ihracat emteasının un- k tı 
illi d 1 her çareye baş vurara s.e~ve -
. rnüteessir bulun uğunu n d 1 de lıılt . nı" do~vı" ze tahvil e en er ıç n . ? eredeki iktısadi depersıyo-

11.?n başlıca sebebi altın esasına bir ibret dersi teşkil et~ez mı· 
tııcu siyaseti olduğunu söyle- İngiliz lirasının düş~~sı ac:a~a 
YenJ İ "h" bı"zı"ın piyasada ne gıbı tesır er 
d 

er vaı-dıı·. n ,,.jJ tere tarı ın d bu k t o k? Her hal e su u 
e avakıbı itibarile pek vahiın yapaca · · • t 

k'~Yılan büyük grevin de bu na- ihraçat eşyamız v_e harıcı sa ı
ıt · ınuz üzerinde tesır yapma~t3n 

il Siyasetinden doğduğuna ka- Şhali kalmayacaktır. Bu tesır da 
tıı olanların sayısı da pek çok- h . d 21 eylulden evvel ya-

r. Kanaatimizce meselenin azıya e . · 
eıı ziyade t~tkike değer tarafı pılnııt satışlard~ . ;kd_ed~lmh: 
i~ olınalıdır. Ortaya atılan bü- mukavelelerde,_ gırı~ı ını~ aa k 

b~lıı bu mütalealar dog·ru olsa h""tler kendim hısıettırece 
1 u b" anın kıyme-

d 
.. e ıne,hur ve maruf (Si ti) yi f Esasen ır par .. 
llny 

1 
k ~r.d h hangi bir tahavvul, 

t anın ma i merkezi olma - tın e er ·· 

Son hadiseler hükumetimizin ötedenberi aldığı 
tedbirlerle en emin ve en feyi:ı:li hattı 

hareketi seçmiş olduğunu birdaha teyit ediyor 
ANKARA (Te!efonla) - lngiliz lirasrnrn düşmesi burada 

dikkat ve ehemmiyetle rakip ediliyor. , Bu hareketin seyri ve 
Londra Jıükunıetinın aldığı takyidi tedbirler bundan iki sene 
evvel milli paramızı korumak için hükômetçe derpiş edilen mü
dafaa tedbirlerini hatırlatıyor. lsterlin'in sukutu Türk parasını 
koruma kanuııu ve kambiyo kararnameleri sayesinde ne Mali-ı 
ye vekaleti için, ne de milli banlralar için hiç bir zarar verme
miştir. Yeni lngiliz tecrübesi Ankaranın resmi ve hususi ma
hafilinde yeniden şu kanaatin kökleşmesine sebep oldu. Ne gi
bi itirazlarr davet eder ve ne kadar ledakar/Jklığr icap ettirirse 
ettirsin bütçenin mütevazin bu lundurulması, resmi ve hususi 
hayatımızda azami tasarru{ esası, nihayet ticaret müvanezene
mizin tanzimi her teşebbüsümüzde göz önünde bıl!undurmağa 
mecbur olduğumu~ esaslardandır. 

• * • 
lnsiliz lirıwrun kıymetten düt_. Bu müfkiliıtm da -nıa ve uma

meai üzerine hidiı olan vaziyet, mi yaziyetin İ•tİkNl'I niabetinde 
dün daha normal bir teki• airmİ!- zail olacağa tüphetİz addeclilmekte
tir. dir. lnıriliz li...-m ve lngiliz dev-

Cihan mali vaziyetini alakadar let eıhamınm aukutu ve cihan bor
eden bu bal temamile müatakar bir ııalarmm bir çoklannda vücude ııe -
safhaya girmediği için, birçok müş- tirdiği panik, şüpheaiz ki bizi de 
kilit ve enditeyİ mucip olmaktadır. (Devamı 6 rncı sahiie'!e) .............................. ,_,,,, ...................................................................... . 
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Şehrimizde bulunan Baıvekil 

ismet Paşa Hazretleri dün sabah 
saat 11,30 da Dolıııabahçe ıarayını 

tetrif etmitlerdir. Paşa Hazretleri 
sarayda Fransız sefiri M. Conte de 
Chmnl>ran ile tebrimizcle bulunan 
Fran1& ayanı ikinci reioi M. Rabiyer 
i ve iyan aza•ından ve ıabtk_ nuz
zardan M. Reynaldy'i ve yine sabık 
nazırlardan ve meb'uıundan Palma
de'i kabul etmişlerdir. Bir müddet 
devam eden mülikat pek samimi ol~ 
muı, Franınz Ayan ve meb'usları 
ismet Paşadan çok ınmimi intibalar 
la ayrılmıtlardır. Bu zevat lımet 
Papdan ayrıldıktan sonra kendileri
ne Dolmabahçe sarayı gezdirilmiı

tir. Çinliler 
kararını 

Cenevrenin 
bekliyorlar .. 

Heyetin gördüklerihüsnü kabul-
! den pek müteha11is oldukları ve 1 

Dolmabahçe ~arayından memnuni
yetle ayrıldıkları müıahcde olunu- J 

yordu. -

Japonların Harbin' den sonra ileri 
harekata 

devam etmiyecekleri anlaşılıyor 

Çinliler işgal edilen yerlerdeki Japon 
müesseselerine bombalar abyorlar 

• • • 
ismet Paşa Hazretleri dün öğle

den sonra Heybeliyi teşrif etmitler 
I ve rahataız olan biraderleri Rıza Be

yi ziyaret etn1işlerdir. 

118'•·ek:l Huretleri bugün Anka
raya avdet edeceklerdir. Kendileri
ne Hariciye >rkıli Tevfik Rüştü B. 
in refakat etmesi mulıtemeldir. 

Başvekil Paşanın Ankaradan la
tanbula ne gün dönecekleri .,e Ati
n aya ne gün gidecekleri henüz ma
lüm değildir. 

1 •••••• ,_ __ 

Saracoğlu 

Şükrü B. 
----·---

Amerikan mahafili ile 
... ~"' çıkaracak, onun daima em· bir nevi servet ve sermaye mBu- , 
"'Yet kud I · meydan açar. u 
~ ve ret ifade eden ha- naka esınkeli ise bir kısmın lehi-
~•ını bozacak kadar kafi ve servet na . . · 
li-v~etli bir sebep olabilir mi? ne diğer bir kısmın .1s.~albıjtı- temasa gidiyor 
t l~dıaelerin seyrinden ve muh- le ~leyhine olur. Bu ıtıda d:vi:: ı 
1 e ıf rnemleketlerdeki tecrübe- T lirasının sukutu Sabık Maliye vekili Saracoğlu 
,~den fU hakikat yeniden anla gı 1j • 1 olanlan zarara so- W:i:l.Ei.J~';:<:..J:::~~r~!'J Şükrü Beyin yakında yanında baıcı 
~ dı. ki iyi ve mazbut bir devlet le a akcagb rçlu bulunanları da TOKIO 23 (A.A.) - Bütün Ja- ordusunun tahaddüşünden beri bura Türk bankacıları t.··1 

"'""'' 
1 

>
1
-

..,.1 kaca • o k d ekt"ır. İngiliz "d .. k ~ ıyesi olmadıkça sağlam pa· kazandıraca em . P<ll' kıtaatı cenubi Mançon eı<İ de- daki vaziyet gitgide vehnmet kesbet de Ameri aya gi-
~a ııı bah 1 M ··beıı" go""sterdi ki paranın 11 ıniryolu mıtakasına doğru geri çekil mektedir. . deceği haber alın-
,. evzuu so maz. üteva· tecru k Ch h Ki 'd · J 1 •ııı b" I aaınıın anun mektedir. Mukden ve angc un un a sakin apon arın vaziye- mıştır. 
..._ ır bütçe müstakar paranın '0tikrarında a tın es ) ·ı·nı •ehirlerinde hali Jnpon aakerleri bu ti vahimleşdiğinden Japon ordusu 1 tı"dl"J 1 d 
• ,, eı 1 . "d • b" d . "le kabu ve ı a ' 21 ı ·ı ak b" ı. t' ı a o un u-Ş as ı, en ıptı aı ır şartı ır. ve nazarıye ı h t Junınakta ise de bunlar bu şehirlerin ey u şamı ır aı a aıker gön- • 
t lirası muhakkak ki parayı al- ne kadar basit ise o esası .. da~a a idareıine müdahele etmemektedir. dererek bu şehri işgal ettirmi tir 1 guna nazaran Sa-

~ltı esasına irca ettikten ve ni- tatbikatta idame ve mu ad a [ TOKIO, 23 A.A. - Coureş hu.du 1 racoğlu Şükrü B. 
ve d . __ .ı zor ur Japon mües:.rse erine bom- d · ı· d ç· 1 A ·ı. d · 1 1· Yetsiz fedakarlıklar mukabi- etmek te aynı ereceue . unun şıma ın e ın oprağında mcrıı<a a ı-u:a 

llıd I t" "zce altın esasının balar atıyorlar kiıin bulunan Chien-Tao'da Çin me- ve mehafili Mali 
ı e sene erce istikrarını ınu- Kanaa ımı d" · TOKIO, 23 (A.A.)- 21 Eylül' mu la tah ik" yüzü ~ 2l "tf · Inız kre ının r rının r 1 n"len ey- ye ile temaslarda 
• aza ve müdafaa ettikten son muhafazaaı içın ~~ . b" 'd k" J Hilde biı· isyan zuhur etmiştir. Ja. 
'I. b" d b" k k'f" d ıldır altın ha- gecesı," Çinlil.er. Har ın e. 1 apon 1 J bulunacaktır. Ma-
._ ır en ıre arşılığından kontrolü a ı eg ' b . t askeri heyehnın bulundugu binaya pon mektep eri ile apon demiryol -
"'lllhr t k .. 1 . • de müraka esı şar . S . !arına ait binalara ate• verilmı" •tı"r. amafih bu temas· 
ı. um e me onu gayrı mus reket erının Ja~on konsoloıhanesıne ve ııesı- ' , "'k b" h 1 İ r C ba l Demı" Fua Cha"'dan hareket d ların mahiyetini İt'bar ır a e sokmak ngiliz ban de Yokohama ve oure n <a- · · 0 e en 

1 arına, Londra İyasasına tır. Siırt Meb'usu Si binalanna bombalar atmışlardır. bir Çin fırkası bu şehre doğru yü- ıimdiden tayin e 
---------=---"""'-"'=='"-'-------~.:;;.;..;.:::.:.~~-..t.C:::..:;:,..LJ.__....;.· ""' ot...etıııı.e.lıcte...ol.ıuı...Ciıı.L_{],.,D~et;v-;ıau:mrıır..§.6.ıırı.n~cıu.saııh'1ıiJ.

0

f~cdf:.e1-_Lı!m1'!eol.k~lkabil değildir. ŞUKRO BEY 

Hariciye vekili dün Darülfünuna 
giderek, konferans 

reisi Hasan beyle görüştü .• 
Hariciye Vekili Tevfik Rüt

tü Bey dün saat 1 7 de Darülfü
nuna gelerek Balkan konferan
sı reisi Hasan Beyle iki saat ka
dar görüşmüştür. Hasan Bey 
Vekil Beye konferans için 
şimdiye kadar yapılan ha:ı:ırlık 
laı- etrafında izahat vermitlir. 
Tevfik Rüştü Bey Darülfünun 
emini Muammer Ra~İt Beyi de 
makamında ziyaret ederek çey
rek saat kadar CÖl'itmii!h!r· 

Vekil Bey ak9am geç vakit Da
rülfünundan ayrılmııtır. Siyasi 
ve içtimai komisyon dün de top 
!anarak, mesaisine devam et
miştir. Komisyonlar her gün 
muntazaman mesailerine de
vam etmektedirler. ikinci Bal
kan konferansı ve Balkan birli 
ği Türkiye milli ıubesi umumi 
kitibi Ru,en Eşref Bey dün bôı 

(Devamı ' rDCl .sahil•~ 
-··•••••••t•M••••••t•••nı•••lllllll--•11•1•11••1111-•111"-•n••••1111•1••·-··.._.,, 

Futbolcularımız ve 
eskırimciler gitti .. 

Y unanistanda son tespit edilen 
rekorlara nazaran 

atletlerimizden çok ümitvarız. 

Dün akşam Sofga'ya harek•t eden sporcularımız ... 

Balkanyata iştirak edecek o 
lan ınilli takımımız ve eskirim 
ekibimiz dün akşam 19,40 da 
Sofyaya müteveccihen hareket 
etmitlerdir. 
Ekiplerimiz çok büyük bir ka
labalık ve sporcular tarafından 
teşyi edilmişlerdir. Yazdığımız 
gibi kafileye Fethi ve Aptullah 
bey refakat etmişlerdir. , . 

Gidenler 9unlardır: 
Nihat, Burhan, Rebii, Avni, 

Fikret, Muz&ifer, Niyazi, Hüs
nü, Hakkı, Eşref, Saıni, Hüsa
mettin, Selihattin, Mitat bazı 
itlerinden dolayı yann gidecek 
tir. Sporculan tetyi edenler ara 
sında Muvaffak Bey, Mıntıka 
reiıi Orhan Bey, tekmil heyet 
ler azasından birer murahhas 
gazeteciler vardı. Giden spor
cular arasında y(ni beynelmilel 
temas yapacak olanlar çok se
vinçli idiler. Tren hareketin
den ev"el ayn ayrı ovuncular 

şerefine yaşa diye bağırıldı . 
Mukabeleten Milli takım oyun 
cuları da kendilerini tetyİe ge
lenler şerefine yaşa diye bağı • 
mıtlardır. 

Teşyi çok samimi olmuş ve 
oyuncular büyük ümitlerle gıt 
mitlerdir. 

Son dakikada aldığımız ma
lumata nazaran Sofyadaki ilk 
maç Bulgar milli takımı ile 
Türk milli takımı arasında ola. 
caktır ve tarihi 27 eyluldüı-. 

Eskrim milli takımımız çok 
ümit vardır. Gençlerimizi teb . 
rik ederiz. 
Atinada son yapılan müsa
bakalarda alınan netayic 

Son gelen haberlere nazaran 
Atinada olacak Olimpiyada ha 
zırlanan Yunan atletleri nihai 
seçmede geçen serıeden çok aıa 
ğı dereceler almışlardır. Netice 
leri karilerime daha iyi bir fik"r 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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KARA 38iR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

A.ıiz Hildagi 

ilk rahat gece •. 
inzibat zabitinin odasında Muhafız 
paşanın misafiri olarak yattım •• 
- Ceneral hazretleri, diyor, , ron isminde mütereddi bir a

ben matbua.t u~um müdürü- srl.zade ile. birlik _olarak ~leyhi
yüm. Salihıyetırn olmasa bu mızde çeşıt çeııt tezvırer ve 
meseleyi zatı kumandanilerile iğrenç saçmalarla dolu bir de 
görütmeie gelir miydim? kitap yazmıılardır . ., 

- O halde Aziz Hüdai'nin Yüzbatı Lavalet'ten biraz 
sulhtan evvel vazifesini yapma bahsetmittim. Bu zat halrika
mış bir zabit gibi ceza görece- ten nazik ve Fransız terbiyesi 
ğini temin ediyorsunuz? ne uygun bir karakter sahibi-

- Evet. ceneralim • dir. Beni sansör dairesinden 
- Ben de yirmi dört saat süngülü jandarmalarla götü-

zarfında onu size teslim etti- ren bu zata karşı kalbimde hiç 
receğim . bir ukte taşımıyorum. O bir 

Ercüment bu vadi aldıktan emir kuludur. Günah ta emri 
sonra doğruca Damat F eridin verenlerindir . 
yanına geliyor. Mülakatın ne
ticesini anlatıyor. Damat Pa
şa son derece hiddetleniyor, 
bağtl"arak, 

- Ne yaptın, diyor, sana 
bu salahiyeti kim verdi? Aziz 
Hüdai Fransız hapisanesinden 
çıkar çıkmaz firar ede•·se bun
lara biz ne cevap verebiliriz? 
Bunlar ayni şiddetle bizi mes' 
ul tutmazlar mı ? 

- Fakat zabitimizi kendi 
divanı harplerinde muhakeme 
ve tecziye etmelerine karşı kol 
!arımızı bağlayıp bakabilir 
miydik ? 

- O size ait bir mesele de
ğildi . 

- Matbuat müdüriyim. A
ziz Hüdai de matbuat yüzün
den tevkif edilmiştir. 

- Müracaatınız doğru olsa 
bile taahhüdünüz doğru değil 
dir . 

- Aziz Hüdaiyi harbiye 
nezaretine teslim edecekler, on 
dan ıonraki mes'uliyet oraya 
aittir . 

Münakaşa uzamış, ve ken
di selametleri için birkaç kur
ban verilmesinde ehemmiyet 
görmiyen Padişah Damadı ni
hayet susmuştur . 

Ercüment diyor ki : 
"Mülakat ve müracaatla· 

rım hususunda Fransız yüzba 
ııısı Mcisyö Lavalın çok yar· 
dımı oldu. O derecede ki Lo
re· raqın tezvirlerinden korka 
rak, ütarekeden sonra sonra 
meaıleketine dönmedi. Şimdi 
tuı el ve tramvay şirketinde 
neşriyat müdürüdür. Evvelce 
Fr~srzca İstanbul gazetesine 
makale yazıyordu. 

Loreveran ise bir müddet 
lstinye doklarında çalıştıktın 
sonra Fransaya döndü. Suri
yede bir memuriyet aldı ise de 
bir hırsızlık meselesinden do
la.yi işten çıkarddı. Bu herif 
daha sonra Kont dö Gontobi-

Bekirağa bölüR"ünde 
lnzıbat zabitinin odasında 

Muhafız Paşanın misafiri ola
rak yattım. On iki gündenbe
ri ilk defa ceketsiz ve potinsiz 
yatağa girmiştim. Sabahleyin 
kahvealtı etmek saati gelince 
hatırladım ki kağıtlarım ve pa 
ralarım F raruıızlara kalmıştı. 
Dışardan borç para almak, evi 
me haber göndermek lazımdı. 
İnzıbat zabiti beni serbest bı
rakamıyacağını, fakat yanıma 
bir posta neferi katmak sureti
le yakın yerlere gidebileceği
mi 5öyledi. Şu halde ben mev 
kuf bir misafirdim. Evime tel 
graf çektim ve tedarik edebil
diğim para ile karnımı doyur
dum. 

Tevkifhane zabiti Ömer 
Vasfi Ef. isminde bir müli
zımdı. Çok iyi bir zat, bana 
her türlü yardımda bulunu
yor, kitap, kağıt, zarf, her is
tediğimi bulup getiriyor. Fa
kat askeri katip elbiseli biri 
var iri bana yapılan iyi muame 
le ve verilen şeylere adeta kı
zıyor. Tevkifhane zabiti ile 
dışanlaki münakaşlaannı i~iti
ycrdum. 

Daire müdürü hir aralık be 
ni ziyaret etti. ll&rb'ye neza
retine bir tezkere yazılarak tah 
!iyeme çalışacağını söyledi. 
Muhafız Pş. ise bizzat Ha•bıye 
nezareti müsteşarını görerek 
bir an evvel evime gönderile
ceğimi vadetmişti. Fakat işte 
yine akşam .. Ve ben yine mah 
pusum? Fransız hapisanesincle 
dışarı çıkamıyordum. Demir 
kapılar ve demir parmaklıklar 
bırakmıyordu. 

Çünkü ben "Kara bir gün,. 
ün mahkumü idim. Burada da 
çıkamıyorum; kapıda süngülü 
bir Türk neferi bırakmıyor, 
çünkü? .. 

Fakat hep bekliyorum. Müı 

ı:-. • Haftalık Siyasi İcmal • *-* t::.: .... __ ...... ...,..__.......,...., ... 
Aksayı şarkta bir harbin, 1 istedikleri hatırl;rdadır. İspan

İngilterede siyasi ve mali buh- yayı daimi azalık hakkındakiı 
ranm, Almanyada karanızlı- iddiasından vaz geçirmek için, 
ğın, Vasati Avrupada anarşi- birbiri arkası üç intihap dev
nin ve bütün cihana şamil ik- reıi için intihap edilebileceği 
tısadi buhranın gölgesi altında vadedilmiıti. Gerçi ispanya 
Cerevre'deki Cemiyeti Akvam bunu kabul etmiyerek Cemiye
heyeti umumiyesi, 27 devlet ti Akvamdan istifa etmişti. Fa
Hariciye nazırlarının iştirakile 1 kat tekrar cemiyete girdi. Bi
müzakerelerine devam ediyor. naenaleyh İspanya, Lehistan 
İngiltere, Macaristan ve Arna- j gibi 9 sene iza olacaktır. İs
vutluk hükfimetleri istisna e- panyadan maada diğer iki 
dilecek olursa, Cenevre'ye bü- meclis azalıklarına da Çin ve 
tün Avrupa hükfımetlerinin Panama intihap edilmişlerdir. 
H~riciy~ nazırları iştirak et- I Hey' eti umumi yenin hafta 
mışlerdır • 1 arası meşgul olduğu en mü-

Hey'eti umumiye geçen haf- him mesele ltalya Hariciye na
la m~lis_ aza!ığ~ için in~il.al 1 ZI~~ Grand_i ~":rafından teslihat 
eden uç azayı ıntıhap etnııştır. 1 mutarekesı ıçm yapılan teklif
Malumdur ki meclisin 13 aza- tir. Geçen haftaki icmalde bu 

ı 

sın~a~ 5 i daimi .v~ 9 ~ ~ün- 1 t~klifin mahiyetini izah et~iş-
tehıptır. 3 sene ıçın ıntıhap tık. Gelecek fubatta tahdıdi 
edilen bu 9 azanın her üçü de 1 teslihat kongresi içtima ede
~er sene. değ~~iyor. ~u ~ene ı' cektir. ltalya, bu konferans 
uç senelık muddetlerı bıten toplanıncaya kadar teslihatın 
devlet~~·· İ~~anya, İran ve 1 old~ğ~ yerde ~al'?1asını teklif 
Venezuella ıdı. İspanya, Le- etmıştır. Hey etı umumiye 
histan gibi, nim daimi, yani huzurunda uzun bir nutukla 
beheri üçer senelik üç intihap 

1 
ileri sürülen bu teklif, İngilte

devreıi olan dokuz sene için 1 re ve Almanya tarafından ka
intihap edileceğinden tekrar bul edilmitti. Fakat M. Bri
intihap edilmiştir. 1926 sene- and, buna müspet veya menft 
sinde Almanya Cemiyeti Ak- ; bir cevap vermemekle beraber 
vama girerken İspanya ve Le- Fransız gazetelerinin tiddetli' 
hiatanın da daimi aza olmak itirazlarına hedef olmuttu. Ce-
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HARftCi HABERLIE:R 
Avam kamarası 7 

teşrinde feshediliyor 
lngiliz lirasını kurtarmak için 

beynelmilel tamirat 
bankasının muaveneti istenecek 

BALE, 23 (A.A.)- İngiliz 1 nına kartı ıiddetle n fakat ıayriki
maliyesinin ahiren düçar oldu- fi kuvvetlerle takip edilmekte olaa 
ğu müıkülit dolayısile beyne!- bir mücadtlenin neticesi oldujunu 
milel tamirat bankaaının İngi- yazmaktadır. lngiltere, kendi ku•
liz liraaının kalkınması lehine vetlerini, vesaitini pek fazla tahmin 
beynelmilel bir teşebbüs icra- etmit ve ekseriya hakiki imkanlara 
aını derpif etmek üzere eylül intibak etmiyen bir talmn çarelere 
nihayetinde içtima edeceği riva bat vurmak ıuretile Amerikan ıat
yet edilmektedir. vetine karıı mücadele ederek ban
Atıam kamarası feshediliyor ker ııfatile harpten evvel dünyada 

PARlS, 23 (A.A.)- Echo haiz bulunduğu ...,vkü yeniden iı
de Paris gazetesi, İngiliz hükU gal etmeğe teı~bb~~ eyl~t olmak
metinin Avam Kamarasının la muahaza edılebıhr. Bılba11a in. 
7 Teşrinievvelde feshi ve inti- giltere, lngiliz ticaretine Cenubi A
habata 27 teşrinievvelde başla merika piyasalarını mahreç olarak 
nılması için hazırlıklar yapmak temin için hararetli mesai sarfettiği 
ta olduğunu yazmaktadır. sıralarda bu bal kendini göstemıiş-

Maligecileri istemiyorlar tir. Harpten sonra.ki vaziyeti tanine 
LONDRA, 23 (A.A.)- Mu çalıtmak herhalde 1914 seneoinden 

d beri kaybolmuı olan birıeyi tekrar 
hafazakarların bir içtimaın a 
bir nutuk söylemiş olan İngil- ele geçinnek istemekten daha iyi o-
tere bankası müdürü M. Josia !urdu. 
Stanp İngiliz maliyecilerinin Almanyanın vaziyeti 
azim bir ekseriyetinin yakında 
intihabat icrasına aleyhtar ol
duğunu beyan etmiştir. 

Tekrar sukut 
LONDRA, 24 (A.A.) - Bu 

sabah, karr.biyo bol"Sasının açı· 
!ışından bir ez sonra İngiliz li
rasında ani bir tenezzül kayde
diliyordu. Filhakika İngiliz li
rası 104,50 franktan 99,50 fran 
ka iniverdi. Dolar, 3,97 ve İta! 
yan lireti de 78 olarak tescil o
lunmuştur. 

/ngittere kuvvetini pek 
fazlll gö·müş 

BERLIN, 23 A. A. Mali maha
fil, lngilterenin vaziyetinin Alman
ya'ninkinden farklı olduğu mütalea
sındadır. Filvaki, İngiliz lira11nın 

sukutu İngiltere'nin mükellefiyetle
rini tahfif edebilir. Çünkü lngiltere' 
nin hariçteki taabhüdatmın ekserisi
nin lngiliz liraıı C\rr· ak ipkası meı-
ruttur. 

latikrazlanru altın olarak tediye 
mecburiyetinde bulunan Almanya' -
nın vaziyeti ise büsbütün bafkachr. 
Diğer taraftan lnıiltere icabında 

bir miktar banknot da ihraç edebi -
lir. Çünkü bu sahada her zaman ha 

BERLIN, 23 A.A. - Gazette de kim vaziyetini muhafaza iktidarın· 

F ranfort, altın mikyasının terki hu 
susunun birçok memleketlerin çek
mekte oldukları mali tezelzül buhra-

teşar Paşanın m~gul olduğu
nu, beni unutmamış olsa bi
le tahliyeme emir verecek va
kit bulamad!ğını düşünerek 
kitapların bulanık sahifelerine 
saatlerimi gömüyordum. 

Nihayet, günün son renkle 
ı·i biter ve gecenin ilk dakika 
!arı başlarken, katip odamın 
kapısını şiddetle açtı. Loreve
ranın çehresinden daha soğuk 
ve onun tavırmdan daha ber
bat bir vaziyetle : 

daciır. 

Halbuki 1923 •encıinde yapdan 
vasi mikyasta Jıenknot ihracmm psi 
kolojik darbelerini hissetmekte olan 
Almanya, dövizini böyle bir tehli
keye maruz brrakamaz. Alınanya'da 
banknot ihracı için atılacak ufak bir 
adım, meşum neticeler tevlit ede
cektir. Maamafih, banknot ihracı 

leyhindeki fikirleri ihmal etmemek 
gerektir. Bu fikirler mütemadiyen 
terakki etmektedir. Ve Londra vu
kuatı, Almanya'nın üzerine çöken 
yüklerin tahfifini iıtiyen ziraat ve 
sanayi hıahafili için yeni bir takım 

deliller teşkil etmittir. 

/ngiliz maliye nezaretinin 

l Fas ve 
ispanya 

Muhtariyet idaresinden 
bahsediliyor 

MADRIT, 23 A. A. - Kanunu 
eaaai encümeni Afrilıa llRZllUUD 

nıe..ı.ezte odu irtiı..b boıki kal-k 
üzere, muhtariyet esasına miiıteait 

bir surette tenıilona müteoıUik bir 
telılifi bbul ebnİftİr. 

Bankayı sardıl~r 
CHIGAGO, 23 A.A. - Parkwa,. 

State bankasına yedi efkıya zorla 
ııirerek ellerinde tutmakta oldukluı 
revolverlerle banka memurlarını ve 
mü1terileri tehdit ebniıler, 10 bin 
dolar aldıktan sonra otomobille 111-

vutup gitmİflerdir. 

Chili'ye muhaceret yok 
SANTlAGO DE CHILI, 23 A.-

A. - Hükümet muhacirlerin Chili'
ye gelmeıi müıaadeıini liğvebniı· 

tir. 

Berlin'de musevi 
aleyhtarları 

BERLIN, 23 A.A. - Yeni mu
aevi senesi münaıebetile Yahudiler 
aleyhinde tiddetli nümayiılerde bu
lunmuş olan 34 nasyonalist 21 ve 
6 ay ara11nda tehalıif eden hapis ce
zalarına mahkum edilmişlerdir. 

Hindistan'da bir arbede 
CACHMIRE, 23 A.A. - Aske

ri karakollara taarruz eden müslü
manların üzerine ıevkedilen asker
ler silaha davranmak mecburiyetin· 
de kalmışlardır. 

Müslümanlardan dört kişi ölmüt 
altı kiti de yaralanmııtır. 

Mahalli hükumet mensuplarından 
doksan kiti yaralanmışbr. Bunların 
arasında bir kaç yüksek memur da 
bulunmaktadır. Bu memurların ya
raları hafiftir. Dört de polis neferi 
ağır ıurette yaralannuıtır. 

Hükumet şimdi vaziyete hakim 
bulunmaktadır. 

Rusya• ltalya - Lehistan 
ve teslihat konferansı 

MOSKOV A, 24 A.A. - Sovyet 
Rusya ile İtalya tealihatlarının vazi 
yetine dair terki teılibat konferansı 
na verecekleri malıllnab yekdiğerine 
l>ildimıişlerdir. Dün de aym malu
mat Lehistan!;. teati olunmuttur. 
D1ğer tareilan Sovyet lJükUm~~i rty· 

nı huıuıta F enlandiya tarafından 

vaki olan daveti de kabul etmiıtir. 

Y unanistana göre 
- Buyurunuz, dedi bir tebliği CENEVRE, 24 A.A. - (Anado 
- Çıkıyor miyim? 
- Evet. 
- Biraz dunınuz, kaputu-

mu ve kitaplarımı alayım. 
Katip sinirlendi, elini sü

pürge gibi sallıyarak : 
(Devamı var) 

LONDRA, 23 A.A. - Maliye ne lu Ajanımm huıuıi muhabiri bildiri 
zareti netrettiği bir tebliğde lngiliz yor). Dünkü müzakerede M. Miha
bnnkasmın tedavülde bulunan evra- lakopuloı Yunanistana mühim ta
kı naktiye milcbı.ı"ını üç hafta daha sarruf temin eden Türkiye - Yuna-
275 milyon lngiliz lirası olarak mu- ı nistan bahri mukavelesinden babiı
hafazaya mezun bulunduğunu bil- le hükümetinin ltalya teklifine ta-
dinniştir. raftar oldujunu beyan etıniıtir. 

Milli Tıp 
• • • • 

kongresi 
bitirdi mesaısını 

ANKARA, 24. (A. A) -
Dördüncü Milli Tıp kongresi bugün 
mesaisini ikmal etmiı ve kapanmı1-
br. Buıünkü celsede SıhhiJ'e vekili 
Refik B. yapdan mücadeleler baldan 
da beyanatta bulunmuı .e demittir 
ki: 

"-Veremle mücadeleler olduğu 
gibi kanser cemiyetinin teşkili husu
sunda da Hilaliahmer yardıma ama 
dedir. Beynelmilel teıkilatla teıriki 
mesai için li.zun gelen iıtihzarab 
ikmal edeceğiz tekrar tevzifimden 
dolayi çok memnun ve mensup oldu 
ğum heyeti içtimaiyenin ve meslek
taılanmın bana olan tevecçühünden 
çok müteheyyiç ve mesrurum. Eli
me verdiğiniz ideal bayrağı daima 
kuvvetimin yettiği kadar yükselte
ceğim. 

Bu beyanab müteakip, muhtelif 
doktorlar, muhtelif haıtalık süjeleri
ne temas ebnitlerdir. Bilahara sıtma 
mücad~lesine dairrapor okunmuıtur 
Bu rapora nazaran altı ıene evvel 
birinci tıp kongrasında kararlqbrı
lan 11tma mücadelesi bugün memle
kette mü,bet bir netice vermittir. 

Bugün memleketin 24 vilayetinin 
muhtelif kısımlarında sıtma mücade 
leai tatbik edilmekte ve bu it iç Ada 
nada tekmil genç etıbbanr.n srtaj 
görmesi mecburi olan bir enstitü 
vücude getirilmiştir. Sıtma noktai 
nazarından 1930 senesi zarfında 

1438044 kiti muayene ve 32,300 sıt 
malı tedavi ve 4538 kilo kinin sarfe
dilmittir. 

Bundan sonra Dr. Fahreddin Ke
rim B. intiharlar etrafındaki tetkika 
tını izah eylemiı,son sozu ikinci 
reiı müderris Z1ya Nuri Pata alarak 
demiıtir ki: 

" Ruznamemize göre tebligat ve 
müzakereler hitama ermittir. Arka
daşlarımızın mesai tetkikatını söyle 
mekte müsabaka ederce.tine göıter
dikleri sebat ve dördüncü kongremi 
zin muvaffakıyetle neticelenmeıini 
temin ettiğinden bütün söz alan ha 
tiplere kongre namına ar:ı:ı tükran 
ve tebriki.t eylerim. Meılekimizin 
her ıubesinde menul olan arkadaıla 
rımızın teırikile yapageldiğimiz bu 
toplanmalarda tababete ve 11hhi içti 
mai hususa ait mesaili esas olarak in 
tihap etmek sure tile meır · eketmiz 
ve vatandaşlarımıza umuını surette 
daha nafi olmuı prensipleri tatbik et 
tiğimizi ayrıca zikre şayan görüyo-
rum.,, 

Kongremizi geçen senelerde 
ğu gibi bu defa da pek takdirkfır 
!erle açmak hitfunda bulunan 
reisin ve muhterem Batvekilinıİ' 
met Pata Hazretlerine tazİIJ101 
te.krimatııruzı tekrar etmek isi 
Dü,üncelerimizi kuvveden fiile 
rabilmek kudretini ve bütün 'f 
vatanda,larının istiklalini kurt 
büyük halaski.rıınız ve Cümhur 
ıimiz Gazi Mustafa Kemal Ha 
rine kar~ı şükran ve tazimat hi 
mizi bu vesile ile de izhara heyel! 
liyenizi davet eder ve hepinizin 
detle işleriniz başına avdctiniı 
mennisile dördüncü milli tıp k 
sinin kapandığ:nı beyan ederim. 1 
psın Muhterem Büyük Ga · · 

Tıbbi müstahzarat 
sergıs1 

ANKARA, 24 (Telefon) 
Tıp kongre:ıi n:ünasebetile 
lan tıbbi müstahzerat ve al' 
tıbbiye sergisi bu akşam ka 
dı. Sergide teşhir edilen biri 
mıüstahzerat ~.ü,,;•.;me• merkeı' 
de büyük bir clika uy:mdırO 
Hükumet erkanı ve tıp ahın'.~ 
mensup mütah ssıdarımız 
millerini ayrı ayrı tebı-ik ctı:ıı 
!er ve muvaffakıyetlerinin d 
vaın ve inkişafm! tem .nni et 
mişlerdir. Memleketimizde pf 
lak bir maziye malik bu1un 
Ethem Pertev firman geniş 
zarif bir pavyonunda şurup 
komprimelerini teşhir etmif 
Celil Erganun Bey son :.ı:am 
!arda Bayer asprinlerine rekt' 
bet etmeğe muvaffak olan N 
rojin ile takdir ve tebrıkler to~ 
ladı. Nizameddin Talip, Hullı' 
İsmail laburatuvıırı müslahı 
ratı çok kıymetli bir köşe tel 
kil ediyordu. Mustafa Nevz• 
liburatuvarı, Mustafa Hak 
Bey liburatuvarı c:dden deva 
lı ve azimli bir çalışmanın esi' 
ri olan müstahzeratına herke! 
takdirler yağdırdı. Eczacı E~ 
rem Beyin Malt hula ası, H• 
lil Saki Beyin hapları, Ali l(e-ı 
mal Beyin ve kimyager Etheıı' 
Beyin hap ve ampuUeri zikr' 
şayandır. 

Ödemişe su getirildi 
ÖDEMİŞ (Milliyet) - Belediye reisi Dr. Mustafa Seref Be

yin himmetile şehre feilni bir surette su getirilmi§tfr. Az bir za· 
maıı sonra da yakın bir sudan istihsal edilen elektrik Ödemişe 
gelmiş olacaktır. 

Zürra sıkışık vaziyette 
ÖDEMiŞ (Milliyet) - Geç.en sene tütün piyasası ağustos ot 

talarında açılmıştı. Bu sene piyasanın birinci teşrin bidayetinde 
açılması bekleniyor. Bu sebeple tütün mahsulünü satamavaO 
zürra sıkışık vaziyettedir. 

Ziraat mektebi Rektörlüğü 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Ankara Yüksek Ziraat mektebi 

rektörlüğüne İktısat vekaleti başmüşaviri Aziz Bey tayin edil• 
miştir. 

miyeti Akvam hey'eti umumi- :;. '<· ·'i-

yesi, meseleyi bir komisyona Hafta arası iki hadise İn-
havale etti. Ve hatta bu ko- I giltereyi sarstı: İngiliz donan. 
misyona Amerika, Rusya, Tür- masında baş gösteren isyan 
kiye gibi Cemiyeti Akvama ! hareketi ve İngiliz lirasının 
aza olmıyan devletlerin iştirak 1 sukutu... İngilizler servetleri 
!eri de, bazı devletler tarafın- ve bahri kuvvetierile iftihar e
dan yapılan itirazlara rağmen den bir millettir ve İngiliz im
terviç edildi. Rusya bu daveti paratorluğunun temel taşını 
kabul etmemİ§tir, diğer tara- da İngiliz donanması ve İngi
ftan Türkiye murahhasının bu ı li:ı: lirası teşkil ediyor · 
komisyon müzakeresinde ha- J İngiliz donanmasındaki is
zır bulunduğu bildiriliyor. Ko- ; yan, İngiliz lirasını dütmek
misyonun henüz müspet bir ' ten kurtarmak için yapılan ta. 
karara varmadığı anlaşılmak- ı· sarruf teşebbüsünün neticesi
tadır. Ancak ekseriyetin tes- dir. Yeni İngiliz hükumetinin 
lihat inşasında umumi bir mü- İngiliz lirasını düşmekten kur
tareke kabul edilmesine taraf- tarmak için baş vurduğu çare
tar olduğu sarihtir. Komisyo- , leri geçen ve evvelki haftaki 
na yapılan teklife göre, kara icmalde anlatmıştık. Yeni hü
kuvvetleri için bu sene devlet- 1 kumet, bu senenin bakiyesi 
!er bütçelerindeki masrafları ıçın 74 milyon, ve gelecek se
arttırmıyacaklardır. Deniz kuv ne için de 170 milyon İngiliz 
vetleri için yalnız inşaata baş-

1 
Hralık bir tasarruf yapmak za

lanan gemiler üzerinde devam ruretinde kalmıştı. Hükumet 
edilecek ve yeni inşaata baş- bunu bazı vergileri arttırmak, 
lanmıyacaktır. Hava kuvvet- işsizlere verilen sigorta ücret
leri için yeni tayyare yapılmı- !erinden o/0 10 kesmek ve ma
yacak; yalnız kullanılamıya- aşlarda tenzilat yapmak sure
cak derecede hasara uğrıyan tile temin etmişti. Maaşların 
tayyarelerin yerlerine diğerle- tenzili bilhassa az maaşlı me
ri yapılabilecek. Fakat bu tek- mur, muallim asker ve bahri
lifler henüz komisyon tarafın- yelileri istihdaf etmiştir. Bu
dan bile kabul edilmiş değil- nun için birkaç zırhlıdaki as
dir. Karar verilse de Fransa- kerler ve küçük zabitler, ten
nın kabul edeceği çok şüphe- zilatı kabul etmiyeceklerini 
lidir. Binaenaleyh ağlebi ihti- bildirerek iıyan etmişlerdir. 
mal böyle bir kararın ameli bir İsyan zuhur ettiği gün İngiliz 

da manevra yapmak üzere yo- ı da henüz bir karar olmadığı 
la çıkmak üzere idi. İngiliz hü gibi, gerek hükiimet, gerek 
kumeti bunun üzerine derhal matbuat bahriyelilerin haklı 

Bahriyelilerin isyanı İngil 
terenin askeri prensibini ne 
kadar sarsmı§ ise, İngiliz lira· 
sının sukutu da İngiliz mali 
prensibini o derece sarsmıf' 
tır. lngilterenin son aylar zar 
fındalri çırpırunaaının sebebi. 
bu akibete mani olmuştu. Hii
kumetin değişmesi, yapılan t• 
sarruflar, hep bu gayeyi istib· 
daf ediyordu. Mac Donald, A· 
vam kamarasında tasarruf ka· 
nunlannı müdafaa ederkea. 
kendi maatının da senede 6 
bin liradan 5 bin liraya tenzU 
edildiğini söyliyerek demittİ 
ki: 

kıymeti olmıyacaktır. donanması 

manevra yapılmaktan sarfı 
nazar edilmesini ve gemilerin 
limanlarına avdet eylemelerini 
emretmiştir. 

İngiliz gazeteleri, hadiseyi 
ehemmiyetsiz göatermeğe ça· 
lışmaktadırlar. Küçük bir grev 
den bahsediliyor. Şüphesiz U• 

mumi bir isyan mahiyetinde 
bir hadise olmamıttır. Fakat 
bahriyeliler tarafından yapı· 
lan grevin mahiyetini anlama
mak için de safderun olmak 
lazımdır. Bu, ap açık ısyan
dır. Ve ehemmiyeti, bunun 
genitliyerek umumi bir şekil 
alması ihtimalinde değil, İn
giliz donanmasının disiplin do
recesini göstermektedir. Fil
hakika İngiliz donanması, dün 
yanın en çok disiplin altına •· 
lrnmış harp makinelerinden bi
ri olarak tanınıyordu. Görülü
yor ki, disiplin yüksek ücretle 
temin ediliyormu§. Mideye 
dokunmaya başlayınca ortada 
disiplin namına bir şey kalmı. 
yor. 

İsyanm vüs' atine gelince; 
bunun da İngilfereden akse
den dereceden daha ehemmi
yetli olduğunu istidlal etmek 
lazımdır. Bir defa isyan eden
ler Divanı harbe verilmemit
lerdir. Sonra haklarında hi 

olduklarını söylemektedirler. 
Bahriyeliler haklı bile olsalar, 
bahriyeliler tarafından asla ta
kip edilmeyecek bir yol takip 
edildiğini ihkakı hak için kimse 
ileri sürmüyor. 

İsyan, İngilteredelri politi
ka mücadelesinin .ne gibi bir 
tekil aldığını göstermesi itiba
rile dikkate §ayandır. Çünkü 
isyan, fırkalar arasında bir 
politika mücadelesine de sebep 
olmu§tur. Şimdi muhalefete 
geçen Amele fırkası bu nevi 
tasarrufun yapılmasına taraf
tar değildi. Ve yeni hükumet
le eski Amele hükfimeti ara
sındaki ihtilaf noktalarının bi
ri de bu idi. Şimdi tasarruf 
neticesi bu İsyan çıkınca A
vam kamarasındaki amele meb 
usları hükumete şiddetli hü
cumlarda bulunmuşlardır. Mac 
Donald, izahat verirken, bah. 
riyelilerin maaşlarından yapı
lan tasarrufun fazla olduğunu 
beyan edince, muhalif fırka 
meb'usları: 

- Diğer tarafların da ha
talı olduğu ne zaman itiraf edi 
lecek diye bağırmışlardır. 

Donanmanın isyanı mese
lesi tabii halledilecek fakat bu 
nun bıraktığı ız çok devamlı 
olacaktır 

- Fakat ben bundan meııı· 
nunum. Çünkü bu tedbirle lo· 
giliz lirası kıymetini ve bU..· 
enaleyh kuvvei ittiraiyesioİ 
muhafaza edecek. Kıymetteıı 
dütmüş 6 bin İngiliz lirası a· 
lacağım yerde sağlam 5 bill 
lira almağı tercih ederim. 

Son hafta zarfındaki hadi-' 
yeni İngiliz hükfimetinin be' 
uğurdaki gayretinin heba old11' 
ğunu göstermiştir. Yaz ortll' 
sından beri, İngiltereden altıl' 
çıkıyor. Ecnebiler vaziyeti te
kin görmediklerinden şimdife 
kadar İngilterede bulundurdulı 
lan paralarını geri çektikleri 
gibi, İngilizler de kendi nefı•· 
!erine olan itimatlarını kaybet· 

mitler ve paralarını bat1'11 
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Cinayet 
Geçen günkü mlshalanmıa

dan birinde, sabah akşam sefer 
terindeki izdiham dolayısile I 
Kadıköy ve Haydarpaşa vapur 
larmm ayrı ayrı tahriki zım- 1 

Yarından itibaren büyük kıt' ada 

ve yeni bir şekilde cıkıyo~ .. 
Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c 

1 , aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 
6 

" 112 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir~ 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 18 , 

a~gari 12 derece idi. Bu
gün ruzgAr mütahavvil 
hava bulutlu. 

fF.:LS~ 
Fırınları teftiş 
Şu satırları yazarken müziç 

jıir karın ağr111 kuyruğuna ba
ha) y!t ıolcan gibi b~i kıvr~
ine tealin Artık bu vazıyette hır 
nü itiraf et. tuhaf yazı çıkabilir 
. b' k d -;jfnün. Yalnız bu ka· 
ım ır a ı "k _ 1_ • 1 k 
k . t d'I 0 " arn .... 11 • ., şe 

ıı c ı eı·. nur . 
d ., 0 kctmış olan (karın vur um eme . . , 

agrıııı '-•uu ........ a ınsaoı ız aç e-
denlere kartı en iyi bir tersle
me tabiri olduğunu ~ğretti ... 

Gelelim sadede: 
Bilmem sizin haberiniz var 

mı? Benim yoktu, yeni öğren
dim.. Fırınlar teftiş edilecek
miş.. Bana vız gelir.. F ırmda 
mercimeğimiz yok ki; yakala
nır diye korkalım ... Hamur da 
değilim .. Hem adam akıllı piı
kinim. Okkamız da eksik değil 
ki; cezadide olalım .• Kalıyor fi 
at meselesi .. Daima narhtan a
ıağı satılmakta olduğumuz için 
Jundan pervamız yok! ... 

Yalnız, şu fırın teftitini bir 
ız daha ileriye atıp kıt günle
rinde yapmak daha iyi değil 

'? Ş" 1 k' mı... oy e sıcacı ... 

Nereden çıkhnız? 
Kısacık bo:,rlu bir zat bir ye>

·e iş aramak için müracaat edi 
~or. 

ı Müracaat ettiği yerden §U 

ı ıuali.soruyorlar?. 
- Ne it yaparsınız? 
- Mühendisim .. 
- Hangi mektepten mezun 

ıunuz?. 

- Yüksek Mühendis mekte
>inden .... 

Bu zatın boyu 1,58 olduğu 
re suali soran da (Mühendis 
\llektebi alisi) nin yeni ismini 
ıilmediği için yüksekliği mü
ıendis Beyin kendine izafe et
iğini zannetmit olmalı ki; şu 
:evabı veriyor: 

- Bu boyla mı? .. 

! Fazlı Beyin beyanatı 
Gazetelerde b!r haber intişar 

tti. Fazlı Beyin sıkleti 99 kilo 
ra düştüğü için 100 kiloluklar 
:emiyetinden çıkarılmış .. 

Tahkik ettik.. Böyle bir şey 

Saat dokuzu vurdu 
Otel derin bir sükün içinde uyu 

yor. Avlu lof, merdivenlerde kimıe 

ler yok. 
Oıt katta uzun bir koridor ve bu 

koridora açılan üıtleri numaralı bir 

çok kapılar var. 
7 numarada Abojörlü küçük bir 

lamba, odaya belirsiz bir •tık dağı 
tıyor. Müphem bayaletrele benzi. 
yen eıya içinde bir karyola ve kar
yolada bir kadın yatıyor. 

Birden merdivenlerden bir ayak 
ıeti duyuldu. Birisi üst kata çıktı, 
koridora daldı ve 8 numaralı odanın 
kapısına vurdu. Kadının yattığı oda 
nın yanındaki odanın kapısına vur
du: 

Kapı açıldı ve meçhul adam içe
riye girdi. 

Genç kadın yatakta bala müıte
rih, uyuyor. 

Şimdi odalan ayrran incecik tah
ta dJYarların arka11ndan bir takım 
ıealer geliyordu. iki ki,i konuıu

yorlar. Bu muhavere gittikçe can

landL 
Uyuyan genç kadın birden bire 

uyandı ve doğruldu. 
Yükıek sesle konutulan birkaç 

kelime onu uyandırmağa ki.fi gel. 
mitti. 

Henüz uykusu dağtlmıyan göz
lerini uğutturduğu zaman, itittiği 

yeni birkaç cümle, kadını hayret
ten puta çevirdi. Öylece donup kal 
mıttı ve dinliyordu. 

Öteki odadaki muhavere devam 
ediyor: 

- Artık onu ortadan kaldırmak 
lbrm gelİyoirlu .. 

Böyle botbehot biriıi hı:.ldı:ında 

idam hükmü veren bu İnaanlardan 

öteki sordu: 
- Bıçakla mı öldürecekıin 

- Hayır! Bir kaza olmut gibi 
göatereceğiın. Çünkü poliıe İp ucu 
vermemek icap ediyor. 

Daha aonraki ıözler, pek hafif -
ten ıöyJ..,..,diği için genç kadın bunu 

ititemedi. Kadının hayreti batyete 
inkılap etti. Battaniyeyi fırlattı ve 
yataktan fırladı. 

Oteki odada muhavere devam e
diyordu: 

- Evrakı ne yapacaksın? 
- Şöyle düıündüm. Oradan gü 

ya teaadüfen sahte bir doktor geçe-

yok!. F azh Bey bu iti tashih i
çin bize fU sözleri söyledi: 

- Yanlıt efendim! Ben bir 
defa 99 kilo değilim.. Vakıa 
fU günlerde bir az perhiz etti
ğim için belki okkadan düşmü
tümdür. Lakin 11rası gelince 
ben ağır basmasını bilirim .. 

Akvam cemiyeti 
Şa,ıyorum .• Gazeteler bir Ja 

pon • Çin harbi ihtimalinden 
bahsederlerken Cemiyeti Ak
vamın bu işe neden karıtmadı
ğını yazıyorlar. Yahu siz ger
çekten Cemiyeti Akvamın har
be mani olacağına inanmışmıy 
dınız !. Şaşarım aklınıza.. Eğer 
öyle bir kudrette olduğunu his 
setseydi ... Senenin 13 aya tak
simi, umumhanelerin beynelmi 
lel tetkikatı gibi gülünç şeyle
re bakar mıydı? .• 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 32 

BAŞI DÖNÜK.LER 
lbrahim Necmi 

- Bravo! Bravo! İşte yeni 
1 :emiyetin müjdecileri.. Yeni 

:emiyet kadını, bugünkü gibi 
ı ,.keğin omuzları üzerinde bir 
' rük olmıyacak. Evde çe.lııa

:ak, kazanacak, aileye hakiki 
! •ir ortak olacak .. Bravo? 

Süheyla Hanım, bir kahka
ıa kopardt: 

- Nedir allah aşkına bu cid 
lt ciddi mübahaseler? Kendi
ni darülfünunda zannediyor
lum. Bırakın artık bu fikri de 
ıiraz dans edelim, canım. 

• Muhteşem Nihat Hanane-
'endinin bir itareti üzerine hiz 
netçiler çay talamlarını, mıı.
ıayı kaldırdılar gramofon dön 
tıeğe ·başladı. Reşit Bey Muh 
e§em Nihat Hanımefendi ile, 
~ukbil Nedim Bey Semiha 
"lazmi Hanımla, Şeyda Kamil 

kalktılar. Ahmet Nebil tered
diitle Nemika Sırrı Hanımın 
yanma yaklattı: 

- Dans eder misiniz, Ha
nımefendi. 

- He.y hay, Beyefendi. 
Dans ederken Ahmet Nebil 

duyduğu takdiri se.klıyamadı: 
- Ne güzel, ne yeni fikir· 

!eriniz var, Nemika Ha.nım. 
Demin söylediğiniz sözleri çoık 
takdirle dinledim. 

- Ketke söylemeseydim, 
Nebil Bey. Korkarım ki fikir
lerim bu salona ve bu salonda 
yatamaya alıımıt olanlara çok 
yabancı, batta çok delitmen 
gelmiıtir. 

- Zannetmem. Görüyor
sunuz ya, hepsi sizi nasıl din
lediler! 

- Dinlediler. Evet. Fakat 

- Fr•nsır:ca.dan -

Üç güzel tefrikasını takip edınJZ. ·cek. Muayene etmek babanesile ce- nında karilerimizden ataığımız 
bindeki evrakı alacak ve kimte o- · müteaddit mektuplar üzerıne 
nun Charleı Borris olduğunu anlamı Seyrisefain idaresinin nazarı 

1 
yacak. dikkatini celbetmit idik. Hal- ::::::::::::::;:;~~~::-•••••ı Genç kadın titredi. Çünkü idama kın esbabı istirahatini daima 1 _,,. 'atkarı 
mahkum edilen adamın iımini de temine gayret eden Seyrisefain Sinemamn muktcıuır san R O F T 
öğrerunitti. Demir bir el kalbini bur umum müdürlüğü keyfiyeti la- G E O R G E S B A N C 

kuyor gibiydi. yık olduğu ehemmiyetle naza- I S İ NDuE .. n aMkşamA D A gösterilen 
Oıtünde gecelik, çıplak ayakla- rı itibarile alarak sabah ve ak- A S R M A K İ N A S 1 

rile, ae11iz, divara doğru yürüdü ve şam seferlerinden şimdilik İki· Ö L Ü M . t kazanmıştır. 
daha iyi ititebilmek için kulağım sini ayırmıştır. İdarenin bu ha- filminde büyiik muvaffak~ye bu filmi mutlaka 
dayadı. Fakat artık öteki odada pek reketi Kadıköylü karilerimiz- Hissi ve feci ve gayet kuvvetlı olan 
yava-t konuıuyorlardı. Genç kadın, den bir çoğunu minnettar bı- herkes görmelidir. . VARYETE num~İİİıeiiırllo•l•a•rı•.•• 
söylenen sözler arasında ancak tek rakmıştır. Aldığımız teşekkür f/fiveten: Mühim ve zengın •• 
tük birkaç kelime anlıyabiliyordu. mektuplarından birinde ikinci 

Hiç tüphe yokl Bir cinayet tu- bir ricada daha bulunuluyor ki 
zatı kuruluyor. Taammüden cina- muhik olan bu talebeni de is'af 
yet! Hem de kim kuruyor? oda edileceğine kat'iyetle eminiz. 
komtuıu möıyö Duboiı ! E vetl her Kari imiz diyor ki: 
ıabah, teıadüf ettikçe mütebe11ima- "Seyrisefain idaresi iki gün
ne kendisini ıelamlıyan, hali tavn dür sabahları Kadıköyünden 
ile çok sempatik ve nazik bir iııaan 8,05 ve akşamlan köprüden 
hissi bırakan bu genç adamın, böy- 6,40 hareket eden vapurları 
le gözü kanlı bir haydut, bir katil Haydarpaşaya uğratmıyor. Bu 
olabileceğine kim ihtimal verebi- suretle bir derecey kadar kala
lir balıktan kurtulduk. Ancak 6,40 

itilen bir sandalye sesi! Bir iki tan sonraki 7, 10, batta 7,55 
adıml Komtu odanın kapm yava,ça postaları da muhtacı ıslahtır. 
açıldL Genç, kadın, timdi bütün Bu vapurlardaki izdihamın de-
canını kulağına vermi,, dinliyor- recesi tasvir edileme2· Memur, 
du. tüccar ve esnafın avdet zaman-

- Allaha 11marladık, demek ko- !arı ehemmiyetle nazarı itiba
ra alınarak hem seferler sıklat
tırılmalı hem de vapurlar ay- J 

nu,tuğumuz ribi. 
- Evet, böyle daha iyi! 
- O halde pazarteıiye! 
- Evet, pazartesiye! 

rılmalıd:r. Geçen seneki tarife
de bu postalara ayrı ayn va-
pur tahrik edilirdi.. Sabahtan 

G L O R Y A tinelerde 
Bugün bu akşam v~ yarın yalnız ma U R 
MARKİZ DÖ POMPAD_ . 

· iliyesı başında· 
Harikulade Fransız opereti. Heyetı tems y A 

ANDRE BAUGE ve MARCEL~ D~ .. -· -ili 
.. ___ ilaveten: OSWALD'ın canh bır resmı 

FEVKALADE ŞEN vodvil 

FRAKLI ADAM 
FERNAND GRAVEY 

tarafından 

. . 'lk büyük dramı 
Mevsıının ı 

(GENERAL PLATOFF) 
HÜKÜM GECESİ 

SÜZY VERNON tarafından 

Koridora çıkan ayak sesi, merdi- k b' 
ak•ama kadar çalıtara . 1.tap venlerde kayboldu ve bina tekrar es • R A ' d 

ki su"ku-tuna daldı. Herkes uyu kalını' bir adamın tamdıstı[r~- M E L E K ' te 1 E L H A IY.ı. a 
· hat edeceği bir zaman a, ~ır ~t__!_ den itibaren matineleı:___ Saat 10,45 de tenrilatlı matıne 

yor. çeyrekte varacağı Kadıköyüne ilaveten: Sesli ve sözlü Pararnount halihazir dünya 
Yalnız genç kadın, soğuga, yor- hem ayak üzeri olarıık tamam 

n1 • k k - ·· ı d ha\·adislerile sesli ve sözlü varyeteler. gu uga ve or uya ragmen, oy ece yarım saatte gı'deb;lmesi og'. 
la ••••••••Her ikisi de Par:ımount filmlerdir . ....... .. ayııkta duruyor. Ya komtusu, sır ru mudur? .. Her halde idare bu .. 

rını öğrendİğİ!'İ hiuederae. temenniyatımızı da kabul eder J ,,,.••••• •••••••••••m••••••••••'-
Bet dakika sonra komfutıuıı d~ ' se ı;u." memnun olacağız. ikin- MARY GLORY ve JEAN MURAT'm 

yattığını anladı. Ancak ondan son· ci bir ricamız da 10,15 den son mükemmel ve zevkli filmi 
ra yatağına girdi. Fakat uyumak ra saat bire kadar Kadıköyle 
ne mümkün? Kafaıı daima itittiği 

İstanbul muvasalasınm inkıtaa 
--- K ÜÇ 0 K DA K T 1 L O • 

cümlelerle me~bu, sağa dönüyor, na 
file, sola dönüyor nafile ! uğramasına hır çare bulmak. 

Filhakika İstanbulda bir iti o

lup ta geç kal~ bir yolcunun 

gece yarısınd n bir saat sonra

ya kadar beklemesi biç te doğ
ru değildir. Kıtdıköyünden ge
ce 11,5 te bir' vapur olduğuna 
göre Köprüden ayuı zamanda 
bir vapur kaldırılmasını çek ri-

Sizlere SAADET ve AŞKIN sırrrnı öğretecekti-r. ____ _,,. 
Kendisini bir caniden İncecik bir 

dıvarın ayırdığı bir odada uyumak 
Dün a1'şam --im!!! - Bugün OPERA' da 

A R T l S T İ K Denizde cereyan eden en 
mümkün müdür? 

Fakat bu mütbit cinayete nasıl 

mani olmalı? Kalkıp ta kom,uıu· 

SİNEMASINDA büyük dram olan 
İkinci Programı ve WALTER G • F 

JANSSEN'in temsil ettiği aıp ener 
na: y AL N 1 Z ... SEN (Aşk ve Vazife) 

- Ben sırrınızı öğrendim. Siz 
bu cinayeti ika edemezsiniz, mi de
meli? 

( N U R D U ) Tamamen Fransızça sözlü film. 
operetini görenler VİLLİ Mümessili: (Fransızların J AN-

Biraz dütündü. Bu tarzı hareke 
ti çılııınca buldu. Charleı Borriı'i 

öldürmek iıtiyenler, bu cinayete 
mi.ni olmak iıtiyeni de pek i.lii orta 
dan kaldırabilirler. 

ca ederiz.,, WOLF'un bu yeni operet re- NİNGS) i 

vüsünün evvelkinden yeni "iki 
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Charleı Borriı I Charles Borriı ! 
Bu isim mütemadiyen zihninde can 
lanıyor. Ortadan kaldırılmak iıte-

nen bu adam kimdir ? Bu adamın 
ölümünde ne fayda var? 

Sabah saat iki oldu. Genç kadm 
artık uyuyamıyacağını anlayınca, ya 
taktan kalktı. Um bayi yakb. Ve 
bu ıtıktan kuvvet all\rak, tekrar ya 
tağa girdi ve yorgunluk galip gelin
ce uyudu. 

Ertesi sabah 'Jekizde odasından 

çıktı. Hattı hareketini tayin etmit -
ti. Evveli. kapıcıya, aonra poliıe ha 
her verecekti. 

Kapıcı, genç kadını perişan bir 
halde görünce şaşırdı! 

- Ne o kızım, hasta mıırn? Sap 

ıarı olmutsun. Y okıa ııece rahat e· 
demedin mi? 

_ Hayır, o değil! 

Genç kadın cevap verecekti. Tam 

0 sırada po•tacı geldi ve möıyö Du 

kalp birleşin« " operetinden da 
ha yüksek olduğunu takdir ~-
mişlerJir. 

ilaveten: M1CKEY MOUSE 
c FAS'ta• 

Bugün saat 10,30' da matine 

gazete ve 

1 

___ u_m_u_m_ı_d_ü_h_u1_;_y_c_2_s_k_u_r_uş_. __ 

Dün akşam 

boiı namına bir pak >t 
mektup bıraktı: 

_ Madam, dram ve piyes mu
harrirlerinden mösyö Dubois bura· 

da mr oturuyor? ! 
Kapıcı, genç kadına döndü: 

- Sizin oda komşunuz için gelen 
mektuplar! dedi. 

Postacı gidincz de ilave etti: 

_ Ço!< terbiyeli ve naz=k bjr ço· 

cuk sizin od!\ lıorr.~unuz.. ·~ .. ak·nda 

"Charles Borri~·in katih,, isminde 
bir piyesi oynanayacak. Bana bir 

bilet vadetti. 

ıYl f\. J 1 K Sinemasının 
YENİDEN KÜŞADI 
Ç-Ok parlak olmuştur. Büyük 

sanatkar ALBERT PREJEAN 
ve ~elıhar yıldız FLORELLE 
tarafından temsil ve G. W. 
PABS tarafm<lan tertip edilen 

DiLENCİLER 
OPERASI 

tarname;ı. Fransızça sözlü ve 

şarkılı süperfilminc'c büyük 
muvaffakiyet kazanmışlardır. 

yorum, Retit Bey tabii müs- dünüz ya! - Evet, Hanımefendi. Em 
tesna sizde, görüyorum ki, pek - Evet. F:ı.kat Semiha Naz reder misiniz ? 
böyle salonların alıtkınlarm- mi Hanım ? - Haydi bakalım. 
dan değilıiniz. Fakat öteki- - İçlerinde en münakaşa Düzlerken Muhteşem Ni-
ler... edilebiliri o. Fakat onun da hat Hanımefendi Ahmet Nebi 

- Şeyda Kamil Beyin an- esaslı bir fikri yok galiba.. le bııktı : 
lamadığına füphe yok. Lakin - Demek kimseyi beğen- - Sizinle hiç oynamıyacak 
Mukbil Nedim Bey, gördünüz rnediniz burada, Nemi!<a Ha- tım, ama .. 
ya, çok takdir etti sizi... mm ? - Neden, Hanımefendi? 

- Bana öyle geliyor ki 0 • Plak bitmişti. Çiftler ayrı- - Sus, sus, 'hala öyle "ne-
nunkisi de anlıyarak değil; lırken Nemika Hanım içini çek den?,, diye sorma. Daha şim-
şöyle bir üzenme . ti: di burada Nemika Hanım mı-

- Neden öyle zannettiniz? - Bilmem herkesi kolayca dır, nedir, o kap kara, kup ku 
- Bilmem. Bana öyle gel- beğenmek daha mı iyi olur- ru mektep kızile gözüm önün-

di. Bu Beyefendiyi ilk defa du ? de sevişmeğe kalktın • 
görüyorum. Fakat aldanıyor- • - Ben mi? 
sam fikrimize yüreğile, kafasi- ikinci dansa batlamrken - Yok, ben! Anlaşılan se-
le değil, yalnız kendi bayatın- Reıit Bey müsaade istedi. Ne- nin zevkin hep kara suratlı
dan hoınutsuzluğile ortak ol- mika Sırrı Hanım, herkesin eli !ar.. Cuma günü Neriman 
du • ni kaytsızca sıktı. Ahmet Ne- Cemşit Hanım, bugün Nemi

- .S,elki •• Fakat Hanımlar bil, genç kızın kendi elini sı- ka Sırrı Hanım .. 
sözlerinize çok kıymet verdi- karken, bir fikir arkadaşı gi- - Ne münasebet, Hanım· 
ler • bi, daha canlı ve hararetli dav efendi! 

- Muhteşem Nihat Hanım randığını farketti. - Nasıl ne münasebet? Be 
efendinin fikirlerini anlıyama- Bu defa Muhteşem Nihat ni anlamaz mı zannediyorsun? 
dım. Mübahaseye giritmiye- Hanım, gramofona bir Vals - Ayaklarınızı öpeyim, iti 
cek kadar kendisini yüksek plağı koymuttu: tecekler. 
tutuyor galiba. O yeni gelen - Hatırladınız mı bu Val- Muhteşem Nihat Hanıme-

İliivete<ı: Sesli ,sözlü ve şarkılı 

VARYETELER. 

Bugün saat 10,30 da matine 
Umumi dühuliye 25 kuruş 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve d~kiş dersanesi Maa

rif vekiiletinden musaddak 

müdiresi Mm. PAPAZYAN 

Haftanın dört günlerinde, günde 
üç saat tedrisatla üç ay zarfında 

.. 1 ·· • t' Ve Maarif mukernme c.·.1 ogre ır. 

müdüriyetinden musaddak diploma 
lıır verir. Dersler Teşrinievvelde 
başlıyacaktır. Fcriköy Tepeüstü 

1 Papazyan apartımanı No. 116. 

Bu akıam yemeğe buradasın • . . 
Üçüncü plak konulduğu 

zaman, Süheyla Hanım: 
1 

di 
- Changez les dam-;s. • el 
b _ d hep ayni çıftlerl 

ye agır ı - H di 
oynamanın biç tadı yok a • 
Ahmet Nebil Bey, fU fokıtrol 
tu sizinle oynuyalım. 

Muhteşem Nihat Han~e
fendi biraz öfkeyle Sühey_I~ya 

' Sonr önünde egılen 
baktı. a, d 
Mukbil Nedim Beyle 0 " o-

yuna karıtt• · h Ne 
Süheyla Hanım A .met 

bilin kolunu çimdikledı .' 
H . bu akf&ID bıze ge· 

- anı 'dec k 
lecektin de sinemaya gı e • 

tik ? .. 
- Muhtetem Nıhat Ha-

nımefendiye ziyafetinden son
bir ziyaret borçluydum. 

ra y k oldu sinemamıza .• _ azı ? 
_ Neden, canım : 
Ahmet Nebil gözıle ~u~: 

bil Nedim Beye iıaret ettı. Su 
heyli Hanım giildü: el 

- Adam sen de! Sen g . 

Hanım bir ıey anlamadı. Mü- si Nebil Bey? Hani sizinle ilk fendi yutkundu • 
LL.-"""~J:lJ"-L~ ... ~~-~-~-~ı-~~~-~~~.~--~-~.-..~~---~-~-~-~-~--L.~~~~~~~--~~~~~- 1 - ---· 

ıeydin ben onu ne yayar, ye.· 
r . savardım • 

• reçetesini verecektir. ( .. 
Şehzadebaşı Hiial Tiyatrosu 

Süreyya Opereti 

Yunus Bey 
Duymasın 

Operet 3 perde Kapuçelli 

idaresinde 

üskiidar Hale Sinemasındö 

Titina Kıralıça 

Mümessilleri: Lilyan Harvey 

Villi Friç. 

ZA yt _ 929 ııenesinde 35 inci ilk 

mektepten aldığım şehadetnameyi 

zayi ettim. Hükmü yoktur. Rücban 

lstanbul Dördüncü lcra Memur. 

luğundan: 

Veli Ef.nin Azime H.danİstikraz e,, 

!emiş olduğu Mebaliğe Mukabil ve. 
faen mefru'ğ bulunan macuncudıı 

Yusuf mahallesinin Vımi tek. uzun 
kC11i sokağında atik; cedit 47 Nu 

1 bı·r bab hane otuz gün müd. mara ı 

det!<: ihalei evve.liye müzayedesin< 

vazolunmuştur. Hududu: Meryeır 
Hanım arsası ve Ali Rauf efendinir-

e.I · ve tarik ile mahdudtur.H, han erı 

d··rt ayak merdivenle giril neye o 
dikte zemini malta döşeli bir taşlı! 

bir hala bir oda ve merdiven alt 

üzerinde bir Küp zemini malta taş

lık bir roatbah üst katta Küçük biı 
sofa üzerinde iki oda bir Mli biı 
gusulhane ve bunun, üstündeki _kat 
ta çatı arası olup bir sofa halınd< 
ve iki dolabı havidir. Önünde zemi 

ni çinko bir taraça vardır. Deru 

1 nunda medyun sakindir, mesaha tal 
minen 144 metro murabaaı terbiin. 

de olup kıymeti muhammenesi te· 

mamı 1000 liradır talip olanlar kıy 

meti muhammenenin % de 10 n< 
nisbetinde pey akçesini alaral 

926/4955 Dosya numara6ı ile eaa 

14 ten 17 ye kadar 26-10-931 tari

J hinde İstanbul Dördüncü fora Me-
murluğuna müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

HACI FiDAN [] 

I
MerJumun halefi: BeşiktdlŞ't 

FENNi SÖNNETÇ 
.._. M. EMiN 

• 
• • • • 

Mukbil Nedim Bey, bir 
dans faıılasmdan istifade ede. 
rek kansının k-Oltmdan tut. 
tu : 

- Süheyl!, bir parça dt 
Fuat Sami Beylere ıığramaınız 
ıaııın . 

- Ha! Sahi! Hadi gide. 
!im. 

Muhtetem Nihat Hanım&. 
fendi misafirlerini alıkoyma{{ 
iıter gibi davrandı: 

- Aceleniz ne, canım? Siz 
herkesten sonra geldiniz • 

Mukbil Nedim, ısrar ettiı 
- Müsaade buyurunuz, H. 

nımefendi. Hatınnızı sormak 
istedik. Semiha Hanımefend; 
de dün aktam biraz rah&tsızdı 
!ar. Bir kere onların da hatır. 
!arını soralım. 

• • • 
Semiha Nazmi Hanım da, 

bir iki dakika sonra Yerinden 
kalktı. 

(Devamı var) 
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MiLLiYET 

Ucuz otomobil 
Ekonomi 

Selinik sergisinde 
Türk mamulah 

Belediyede 

Mülkiye 
Müfettişi soruyor 

CUMA E.YLOL 1931 

meselesi 
Fırkada 

Ocak 
Kongreleri 

Mahkemelerde 

T efevvühatının 
Cezasını buldu 

·iıwıılhıq ah.ı 

... -

büyüyor. 
Vi16yette 

Vergi 
·Tahkikah 

lnhisarlarda 

Sigara 
Fabrikaları 

• . 

I ~ 1e•tı•e1 

Belediye ucuz otomobil 
leri niçin menetti? 
Mülkiye heyeti teftiıiye reiıi 

Hacı Hüsnü B. belediyeye bir tezke 
re yazarak 10 kurutluk otobüslerin 
niçin menedildiğini, halbuki ticare
tin serbes olduğunu, bu hususta mu 
fassal izahat verilmesini bildirm.iştir. 
Bdediye bu hususla cevap hazırla

mağa ba§laımştır. Yapılan tetkikata 
nazaran, dört kişi taııyan ıo kuruş
luk otomobille .. her masraf çıkbktan 
sonra günde 100 kuruı ve altı kiti· 
liklcr de 4 lira kazanmaktadırlar. 

Fırka vilayet idare 
heyeti 

hazırlıklara başlayor •. 

lsmail 1 sene 2 aya 
mahkum oldu 

T ahkikaha tevsii 
lüzumlu görüldü 

Baıka memleketler 
sahşlar ne halde? 

1 Bilhassa sigaralarımız kapışılıyor Reioicümhur HL ııin llfabıııda 

tefeYVilhatta bulunan lamail ismin· 
de bir sabıkalı, dün 2 inci ceza malı 
kemeoinde 1 sene 2 ay hapis cuaaı· 
na mahkôm olmuıtur. 

Eminönü Maliye tahsil tubed 
dahilinde mükerrer tahsil edilen Yer 
&i itine ait evrakın Vali muavini 
Fazlı Bey tarafından tetkilı: edilmek 
te olduğunu yavnıttık. 

Tütün inhisar idaresinin lov 
de açtıtı fabrika faaliyete baılaı 
tır. Sııriyede açılan fftbrika da >" 
da faaliyete başlıyacaktır. 1 ovlç 
ki fabrika iki nevi üzerine ıiı 
çıkarmaktadır. Bunlardan Selin 
Serkl clö Boofor Beyaz kutular i 
de birinci nev'i olarak, Monopol 
Yenice de kırmızı kutular içind• 
kinci nev'i olarak satılmaktadır. 
ıaralann tütünleri buradan hanı 
olarak ıönderilmektodir. Bunı 

başka Cenubi Amerikada açılaı 

fabrikanın mukavelesi yapılmııı 

Şimali Amerika da açılacak fabr 
için de T etrinievvel 22 de gele< 
tirket mümeooili ile konuıulacakt 

1 Sel&ııik'ten Ticaret odaıma ıe- l yaptığı teklife Amerika hükumeti 
Jen mal6mata nazaran, Seliınik •er· tarafından cevap verilmittir. 
ııioinde teıhir edilen Türk mamulat Amerika hükumeti cevabında 

ve munuatı fevkalide raibete maz
tıar olmuıtur. 

Bilha11a tütün inbi1ar idaresinin 
SelAnik oerıioinde t"fhlr ettiği siıa· 
ralar adeta kapılınııtır. Siıaralan

ıııızm paketi 80 kuruta satıldığı va
ld olmuıtur. Türk oiıaralannın bll
tıaooa ıelcilleri çok beğenilmiıtir. 

'Serıride birsok rakipleri içinde 
Türk kehriba mamulatının fe•kaliı
deliii nazan dikkati celbediyordu. 
Tethir edilmekte olan Türk eıya11 

ı.emen temamen bitıniıtir. 

Palamut pahalılanıyor 
Son ıünlerdeki palamut bolluğun 

dan fikİıyet edilıp dururken ve bun
Jann ne yopılacafı dütünülürken, 
dün havanın biraz bozma11 birdenbi 
re balıiı keomiftir. 

Dlln Balıkhaneye hiç balık gel
ıııemlttlr. Bu vuiyette balık fiatleri 
birdenbire yükoelmiftir. Evvelki 
pn ı5-tO kuruıtan satılan pala. 
ıııut belıfı 20 kurup kadar çıkmı§· 

ur. 

Fransada 
kereste 

şarap ve 
ihracatı 

böyle bir şeye lüzum olmıtdığonı, 

fakat elde mevcut ıtokun, elden çı
karılması için müzakereye amade 
olduğunu bildirmittir. 

Cihan bu~day 
istihsalatı 

1931 senesi dünya buğday istih

sali.tının kat'i neticeleri alınmııtır. 

Bun-1 na.raran 1931 senesi cihan 

buğday istihıalatı 814 milyon -ken 

laldir. Halbuki 1930 da 853 ınilyen 
kental idi. 

Diğer taı·aftan dünya buğday 

stoku mütemadiyen artmaktad:r. 

1928 senesinde 100 milyon kental 

olan duğday stoku, 930 da 140 mil

yona ve Ağuotoo 931 de 166 milyo
na baliğ olmuştur. 

Pamuk 

Şofö ·/er Dahiliye vekale-
tine müracaat ettiler 

Mahdut rruntakalar ara•ında 40 
kuruş mukabilinde dört kİ§i taşımak 
istiyen otomobil &ahip]eri bir iıtida 
ile Dahiliye Vekaletine müracaat et
mişlerdir. istidada son şekildeki 

Belediye mü;.1Ma1eıinin men'i ve ça 
hşmalarına müsaade edilmesi i;;ten· 
rn<ktcdir. Vekilet bu istidaya nw· 
vafık cevap verdiği tahdirde, otomo 

bil sahipleri kendi ı>ralarmda bir 
lıeyet intihap edecekler ve mıntaka
larını tayin eder,k çalışmağa başlı
yaoaklardır. Bu şekilde işleyecek 

otomobillere halkın kolayca taruma
sı için hususi itaretler konulacak· 
tır. 

Tamir edilen köprü 
dubaları 

Balat atelycsi tesis edildikten 

Cümhuriyet Halk fırkaoının ni. 
zamnameıinde "mmtakalann kon .. 

ırreleri Ocaklardan batlayarak viJi. 
yetlere kadar eylul ile tubat ayı a• 
raaında yapılır" diye bir kayıt var• 
dır. 

Vilayet kongreleri iki senede bir 
toplanacağına nazaran, lotanbul vi
layet kongresi bu sene toplanmıya
cak, ırelecek sene yapılacaktır. 

E vvelici eün toplanan vilayet j. 

dare heyeti hazırlıklannı ve saireyi 
tesbit ederek, tetrinisaninin birin
den itibaren Ocak kongrelerine bat 
lamağa ve azami kinunuevvelin on 
be:;ine kadar kaza konırelerini bitir 
meğe karar venniı tir. 

Vilayet konııresi bu sene toplan 
mıyacağından, vilayet idare heyeti 
bir senelik muhtelif mevzulara ait" 
mesai! hakkında bir huliioa hazırla

mıttır. Bu hulasa fırka teşkilatı 

mensuplarına kendi konıırel.,.-inde 

okunarak tenvir edilecektir. 
Fırka teşkilatı muhtar intihapla

rile de yakından alakadar olacaktır. 
Usulen yeni heyeti ihtiyariyeler 

kanunusaninin birinde ite baılama
ğa mecbur olduklanndan muhtar 
intihabının da kanunuevvel içinde 
ynpılması tabiidir. 

Ferit Beyin tetkikatı 
Bir müddetten beri tehrimizde 

bulunan Adliye müoteıan Ferit B., 
tetkikatla meşgul olmaktadır. Ferit 
Bey, dün de bazı muamelatı tetkik 
etmiıtir. 

Kalan dava 
Şair Halit Fahri Beyin Darülbe

dayi mecmua11 sahipleri aleyhine 
açbğı davaya diin de 2 inci cezada 
devam edilmiı ve evrakın tetkiki i
çin muhakeme 1 teşrinievvele bıra

kılmııtır. 

Davadan vazgeçti 
Foto M. Wayenberı tarafından 

P'st ırazeteıi aleyhine açılan davaya 
dün Ağırcezada batlanacaktı. M. 
Wayenbergin, tahoi davaoından Yaz 

geçtiğini bildirdiği anlatıldığından 

feragatini mahk-ede bizzat ııöyle
mesi için muhakeme başka bir ıü· 
ne tehir edildi. 

Şeytan davası 

Fazlı Bey tahkikatın bazı noı.t. 
!arının tevoiine lüzum &Öotet"diği i
çin bu noktalar üzerinde tahkikata 
devam edilmektedir. 

Muhiddin Bey 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 

Bey dün Yalova' dan şehrimize ı•l

miş tir. 

İdare hey' eti 
Vilayet idare heyeti dün toplan

mıt ve memurlara ait bazı evrakı 

tetkik etmiştir. 

Gazi Hz. ine 
Arzı tazimat 

Beynelmilel parliimentolar k°"" 
ırreoine ittirak etmek üzere tebri· 
mizden geçmekte olan ve bir kat 
ıünden beri lotanbulda bulunan 
Fransız heyetinden Fransa ayanı ı.. 

kinci reisi M. Rabier ile sabık nuz· 
zardan ve iıyanazasından M. Rey· 
valdy ve yine sabık nuzzardan Ye 
meb'uoandan M. Palmade dün Fnn 
oa sefiri Conte de Chambrun ile bir 
likte Dolmabahçe sarayına ıitmit· 

!er ve defteri mah•" •:;. İmza et• 

Şimdi de Mısır, Belçika, F • 
menk lsveç ile muhabere yapılmı 
tadır. Reji bulunan veya yaprak 
tiin, oiırara gümrükleri araoında 1 
yük fark olmayan memleketler 
fabrika açılmayacak, buralarda 
tanbuldan gönderilen sigaralar •:ı.; 

lacaktır. Son defa yapılan mı;Jcavı 
de bunların gayet ucuz satılma11 
zarı dikkate almmııtır. Yeni fiatlı 

eski fiatlere nazaran <!ortte bir d 
recesinde noksan<' ır. Tütünler 
böyle ucuz fiatla ı tılmıuı rağlM 

arttıracaktır. 

Bono tevziatı 
Gayri mübadillere bono tevzıa 

Gelen maliimata nazaran, F ranoa 
j&1"8P ve lı:ereote ihracatını tahdide 
~rar venniıtir. 

MERSiN, (l\<lilliyct) - 1931 pa 
muk mah•ı..lü çıkımı ve on günden 
beri batmanı 160 kuruı civnrında 

borsada muamele görmektedir. Her 

seneye nisbetle hu sene bir az geç 

çıkmıı ioe de kalitesi gayet iyi oldu

ğundan büyük bir rağbet görmeğe 

batlamıflır. Fiatlcr Liverpool ve 
Nevyoı-k fiyatlerine göre yükıoktir. 

sonra Galata köprüsünün dubaları

nın dörtte üç k ·smı tamir edilmİ§· 

tir. 

Maarifte 

Hukuku amme müder
mukavele!-ıİ . 

Şeytan iomi altında neırettiil 
kitap müotehçen mahiyette görülen 
Muharrem Zeki Beyle kitabı tab'ı 
ve neıredenler aleyhine açılmış olan 
davanın dün de rüyetine df'":l.'T:. ııı?· 

dildi ve mımnml.u'Uan KAmil B. ıel 
med"ıtinden kendisine tebligat ifa11 
için muhakeme kaldı. 

mek »!r«.İİe Reiıicümhur Gazi M. cumartesi ıünii tekrar baılıyacak 
.Kemal Hazretlerine bilvuıta anı tır. imza muamelesi ikmal edilmit 

~ısınn pamuk kakkın
daki teklifi 

Mı11r hükUnıetinin panwk buh
ıanı kartıoında pamuk ziraatinin 
~didi için Amerika hükumetine 
~ ...................................... , ..... 
Kambiyo Borsası 
sterllD 0000, Kuron ' ' 
>olar0,47 ,50,00 Şiline ' ' ------
raDlı: 12,06,00 Pezeta 11,30,60 

lret 9,Sl,20 R. mark 
' ' 

rıtDlı:B. 3,40,67 Zloti ' ' ------
ırabml , Penıll ' ' 
rank 1. 2,44,37 Ley 

' ' 
~va ' ' Dinar ' ' 
ico=r=in-=ı,~ı~ Çervoneç 

Drsa 
rıcı { 

Altın 920,50 
Mecidiye 52,:IO 
BHlı:not 266, 

Esham ve Tahviliitm nevı , 

ikrazı dabllt 
yunu muvalıblde 
amlyell Demlryollan 

92,25 
.51,50 

3,50 

Mersin zahire ihracatı 
MERSiN, (Milliyet) - Menin

de zahire ihracatı son l!afta zarf).nda 
tezayüt etmit, ıevkedilmek üze* 

her gün d'lhilden gelen mıı.llar ihra
cat iıkeleıinjn istiap edemeyeceği 

derecede çoktur. iskele civarırdaki 

ookaJ. ' vapurlara nakliyat için 11-

ra bekleyen zihire çuvallarından ge
çilmiyecek haldedir. 

Merıin ihracatının tezayüt ve e

hemmiyetini nazarı dikkate alan fa. 

Vecihi B. Sıvasta 
SiVAS, :>3 - Tayyareci Vecihi 

n. buraya gelmi1 v~ bir toplnntıJa 

nutuk söylcmi~tir. Halk fır~2sı:ıUa 

bir "iyaf~t vcnlmi,tir. Vecihi B. ya
nn hareket edecektir. ------Bir adamı evinde 

bcğdular 
Gcrmenci?~ nahiyesine tabi Bü. 

yük kürtler namındaki köyde feci 
bir cinayet o!muştur. Hüviyeli meç
hul dört haydut aralarında verd:k
Jeri karar üzerine Büyük kürtlcr kö .. 

al bel!diyesi derhal ihracat i~k.:!le!İ )!Ünde Dana:::ı veya Koyuncu nam.ile 

yanında iki büyük antrepo in~aıana ınaruf Mehmet Ağan.ın evini basmış 

ba 1 t ıh t t "k" · · 1 ve yatajiında uyumakta olan Mcb-t amıı ır. raca ın eıvı ı ıçkn 
• l:?l'!t Ağayı yatak çar~afile feci bir 

beledıyenin pek isabetli bir kararile bo• , d 

ihracat emtiaoıı için i~kele resminde 

mühim tenzilat yapılmıştır. 

Yeni arpa mahsulü 
AFYON KARAHISAR, (Milli

yet) - Bu senenin arpa ve buğday 
mahsulü lstanboıla ve mühimce kıs
mı lzınire ıevkedilmektedir, mahsul 
cins, nefaset ve feyzü bereket itiba-

surette gmuş,ar n·. 

Haydutlar; b'1 cinayeti iıledıkten 
sonra Mehmet Ağenın karııına bü. 
cum etmişlerse de zovııllı kadın yal
varmış, haydutlar tehdit etmiş ve 
sesini rrkarmamasıru ihtar ederek c-

. . . 
rısının 

Hukuk fokülte;i doktora 11nıfı 
hukuku 8.mme müderri•i M. Kro
zart'ın mukavelesi üç aene daha tem 
dit cdilnıittir. 

Hazreti Isa hakkında 
konferans 

ilahiyat fe.kültesi müderris mua
vini Hilmi Omer B. dün (Hazreti 
lsa hakk:nda yapılan tetkikler müna 
kaşaaı) mevzulu bir konferans ver-
miştir. Konferansa cumartesi 
devam edilecektir. _._. __ _ günü 

Bakım yurdu kongresi 
Sultan Aluru:t fakir çocuklarına 

baknn cemiyetj ltongresi 

günü >.ktedileccktir. 

~-~·---

perfembe 

f zınirde üzüm incir ve 
afyon satışı 

IZMIR, 23 A.A. - Bugün kırk 

Maruf bir kadın 
muharrir 

Çekoslovakya'nm tanının•• ka
dın muharrirlerinden madam Anna 
• Maria Tiroova iki gün evvel Sofya 
ya gitmiıtir. 

Madam Tirsova on ırün kadar 
Sofya'da Bulıar kadın muharrirleri
nin misafiri olacak, Plevene ıehrin
de Çekoslovak edebiyabna dair bir 
konferans verecek ıonra ,ehrimize 

gelecektir. 
Madam Tiroova 1930 da Çekos

lovakya Edebiyat mükafatını kazan· 
mrttı. 

Deniz botlanmızın 
tecrübeleri yapıldı 
Yeni alınan deniz botlarından i

kisinin dün tecrübeleri yapılm'!tır. 

tazimat etmişlerdir. 

Emlak iadesi hakkın
daki müracaatlar 

Mübadele komisyonunun emli· 
kin iadesi hakkındaki müracaat müd 
deti bittiği için artık müracaat ka· 
bul edilmediğini yazmqtık. 

Komisyon evvelce vaki olan mü
racaatları tetkik etmektedir. Fakat 
bu müracaatların bir çoğu eoaılı de
ğildir. 

Yunan emlaki olduğu iddia edi • 
len bazı emlakin firari Rumlara alt 
olduğu anlatılmaktadır. Bu gibi em 
liık bittabi iade oluıvnamaktadır. 

Mısır kralının lstanbul 
halkına teşekkürü 

tir. Tevziat liıteoi bugünkü ıazet 
lerle n"fredilecektir. 

Bnnolann borsaya kabulü hakk 
daki tetebbüı henüz müıbet bir 
tice vermemiıtir. 

Afyonda sinema 
AFYON KARAHISAR 23 (Mili 

yet) - Afyonkarahioarda kolordu 
tarafından muhteıem bir kışhk Si
nema yapılmaktadır. 

Fransız meb'usları 
pazara gidiyorlar 
Bükreşte toplanacak olan beyne! 

milel parlamentolar konferansına i•
tirak etmek üzre tehrimize ugrayan 
on alb Franıız meb'usu önümüı:deki 
pazar günü Bükreşe hareket edecek 
tir. 

Gökpınar suyundan elek 
trik istihsal ediliyor 

.. --------""""""""""'- rile ıreçen seneyi telafi etmektedir. 

vin bertarafını aram.,ıar, Mehmet kuruştan elli dokuz kuruşa kadar Dün iki botumuz erkanı bahriyemiz 
Ağanın pazarda sattığı dana ve ko- 148 çuval üzüm ve 14 kuruftan 37 hazır bulunduğu halde Haliçten 
yunların parası olan 1100 lirayı ve kuruşa kadar 7167 çuval incir ve çıkmıtlar ve Boğazda tecrübe edil
evdelıi bazı kıymetli "!Yası alarak 1850 kuruştan 1075 kuruşa kadar 21 miılerdir. Tecrübeler muvaffakı,etli 
kaçmışlardır. sandık afyon satılmıştır. 1 neticeler venniıtir. 

Mııır sefiri evvelki aün vali ve 
belediye reisi Muhiddin Beyi zıya. 

ret ederek, ıeçenlerde lotanbulda 
vefat eden hemıirelerinin cenaze 
merasimı münasebetiJe, lstanbu] 
halk namına gösterilen alaka ve ko
nulan çelenk için, M .. ır kralı Fuat 
Hazretlerinin lıtanbul halkına ve 
belediye reisine oran teıekkürlerini 

bildirmittir. 

DENiZLi, 24 A.A. - Denizli'ye 
on bet kilometre mesafedeki Gök 
pınar ıuyundan elektirik iatiheaJ 
hak.kında proje Nafıa Vekaletince 
tasdik edilmittir. Projede iotibsal o
lunacak elektirik kuvveti 800 bey 
gir kuvvetinde tahmin edilmiıtir . 

-
• İngilteredeo çıkan altının 
• u 200 milyon İngiliz li-

ı tecavür etmittir. Bahri
lerin son isyam üzerine yal 
bir kaç ııün içinde 20 mil
İngiliz lirası İngiltereyi 
etmittir. 
ngilterede 1925 senesinde 
lan bir kanunla, evrakı 
iyenin mukabili olan muay 
bir nisbet dahilindeki altın 
iz bankasında muhafaza e
ekte idi. İngiltere bu altın 
acereti karşısında nisbeti, 
ten yaptığı iki istikraz ile 
faza etmeğe çahttı. A
s ayı zarfında F ranaa ve 
ika'dan iki istikraz yap-

Fakat bu, ancak kısa 
üddet için müesair olabil
n akın karşısında İngil-

1925 kanunu mucibince 
ı naktiyenin mukabili o
tını İngiliz bankasında 
duramıyacağmı anladı
n, evrakı naktiyeye mu. 
altın vermeği altı ay ta. 
iştir. Bunun neticesi ln

irası sukut etmiştir. 
iliz lirasının sukutu her 
milli paranın sukutun. 
ha ehemmiyetlidir. Çün. 
iltere uzun zamanlardan 
ünyanın maliye merke
uştur. İngiltere ile ali-
lmayan memleketler da
iliz lirası üzerine mua
apmakta 'diler. Mesela 

ada_n mal sipariş edtm, 

... . 

bir Türk taciri İngiliz lirasile 1 İşte asıl mesele budur. Ve bu tikraz kapıları kapanmıştır. E- ğil, bu hey'etin kabinesi vazi- vüs'atinde arazi üzerinde ha
it yapıyordu. İngiliz lirası bey- da İngiltere iktısadiyatının ya- ğer başka devletlerin tatbik et- yetinde olan meclisin de aza- rekatı harbiye yapılması istih
nelmilel para mahiyetini almış kın veya uzak istikbalde ala- tiği iktısadi tedbirlerle esasen smdan bulunmaları hidiıenin daf ediliyor. Bu kadar büyük 
tı. İngilizler bunun ehemmiye- cağı şekle tabidir. azalan ihracatı da daha ziya- garabetini arttırmaktadır. E- mikyasta hareklta ansızın vu-
tini takdir ettiklerinden Lon- "° "° q. de azalacak olursa, vaziyeti vet bir Cemiyeti Akvam mec- kua gelen bir hadise neticesi 
dranm bu vaziyetini muhafa- Şunu hatırda tutmak lazım- büsbütün müşkülleşecek. lisi B.zaaı, bir arkadaşı kıtır kı- kendiliğinden hatladığı iddia 
za edebilmesi için harpten son- dır ki, İngitere tarafından a- Velhasıl bu buhran, devlet- tır yiyiyor. edilemez. 
ra maliyelerine çok ehemmiyet lmacak tedbirler diğer devlet- !erin mali ve iktısadi noktai Çin - Japon müsademe!&- Cemiyeti Akvamdaki Çin 
vermişler hatta bu yüzden sa- leri ve bunlar arasında maliye- nazarından ne kadar biribirine rinin hakiki mahiyeti malum aza proteıto etmit ve mesele 
nayi ve ticaretlerini dahi ih- si en sağlam gibi gorunen bağlı olduğunu göstermeğe değildir. Geçen haftamn bat· meclise intikal etmittir. Fakat 
mal etmitlerdi. İngilterenin Fransayı d:ı müteeuir edebi- kd.fi gelmiştir. Bütün devlet- langıcında gazete karileri ajan Japon murahhası, esasen me
ticareti ve sanayii aleyhine İn- lir. Çünkü İngiltere parasının ler bir fasit daire içinde bu- sın garip bir haberi karıısında selenin halli için Çin hükumeti 
giliz lirasına her devletten ev- kıymetini iade etmek için ti- lunuyorlar. İngiltere parasının kaldılar. Bir Japon müfrezesi, Japon hükümetine müracaat 
vel altın gibi bir kıymet ver- caret müvazenesini kendi le- kıymetini muhafaza etmek için Mançurya'nın merkezi olan etmit bulunduğundan müda
mesini bir çok İngilizler ten- 'hine çevirecek tedbirler alma- it' ı;ı!atını azaltmalı, ithalatını Mukden üzerine taarruz etmiş hale edilmemesini talep etmit
kit etmişlerdir. Diğer memle- ğa karar vermiştir. Bu tedbir- azalt?rsa, Fransa ve bilhassa ve 70 kadar Çinli öldünnüt• tir. Çin· Japon muharebe.i Ce-
ketlerde olduğu gibi İngiltere- ler bugün tetkik ediliyor ve Almanya'nın vaziyeti müşkül- Bu, Çinden gelen bir haberdi. miyeti Akvamın şerefini art-
de de bir enflisiyon yapılması- bunlar ı:.rasında memlekete leş:yor. Azaltmazsa kendi va- Aynı gün Japonya'dan gelen tıracak mahiyette değildir. Ce-
m terviç edenler çoktu. Ma- lüks eşyaııın ithalini kat'iyyen ziyeti daha ziyade müşkülle- bir haber de Çinlilerin Japon miyet bir taraftan istikbalin 
lumdur ki, Fransa parasını menetmek ve diğer ithaliitı da şecek. Rusya taşraya ı.cuz mal askerleri üzerine hücum ettik- harplerine mani olacak tedabir 
harpten evvelkine niıbetle beş ağır veya hafif bir gümrük ta- satmasa, kendi ihtiyacı için !erini, onların da mukabelede düşünürken, ansııı:m azasından 
te bir kıymetinde tesbit etmiş- rifeaine tabi tutmak gibi ted- lazımgelen dövizi alamıyor. Ha bulunduklarını bildiriyordu. ikiıinin boğuıtuğunu görüyor 
tir. İtalyan lireti beher İngiliz birler vardır. Yeni İngiltere, rice ucuz mal satması piyasa- Bir kaç gün içinde bu mü- ve bir teY yapamıyor. 
lirasına 25 yerine 90 olarak bu buhrandan sonı '"• bir din ları altüst ediyor. Fransa Rus- tenakıs haberlerden hangisi- Diğer taraftan Rusların son 
tesbit edilmittir. Almanya if- haline giren serbest ticaret yaya ikraz yapmalı. Siyasi se- nin doğru hanııisinin yanlıt ol- günlerde aldıkları vaıı:iyet, pek 
l8s etmi§ ve yeni para çıkarmış prensibini bırakmağa ve hima- bepler dolayısile yapmıyor. duğu anlatıldı. Sebebi her ne tehdidi imizdir. Rusların Man 
tır. İngiltere §İmdiye kadar ye usulünü tatbik etmeğe ha- Buhranın bir taraftan siyasi, olursa olsun, Japon askerleri- çurya ile alakaları malômdur. 
enflisiyona mukavemet etmit- zırlanıyor • bir tara~an da iktısadi iki cep nin taarruza geçtikleri anlatılı- Hatta bu yüzden idi ki Rus -
tir. Öyle anlaşılıyor ki timdi Lüks eşyanın ithali mene- hesi vardır. Ve öyle gorunu- yor. Taarruzun son bir kaç Japon muharebesi vukua gel. 
bu enfliaiyon zaruri bir tekil· dilecek olursa, bundan başlı- yor ki müessir bir çare bul- günde aldığı sür'at te gösteri- mişti. Bu muharebe neticesin
de vuku bulmaktadır. Bu ha- ca Fransa müteessir olacaktır. mak için aynı zamanda her iki yor ki, bu, öyle ansızın vukua de Mançurya'daki Rus nüfuzu 
disenin, Londranrn bir maliye Çünkü bu eşyanın kısmı külli- cepheden halline çalışmak la- gelmit bir hadise değildir. baki kalmakla beraber, Ruslar 
merkezi olmasına büyük teıi- si fngiltereden Franaaya ithal zımdır. Bilakis Japon askerlerinin bu Portarthur limanında geri a-
ri olacağı atikirdır. Şimdiden ediliyor. Her hangi bir himaye 4 4 4 harekat için uzun zaman hazır tılmışlardı. Gerçi komüniıt hü 
bizim borsamızda dahi İngiliz usulü de Almanya'yı müteesair Bu cihan buhranı arasında landıkları anlaşılıyor. Çünkü kumeti Mançurya hakkında 

~ - - - -

ponların yerletmeıine Rusya

run razı olması müşküldür. Ve 

eieT Moskovadan gelen haber
ler doğru iıe Rusya'nın buna 
mani olmak için harbi dahi gö

ze aldığına inanmak lizımchr. 

Bu hadisede Amerikanın al
dığı vaziyet henüz anlaşılamı

yor. Çünkü Akaayı Şarktaki is 
tatoko, meşhur lngiliz • Japon 

ittifak muahedesinin yerini a

lan 1921 V atington itilifile te
keffül edilmektedir. İngiltere, 
Amerika, Japonya ve hatta 

F ranaanın ittirakile yapılan 

bu itilafta hiç bir devlet, 
diğerinin reyi ınzımam et
meksizin Akaayı Şarktaki 

istatokoyu değiştirmemeyi ta

ahhüt ediyordu. Ve bu iti 

lif, Amerikalıların hiç hoşları

na gibnemeie batlayan İngi
liz • Japon ittifakının yerini al

mıştı. İngiltereoin kendi dertle 

rile me§gul olduğu anl'lşılıyor. 

Fakat henüz Amerikadan da 

bir ses çıkınamaaı da dikkate 

ıayandır. Amerika karıtaa da, 

karışmaaa da bu şark meselesi 

büyümek istidadını gösteren 

tehlikeli ihtimallerle dolu bir 

hadise gibi görünüyor. 

lirası yerine Fransız frangı va- edecek. Almanya da tamirat aksayı şaı·kta bir harp gibi ga- şimdi iki kol Japon askerinin Çar'ın takip ettiği siyaseti ta
hidi kıyasi olarak kabul edil- bedelini ve diğer borçlarını rip bir hadiseye de şahit olu- timalden Harbin'e cenuptan kip etmemittir. Yalnız şimen
miştir. Yalnız acaba bu tesir vermek için ya mal satmalı yornz. Ve muharip devletlerin Pekin'e ilerlediği bildiriliyor. diferlerdeki ali.kasını muhafa-

ne derece devamlı olacaktn·7 y!a:lı~u=t=t~a:ı:"•:l:ik:r:a:z:y=a~p~n:1:a:h:.~İ~s~-~}=·a=l=n~ız=C=e:m:iy:e:t:i:A..=k~v~a~m~ı~n~d~e~--~Yıİaİİnİİiıyliıİ.zcejl~li~b;i;n~ki;"l~o;m;e;t~re;;li:k:_~z~a:_:e:tm::it~t~ir'..:._F:_:a=k.'.'.a~t _;b~u!!r::a:!'.y::a~J::;a~-:._-~---.!.A~hıınm~eı1t,..iJ_ı.ı..ı:!o..1'1.u.--.-



Birine sa en 
Sıcaktan 50-60 

Çin - Japon muharebesi 
Borsaya rağbet! 

koyun öldü 
Geçen hafta ııcaldar bu - A
tayı cehenneme çevUm.iıtir. Göl
le 42 dereceyi bulan hararet gü
ıte tabammül edlleeelı: haddi l'OÇ· 

ıtir. 

Bi~ genç, babasını 
dayakla öldürdü 

Odemi§in Y eaikilyünd08 llO ,. ... 
larında Kuh oflu Muatala Aliyi 
kendi oilu Hatan ve aynı köyden 
17 yqmcla Tahir oğlu llırahiıııi döv 
müıler ve adamııı ölümüne ıe&.p ol 
mutlardır. Katil evllltla arkadııtı yıı· 
kalanarak adli7aye verilmiılerdir, 

Vaziyet Ankarada 
ehemmiyetle takip 

ediliyor. 
(Başı 1 lnai sahifede) 

mutuamr elmittir. Yalnız ıılitlıadar 
lar Hijkumetin aldıfl yerinde va 
mühim tedbirler aayeıincle buhran. 
dan en az mütee .. ir bir vaziyete 
girdiğimizi oöylemektedlrl ... 

(Ba~ı b' . . b'fede) 1 hoberlor, zuhur eden ibtilih .. .,...ı Çin 
riimekt d:ı-. ırıncı sa l tn•m.urı.n taral..daa 7apdmıı oJ•n talı-

• ır. · • · ıı ı u· -'·•·"·· Ch · . loıa rıkita •il etra ı ta ı at ••rm-. _...-. 
l ·~~·Cbounı çıvannda ;u Mou:kdende Japon orduıu . tarafından iı-

:• ~n fl etli nıiicadeJeler ea aam-7 ıaJ edilmekte olan Çin lntl••ı:ada 10 •J· 

m~: ord~a~ ~~l ~ IGI tarihli bir ıokm1 ıi•H •etikalor h•· 

1 
Ch S e.l'llUftır. U luamuıtv Bu •eıikalara- nazaran Mouk-

Sonbahar bu şirin su şehrimize 
epeyce kalabalık topladı 

~· ....... --~·=~ 
Sıcaklara en çok tahammill ede
yen hayvan koyunlar olmuıtur. 

ıene eoaıen çok yaih bulunan 
lzmirde komünist 

tahkikab 

anıı• uch. l.ianıı'm Çin kıtaabna d · 1 19 lülde Japonlar• kor· 
muharebe etnıek . . -•-=•-ek enı- eın memur an e7 .• 

• , • ıızın çea.ıuıı ıı haımane hareki.ta batlamak e~ranı 

~ v~! old\lfuna dair oJan ha.. vernıiılerdi.r. Bundan batk• Çin memure 
en~ atdıız olduğunu iıbat et- )arının Japon7aya kartı miitaıııavver harp ' 

,,, 

runlar 9iddetli oıcaldara taham-
1 edememiı bazıları btçakla keıil 
ı ııibi yaiları yanlarak ölmüıler-

E vveli bu ölüm bulqık bir 
ıtahk zannedilmit iıe de, bilahare 
1un hastalık olmadığı anlaşılmıı 

dört beş yüz koyundan ibaret o

sürülerde birkaç gün içinde bö
yağı yarılarak ölen koyunların 

ısı elli altmııı bulmuştur. 

Katil kardeş 
Tirenin Kesreli köyünde kor
ıç bir cinayet olmuıtur. llyaı oğ-
llyas nammda biri bir kadın 

seleainden muğber olarak köyün 
ıveıinde Traş Ali oğlu Haaan ve 
oderi Ahmetle abşmıftır. Ağız 

ıııasını kanlı iki cinayet takip et
•tİr. llyaa hamil oldııju tabanca 
iki kişiyi de öldürmüştür. Cani 
ayetini müteakip firar etmiı ise 
ja~darma müfrezeleri tarafından 
hal yakalanmıt ve adalet.in pen
ine teslim olunmuştur. llyas cür
nü itiraf etmektedir. Yalnız "Sev 
im bir kadını benim elimden al
k istediler. Onun için her ikisini 
vurdum"' Demektedir. 

Bir karpuz için 
Manisaya tabi Kara iııalıda bir 
puz koparmak meselesinden çı-

ı kavııa bir adamın ölümiyle ne
,Jeıımittir. 

Bun.ı... bir mildclet evvel lzmirda 
bazı ıemtlere beyannameler atanlar 
hakkındaki tahlıikab ikmal edilm• 
üzeredir. Uzun zamandan beri aran 
dığı halde bullllll!Jayan ve nihayet 
yakalanan bir tahaın da ifadeai alın 
mıştır. Bu tahıs mühim itiraflarda 
buiunmuıtur .. 

isticvap edilen §ahıs halckmda tev 
kif kararı venlml§ ve kendisi hapia 
baneya gönderilmlıtir. 

--------· ... ··-----
Çapras kelimeler 
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Dün konooroiyom boraada 1,400, 
000 Frank üzerinden muamele yap
mııtır. Borsada Frank üzerinden 
normal bir tekilde ve tabii fiat ola
rak tesbit edilen bir Türk lirasına 
mukabil 12,03 • 12,06 Franktan 
muamele görmüıtilr. 

Gelen malGmata nazaran hari9 
piyasalarda lqiliz lirası ıukuta de
vam etmektedir. Dün ııelen son tel
grafa nazaran Pariı borsasında ln
giliz öile üzeri 100,25 franktan mu
amele ııörmiiftür. lngilirin bu hava 
içinde daha ne kadar dütebileceii 
hakkında kat'i bir tahmin yapılamn
maktadır. 

Dün Dolar ve Liret de aukuta de
vam etmiıtir. Son fiat Dolar 47,75, 
Liret 9,31,30 dur. 

lngiliz liraaı yerine Frank kaim 
olurken, ihracat tacirlerinin vaziye
tinde mühim tahavvül husule gel
mittir. Bilhassa kua veya uzun va· 
deli mukavelelerle lngiliz esa11 üze 
rine taahhüde ııiritınit olan ihracat 
tacirleri lnııiliz'in aukutundaıı. do
layı huıale ııelen farkı teaviye vazi
yetine gİrmitlerdir. Maamafih ihra
cat tacirleri bankalarla bu mesele ü 
zerinde hasuıi anla§malar yaparak 
mutedil bir şekil bulmağa çalıımak· 
tadırlar. Aynı sebeplerle ve vaziye
tin tebellür etmeaine istinaden ihra· 
cat da bir durgunluk geçirmektedir. 
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Yunanlılar balkan 
konferansı için 

bayrak gönderdiler 

mektedar. ı ı . ·ı • b" d-'-· ç· '--•·-Ta t t o •Yl•• e me:otkur t• ır cıu ın oa.n--
K O, 23· A. A. - Bütiiıt Japon in- larındalri mühim miktarda.ki paraları 14 

leah ce ... ubi Man 'd·•·· d i 1 mı11- 1 '-çurı -ı eın ryo u eylUlden itibaren çekmeie baı ıyara.m: 
takaıına doğra l•ri çekilmekt.dir. Muk:- Chanslıa.i ve Tieıı Çin bankalarına te•di 
den 'f'e Cb-.nıch11a ıelııi.rlerind• hali Ja· etmiı oldukları da anllltılmıtbr. 
pon askerleri bul\lıı.ınaJr.ta i•• de bunlar r'"} •• .. 
bu ıehi.rlerin idareıine müdahale etırıe- vçuncu protesto 
mekted.ir. NANKlN, 23. A.A.- Hariciy• nezareti 

TOKIO, 23. A.A..- 3 ili 4 bölükten mü Japon hükümetine üçüncü defa olarak 
rekkap olan Çin Of'dusunun Japon kuv.. tiddetli bir proteıto notalh ıönderıniı
veıtJerine t.arrua ettikten so.:,.• Moukden tir. Çin bükUmeti bu nota•ında Japon aı· 
İn. timalindeki. cerıuhi: Mançuri Japon de· ket'lerinin derhal aeri a.lınıoaıı 'Ye iııal 
mıry~lla.r~nı 18 e:ylQJ gecesi tahrip etmit edilen topraklann Çin'e iadesi hakkmda
olduıu bıldirilmiıtir. Bunlln ü.z:erine Ja· ki eYYelki taleplerini tekrar 'Ye teyit et

pon .ordu.u rnukabil taarruza ıeçmiıtir. mittir. Bu. nota aa Japonların a•keri faa
A7nı 18«1;•, Moulı:deu c.i-.arında bütün hat liyetlerinin artıp l'eniılerneıkte olduiu 
bo:ywula mücadele olmuıtur. 19 sabahı, beyan edilmekte ıi.-iJ ahalinin can ve ma

••~t. 8 da. Japoı:a ordusu ıehrin bütün line Japon a•kerleri tarafmdıuı yapılan 
mohım noktala.rnıt iı1ral etmiıtir. Ayni lan lec:ari:z:lerden dolayı ıik&yet olun· 
süod• Chaas Chıouoa daki Japon Ju. makla ittiham edilmekt~ir. 
taab da Çin ordue-.nuıa teca•Ü.a:iine ma•· 
ru:t kalmıtbr. 

llarbi~'de duracaklar 
PARlS,23 AA p. p .. · · • - elit arıııen ıa-

••t••İnin Şaa.&'ba,. tııuhab.iri hali hasırda 
Mançuri lataabtu... 1 . b 1· . 1 ._ H ... bıe ceı • llU a m.Jf 
•1al'lı arbin.'i p k ,_ . I k e Y•'lında lfla edeı;e ~ 
ler~i ta.lımin •tıne.ktedir. Oradaki Çin'U 
aha}j pek z.iyade heyeq,11 içindedir. Dün 
Japon konsoloshane•Ha Kore banka•rna 

Ye muhtelif Japon oıüeııeıelorine bom· 
balar ahlmııtrr·. Japon konıoloıu Japon 
orduıu ku.ıaada.rundan imdat talep et
mit, kumandan da orduya harekete lt.aur 

bulunmaaı emrini •erı:n .i ıtir. Japonlar, üçü 
zabit olmak iUere 68 makhıJ ve yedi•i 
zabit olmak Üzere 95 mecruh vermit ol
duklarıru bildinnektedirler. 

Japonlar, Mou.kdende 200 adet askeri 

•• ticar ta77are, bir takım Jokomot.ifler 
•• ••sonlar :t.aptetnıitlerdir. Nankin bü
kümeti, ihtili.fı:n iki Japon ve üç Çinliden 

mürekkep bir lc.onıiayon tarafından halle.. 
dilmesi •uretibde Japonya bü.kiim•tİ ta
rafından 'Vaki teklifi, davasını CemiJeti 
akvama tevdi etmiı olduiunu Heri aüre· 
rek reddetmittil", 

Çinliler arasında agrılık 
kalkıyor 

Cemi9eti akuam m•clisinde 
hafi içtima 

CENEVRE, 2.1 A.A. - Çin-Japon ih· 
tilifrnın tetkiki için bu akıam yapılma•• 
evvelce ka.rarlatbnlmıı olan umumi içti· 
madan •on ••atte •ugoçilmiıtir • 

Bunun Y•rine Cemiyeti akvam mecliıi 
rri:ıli bir içtima yapmııbr. Bu ba.dl•e bir 
takım ıayri müıait tefsirlere yol açmıı· 
tır. Mecliıin bu aizli içtimai iki ş.aat aür

müıtür. 811 içtim" iıtirak ede:n mümeı· 
ıiUer her banıi bir •uretle beyanatta bu~ 
lunma.k iıtememiflerdir. Japon mümeasi
Ji hiJi hükU.metinden kat'i talimat alma· 
dıjı iddia.ıında devam etmektedir. 

CENEVRE, 24. A.A.- Cemiyeti ak· 
••m meclisinin aizli i!ijlİmouoda Lort Ce· 
ci! ile M. Maı•ialinin İ•rarlat-ı üzerine 
Japon Murahhaıumn Mukdene münbaıı· 
ran ıi•il nıiimeaıiUerden mürekkep bir 
tahkik heyeti gönderilmeaine müyafalr:at 
etmesini hükUmeıtinden rica etmeğe rıza 
göaterdiii ıöylenme.lı:tec:lir. 

Rus tahşidatı 

Güzel Bursamızın Çekirgt1si oe geşil of/ası 

BURSA, 10 • Buraanın baha 
rı yazmdan,yazı b~harınddah: 
sonbaharı da hepsınden .. 
caziptir. Kışın soğuklarla muj 
cadeleden yorulan asap na.sı 
ki baharın ılık havasında dın
lenmek mecburiyetinde ise, 
müz'iç yaz sıcaklarına muka
vemet yüzündenı gevşiyen a~a 
lat ta eski kuvvetini almak ı· 
çin Sonbaharın mutedil .ve sah 
har 'hariminden müstefit ol
mak me<:buriyetindedir. 

Filhakika güzel Bursa her 
mevsimden ziyade §U sooba· 
harda daha çok ziyaretçilerle 
dolmuş ve otellerde yatacak 
yer kalmamış gibidir. Bursa7 
ya bu derece rağbetin sebebı 
hem Yalova ve hem de Mudan 
yadan her gün ve her saat ~i
dip gelmekteki suhulet ve yı
yecek fiatlerindeki ehveniyet 
ve bunların fevkinde olarak da 
Bursa halkının misafirlere kar 
şı göstermekte oldukları hür
met ve lazirnei misafirettir. 

rettir. Mesailerinden istifade 
melhuz olanlar kulübün fahri 
azasından olurlar, gazeteciler 
de bu meyanda dahildirler. 

Kulüp gelecek bahara ka. 
dar teşkilatı~ ikmal eder~ 
mütekamil bır halde tamamı
le faaliyete geçecek ve Bursa-

•imdiye kadar meçhul ka). 
nm 7 fi' olan bedayi ve mena ın. 
mış .. 

1 1_ 

den herkes iıtifa_de ettın .~" 
t . Cemiyet reisı Muhıttin 
ır. . b' kı Be bütünı bu işlen ır zev 

ma1suala takip eylemekte ve 
en ufak teferruatla alakadar 
bulunmaktadır. Nefsi Bunadı. 
kalacak seyyahların her türlü 
esbabı istirahatlerinin temim 
ve huzur ve afiyetin istihsali 
için her ne mümkünııe onlarla 
uğraşılmaktadır. Banyolara gt 
lecek zevatın elektrikle tedavi 
si ve hangi banyolara ~e~a~ 
!arı lazımsa muayeoelen ıçu 
de doktor Nüzhet Şakir Bel 
gibi maruf bir mütehassısı dt. 

Pidili karyesinden Halil oğlu 

durrahman, Mehr 11' oğlu Mah
t, Habip oğlu Mehmet ve Dur
§ oğlu Ali Memitliden Fakta oğ
Fakının karpuz tarlasma girerek 
puz koparmağa başlamıtlar. Tar 
>ekçiıi Rıfat mani olmuş ve ara
nda bu yüzden çıkan kavga ne-
·inde bunlardan Mehmet oğlu 

1 uut pjfatın başına araba çivi
";,urarak öldürülmüştür. Katil 
.alanmıştır. 

.: ı. : ı·ı.ı= ·1-1=1= 
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(Başı 1 inci sahifede) 
muharririmize ,u izahatı ver
miştir: 

PEK.)N, 23. A.A.- Muhtelif Çin or~ 
dularmıo. Japon ol"du1arına karşı koymak 

i~in d•hili harbi terlı;etnıiı oJdukları ha· 
ber 'll'eril1:Dektedir. C..n.to11ı'lo reislet, Ja~ 
ponyanuı Mançüriye teı;:avüxü dolayiaile 

milli hülı:1lmetle ıuJh yapm.aia ve Ja on 

MOSKOVA, 23. A.A. - M. Litvinof, 
Japon elçiıini kabul etmiıtir. MU.maileyh 

Japoı:ııyanın Sovyellerle olan iyi münase
betleri 'f'e Sovyetlerin Çin 4imendüferle
rindeki menfaatleri haaebile kendisin ni-
7etlerini bildirmeai ıazungeldiğini 11 öyl~
rnit ve So•7et bükiımetinin kendi ta"Vaı

ıutunun ihtilifın balil üzerinde müeaıir 

olacağını ve her tekil 'Ve suretle Sovyet

lerin huduttaki kuvvetlerini. takviyeye 

mecbur olduğu kanaatinde bulunduiunu 
beyan eylemittir. 

Bilhassa yeni açılan Uludağ 
oteli herkesin merakını tah
rik eylediği cihetle az zaman 
zarfında pek çok kimseler ora 
ya hücum eylemekte ve bu sa 
yede asırlardan beri tenha kal 
mış olan karlı şahikalar İn• 
sanların tamam kahkahalarile 
şenlenmektedir. 

daima hazır ve amade bulun
maktadır. Bu müşfik doktor 
fakirlere meccanen baktığı gi· 
bi icap edenlerin de ilaç para· 
!arını vermektedir. · 

. >oliste 

El birliği ile 
~eşiktaşta oturan Mehmedi 
.i halı pazarında İsmail kab
inde Muzaffer, Abdurrah-

ı n, Şükrü ismir.de üç kişi sağ 
ıden ve yüzünden. yaralamış 
fo·. Zabıtaca tahkikat yapıl 
ktadır. 

(oyunlar yüzünden 
ı Baltalimanmda Ferit Paşa 
1 ıçesinde mukim Cideli ço
;' ı Mustafanm koyunları Bo-
:ıköyünde Reşit Pata mahal 
lııde Yaşmak caddesinde 53 
naralı hanede sakin arabacı 

ı hsin oğlu Dursunun bahçeai 
girmiş. Bu yüzden çıkan kav 
Ja çoben Mustafa arabacı 
rsunu sol böğürüm:leo yara
uş ve kaçarken yakalanmıı-

J Mecruh berayı tedavi Bey
! u hastahanesine kaldırılmış 

Yumruk kavgası 
, lüyükadada Kumsalda otu-
• ı mütekait Mahmut Beyin 

u İsmail küçük kız kardeşi-
1 döğen Büyükada rıhtım cad 
, ;indeki gazinoda müstah
I n Karabet oğlu Kirkcru 

mrukla dövmüştür. 

teni ı•kil 

Soldan sağa 
1 - Adet ( 3) Çarkı kırılsın ( 5) 
2 - Bir kavim (4) Baı (4) 
3 - Dumanın bıra.kbğı (2) Çiğ-

ne (2) 

4 - Gidip ııelen (5) iyi (3) 
5 - Bal veren (3) Adet ( 4) 
6 - Li (2) Familya (4) Yük-

seltmek (3) 

7 - Kıt meyvası (7) Zaman(2) 
8- Nota (2). 
9 - Ben (3) Tüy (3) Deri ke

mik ara5t (2)2 
10 - Uzağa iıaret (2) ineğin er

keği (5) 

11 - Beygir (2) Nota (2) Me
yan(3) 

Yukardan aşağı 
1 - Öte beri salan ( 6) Ses { 4) 
2 - Erkek (2) Meyva (4) 

3 - Kanto (5). Aslan (4). 

4 - isyan eden (3) Kırmızı (2) 

5 - Oturan (4) 

6 - Nota (2) Lüzumlu (5) 

7 - Bir nevi kumaş ( 3) Edat 

(3) 

8 - Yama (2) Nota Boy değil 
(2) 

9 - Nota (2) 
Tavır (3) 

Birdenbire ( 3) 

10 - Aydın yiğiti (3) Göz ren
ii (3) Tel (3) 

il - Belanın kardeti ( 4) Bizi 
doguran (3) 

Bromural •Knoll> lablelleri dünyada en ziyade müteammim 
asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon· 
!arca vakada tecrübe edilmiştir ve herglln binlerce doktor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerdı 
10 veya 2? tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman-

"- Programı ve izahatı ev
velki gün size ıöyleıni§tim. Yal 
nız dün de kaydı ihtiyati 
ile söylemiş olduğum gibi An
karada geçirilecek olan güne 
ait program henüz son ve kat'i 
şek:ini almamıttır. Programın 
o kısmı da bir kaç güne ka
dar kat'i olarak tesbit edilecek 
ve matbuata verile<:ektir. 

ikinci Balkan konferansının 
hi.tıra&ı olmak üzere İstanbul 
tehri bütün murahhaılara birer 
madalya verecektir. Madalya
nın henüz ne şekilde olacağı tes 
bit edilmem.iştir. Selanik şehri 
geçen sene kil.nunusaoide topla 
nan birinci Balkan konferansı 

meclisinin hatırası olmak üzere 
sureti mahsusada ipekten bay
raklar dokumuştur. Yunanista
nın her Balkan memleketi mu
rahhas heyetine tediye ettiği 
bayrağın Türklere ait olanı Yu 
nan heyeti tarafından Türk he
yetine gönderilmiştir. Bayra
ğın şekli geçen seneki konfe. 
ransta tesbit edilmi§ti. Bayrak 
Balkan konferanslarında ve ala 
kadar merasimlerde asılacak
tır. Bu bayraklar Atina kadın
lar derneğinde imal ettirilmiş
tir. Arzani ve yukardan aşağı 
olmak üzere altı müstakil kı
sımdan ve beş renkten mürek
keptir. Bu renkler; beyaz, kır
mızı, mavi, sarı, yeşil, ve gene 
beyazdır. Ortasında büyük be
yaz bir daire vardır. Dairenin 
muhitina yakın olmak üzere 
içinde altı sarı renkte yıldız 
vardır. Bu altı yıldız konferans 
lara iştirak eden altı Balkan 
devletinin namınadır.,, 

. ··ı· d ! k . . p l• ı aauu e etme ıçı11 onuo.Lı, birle,ıneie 
haı:ır o}duklarrnı beyan etrnitlerdir. 

Eğer 1oakları iade edilmezse 
ŞANGHAY, 23. A.A. - Mu•zzam bir 

metjngte bjr nutuk •Ö7leyen jeneraJ 
Chana Kai Cb.ek demittir ki: 

u Şimdiki halde cihanın -vereceği hük
mü bekliyoruz. Jnfialimizi :t•ptediJ'or ve 

ıüLıU.aetimiz:i muhafaza eıyliyoru2• Fakat 
Cemiyeti akvam ile Briand- Kelloa m.iıa.
kını imza etmiı olanlar halclumızr ihk•k 
etmiyecek olurlarıa milli hükümot, ül'f'i 

mücadeleye ıiriımeie amadedir. Biz~t 
ben ı;ephe7e gitmeğe ve ikti:oıa ederıe 
di.ier vatanperverlerle berabe.- ölmeğe· 
ha2ırun. 

Japon harbiye nazırı 
ne diyor? 

TOKlO, 23. A.A.- J•pon harbiye na
:ı.ırı bir müli.kat eanaunda vaki beyana
bnda Japonyanın Mançurideki ıı.akerle
rini ah•al ve şerait miiaaade eder etmez 

ıeri çekmeie hasır bulunduğunu ıöyle
miıtir. 

Na;1;1r meyı;ut muahodelerin Japonyaya 
Mançu.rinin c.enubundaki demir-yolu be
yunc.a kilo metra batına on he, asker ve 

binaen.aleyh bütün h;ıt boyunca 16500 as
ker bulundurmoıık hakkını vermit olduğu 
halde buıün Mançuride ancak on dört 
bin Japon aıkeri bulunmakta ofduğurııu 
da be7anabna ili.ve etmittir. 

10. ,000 Çinli meting 
yaptı 

Nankinde mucız:ı:am bir 
meting 

NANKIN, 24. A.A. - Akdolunan 
100000 IU9ilik bir mitingda hülı:U.metten 

derhal umum; ıeferberlik ilinı taJepoJun-

~-~~~• .... e+llH•~·.,_~--

Futbolcularımız 
Gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 
verebilmek için aynen yazıyo

rum: 
100 metre: 11 3/ 10 ikinci 

1 l 4/ 10, 200 metre: 23 8/ 10, 
400 metre: 52 3/ 5, ikinci 52 
4/ 5, üçüncü 53. 800 metre: 
2, 3, 1/ 5 ikinci 2, 3 2/ 5, 1500 
metre: 4, 14, yüksek 1,80. Disk 
39 küıur, 400 manialı 55 3/ 5 
yeni rekordur. 110 mamalı 17 
saniye. Uzun atlama 6.60 met· 
re . 

Bu neticelere göre bizim yüz 
metremiz her zaman 11.1 de ya 
pabilir. Bunu kendini hiç sıkma 
dan koşar. Halbuki orada müaa 
baka olduğu için en son enerji
sini sarfedEcektir. 200 metreye 
gelince eMhmet Ali son tec-

NANKl N, Z3. A.A.- Hükümeı mü· rübesinde ve çok bozuk bir pist 
meu illcr;nJon biri Sofyadan gelen vo Çin de 23 4/ 5 de ko&muştur ki bu 
muhtelit bir Çin-Japon komite•İ teklif 'J" 

eylemiı olduğunu bildiren haberi ve Çin da Yunanlıarın mükemmel bir 
erhinı hükUmetiuin doğrudan doğruya sahada koftUğU rekorun aynı..
müıaker.ıt icrasını teklif eylemit oldukla- dır. 400 m. leri bizden iyidir. 
ı·ına dair Japon mümeıiH tara fından Ce- 800 ve 500 mı.. }eri mutavassıt· 
neV>edo vukubulon beyona ts teluip eyle- hr. Yüksekleri bizden iyidir. 
mektedir. Mümaileyh, Çinin. Cemiyeti ak- b 
v.amın karar1na i.ntiı.ar eylemekte oldu- Diskleri azdır çünkü Veysi U 

ğunu il.i.'Ve eylcınittir . rada attığı tecrübe atışında 40, 
Chang Kai Chek, Echang Houch Tiang 50 atmıştır. Bunda da ümitvar 

dan bir telgrafnfl.me alm ıtbr. Bu telgraf. olabiliriz • 
namede Sovyetlerin hudut boyunca ha-

rekatla bulunmakla oldukı•r• haberi ••k· Güreş ve Futbol .. 
.ip edilmektedfr. Mezkilr telgrafoamedo Bugün Beyoğlu Halk fırka· 

. Harbindeki Ru• kon.solo ıunun Japon as· aıııda da güre~ birinciliklerinin 
kerlerinin tarki Çin demiryolu ıervisleri.. :r 

netı·ceı· müsabakaları yapılacak ni ihlal etmekte oldukları beyanile Japon 

Taring kuliip 
Türkiye Turing ve otomo

bil şirketi Bursada bir şube 
açmıştır. Bu şube açıla~ı üç ay 
olduğu halde büyük hır mev
cudiyet göstermiş ve olduk
ça menfaatli işler görmü~~~~· 
Şirketin maksadı dünya Y~~un 
de emsali bulunmıyan guzel 
Bursaya seyyah celbeylemek
tir. Buradaki şubenin reisi mu 
ktedir ve faal gençlerimizden 
belediye reisi Muhittin Bey
dir. Muhittin Bey Avrupayı 
gezmiş ve e<:nebi lisanına da 
vakıf bulunmut olduğundan 
bu mühim işte tamamile ~u
vaffak olacağına herkes emm
diı-. Şubenin azaları memleke
ti iyi tanıyan ve asri hayatın 
icabatında sahibi ihtısas bulu
nı:m zevattan mürekkeptir ki 
onlar da: Doktor Osman Şev 
ki müze müdüı·ü Mahmut, 
ti~aret odMından Tayyar, tüc
cardan 1amail Hakkı ve Osman 
Beylerdir . 

Şubenin iştigaldtı 

Şube şimdiye kadar bir ta
raftan teşkilatla di~e! t~raf
tan da rehberin tab ı ıle ugraş· 
maktadır. Otellerle banyolar 
ve bazı sinemalarla lokantalar 
Turing kulüp azasınd-? ol~n 
seyyahlara ehemmiyeth tenzı
latlar yapmıtlardır. '" 

Şeraiti duh'!I iki. azanın. de
laleti ve senevı 3 !ıradan ıba-

Mumaileyh Paris İdroloj1 
ve Klimatoloji enstitüsünden 
mezun operatör ve Fizyotera
pi mütehassısıdır. 

Seyyahlara suhulet 
Cemiyet hali hazırda faali

yette olup vaki olan müraca
atların kaffesini is'af eylemek. 
tedir. Turing kulüp veaikaaı
nı bil.mil seyyahlara munta
zam programlar yaparak ge
rek Bursa vilayeti dahilinde 
ve gerekse Balıkesir, Eskiıe
hir, Afyonkarahisar, Kütah. 
ya ve Konya vilayetlerine hu. 
susi rehberler terfik ederek 
sevkeylemektedir. 

Neşriyat 11nciimeni 
Bu gibi seyyah klüpler içir. 

çok ehemmiyeti olan neıriyat 
kısmına Bursayı iyi tanıyar, 
zevattan doktor Osman Şev. 
ki ve T evlik Beylerle müze 
müdürü Mahmut Bey ve Şenı 
settin Efendiler memur edil
mişlerdir. Bu encümen. meın. 
Jeketin abidat ve sair eserleri
ni tetkik ederek Bursa hakkır. 
da mufassal ve laymetli bir e
ser neşretmek üzeredir. Sıra. 
81 gelmit iken tekrar derhatır 
eettireyim ki bddelerin meli. 
kesi olan İstanbul gibi bir 
memleketin hala böyle bir rel_ 
beri yazılmamı~tır ki bunur 
zararını el'an çekmekteyiz'. 
Ben Bulgariııtanda seyahat e. 
derken herkes benden böyle 
bir rehberiniz var mı diye s0 • 

ruyorlardı? Ve İstanbula sey, 
hat için buna lüzum görüyor. 
!ardıl 

Ragıp Kemal 

A k seki' de geni mektepler 
AKSEKi, 24 (Hususi) - Ant~lya val~~i Abi.d~n, ~eb'usumuz 

'h 'f müdürü Aziz, Nafıa başmuhendıaı Nihat Beyler 
Rası , maan b''t'" h' k"" l · · t f · 

Düğün evinde cerh 
Galatada Çukurhamam soka 

ğında bir düğün evinde çıkan 
kavgada Yakup şoför Nazmiyi 
bıçakla sol bacağından yarala
yarak kaçmıştır. Mecruh hasta 
haneye kaldırılmıştır. 

kon&olosu ne:ıdindeı proteıtoda buJunmuı tıı-. Stadyomda da Fener ve Ga 
olduiu ilave edilmektedir. Cemiyeli ek· latasaray kulüpleri B. takımla
l'e.m cemiyetının yeni tetebbü•ü Chan- antrenman maçı yapacaklar-

! ghaida har•retJe ka r :planmıı ve J;1ponlar ~I 
Aleyhindeki galeyanı bir nebze teıkin et- ır. d b · l°k 

be .. d" Kkseki kazasının u un na ıye ve oy erını e tıı 
on Ş gun ur · 1 ·ık k b' 1 k"k . I d' 12 köyde yenı yapı an ı me tep ına arını tet ı Vt 
etmıt er ır. · • ) d' K 
b. la reımi kü•atlarım ıcra etmıt er ır. azanın maarif 

Kaza kurşunu 
İzmirde Bornovanın Eğriköyün

den Osman tüfeğini karıştırırken, 

tüfek ateş alm•ş ve çıkan kurşun iki 

mi , tir. Büyük bir meting a ktetmit olan 1 Bu gün aynı zaman a I~ 1 

ıoo ~in Çfoli umum_i ·~lerb~rlik ili.mm lik ~açlarına da devam edıle
ıı temışlerdır. EcnebJ IDU fahıtler acil let- cektır. 

birler ittiha%. edilmediği ta.kdirde Japon- yapılacak Jik maçları şunJar 
lar aleyhinde bir takım hadiselerin zu- d 

ır: 
hurundan encti,e etmektedirler. Fener yılmaz .. Şark timen· 

Japon noktai nazarına diferleri, Fatih İdman • Şark 
göre İdman, Birlik ınuhteliti ile Ra 

ekıersiz maçı. 

ır smının 7 • 1 1· B 1 d . ki f d rok mütehassıs ka an va ı ey yapı an yar ınılara 
ın şa m an ,. · b'"t · d t k t d' . t ilayeti hususıye u çesm en e rar muavene va ın 
zamı.r:ıe en v 1 ak d l'k d 1 ·· h · de bulunmuıtur. Jhtiyaci e y ın an a .~ a ar o an. cum ~rıyeı 

h '"k' t'n"ı halk alla•lamaktadır. Bu gun de Akseki - Seydıtehir 
uumeı ' .... 

d ın. •ası hitam bulan ıoaenın resmı kuşadı yapıldı. Toro. 
arasın a , . . 
sunu en arızalı yalçın kayalarından açılan bu yol bır azım nü. 

munmidir 
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Milliyet ve san'at 
Tenkide dayanamıyanlar, meslek 

tatlarımızın kusurlarını sayarken 
asabiletiyorlar, ve hatta taarruza ge 
çiyorlar •. Biz iH meseli. bir ıan'at

karı yalnız Türlı: olduğu için takdir, 
keza diğer bir san'atkirı Fransız ol
duğu için befenmemezlik yapama
yız. Çünkü gayet basittir ki mües
sirinin milliyeti san'atinin kıymet ve 
kudretine hiç bir faikiyet ve müm
taziyet il&ve etmez. Yalnız iyi bir 
eseri aan'at mübdinin menıup oldu

ğumuz milletten olmasını isteriz. 

Pek tabii ki bunda teref hissemiz 
vardl1'. Bu, bunda böyle olduğu gi
bi aksinde de böyledir. Bir resim ve 
ya heykel sahibinin san'ati hakkında 
tenkidi hükmümüzü verirken nüfus 
tezkeresini muayeneye ihtiyaç yok
tur. Elverir ki eser, güzel olsun.. 

Tenkitte fazla mübalağalı bir 
milliyetperverlik gösterenler, ecne
bilere kartı gülünç olduktan bqka 
yarınm neılinin lineti karıııında da 
müttebemdirler. Tenkidi hükümle
rinde titiz bir ıan'at taaııubile ha
reket edenler, ukali bir milliyet
perverlik ve fazla bir nümayitki.rlık 
tarafından daima İtham edilmiıler

dir. Meseli. Hüseyin Bey, Halicin 
bir resmini yapmıı. Fena yapml.f de 
ğil mi? Beğenmemezlik edemezsİ· 

niz. Derhal sesler yükselir sinirler 
gerilir "canım sende de hiç milliyet 
ten eser yok. Bir defa Hüseyin Bey 
Türk san'atki.rıdır. Bu resmi bir 
Frenk yapsaydi beğenirdik. Sonra 
sen memleketini hiç te mi sevmez· 
sin?., Derler. Ne kadar milliyetper
ver olursak olalım san'at hükümle
rinde bu cihetlerin müsarnahaıına 

doğru gitmek san'at namına bir cü
rüm olduğu gibi kötü yaptlmıt bir 
eseri beğenmekte de mevzua kartı 

bir hürmetsizliğin mündemiç olması 
ihtimalini düıünmeliyiz. 

Bütün bunlar içindir ki hüküm
lerimizde oan'atten batka bİr§ey dü
§Ünmediğimizi muhtelif vesilelerle 

aöylemit bulunuyoruz. Ne ltaiyan 
ve ne de Macar san'atkirlarınm kö
tü eserlerini san'at ve muvaffakıyet 
çerçevesi içinde aldık. Nede bazı va
tandaılaronızın san'at namına yap
tıkları itleri sırf bir İ§gÜzarlık olsun 
diye beğendik. Daima sadece vazife
mizi yaptık. Bir eaeri san'at hakkın
da hükUm verilirken ne müeaıirinin 
millyeti, ne mevzuunun ehenuniyeti 
ni nazarı dikkate alınmaz. Belki 
san'atinin milli veya mahalli bir 
san'at olup olmadığı tetkik edilir. 
Diğer milletlerin aan' atlarile muka
yese edilir. O kadar ... 

San'at iti karımnda hakikati 
söylemek hakiki milliyetperverlik
tir. Ve tenkide tahammül edemiyen 
insanlar, iptidai İnsanlardır. 

Elif NACl 

Haftanın san'at 
haberleri 

§ l stanbul sokakları ve kaçakçı

lar namile iki sesli fiflm çecirmeğe 

Parise giden Darülbedayi artistleri 

avdet etmiıler ve bir aya kadar film 
lstanbulda gösterilecek. 

§ Darülbedayi artistlerinden Be

dia Muvahhit Hanım Yunanistana 
gitmittir. Bedia Hanım orada Yu

nan san'atkirları tarahndan verile

cek bir ( Otello) temsilinde Dezde
nıona rolunu oynıyacaktl1'. 

§Artist nanundaki zarif san'at 
ınecmuaıınrn ikinci sayııı gayet mu

tena bir miinderecatla İntitar etmiı
tir. 

§ T anburi Refik Beyin' refikası 

Fahire Hanımla Atinada bir konser 

vereceklerini geçen hafta yazmııtık. 

Haber aldığonıza göre ses kraliçeai 

f{üdadat Şakir Hanım da hey'ete 

itıirak edecetkir. Hey'et, lımet Pa

fB aHzretlerinin Atinada bulunduk

tan esnada konıehlerini verecektir. 

§ Güzel san'atlar birliği riyaıe

tinden Namık lımail Bey istifa et
ıniıtir. Birlik heyeti idaresi, blrlıg... 

yattaYabilmesi için lizımgelen tetbr 

ittihazına hazırlanmııtl1'. Çalınan 

kurıunların tamirine karar vermiı-

Bulgaristan da 
S-9-931 tarihli La Bulgarie 

gazetesinde Sofya Güzel San'· 
atlar Akademisi (<:eramique) 
çini muallimi P. M 2

• Stoyan 
Rainov'ın ikinci sergisini aka-

Bulgar güzel sanatlar 
akademisi çini mualliminin 

eserlerinden bir kısım 
demi salonlarında açtığını oku 
duk. Cyrille Kreustev'in de bu 
aergihakında yazmıt olduğu 
tenkidi hükümleri karıısında 
P. Ms. S. Rainov'in eserleri 
hakkında biz de birkaç fey 
söylemek isteriz. M. C. Kreuı
tev profesörün bu sergiye ( ce 
ramique) tekniğini bir kat da
ha arttırdığını ve dekorlarında 
bilumum Balkan memleketleri 
nin umumi hatları olduğunu 
fakat ai bir dikkatle bakılınca 
bu dekorların bir kültür sa
hibi san'atkarın şahsiyetini ta
tıdığını bahsederek bütün bu 
dekorlarla P. M. S. Rainov'in 
yeni bir milli Bulgar çiniciliği
ni yaptığını bu eserlerin bilhas 
sa hayatrmızda yeri olan objet 
eşya olması ve sana'tin sanayi 
ile iyi bir ahenk tetkil ettiğini 
kaydediyor. Maalesef bu ten
kitle beraber intişar etmiş olan 

Paris'de 

Degas sergisi 

Degas'ın kendi tarafından 
yapılmış portresi 

Deıas 19 uncu aıır sonlarında 

ve yirminci asrın başlangıcında ya .. 
şamış Fransız san'atkirları arasın· 

da eserlerinin zenginliği ile harilcul 
ade talil.ki edilmi,, san'atindeki kuv 
vet ve hasaasiyetile tanınmışolan bu 
büyük sanatkarın Degasrun portrele 
ri kompozisyonları heykelleri hak
kında son gelen Fransız gazete ve 

mecmualarında uzun, zengin ve çok 

Degas'ın bir lı11gkeli 

en reıan etütler vardır. Musee de 
l'O.engerie de açılan Degas sergi
ıinde teıhir edilen büyiik kolleksi· 

modern • • 
çını 

1 bir fotograf bize P. M. Rai
nov'ın eaeleri üzerhıde bizim 
dütüncemiz münekkitten çok 
başkadır. Biliyoruz ki çini çolıl 
eskiden beri insanların bit-çok 
ihtiyaçlarını temin etmit tir ve 
bu çok kıymetli san' at yine çok 
eıkiden induatrie içinde inkita
fım yapmıştır. Yalnız her §ey
de oduğu gibi çini de modemeı 
hayatta san'atın diğer şubele
rinde olduğu gibi yeni cereya
na dökülmüş ve cidden çok da 
ha güzel formlar objet'ler ya
pılmıştır. Moderne <:eramique 
üatünden dekor denilen lüzum 
suz eşyayı artık atmıştır. Her
şeyden ziyade şekil ve renk 
çinide san'atı teşkil ediyor, 
sonra o da P. M. S. Rainov. 
in eserleri münekkidin iddiası 
gibi hiç değil. Bugünkil san'at 
telakki ve yaşayış tarzımızdan 
cidden uzak görüyoruz ki mü
nekkit görüşlerinde fazla mil
liyetperver fakat iddiaları mu
bali.ğalı. 

Güzel san'atlar akademiıi 
çini muallimi 

İsmail Hakkı 

Rusyada yaşayan Türkl11riı 
Halk çinicilili Form 

Eu'~:~~ ~~ı 
çıktı. T emıildeki kudreti kadar §İ-
irde de hir kıymet olan Ercüment 
Behzat bu fİİr kitabında bize sun
duğu nadide bir san'at ıarabile meı 
tiz. Ercüment Behzat bu eserinde 
kendi mektebinin mütekamil nümu. 
nelerini vermiştir. Çok yeni, çok ori 
jinal bir varlık. Meııela ıu §iiri okur
sanız bize hak vermez misiniz? 

Maden kuyuları 
Damar kadar 

dar 
oluklarda ektimit lıava.._ 

Kol - Bo,.un - Bacak - Fener -
Tok kazma •eıleri! .. 

Tırnakla cenkleten kömür ! .. 

Gün yüzü ıırörmez, 

kaburgas ı fırlak katrrı .•• 

Bat hyor anııarya !.. 

Kara köste bek sürü ; 

Sür ıötür 

kızı lna raiı yağh kalıplara e m"Eilc ... 

Hıra: a let le d emir. 

Eriı 

kı:za rrr ... Çü r üyen be yin: 

K a lbin mezarı ... in 
bu in de aarho ş u yu! .. 

G ece:aea v eren kuyu ... 

E rcüment Behı::at 

Yeni ne,riyat: 

Mülkiye mecmuası 
Mülkiye mecmuasının altın

cı sayısı çıktı. Her nüshasında 
bir tekamül eseri gösteren bu 
ilim mecmuasının münderecatı 
meyanında çok istifadeli ve kıy 
metli makaleler vardır. Ezcüm 
le: "Devletin mes'uliyeti., ka
zai mürakabe, evlenme sıhhat 
raporu, "Josepb Barthebnuy,, 
nin muasır demokrasi buhranı 
kitabından bir tercüme, Türki
ye ticaret" odaları, T ürkiyede 
harçlar, lngilterenin iktısadi si 
yaseti, İtalya ve Balkanlar, i
simlerini taşıyan makaleler cid 
di tetebbü mahsulü olarak gös 
terilebilir.. istikbaldeki fikir 
hayatı için bize ümit veren bu 
kıymetli mecmuayı karilerimi
ze bilhassa tavsiye ederiz. 

yonda Degaı'nı.n eserlerinden bazıla 
rının fotografini koyuyoruz. Degas 
nın san'atı hakkında ilk fırsatta ka-
rilerimize mufassal bir etütle 19 un 
cu ve yirminci aırr san'atki.rları .. 
nın en büyüklerinden biri olan bu 

muazzam sana'tkirı tanıtmak iste. 
rız. 

1 Sinema 

Buddy Rogers 

Charl11s Rogers 

Charles Rogers'ye tanıdıkları, 

.. nıınadıklan kısa oJsun diye Buddy 
diye bitap ederler. Buddy ne de
mek? Lligat kitabı bile bu kelimeyi 
iyice tarif edemiyor. Bud "filiz,, de 
mek. Pembe filiz! Buddinı: ise filiz 
lenmel< demeketir. Anlatılıyor ki, 
Charleı Rogen'ye .bu iımi takan
lar, genç yaımı ve istidadını hesaba 
katarak, istikbali nanuna bU' ismi 
muvafık görmüşler. 

Fakat Charlea Rogerı bu İsmin
den memnun değildir. O artık ken
disini hali. filiz değil, fakt açılım\ 
bir yaprak veya bir konca gprmek 
iıtiyor. Çünkü Amerikada böyle 
bir adama yapıtan etiketin tehlike
leri vardır. Böyle bir etiket sahibi 
için batka bir ıey bilmediii zehabı
nı uyandU'lr. 

Amerika da Marie Mile Minter, 
Charles Ray, Mary Piokford gibi 
bir çok kemale gelmiı artistler var 
ki: "Artık yaılanmak istemiyorum,, 
derler. Halbuki Buddy: "Artık YBI" 
lanmak iıtiyorum,, diyor. SD"f ço
cukluk ve acemilik ifade eden bu 
isimden kurtulmak için .• 

Daima ten, dainıa neı'eli Buddy 
de, kendiıini derh~l muhitine ıevdi
ren bir bal vardır. Kansas darülfü
nununda tahsilde ;tı!en talebenin i
çinde en populer oliıru o idi. Mektep 
orkestrasını o idare. ederdi. Musiki 
ye istidadını bildiği . için, mesleğini 
de ona göre çizmek istiyordu. 

Bir gün darülfünun hayatını fil
me almak isteyen Paramount opera 
törleri mektebe gelmiılerdi. Bunlar 
Buddy'yi angaje ettiler ve bu hiç 
beklenilmeyen tesadüften sonra 
Buddy iki film çevirdi. ikisinde de 
muvaffak olamayınca, tekrar darül
fünuna döndü ve parlak bir imtihan 
verdi. 

Darülfünundan çıkınca kero:lisini 
Hollyvood'a çağırdılar. Bu defa çe
virdiği film birden bire ıı.zim bir mu 
vaffakıyet kazandı Şayanı dikkattir 
ki yükıeliti kimseyi kıskandırma

dı. Kadın, erkek herkese kendiıini 

sevdirmiş olduğu için, yükseliti de
ğil kıskançlık, bilakis memnuniyet 
uyandırdı. Hisai hayatına ible kimıe 
karıımadı. Halbuki Amerikan gaze
teleri bu noktada çok insafsızdırlar. 
Sinek uçurtmazlar. Ne i şitirlerse, 

ne görürlerse yazarlar. ilk defa 
Claire Windros' la ceviş ti. Buddy 
den başkası için bu dostluk sütun 
sütun dedikodulara yol açardı. Bel
ki de Buddy'ye çocuk diye baktık

ları için, herkes gülüp geçti. Claire 
terbiyeli ve kendisinden çok yaılı 

olduğu için tabii dostunun muhab
betini ciddiye almadı. Ayrddılar. 

Ondan sonra ııra ile Mary Brian. 
Jime Collyer ve diğerleri birbirle
rini takip ettiler. 

Buddy: 
- Hakiki bir atkla kimseyi sev

mediğimi zannediyorum. Çünkü 
seVmİ§ olsaydım, evlenirdim. Halbu 
ki izdivacı hiç dütünmedim. Kendi
me dört senelik bir hürriyet ver .. 
dim. Otuz yatına gelince evlenece .. 
ğim. Bu yaı her erkek için tam izdi 
vaç çağıdır kanaatindeyim. Evvelce 
bir aktrisle evlenmek fikrimdi. Fa
kat şimdi bu fikri değİ§tİrdim. Çün 
kü meslekten olmayanlar, çok fey
leri anlayamayacaklar. Hollyvood
da izdivaçların ciddi olmadığını ve 
uzun sürmediğini söylerler. Fakat 
temin ederim k~ batka yerlerde iz
divaçlar Hollyvood'a nazaran daha 
fenadır. Çünkü ba§ka yerlerde ay
rılmak isteyenler, para bulamadıkla
rı için ayrılamazlar ve binnetice be
raber kalmağa mahküm olurlar. Bu 
beraber yaşayı§ ayrılıştan beterdir. 
Hollyvood'da hiç olmazsa ayrılabili
yorlar. 

FEN 
Tükenmez kibrit 

Bundan bir müddet evvel 
bütün dünya gazeteleri, maruf 
Viyanalı kimyager Frantz Rin 
ger'in tükenmez bir kibrit ih
tira ettiğini yazmıtlardı. 

Doktor Ringe.-'in bu kibriti 
kullandıktan sonra atdmıyor 
ve tekrar istimal edilmek üze
re kutusuna konuyor. Yani bir 
kibrit birkaç yüz defa yanı
yor • 

Bu ihtiraa bittabi halktan 
maada, kibrit fabrikatörleri 
daha büyük bir alaka ile kulak 
kabarttılar. Filhakika "tüken
mez kibrit., çartıda pazarda 
aatıbnağa batlandığı gün, kim 
ıe timdiki kibritleri almıyacak 
!ardır • 

Hali hazırda ihtiramın be
ratını almakla meşgul bulu
nan doktor Ringer, bu vaziye 
ti ile "kibrit kralı,. denmekle 
maruf ve dünyanın en kuvvetli 
tröstlerinden biriain başında 
bulunan lvor Kreuger'e karşı 
bir nevi harp ilan etmit olu
yor. 

Bu zat bugün Ford, Rock
feller, Mellon kadar dünyanın 
belli başlı zenginlerinden biri
dir. Hemen bütün Avrupa 
memleketlerinin alacaklısı va
ziyetinde, tam bir kiyasetle 
hareket ederek, az zaman için 
de kibrit ticaret ve sanayiini 
elinde temerküz ettirmeğe mu 
vaff&ok olmuttu. 

İtb mütevazı bir muhteri, 
timdi b3yle bir adamın kar~ıaı 
na çıkıyor. Bu ölçüsüz milca
delede, batkaları belki de sah 
neyi terkederlerdi. Fakat Vl
yanalı kimyager galiba bu a
damlardan değildir. Viyanaya 
gelen Amerikalı ve lngiliz ban 
gerler, ihtiraa sermaye ver
mek için Ringer ile müzake
reye baıladılar. Bu müzakere
lerde milyonlar konuşuldu ve 
kimyagere hediyelik milyon
lardan maada, satıı üzerinden 
yüzdeler teklif edildi. 

Avusturyalı kimyager bun
lara ne ile yapıldığı henüz ma 
IUın olmıyan gibritini göster
di, yakıp söndüı dü, yakrp sön 
dürdü, yakıp söndürdü. Ken
dilerine bu kibritin faydaların 
dan bahsetti. Kutusu yirmi 
beş kuruıu geçmiyecek olan 
bu kibritlerin meseli bir tirya 
kiyi beş on ay idare etmeğe 
ki.fi geleceğini söyledi. 

Fakat müzakereler uzayı~ 
ca muhteriin kalbine fÜpbe gir 
di ve nihayet ö(rendi ki lngi 
!iz ve Amerikan bangeri ırfati 
le kendisine müracaat edenler, 
hakikatte bunlar kibrit kralı 
Kreuger'in adamiarıdır. Ve ih 
tiraın sırrını öğrenmeğe gel
mişlerdir • 

O dakikadan itibaren Rin
ger artık müteyakkız davranı
yor. Bunun içindir ki hasmı 
da tabyayı değiştirdi. 

Manevrayı bırakarak, Viya 

nalı kimyagere on milyon do
lar teklif etti. Sadece elindeki 
beratı yırtmak ve ihtiramı bir 
tarafa bırakmak için • 

Zira Kreuger mevcut ve da 
ha çok para getiren tesisatını 
tükenmez kibrit imali iç in mil 
yonlar sarfederek, değiştirmek 
istemiyordu. Fakat Ringer 
teklifi kabul etmedi. 

Bundan bir müddet sonra, 
kimyagerin laburatuvarlarınr 
bir gece hırsızlar ziyaret etti
ler. Bu hırsız lar oraya para ve 
mücevher aşınnağa gelmit de 
ğillerdi. Bir laboratuvarda 
böyl.e şeyler atırılmaz. Ancak 
ihtiraa ait bir şey, bir formül 
ne bulurlarsa, onu almağa gel 
mitlerdi. 

Fakat müteyakkız Ringer 
tedbirlerini daha evvel almış 
bulunduğu için, hırsızlar elleri 
boş döndüler. Sadece li.bura
tuvarı tahrip ettiler. O kadar. 
Bu hırsız kimlerdi? Kimse bil 
miyor, fakat herkes şüphe edi
yor. 

Çok geçmeden gazeteleı·, 
Sansasyonel bir haber daha 
verdiler. Bir Alman kimyage
ri de Ringer gibi tükenmez kib 
rit imalini ketfetmit. Hatti. 
Almanın kibritleri Viyanalı
nınkinden daha ucuz çıkıyor

mut. 
Bu haber, bütün diinyayı 

dolatınca, Ringer'i tcl.ırar zi
yarete gelenler oldu. Bu ziya
retçiler dudaklarında müsteh
zi bir tebessümle: 

- Gördünüz ya, dediler, 
sanki o kadar inat ettiniz de: 

Oldu. itte bir Alman mes 
lektaımız sizi bastrrdı. Geride 
bırakılan muhteriin halini ta
savvur edebilirsiniz. Mamaa
fih biz yine size muavenet et
mek istiyoruz. Şimdi tam za
manıdır. Bir tirket yapalım, 
birkaç haftaya kadar kibritleri 
nizi imal ederek satı9a çıkara
lım • 

Ringer bu defa da tuzağa 
diiJmüttü. Kendisi de rakibi
nin ihtirama çok merak ettiği 
ni söyledi • 

Kreuger'in adamları bu de
fa da eli boş döndüler. Rin
ger şimdi yalnız ihtiramı de
ğil, tah11m da emniyet altın
da bulunduruyor. Ayni zaman 
da ciddi sermaye sahiplerile 
aktettiği mukavelelerden son
ra, tükenmez kibritlerin yakın 
da imaline batlanacağını söy
lüyor. 

Ringer - Kreuger mücade
lesi dünyada yeni bir sürpriz 
hazırlıyor. Bu kibrit henüz 
yanmağa batlamadı. Fakat ih 
tiraından doğan mücadele da
ha ziyade alevlendi. Ümit ede 
lim ki , bu rekabetten istifade 
edecek olanlar, kibrite avuç 
dolusu para veren insanlar ol 
sun. 

1 KADIN -----

' -- ~ 
Bu sonbahar bolero'lar moda oldu 

Sonbahar modası yavaş yavat kemeri unutturuyor. Zaten kemer için 
böyle bir akıbet mukadderdi. Çiinkü bu yaz modasında çok kuvvetli ve 
göze çarpan bir rol almıştı. Moda bahsinde büyük muvaffakıyetler, daima 
sür'atle zeval bulmuılordır . .Şimdi, spor için, gündüz için, aktam için bo
lerolar daha 2İyade tercih ediliyor. Çünkü kolsuz veya kısa kollu bolero
lar ek•eriya kemere ihtiyaç bırakmadığı gibi, daima pratiktir. Sonra bole
ronun kadını her zaman daha genç gösteren bir hususiyeti vardır. Bolero 
aynı zamanda kadını bir az dtıha 2ayıf göıterir. 

Bilmek lazım ile citaıanması matlup mobilya sa-
tıhlarına sürünüz. Ondan sonra da 

Mobilyaları cilalamak kuru bir bezle ovunuz. Bu halita, 
yatak, dolap, ayna gibi büyük satıh 

Mobilyaları cilalamak için iki ka· ları kolayca parlatır ve ucuz gelir. 
§ık zeytin yağı, dört katık hafif sir 
ke, üç ka~:k terebentin ruhu lizım· 

d:r. Güze lce kar~ştırınız ve bir fırça 

Y >lğlı fırça 
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MİZAH 

- Bugün seyahatimizin 
ralım babam verecek. 

- Ala! Ôyleyse hiç d 
meyiz. 

Hastanın istirahati 
Doktor Hanıma dedi ki: 
- Kocanızın hastalığı a 

değildir. Yalnız ona kat'i i 
rahat lazımdır. Bunun iç· 
müsekkim bir ilaç yazdım. 

- Peki, doktor, koca 
günde kaç katık vereceğim. 

- Bu ilaç kocanız için d 
ğil, sizin için •. Her gün d'" 
kaıtk alacaksınız. 

- Bir gazete 
Bugün çok fena 
var. 

Efelik 

• 

P ... Kadehi kaldırdı ve 
haneciye sordu : 

- Baksana bana.. Bu ka. 
deh kaç para? 

- Otuz kuruş efendim. 
P .• bu cevabı alınca, kad 

hi kaldırıp aşk ıİt. mermer ze 
mine fırlattı. Ve p .. r-;aladık 
tan ıonra, baş parmağını i.. •I 
dırıp emir verdi. 

- Hesabmıa yaz .• 
Yanı başında oturan C .. 

hareketi galiba mertçe ve ka 
ramanca bulmut olmalı ki: 

- Affferin ! dedi, itte b 
"Efelik., tir. 

Öteden bir. . nın sesi 
yoldu : 

- Efendi ağabey, bu efeli 
değil, küfelikti. 

- A nnem seni bu mayo ilt 
görürse kızmaz mı? 

- Elbet kızar : Çünkü mayc 
onun. 

Bu yaşta 
Adile (dört yaşında) anne 

sine dedi ki: 
- Ben büyürsem büyük ba 

hamla evleneceğim. 
Annesi güldü: 
- E bakalım, ben babamla 

seni evlendirir miyim? 
Çocuk kızdı: 
- Sen benim babamla ev

lendin ya .. 

mııaa, çukur bir tabak alınız ve içi 
ne yarı yarıya ıu ve amonyak koyu
nuı:. Fırçayı, mayi tahta kısmnıa 

temas etmemek tarille, bu mal 
tutun içine batırınız, iki saat ıomı 
çıkarıp kurutunuz. 

Aralarında 
- Elbiseniz o kadar yakıımıf ki. 

Ne yazık, kumaıı fena .. 
- Hemıire, sizin elbisenizin kg .. 

maı1 hakikaten çok iyi.. Ne yaztk 
ki, size hiç yakıımamıf .• 

* • * 
Bir salonda kocada mevcut o&.. 

maaı lazım gelen evsafta& bahıedili
yr,· . Melihat Hanım dedi ki: 

- Ben ancak bir kahramanla 
evlene bilirim. 

Selma Hanım, yanındakinin n
lağına eğildi, dedi ki: 

- Hakikaten onunla evlenmek 
1;. ~-. 
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- . L. esı· Nişantaş 
\,7;~a;; Feyzıye ıs Teı.s.0 .. 40~9 
yuva ilk Orta ve Lise kısımlarını muhtevıdır. 

' ' b eden evel Feyziye Lisesine miiracaat ediniz. 
Ç ki nnızı mekte e verm 5 ocu a . ki hususi mektebi. Tesis tarihi 188 

Türkiyenın en es 

Edime 4 No. lu Jandarma mek-1 Gayrimübadiller tak-
tebi müdürlüğünde~: Azami • diri kıymet komisvonu 

Un 

Asgan 
Kilo Kilo • t• d 

80,000 - . ·~~·yu~anda mik rıyase ın en: 
Karar numaralan 525 ile 554 

E . tkebi ihtiyıtcı lÇI 
dırne 4 No. ıı Jandarma me .. -"a verilen bedelle-

tar 1 ak'·'-. · kılman ınunakasasıuu .. . ı yazı ı d ı!l<tn ıcra . E !ili 931 Çarşamba gu-

olan Gayrimübadillerin 
yüzde yirmi hesabile bonolarını 

rı haddi layikta görülmemesınden 30 Y · ktlnımak 
.. te'krar münakasası ıcra d 

nu saat 15 te kapalı zarfla . . .. "ddetle münaka- arasın a 
Üzere 10 EylQl 931 den itibaren yı~ı guln m.:: üzere mektep 
s · · T r l rin şeraıtı an am aya vazedılmiştır. a ıp e .. .. r· ... de müteşekkil ko-
tııüdürivetine ve Edi;:ne malmüdur ugun 

1
' 

llıisyon~ müracaatları ilan olunur. <2372>· 

Piyangosu Büyük Tayyare 
11. inci Tertip 3. üncü Ketide 

11 TEŞRlNlEVVEL 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
100,000 Liradır 

A ( 40 ooo ıs.ooo, 10.000, ) Liralık 
yrıca: • ' . alık b' Mükafat. 

İkramiyeler ve: (S0.000) Lır ır 
vardır. 

iktisat Vekaletinden: 
. . . . (ll) adet selektör makinesi kapalı 

Vekalet rhtıyacı ıçm . · 
. .. k ılronulmuştur. Bedelı muhammenı 

ıarf usulıle muna aııaya , . · .. d'f 
· İhal · 21 İıkinci teşrin 931 tarıhıne musa ı cu (15500) lıradır. e.sı . . 

· ·· ·· saat (15) te icra olunacaktrr. Talıplerın şartna-
nıartesı gunu . . .. d. 

· lmak üzere heır gün ve bedelı muhammenın yuzde ye ı 

1 

ıneyı a l ·1 .h 1 .. .. 
buçuğu olan (1162,5} lira teminatı muvakkate er'. e ı a e gu~~ 

1 
usulü dairesinde İktisat Vekaleti mübayaa komısyonuna mu

racaatları ilan olunur. (2537). 

Edirne defterdarlığından: ı 
. t h 0 

• d 1 . 1. k rneti muhammenelı noz na ıyesın e 
On beş bın ıra ıy . 1 · - · 1 

"l .. 408 zira miktarmdakı noz namı dıgerı 
8 931" dönum ve . · ) B . . f kıoru ve mera temliken sekız sene ve se-

1 _eylık koru ıle ma: üzere 2-9-931 tarihinden itibaren "30" 1 

Kız ta~~itle satılm ~ı zarf usulile mevkii müzayedeye vazohın- ' 
gun muddetle kapa ku d pozito akçeleırile yevmi iha 
d - . . . o/< 7 5 ruş e 

u.,undan talıplerın. ~ 'k d Keşan Maliye dairesine müra- j 
le olan 2-10-931 tarıhıne a ar 

. . ·ı· lunur (2545). 
c~at etmelerının ı an o · 

San'at mektebi 
, ktebinde talebe kayıt işlerine 

I b 1 t ka "an at me stan u mın a "' , k ve 15 l0/ 931 öğleye kadar de-
26 ı g/931 cumartesi başlanac« 

vanı edecektir. d k Samsun Ordu Vilayetleri 
İ K li Zongul a , ' stanbul, ocae • 

1 
r eccani olarak alınamaz. 

hakkında ba'}kalan mektebe ey ı m 

· Şartlar: 

almak üzere eylül un 26 ıncı cumar
tesi günü saat ondan on altıya kadar 
komisyona müracaatları (27 44) 

2500 Lira Mükafatlı 
• 

931 ikinci Kurası 
1 T eşrinievvelde 

Biı in · mük<:ifat 
İk~nci mükafat 

Çekiliyor 

750 iira 

250 " 
10 kğşiy (yil~~r liradan) 1000 
10 kiş"ye (ellişer liradan) 500 " 

" 
( 1'ürkiye iş Bankası 

A - İlk mektep mezunu olmak. lmamak 
- 6 d yukarı yaşta o · ~;:;;:~~;::~~~=~==========~ B - 12 den aşagı 1 an . . a ·1amlrkta olmak. -; 1 

c - San'at tahsiline elve:ışlı 5
_ g f a Yurt bilgisi, ı=ım 1 3 üncü Kolordu ilanlar~ 

D - Türkçe, riyaziye, tarıh, c~gri.ha y ' da muvaffak olmak. L--------~~-".':'"'"'."'"-~"."'""."'"-:--"."'"-' 
d l . k .. baka ımt anın . 'h . ı ·h . . . k 1 rf 1 ers erınden yapılaca musa Kasta.-noni~ekı _kıtaat ı tı- ı tıyacı ıçın apa r za usulile ı 

d dilmek için: yacı için ikincı nevı un kapalr münakasaya konularak 24-9-
Kay e . "lk ktep şehadetname- 1 zarfla mü:ıa!<asaya konulmuş- 931 tarihinde ihale edileceği 

1 
. Nüfus kağıdı, aşı şe<hadetnam:-sı, ı :e·stida ile İstanbul 1 tur. İhale3i 28 Eyli'ıl 931 pazar evvelce ilan edilen 115407 ki-

sı, 4,5X6 büyüklüğünde dört fotograf ve 
1
\'. Zonguldak, Sam- tesi günli Kastamonide askeri 

Vil' . 1 1 ektebe Koca·e 1
• .. • d !o kuru fasuly:ı. 

ayetı nüfusunda o an ar m · da 
0 

valiliklere mura- i satın alma komısyonun a Y~-

1
~ sun, Ordu vilayetleri nüfusundan olanlar pılacaktrr. Taliplerin şartna- · 29-9-931 salı giiııiı saat 15 te 

caat etı.inler. (2711) me almak ve münakasaya gir- ve 17-9-931 de ilı..Je edileceği 

ida~es. i•anlan mek üzc·re teminat ve teklif- lan edilen 39i88 kilo sade ya-
Devlet Demiryolları namelerile Kastamonide mez- • 

2
8-

9 931 
rt . .. .. 

. · k . .. gı - paza esı gunu saat 
1 n yirını yedı a- kur ıkomısyona muracaatları. 

İdaremiz ~çin ~azarlıkl~ satın almaı:k y~:a sapı, . sa~: (Z74) · (2207) / 15 te . I 
lenı alçı, bobın telı, cam tup, kontrpla L' ·nelium ve saıre gıbı * * * ve 19-9-931 de ıhale edileceği 
Yas k ·· ·· d · !'k tak çarşafı, 1 

·· d'f•I · tı yuzu, emır, çe 1 •ya 9 31 tarihine musa 1 K d k. kıtaat ihtiyacı ilan edıl,.n 132422 kılo patates 

.. ı.~k İSTİKLAL LİSESİ .:han 
fJk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her giin müracaat olunabilir. isteyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon 22534 İsta-ıbul - Ş~J.zadebası 

Arnavutköy'ünde 

Leyli 
ve 

Nehari FEYZIA Tİ LİSELERİ Kız 
ve 

Erkek 

Ana a1D1b - İlk kıaım : Liae a1D1fları 
Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir, 19 Eylül cumartesi günü 
derslere başlamqtır. Talep edenlere mektep tarifenamesi gönderilir. Telefon: Bebek 210 

----~---.... =-··---.------~--.... 
HEIMI ıtlNtiB T~BK tiMTED ~lRKETi 

intişar Türkiyede her lisanda 
gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabu' eder 

eden bütün 
daire1er 

• 
Adres : Ankara caddesi i<..ahraman zade hanı 3 üncü kat 

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

.ecnebi memıeketıere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a tonııneP~iJale 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanm her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal edebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas cdilmi ·tir. 

Piyango' Müdürlüğün
den: 

1 

Tap ediJ.ccck olan renkli beyan
-n.amelerin münakasasında verilen ' 

fiat haddı layik görülmediğinden ı 
tenzilen talip olacakların nihayet 
26-9-931 cumaertesi günü saat 17 j 
ye kadar pey akçaları ile birlikte 
piyango müdürlüğünde müteşekkil 
tayyare cemiyeti miibayaat komi
yonuna mUracatlar1. 

Doktor 

• 
G,f{M!Mi~ 

KARADENiZ 
POST ASI 

Erzurum 
vapuru 30 Eylül 

Çarşamba 
giinü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, ine 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

AT1NAYA SEYAHAT 
24 Eylül 931 tarihinde yapılmaa 

mukarrer A T t N A seyahat 
1 teşrinievvel 931 tarihine kalmıı 
tır. Ve 

H E L U A N vapuru ile 
İcra olunacaktır. Bu teehbüroet 
bilistifade scyahlar Balkan Olim
piyat oyunlarında hazır bulunabil<:
cekleroir. Fazla tafsilat için Galata 
da rıhtım caddesinde 27-29 No. N. 
A. KONSTANTİNİDİS a«ntalı
ğına müracaat e<lcbilirler. 

Telefon: B. O. 3126. 

Laster Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEY ANT Linye 
Haınburg, Brem, Anvers. İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stctin, Anvers ve 
Roterdamdan limanımı?a muvasal§tı 

beklenen vapurlar 
AMANTEA va. limanımızda. 

1 ~~=~~:::::==~ı GALİLEA va. 24 cylille doğru 
_. THESSALİA va. 30 eyliıle doğru 

ALEMDAR VAPURLARI 
KARADENiZ POSTASI 

il et 
vapuru 26 Eylül 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımdan hareketle (Zongul-
dak, İnebolu, Ayancık . 
Samsun, Onlu. Gire.;on, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet aynı iskele
lerle Görele ve Onyeye de 
ugrıyarak avdet edecektir. Mü4 

racaat mahalli: İstanbul M•y
menet hanı Alemdar zadeler. 
Telefon: İs. 1154. 

ASKANİA va. 4 Teşrinievvele do

ğru 

BurgaT.. Varna, Köstcnce, Kalas 
ve lbrnil için iimanrmızdan har<'ket 

edecek vapurlar 
AMANTEA va. limanımızda 
GAL1LEA va. 23-25 eyi. tahmild< 
THESSALİA va. 30-1 T. evveld< 

tahmil de 
1 Yakında Tekirdag ve Ba:ıdrrmı 

Iimanlarrndan Roterdar.ı, A nvcr~ 
) \:e Hamhurg Jinı:ınları için hareket 

edecek vapurlar. 
DERİNCE va. 23-25 eylülde talı· 

milde 
GALİLEA va. 29-30 eylülde tah-

milde 
AMENTEA va. 6·7 T. evvelde talı 

milde 
Yakında Londra için hareket edec~k 

vapurlar , 
Rusçuklu Hakkı :-.-:ıııP.iy·a-ngmo:ııa;ıM111ü·d-ür.lu·· ğu····n-~ 

GALİLEA va. 29-30 EyHllde tah· 
milde 

Haınburg, Brem, Anvers, Roterdam 
için yakında Tekirdağ ve Ban. 

dmnadan hareket edecek vapurlar' 
GALİLEA va. 1-3 T. evvelde tah

milde. 

Beyoğlu, İstiklal cad
desi Büyük Parmak ka
pu, Af.rika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

S:ıat: 14 - 18. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMİ 

_J 

Balrn!riy<>loji Uboratuvarı 

Umum kan tahlilatı Frengi 
noktai nazarından (Was· 
serman teamülü) kan kü
reyvatı sayılması, tifo ve 
ısıtma hastalıkları teşhisi, 

idrar, balgam, cerahat, ka
zurat ve 911 tahlil.iitı, Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar is· 
t:..hzarı. Kanın üre miktarının 

tayini ve kanın eedimaitation 
sürati. Divanyolunda Sultan 
Mahmut türl>esi No. 189. Tele
fon İst. 20981. 

den: 

Fazla tafsilat için Galatada Ova
Jrimyan hanında Laster Sil~rmann 
ve Şürekası vapur acentalrğına ma
racaat. Telefon: Beyoğlu: 641-674. 

Şartnamesi veçbilc 250.000 adet 
kurban ve sadakai fıtra afişleri tab 
ettirileceğinden taba talip olacak
ların pey akçaları ile birlikte 26-9-
931 cumaertesi saat 15 te piyango 
müdürlüğünde müteşekkil tayyare 
cemiyeti rnübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

------- SOÇETA ITALYANA 
ikinci icra MemurluKundan: Dl SERVETSİ MARİTİMf 
Mahcuz ve satılması mukarrer 3 

adet yazıhane, rüvayal yazı maki- BRAZİLE vapuru 29 Eyliıl 
nesi; Kamı, kanepe takımr, 3 adet Salı (Pire, Napoli, Mamilya, 
dosya dolabı, Zenit duvar saatı ve Cenova) ya gidecektir. 
27-9-931 tarihine müsadif Pazar gü FEDE vapuru 30 Eylill Ç<.r-
nü saat 10 da Galatada Arapyan ha- şamba (Napoli, Marsilya \'\! 

nında satılacağındn 9311631 dosya Cenova) ya gidecektir. 
SARDEGNA vapuru 1 Te.irinumarasile mahallinde hazır bulu-

nievvel Perşembe (Rodos, nacak memura müracaat olunması 
Mersin İskenderon, Trablus 

iJan olunur. ' 1 Beynıt, Hayfa skenderiye, 
Doktor 

Hafız Cemal 
Mesina, Napoli ve Cenova) 
ya gidecektir. 

llıuhtelifülcins malzemenin pazarlığı 28- - . · mer.kurda 1 onya a 
1 

, • •. .. 1 
Pa . .. .. . k 1 - ndan taliplerın yevmı ed için un kapalı zarfla münaka- 30-9-9.>l çarşamba gunu saat ı •----ı•------• 

zartesı gunu ıcra ı ınacagı _ da isbatı vücut e- İhalesi 
2

-, 
saat dokuzdan onbir buçuğa kadar ınagaza · müfredat saya konmuştur. 15 te 

Dahiliye hastalıkları 
mütehassısı 

KONSTANT1NOPOLİ va
puru 3 T~rinievvel Cumar
tesi (Buııgaz, Varna, Kös
tence ve Odesa) ya gidecek
tir. - ba t ki malzemenın .. .. t 15 

rek tahriren fiat vermeleri bn P a .. getidlmesi icap Eylill 931 pazar gunu saa 
listesi mag-aza dahiline asılmış olup n~une51. num·· unesiz va- te Konyada Kol-o·du SA. AL. 

ime T satın alma komisyonunda iha-ed 1 · · ·· l · · b aber getırı • 3) KOM. nunda yapılacaktır. a-en er ıcın numune erının er (274 . • 
, •· ilan olunur. al k ed.l -· d t ı· l · ki olacak teklifatı.ıı l.Gbı.İl edilmeyecegı tiplerin şartname ma ve le ı ecegın en a ıp erın şart 

...._ münakasaya girqıek üzere te- nameyi görmek ve münakasa-

• YAVRAUnLa -A!ıRekYUR. DU m8:.a~~~i~~~~y:~:a m;~~' ya iştirak eylemek üz~re temi-
nat ve teklifnamelt;.-ile İzmir' 

Müessisi: Şevket Gadvsı Kayıtların ka- caatları. (281) <2270> 
d · yuvası ır. d de mezkur komisyona müra-Son sisteyn terbiye ve te :rıs. Evkaf Mü. ittisalin e • • • 

par:ması yaklaşmıştır. Çember!ıta~. İzmir Müstahkem Mevkii .:aatlarL (300) 
No. 35. 

İzmirde Müstahkem Mevki 

(2522) 

SE YRiSEFAIN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba

~ı B. 2362. Subc A. Sirkeci Mühür

dar zade han 2. 2740. 

lZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(KARADENlZ) vapuru 27 
Eylfü Pazaır 14,30 da Ga
lata Rıhtımından kalkar. 

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

isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al
malıdırlaı: 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtnn hanrnma umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğhmda Pera Palas altında Nat
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoğlu 
3599yahut Istanbulda Emin· 
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 
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; 

• 
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8 MiLL1YET CUMA 25 EYLÜL 1931 

1 1 rst ... n U ue.edıyesı 1 !dO!arı , . 

Yalnız Hı>;ıktas Beledive Subesinden: Arnavutköyünde Sekban
lar sokagı~·da (719) li;adan ibaret bulunan bedeli keşfi muci
bince adi kaldırımının tamid kapalı zarf usulile münakasaya 
konulnıustu. !-9-931 tarihinde ihalesi için teklifatı bulunan 
müteahhıtlerin müracaatları usule muvafık görülmediğinden 

me.r.kfır yolun tamiratı yeniden 6-9-931 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar münakasaya vaze
dilmiştir. z~rflar 26-9-931 tarihine müsadif cumartesi gunu 
saat 15 te acılacağından taliplerin yevmi mezkiırda Dake en
dimenine müracaatları ilan olunur. (2280). 

• • • 
Belediyeden ve Mülga muhesebei hususiyeden açıkta kalan 

mühasebeye merbut bilUınurn memurların Pazartesi günü saat 
dokuzda Belediye Hesap İşleri Müdüriyetine müracaatları 

ilan olunur. (2757). 
~** 

Yeni in sa olunan M ecariye atide tasrih edilen mıntakadaki 
hususi emakin ve müessesatı resmiye kanallarının raptına teş
rinievvelin b:rinci gününden itibaren mübaşeret edilecektir. 

15tu mıntaka: Divanyolu ile Mahmudiye caddesinin bir
leştiği noktadan itibaren Divanyolu - Alemdar - Salkımsöğüt

Demirkapı caddeleri ile istasyon duvarı ve Orhaniye - Hüda
vendigar caddelerile Ankara caddesi ve Mahmudiye caddesi 
arasıııdaki mmtaka ile Vezi•r İıtkcletıi caddesinin tarafeynidir. 

Btılada gösterilen mmtaka dahilincie emlakin sahiplerinden 
rabıtlarını iı:ra ettirmeğe talip olanların Sirkecide Sirkeci 
Pa!ilsda Mecari 5ubesine müracaat eylemeleri. (2756). 

* * * 
İcra edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı dolayisilc 26 

Eylı'.ıl 31 tarıhinden itibaren Mahmut Paşada, Tarakçılar hanı 
sokagının Akar Çeşme sokağından Tarakçrlar sokağına kadar 
ve Tarakcılar sokağının dahi Tarakçılar hanı sokağından 

Sandalcılar sokağına kadar bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı 
bulunacağı ilan olunur. (2759). 

* * * 
İstanbul Belediyesinden: İcra edilmekte o!an kanalizaayon 

ameliyatı dol<ıyısile 26 Eylfıl 931 tarihinden itibaren Tahtaka
lede, Kadıoğlu sok • ;mda, Kutu<:ular sokağından Sobacılar 

sokııgına kadar ve Çanakçılar aokagımn dahi Kutucular soka
ğından Sobacılar sokağına 'kadar bilcümle vesaiti nakliyaye 
kapalı bulunacağı ilan olunur. (2758). 

"f ütün inhisarı ıımum 
müdürlüğünden: 

Takibat motörlerimiroe kullanılmak üzere 12-10-931 Pazar
tesi günü aleni münakasa ile ve şartnamesi dairesinde (35) ı 

ton Gazoil satın alınacaktır. Taliplerin (100) lira teminat ak
çelerini hamilen yevmi mezkOroe saat (10 1/2) Galatada Mü
bayaat Komisyonuna müracaadan. (2614). 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

GalatadaTütün İnhisarı idareiMerkeziye binasına muttasıl(!>) 
ve (13) numa-alı iki hane mesken i.tihaz olunmak üzere ta- , 
tiplerine kiraya verilecektir. Bu iki "ıanedcn (9) numaral111I al
tı ve (13) numaralısı da yedi odal,dır. Arzu edenler gezebi
lirler. Pazarlık için 12-10-931 pazartesi günü saat (10) da (60) 
lira teminat akçelerile beraber Galata.da Mübayaat Komitıyo- j 
nuna müracaatları. (2688). 

1 

lstanbul Evkaf müdür
lüğünden: 

Aklam için lüzumu olan dörtyüz elli çeki odunım aleni 
surette icra edilmis münakasası.nda talip zuhur etmediğinden 
oazarlıkla ihalesi takarrür etmiştir. Talip olanların şeraıtı 

anlama'.< i.izere her gün Levazım Müdürlüğüne ve ihale gün;I 
olan Eyliılün yirmi dokuzuncu Salı günü saat on beşte İdare 
Encümenine müracaatları. (2690). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- · 

Yüksek Mühendis mek- 1 
tehi kaydü kabul 

muamelesi • 

Kayıt muamelesinin hitamı olan 24 EylUI 931 Per· 
şembe günü akşamına kadar mektebe kaydü kabul 

edilmiş bulunan talebe meyanından mektebin leyli 

kadrosuna göre alınacak leyli talebe miktarını te
frik için yapılacak olan müsabaka imtihanı 28 Eylw 

931 pazartesi günü sabah saat (9) da ıcra edileceği 
cihetle alakadararun mezkUr gün ve saatte Gümüşsu
yunda kain ~ektepte hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. (2534) 

3 
Türk 
tirasıdır 

. • . • • 1 

hir '1alfcizarlınci4 YEN IDEN·Ç ı.t<ACAK 

f DU$ME5i i UURDURACAK 1 
f kEPEKLE~DEN KUR1ULACAKI 

Bunun için; Bu şayan~ hayret 

''LE TR ı K,, 
F.Iektrik tarağını ıstimale baş ayınız. 

BİRİNCi 
SON 

• Saçla~Ht dök:iil111~te llaşlaınJştı 
~tli/tu i"ultşip S#yrtkltşıyordu • 

lfCUltCU 
80N 

'' Te/uJıt alhmta ltwla" -ı-• 'Y'"' 
IQflor ,......., /Mşi4ıil, am.tı "" 
lonm diılcü/....,.,. IJUıllM sı~laşıyoı 

.., ~h oı_,., _~ı'!J!"dtl. •. 

OMBEaftlel 
Q[N 

LL- / f ,,....., • .,. 
" Soçla.nPH HUl~'"~ ' 
tabii pul rengiHi o/aralı unıumıuı 

dilıkatini ullrediyOf'. /artık 
"""'" . lınadt 1 """"1natlara ılıtfyaf luı 
" LETRIK .. 'iın baııa k4fıdır 

Şayanı hayret tesiri ile « LETRİK » istimale başladığı 
ilk günlerden İTİBAR~N. SAÇLARINI-?'. DAİMİ BİR 
ONDÜLASYON HALINI ALACAK, «OLMÜŞ» VEYA 
ÖLMEK ÜZERE BULUNAN KÖKLERİNİZDEN YE 
Nİ SACLAR ÇIKACAKTIR. 
48 saat· nrfında yeni saçlar çıkmağa başlar. Saçlarınız ta
bii rengini ve bütün parlaklığını kespeder. 
Tatlı elektrik cereyanı tarağın dişlerinin bir sırasından di
ğerine geçerken saçların köklerinden dolaşarak onları 
canlandırır. KEPEKLER VE SAÇ HASTALIKLARI TA 
MAMEN ZAİL OLUR. 48 saat zarfında« cansız» bir tarak 
yer;ne «LETRİK» elektrik tarağının istimali velevki bol 
ols<ı saçlarınıza umumun takdirini cdbedecek, yeni bir gü
zdlik temin edecektir. 
KIR ÇALMIŞ SAÇLAR; TABİİ RENKLERİNİ ALA
CAKTIR. Bu yeni doğan rengin.. terek kıya tını günü günü
ne takip ediniz ve hemen beyaz kalmış saçların uçlarını ke
siniz. Saçlarınız; gençliğini. srhhatini ve güzelliğini iktisap 
edecektir. O KADAR İYİ 'VE MÜESSİRDİR Kİ BEL
Kİ HAKİl(AT OLDUGUNA İNANMAKTA TERED
DÜT EDR~iLiRSİNİZ. BİZ BUNU TEMİN EDİYO
RUZ_ vvel~ inanmak istememiş bir milyondan fazla kişi 
24 saat sort.ta adeta memnun ve mütehayyir kalmışlardır. 
Elimizde, «LETRİK», elektrik tarağının şayanı hayret ve 
memnuniyetbahş, semerelerini tasdik eden Dinlerce mektup 
vardır. " LETRIK" yalnız kadın erkek çocuk velhasıl her
kesin saçlarını yeniden çıkartmakla kalmaz, aynı zamanda 
onların güzelliğini ve tabii rengini de ~ktisap eder. 

L ETHi K 

t ETBiK 

LETHiK 

LETBiK 

L ETHiK 

taraklarını alırken taklitlerinden sakınmak 
için üzerlerindeki '« LETRİK» Brevete S. 
G. D. G. No. 702072 markasına dikkat ediniz. 

İhtira beratı tevdi edilmiş 
hakiki ve asıl elektrik t<.:ağıdır. 

Haiz olduğu faideli evsaf ve şertıite rağmen, 
bütün elektrik taraklarından isıimaliniıı tami
mi için, ucuz satılmaktadrr. 

7 gün zarfında geri alman yegane elektrik 
tarağıdır. B U Ş A R T 

Markasının teminatı ve diğer bütün elektrik 
taraklarına şayanı tercih olduğunun beratrdır. 

r--~l~0-00~- --L----~.---------------.... ira IK liarantı .K. ı; pon u 
"LETRİK" elektrik tarağı Türlsiye umumi accntası: LEON l>l.Kl\l~ cleı.uı, uurnta ı~. _, 

civarında Mertebani sokak Hürriy~t Han. Telefon: B. O. 3490 adresine doldurarak 
gönderiniz. 

Lütfen adresime posta ile pili beraber tamam ve istimale salih ve aynı zama.ıda sureti 
istimali hakkında maHbnat ile bir adet sapsız •• LETRİK " elektrik tarağınm gônderilmcsi 
:nercudur. Leffen 3 lira takdim edilmiştir. 1000 liralık teminat tahtında bu " LETRİK " 
tarağın.cJan memnun ka1madığım takdirde 7 gtin zarfında iade edersem üç liramı ma t.arifi ile 
beraber geri göndereceksiniz. Bu şartla satın alıyorum. ı 

GAYET AÇIK YAZILACAK 
İsmi . • Adres 

MÜHİM : Şayet bir arkadaşınız da bir tane istiyorsa beş buçuk lira mcıkabilinde iki 
" LETRİK " tarağı gönderilecektir. Yalnız kuponda s. 1/ 2 lira mukabilinde iki tarak 
ist~di.iinizi bil<Jiriniz. 

Bu Kuponu Hemen liönderin:z . 
Sat1ş mahalleri: Türkiye için umumi acentası bulunan Galatada Tünel yanındaki Mertebani 

sokağında Hüriyet hanında LEON DİRATZ Efendi - ŞARK MERKEZ ECZA T. A. Ş. Beyoğlu, 
Galata ve Kadıköy şubeleri - Beyoğlunda LİON mağazası - Galaıada ve Beyoğlunda NOWİLL _ 
Beyoğlunda BAZAR DÖ LEV ANT - Beyoğlunda BAKER mağazası Beyoğlu, Galatas:ıraymda 
PARALLY ve BEHAR - Galatasarayda Avrupa pasajında AKESTORİDİS mağazası - İstanbul 
Şehzadebaşında ASAF e<:zanesi İstanbul, Bahcekapı, ZAMAN ecza deposu Sirkeci, 
Muradiye caddesi No. 24 Sirkeci pazarında - 1 Ankara da Anafartalar caddesinde 48 No. ŞARK 
MERKEZ ECZA T. A. Ş. - İzmirde Saman iskelesinde , JOSEPH A. ABAJOLİ mağazası. 

iaraçhane başında Munir Paşa konaklarınd;, 
Kız ve Erkek H • L • 1 • 

ve LN:~~ri ayrı ye ıse erı 
Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıştır. T edriı.ıt türkçe, fransızca ve ingfüzcedir. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomol:.i 1lerile cılınıt ve akıam aynı vasıta ile evlerine 

Teşrinievvelde baş'.aııacaktıc-. H~r gü~ 
caat edilebi ir. Telefon: 20530 

u•7"-' v-eı••-·y• mucıcıeı umum1ııgı v ıc Ja•H.•t:t• ....... - ... - L ıll ALmAI\ nKT 'v'" 
1 .. • • 

SPOR 
Heyattan ıfv1la1ma\r 'ft d•ima ne- 1 

ıcU,ıibhath ve faal bulu:amak 6ıabı il 
k.u'Y't'cttca dilşürmtJnck.lt m6rakü11· 
dür. Slhhahnizl muhaf•a•. ıinir
lf'riaiıitakviyc faaUyt:H· 
aızi tuyit >çia kOçOklu 
ve büytklcr larahndan 
111.Dlıcmmcl bir kuvvet 
Uıicı olarak tanılan 

rratos 
kullanınıı. 

1 ltr tcr.anrdc bulun\ır. 

Avusturya fabrjkaJarı hezaren sandalyeler; umumi satış deposu l 
tanbur.:a Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. N. Aci"" 

Telefon İstanbul 2409. HAMiŞ: Aynı depoda envai çeşit perde 
döşemelik kadir c hare ve fantazi kumaşlar. mütenewi ıstok perde mis 
tül, keten Jl<'rdeler, örtüler pirinç korneş, halis İngiliz kesme lake kar).f 

lalar ve saire, fabrika fiatma top- ~~;;;;, 
tan ve perakende satılmaktadır. Fi
at maktudur. 

Çanakkale Nafia Baş 
mühendisliğinden: 

il l -- Canakkale - Balıkesir yolunun vilayet dahilinde 
muhtelif .mahallerde inşa edilecek olan beher adedi 2601 lira 
kuruş bedeli keşifleri dört adet tamirci kulübesi 10 Teş.ı-inie 

vel 931 tanhinde ihale edilmek üzere 21 Eylfıl 931 tarihind 
itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile yenid 

1 

münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını 
\ muvakkat teminat 10 Teşrinievv~l c~martesi saat ~ ?.eştt 
ı evvel Canakkale Vilayetine tevdılerı ve şartnameyı gorrrı' 
1 ve tafsilat istiyenler Nafia Başmühendisliğine müracaat ey1 

ı meleri. (2655) • 

' Elaziz Belediyesinden: 
Elaziz Belfdiye riyasetinden 35 bin 819 lira bedeli keşir. 

Eiaziz beleı.liye sinema ve kulüp binasının inşaatı 20-9-931 de 
itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulilc münakasa1 

konulmuştur. 1hale tesbit edilen şeraiti dahilinde Elaziz bel 
diye encümeni tarafından yapılacaktır. Taliplerin mimar ve) 
mühendis olması meşruttur. Evrakı keşfiye ve şeraiti ihal 

hakkında malumat almak için Elariz belediye encümeni kati. 
liğine müracaat olunur. Taliplerirr ilan edilen ıbedeli keşif üt 

1 rinden 7 ,S teminatları ve ehliyeti ve fenniye VC6ikalarm nııı~ 
. tevi teklifnı:meler ile birlikte yevmi ihale olan 10-10 931 cır 

martesi güııü saat 16 ya kadar Elaziz belediyesinin encüJl'l 
1 nine müraçaatlan ilan olunur. (2636). 

Nafıa Vekaletinden: 
50 makas takrmı için muktazi 1950 adet meşe travers kap 

lı zarfla ;nünakasaya konulmuştur. 
1 Miinakasa 6-10-931 tarihinde Sak günü saat 15 te Anka!8 

j da Nafıa Vekale~i ?i;ıasında yap~lacakt'.r. 
ı Miinakasaya ı§tırak edeceklerın teklıf mektuplarını ve ı:tl~ 
1 vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 buçuğa kadar rrı" 

1 nakasa Komisyonu Riyasetine vetrneleri liizrmdır. Talipler'.~ 

1 

Ticaret Oda!arından mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplef'r 
münakasa şartnamelerini 'bir lira mukabilinde Ankarada N1 

1 fıa Vekaleti İn~aat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa Liırı3~ 
işleri Müdürlü;:,ünden de tedarik edebilirler. (2494). 

Nafıa vekaletinden: 
2COO Ton katran yağı kapalı zarfla münakasaya konulrnU~' 

tur. Münaıkasa 9-11-931 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te Ar>' 
karada Nafia Vekilleti binasında yapılacaktır. .. 

Miinal:asaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve rrıll' 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 buçuğa kadar münak3' 

sa komisyonu Riyasetine vermeleri liizrmdır. Taliplerin Ticaret 
J Odalarında mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münaka:' 
şartnamelerini bir lira mükabilinde Ankarada Nafia Vekfileti '.~ 
Şaat dairesinde, İstanbulda Haydarpaşa liman işleri Müdüttıı' 
ğünden de tedarik edebilirler. 

Bahriye sevkıycıt müdürlüğünden:. 
Tamire muhtaç Benz ve Mersedd' maııkalı iki adet biıl'" 

otomobili tamire muhtaç Dayimler marka bir adet kalllyoıı: 
Yukarıda cins ve nevi gösterilen otomobiller 2 birinci ıe,· 

rin 1931 Perşembe günü saat 10 da aleni müzayede ile satı• 
lacağından talip olanların depozito akçelerini müsteshiben ı<~; 
sımpaşada Bahriye sevkiyat Müdürlüğünde müteşekkil 1<0!11· 
syona müracaat etmeleri ilan olunur. (2470). 
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