
PAZAR ---
?.7 EYLOL 1931 

6 ncı sen;,-"No: 2022 

NUSHAsı-s-KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri 

'Siirt Meb'usu MAHMUT 
• --

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Gayri 
Mübadillerin 
Bonoları 

JGaii Hz. Ankarada hararetle karŞllandı 
Ankaralılar GaziHz.nil //; - Saracoğlu 

Şükrü Bey lt 

r- C.yri mübadiller takdiri kıy 
it :et komisyonu, kııa bir fasıla 
lı .~ •onra dün tekrar bono tev-

ııatına başladı. Tevziat gele-
• tek ayın ortasına kadar bite

Zı te~. Yani bu tarihe kadar ko
llıtayon, gayrimübadillerin o
~112 küsur milyona baliğ olan 

a 1•tihkaklarının yüzde yirmisini 
[~ :eşkiJ eden altı küıur milyon· 
~ ilk bonoyu tevzi etınit bulur.
;, taktır. . .. a 

. Bonoların tevzii gayrı~ub • 
yıl dıllerin vaziyetlerini tasfıye yo 
ııı lunda şimdiye kadar atılan en 

llıiihiın adım olmakla beraber! 
1 tu vatandaşlarımızın dertlen 
ı ununla da bitmiyor. 

1 Malümdur ki bonolar, satı§~ 
ı. · · ınu Çıttarılan Yunan eınlakının 

59 bayaasında para yerine g;~ 
Cektir. Satışa çıkarılan eınlat?n 

l kıymeti, bonoların Juymctın
i~ den fazla olduğuna nazaran, 
'it bonola·r kıymetlerini nıuhafa: 
~ e.tınelidir .. Fakat seneler.den 
~ rı Yoksulluk içinde perışa~ o

lan gayrimübadiller, bono arı 
ellerine geçirir geçirmez, bun· 

··r !arı derhal paraya tahvil etın~k 
si ııtediklerinden kıymetten dut 
ı lniitler ve hatti dörtte bir fiate 

0 kadar da satılınıtlardır. Buı;ııt 
ın:&ni olmak için gayriınübadıl

tl ter §unları teklif ediyorlar: 
1 - Bonoların borsaya ka

buı·· .. unu. f 
Jır 2 - Ziraat bankası tara ın-

dan bonolara mukabil avans 
"Verilmesinin temini. 

' Filhakika bunlar mübalağa
e lı talepler değildir. Yunanistan 
t da gayrimübadil bonolarının 

borsaya kabul edildiği malUın
dur. Ziraat Bankası da bonola
fa mukabil münasip mikdar a
"Vana verine bu zavallı vatan
daşlar acil ihtiyaçlarını te~in 

c ederek muhtekirlerin ellerıne 
düşmekten kurtarılmış olurlar. 

~ fakat bu tedbirler meseleyi e
sasından halledemez. 

Gayrimübadil vatandaşlara 
bonolar yok bahasına satıla

~ ta ve' yahut mukabilinde a
~· lans alınarak bugü_n~ü iht_iyaç 
· arını temin etmek ıçın verılme 
r iniştir. Bunlar Yunanistanda 
(. lerkettikleri e~lak ve araziye 

Inukabi! emlak sahibi olsunlar 
a d.iYe verilmiştir. Ve bunlara ve

tılecek kıymet bono sahipleri-
11' ıı" , • 
.. ~n kendi verdikleri kıymettır. 
il Rınaeı: aleyh b0J1oları kıymet-

ten düşürmemek için ucuz fiate 
katıcı olmamak lazımdır. Bu, 

' endi menfaatleri iktızasıdır. 

31 d Di.ğer bir mesele de; elle~!n-
3 e küçük bono olanların mulk 

;ı "e arazi satışlanna iştirak ede
~:ıneleridir. Filhakika birkaç 
~ lira gibi cüz'i kıymeti ~la~ 

Do sahiplerinin satışlara ıttı· 
j~kıerini temin etmek için em
ak "e ara7iyi de o nisbette par
~laınak kabil değildir. Buna 
S~re olmak üzere bono ıahiple
~in birleşmeler'i lazımdır. E
;r bu küçük bono sahipleri 

~· b~r araya gelerek emlak ve ara
~· :: a~aya i~tirak edebilec~~ ~a 

bo'etı temin ederlerse, buyuk 
ıe li no esbabının temin ettikle
~t ~aklarından kendilerini .?1~h 
ıt ~ etmemiş olurlar. Kuçul< 
~ ?ların i§tİrakile alınacak 

~lakten ne suretle istifade ~
) ~ eceği iıe, ayrı bir nıeseledır 

ta bono eshabı gerek irattan 
f.-" ~ 'hrruf, gerek hissei şayialan

~~t'lerhangi şekilde satmak su-
11111 e istifade haklarınt masun 

abilirler. 
ta ~ükumet bu meselede yapa
ta Rını Yapmış ve bundan son-· 
ıJ 11~1 Rayrimübadillerin teşkilat 
~.rksinde ve şuurla ken<li i§le
ltıı 1 endileri görmelerine kal-

'tır. 

......... Ahmet ŞÜKRÜ 
ll" ~ , .. ··········-········-···-······· .. ·-
ıif ~:ikan konferansında 
r~ 0 nomi eksperimiz 
çe a 
r ttıi,;lkı:.·u konferansı iktısat ko 

t~t 0 nUna Ticarete odası tica 
ra ö 

tahassürle karşıladılar f Amerikada nelerle 
meşgul olacak? 

r Heyeti vekile bugün İsmet Pa
şanın riyasetinde içtima edecek - . 

duğu halde ıehrinıizi tetrif et· 
tiler. Hükumet merkezi Büyük 
Gazisini haruet ve tahanürle 
kal'flladı. Gazi Hazretleri istik 
bale gelenlere ayn ayrı iltifat 
ettikten sonra açık otomobile 
bindi ve istasyondan: 

- "Y •ta Gazi),, avazeleri ve 
alkqları araıında ayrıldı. 

Otomobil o kadar yavaş gidi 
yordu, ki Millet Meclisine ka
dar yolun iki tarafını dolduran 
halk tefini doya, doya gördü ve 
yer oldu ki otmohil halkın teha 
cümene kartı durmak mecburi
yetinde kaldı. 

Heyeti vekile 

ANKARA, 26 (Telefon) 
Heyeti vekile yarın bir içti

ma aktedecektir. Saati henüz 
ANKARA, 26 (Telefon) - malAm değildir. Hariciye veki

Reisicüınhur Hazretleri saat linin buradan salı ıünü hareke 
on beJe beş kala refakatlerinde ti mukarrerdir. İsmet Paşa da 
lsınet Paşa, Dahiliye ve Hari- ya salı, ya rarşamba günü hare 
ciye vekillerile mutat zevat ol- ket edecektir. 
.... - ............... " ............... HllllllHIHlllllHIH .... lllHlllHH••••nının••n•tH1'1 .. -

Başvekilimizin Atina 
seyahati programı 

Atletlerimiz Atinava vasıl oldular 
• 

Yunanistandaki muhalif fırkaların 
liderleri de Türk 

dostluğuna kıymet veriyorlar 
ATlNA 25 (Hususi)-Türk 

Başvekili İsmet Paşa. Hazret~e 
ri ile Hariciye ve •. lı T evfık 
Rüştü Beyin Atina .seyabat_leri 
münasebetile tanzım edılen 
program ikmal ed!l~i§ gibidir. 
Misafirler üç teşrınıevvel saba 
hı F aker' e varacaktır. 

Birinci gün M. Mihalakopu-. 
los tarafından büyük bir ziya
fet verilecektir. Dört teşriniev
vel pazar günü stadyomda O
limpiyat oyunlarında bulunula 
ak gece sarayda Reisicümhur 

~ar~fından bir ziyaf~t v~rilece~ 
tir. Üçüncü gün Olımpıyat tı
yatrosunda Atina konservatu
varı gündüz bir konser _verece_k 
tir. Gece sefarethan~ızd~ bır 
ziyafet vardır. Ziyafetı ~utea
kı bir süvare verilecektır. Sa
h ~kşamı saat beşte Bedia Ha
nımın da iştirakile ,Y~nan ar
tistleri Otello'yu tenısıl edecek 

)erdir. 
Atletlerimiz Atinada 
ATİNA 25 (Hususi) - Bu

gelen atletlerimiz pek sa
ra!•. surette kar§ılandılar. At
mıını 

!etlerimizin masrafları 2 teşri
nievvı:le kadar Türk federaıyo 
nuna aittir. O tarihten itibaren 
de Yunan atletizm federasyonu 
na mi .. fir olacaklardır. Atletle 
rimiz buradaki ıtadda ekzersiz 
!er yapacaklardır. 

Herkes memnun I 

AT1NA 25 (Hususi) - Bu
radaki muhalefet fırkaları rüe
sası bile İsmet Paşa Hazretleri 
nin Atinayı ziyaretleri münase 
betile , memnuniyetlerini iz
hardan geri kalınıyorlar. Çiftçi 

, Sosyal Demokrat fırkası reisi 
M. Papa Anastaaya, Türk - Yu 
nan itilafı siyasetinin yalnız Ve 
nizelosun siyaseti değil, bütün 
Y unaniatanm milli siyaseti ol
duğunu söylemittir. 

Yunan hariciye nazın 
Venedikte 

VENEDIK, 26 (A.A.) - Yunan 
Hariciye nazın M. Mihalakopuloı 

dün ak~am Venecliie gelmi,tir. 

(_ . tfai e müzesinin küşat resmi icra edildi 
J)ün Fatıhte l l j •t'aigemizin faaligt!line işaret eden 

·nasebet e ı ı· · · k l 
fiti bu mu ldı. Resmimiz müze ıe::ılır sn a ınmış· 

Eııbbo odasının simdikı rel'i 

Tevfik Salim paşa 

Doktorlar 
Arasında 

İntihabı ikinci listenin 
kazanacağı anlaşılıyor 
Teşrinievvel hidayetinde ya

pılacak olan Etibba odası idare 
heyeti intihabı etrafında son 
günlerde muhtelif noktai nazar 
lar ileri sürülmektedir. Yaptığı 
mız tahkikata nazarau intihap 
etrafında doğan bu yeni cere
yanlara yegane sebep Etibba 
muhadenet cemiyetini meslek
le alakadar diğer hiç bir tıp ce
miyetine haber vermeden ken
di keodilerine ve ancak 20 - 25 
doktordan ibaret çok küçük bir 
mevcutla, adeta bütün İstanbul 

(Devamı•.·. ıncı sahifede) 

Beynelmilel 
Parlementolar 
Necip Ali Bey konfe-

ransa müşahit aza 
olarak iştirak ediyor 

Beynelmilel pirJamentolar 
ittihadı siyasi konfeTansına it
tirak etmek ü
zere Denizli 
meb'usu Neciı 
Ali Bey Bük
reşe müteveccİ· 
ben yarın teh· 
rimizden hare
ket edecektir. 
Bu hususta dür 
kendisile görü
şen bir mu
harririmize mu 

.1 h d ·, Nocip Ali B•Y 
maı ey emıy• 

tir ki: "- Konferansa müşa
hit delege olarak iştirak ediyo 
rum. Çünkü Türkiye Büyük 
Millete Mecli•i Beynelmilel 
Parlamentolar ittihadına res
men dahil olmadığı ve binaena
leyh müşahit olarak gitmekte 
olduğumu söylemiştir. Beynel
milel Parlamentolar ittihadına 
dahil olabilmek için Birliğin ni 
zamnamei dahilisi mucibince 
Büyük Millet Meclisinde dai
mi bir komite teşekkül etmesi 
lazımdır. Her sene bir yerde iç
tima eden Parlamentolar konfe 
ranıma bu komiteden reyi hafi 
ile aza seçilir. Beynelmilel Par
lamentolar ittihadının gayesi 
devletler arasında tekev-vün e
den bilümum hadisatı halli fas 
!etmek, her milletin delegelerin 
den mürekkep cihan şümul bir 
parlamentolar ittihadı \'Ücude 
getirmektir. Her sene bir mem 
lekette içtima eden Parlamento 
!ar ittihadı bu sene de Bükreı
te içtima edecektir . ., 

Amerikada mali ve iktısadi 
mahafil ile temas etmek üzere, 
Amerikaya gidecek olan eski 
Maliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beye kimlerin refakat e
deceği henüz malum değildir. 
Bunlar ilk heyeti vekile içtima 
ında intihap edilecektir. 

Hükfunetin böyle bir seya
hatten maksadı, memleketimiz 
de çok iş gören Amerikan ser
mayesinin, araya giren muta
vassıtları kaldırarak, doğrudan 
doğruya iş görmesini temin 
etmektir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey alaka 
darlarla temas ederek, müte
vassıtların rolünü ortadan kal
dırmağa ve doğrudan doğruya 
temas yollarını açmağa çalıta
caktır. Bu arada liman, yol ve 
saire gibi yapılacak bir çok na
fia işleri de mevzuu bahsedile 
cektir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey bir is
tikraz temini mevzuu bahsolup 
olmadığı sualine şu cevabı ver
miştir: 

"- İstikraz bana para verir 
misin, yahut sana para vereyim 
demekle olmaz. Zemin ibzan 
lazımdır. Şimdilik bir şey yok. 
Fakat belki bu seyahatte böyle 
bir vaziyet hazırlanabilir.,, 

Saraçoğlu Şükrü Beyle lt 
Bankası müdürü Celal Beyin 
de Amerikaya gitmesi muhte
meldir. 

Saraçoğlu Şükrü Beyin bu
gün Ankarayı giderek hükü
metle temasta bulunması muh
temeldir. 

Salih Beyin 
Rahatsızlığı 
Bilecik ıneb'usu Salih Bevın 

berayı tedavi'.': 
yanaya gittiği
ni yazmıştık. 
Görülen lüzum 
üzerine ahiren 
Salih Bey Viya
nadan Berline 
gitmiş ve meş
hur F ransis
kus hastahane
sinde tahtı te
daviye alınmış
tır. Salih Be
yi mezkur has
tahanede Profe 
sör Ple§ ihti- SALiH BEY 

marnla tedavi etmeğe baıla
mıştır. Salih Beye afiyetler te
menni ederiz. 

Fransız meb'usları 
bugün gidiyorlar_ 
Bükreşte toplanacak olan 

beynelmilel parlamentolar kon 
gresine iştirak etmek üzere Bel 
çika ayan meclisi azasından 
M. Volkoret Venson dün ıehri 
mize gelmiştir. M. Volkoret i
le evvelce §ehrimize gelmiş o
lan Fransız meb'usları bugün 
Köstenı:e tarikile Bükreşe hare 
ket edeceklerdir. 

ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!.!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!9 

Ay tutuldu. Gece silah 
atanlar yakalandılar 

. 
Halkın rah~tını bozanlar !bugün 

mahkemeye verilecekler 
Dün gece ay tutuldu, Hava ıılandı. Gece halkın istirahatini 

müsait ve bulutsuz olduğu için selbeden bu hal bilhassa İstaıı
şehrimizden pek iyi görüldü. bulun uzak semtlerinde oturan 
Fakat, bu hadise eskiden mev- lan merakveendişeye düşürmüt 
cut bazı batıl itikatlara sapla- gazetemize muhtelif yerlerden 
nıp kalan bir takım kimseleı- ta telefon edilmiştir. Aya silah at 

Faciada ön ve üst kısımları parçalanan otobüs ile 
şoförü ve keşif heyeti 

Bostancı veGöztepede 
iki otobüs kazası 

Devrilen otobüsün içindeki 16 zabit 
hafif ve ağır surette yaralandılar 

İkinci kaza yüzünden bir de cinayet oldu 
Dün biri Cözt p•de, diı•ri Er•nkö~ ı Mehmet Cöatepede Ço.kut'çeım• ÖnÜ• 

yündo ilır.i otobüs lır..:iu.•ı olmuı, iki lıa.s:a· ne ıeldiil zaman, biru i1eride SıaaJiye 
da 18 kiti yaraJ.,.mıtbr. oteli otobüdinün. ilerilemeltte eiduiunu. 

Birinci kaza Gö-ztep4'de Çulaurçeım• ıörmüı •e ba andaı içinde bir yanı ar• 

Önünde olmuıtur: 

Ü•küdar • Kadıköy hattında çalııan 
3611 numaralı otobüsün ıorörü Mehmet 

dün ••halı. •aal y.dibu~ukta Kadıköy İ•· 

keleaindı!n P..1'altepe endaht mektebine 

zusu uya,.mıt ve aon •6rab verip önde· 
ki otobÜ•Ü ıeçmek j•temittir. 

Fakat bu 7arıı sevdau pek pahalıya 

mal olmut, otohua en aon aUratle kotar• 
ken, Mehmet diFekaiyon• hlkim olan~n-

&Öli.irmek Üzere 18 :Zflbit almıf ye har&-- J'lnc.&, OtobÜ& olanca hru ila yolun )"&• 

k•• eım;,,;,;. (Devamı 6 mcı sahifede) 

Suvarilerimiz Sofyada 
nasıl karşılandılar? 
Binicilerimiz, Bu~gar harbiye 
nazırı ve suvari kıtaatı kuman
danı. tarafından kabul edildiler 

SOFY A, 25 (Milliyet) Bal-
kanyatlara iıtirak etmek üzere t•h· 
rimize ıelen Türk binicileri kafile re 
iıi kaymakam Cevdet Mehmet Ali B 
le ıörüttüm. Cevdet B. burada gör
dükleri hüınü kabule n~ıl teıek
kür edeceğini bilemediğini oöyledi. 
Kafile, hudutta Bulgar jokey ldübü
n·e menaup ilci zabit tarafından kar
ıılanmııtır. Mustafa Pqadan Sofya 
ya kadar diğer bir çok iıtaayonlar
da "ela zabitler ve belediye mümeaail 
leri tarafından aelamlanmıılardır. 

Sofya istasyonunda azim bir kalaba· 
lık kendilerin~ intizar ediyordu. Bu
rada Harbiye nezareti ve Bulgar 
olimpiyat komitesi mümessilleri ve 

sefaret erkanı tarafmdan karıılandı
lar. 

Cevdet Bey bana dedi ki: 
-Bulıar meslektaılarımız hakkı-

ırösteriyorlar. Bu sabah Harbiy• 
nazm ve Bulıar aiivari kıtaatı bat 
kumandanı tarafından kabul edildi!:. 
Her ikiai da, Türk ve Bulıar zabit. 
leri arasında, iki millet mukareneti 
iÇin çok faidalı olacağına fÜphe ol· 
mıyan bu ilk temaatan aon derece 
memnun olduklarını oöylediler.,, 

Türk ve Bulgar müaabıkların İf· 

tirakile yapılacak at koıulan 1 teı
rini evvelde batlıyacak ve üç gün 
ıürecektir. 

Cevdet Bey dedi ki: 
- Biz her ıün ekaersizlerimii 

yapıyoruz. Bulgar dostlarımız do 
Öyle •• Bu dostane müaabakada her 
ekip en iyi oyununu göatermeğe ça· 

lı9acak.,, 
Dün akıam jokey klüp Türk za. 

bitleri ıerefine bir 7İyafet verdL Bu 
C"Ün SJya •arniaoaa ..waı...-... 
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Siyasi tefrika: 34 • •• 

KARA BiR GUN HA~üCl HAl63lERLIEIR 
lstanbul nasıl işgal edildi? Fransız nazırları Berline gittiler 

Aziz Hüdagi 

Katiple yürüdük! Hitler taraftarları evvela mukarrer nümayişlerinden 
niçin vazgeçtiklerini nasıl izah ediyorlar? 

Burası zabitan koğuşudur. Siz de 
onlarla birlikte mevkuf kalacaksınız Berfin 

Mülakatı 

. 

Japonlar askerlerini 
geri alıyorlar 

- Haydi, efendim, haydi, 
dedi, nereye gidiyorsun? Dev 
lethaneye mi? 

Şa§ırdım, kendi kendime: 
- Çok ıey, diyorum, Lore 

veran timdi de Türle kıyafeti
ne mi girdi? Biraz tereddüt 
edersem katip efendinin beni 
İterek çd<aracağmı anlıyor
dum. 

Ne inzibat zabiti, ne Omer 
Vasfi Bey, ne Muhafız Paşa
nın misafirperverliği meydan
da yok. Kapmm önüne 
Çolktım. Katiple yan yana 
yürüdük. Loş koridorda 
önünde bir süngülü nöbetçi du 
ran büyük bir kapının onune 
&eldik; katip efendi kapıyı aç 
tı ve Lorevet:anm hırlıyan se
ıile : 

- Giriniz, dedi, burası za
bitan koğutudur. Siz de bu 
mevkuflar arasında kalacaksı
nız . 

lçerden elli kadar ağızın 
hep birden çıkardığı bir aer. 
halitası dar bir borudan fışkı
ran çamurlu su gibi kulakla
ı-nna dolarken mide bulandı
ran pfa kokulu, koyu ve sıcak 
bir hava ayni telatla yuzume 
çarptı. Katibe dönerek: 

- Baksana, azi:zim, dedim, 
Pa§anın emrile ben .. 

Franıız bahriye zabitinin 
Türk kıyafetindeki siyah tek
li söüzümü keserek bağırdı: 

- Paıanm emrile lutfen 
içeri buyurun! 

Ve omuzumdao hafiçe ite
rek kapıyı çekip gitti. Muhafız 
Paşanın dünkü nezaketi, baba 
canlığı ve bana verdiği vait
ler ile bu üçüncü sınıf katibin 
bugünkü muameleai arasında 
biç bir münasebet bulamıyor
dum. Patanın beni aldatmağa 
~ mecburiyeti vardı? Müste
şar Paıamn "it'arı ahiri,. bu 
suretle mi sudur etmiıti? 

Kapının arkumda bir hey-
kel gibi duruyorum. Geoit 
bir salon • 

Dört taraf siyat karyolalar 
in çevrilmiş, Asker, sivil en
tarili, batta yalnız gömlek 
ve donla muhtelif kıyafette bir 
kalabalık hep birden susarak 
gtzlerini bana diktiler. Yelve 
ienin birden bire durması ka
famda boş bir mahzenin aksi 
sadasını andırdı. Karyolalar 
hep dolu.. Bazılarında ikişer, 
üçer kişi oturmut iskambil' oy 
nuyorlar. Kirli camlarından 
Harbiye nezareti ve civan gö
rünen pencerelerin önünde bir 
kaç kişi kömür yakmakla meş 
gul. Kapakları çürümüş saç 
mangallar, yarım kavanozlar, 
küp parçalan, eski bir el tası, 
içindeki marsıkları yelpazeli
ycn kitap kaplan ve teneke 
parçalarmm dalgalarile her ta 
raftan koğufa mavi bulutlar 
püskürüyor. Ortada, eıki bir 
çamaşır leğenine atılan süp
rüntüler yüksekçe bir tepe hu
sule getirmit. Durduğum yere 
yalnn dıvara asılmıt koca bir 
palamut lakerdası bütün ko
kuları bastırıyor • 

Nereye, hangi karyolaya 
gideceğimi bilmiyorum. Bir 
müddet durdum. Salonun gü
rültü ve faaliyeti yavaş yavaş 
başlıyordu. Kendilerine bir ar 
kadaş daha geldiğinden dola
yı sevinen simalar olduğu gi
bi kendi akıbetini düşünen ve 
hiç a 'akadar olmıyanlar da 
vardı. Nihayet karşıdan ve sol 
köşeden biri kalktı; yanıma 
gelerek : 

Hindenburg Fransız 
nazırıarını 

haline getirmitti. Dıvara ha
lılar gerilmiş, karyolanın önü 
ne ufak bir keçe serilmiş; iki 
karyola arasında ufak bir ma 
aa, kahve takımı, tabaklar, 
bardaklar, her şey tamamdı. 

llk sorgular bittikten son
ra beııim yatak meseleaini gÖ· 
rüştük. Koğuşta boş karyo
la yoktu. Fransız hapishanesi 
nin bir batka şekline düşmüş-

bugün kabul edecek 
PARIS, 26 (A.A.) - M. Laval 

·Bir çok yerler de tahliye ediJmiştir 
ile M. Briand Berlin'e gitmek üzere 
•aat 4 te Paris'ten hareket edecek
lerdir. 

tüm. Yine kaputuma sanla- Program 

PARIS, 25 (A.A.) - Metin ga- ı ya'nm Cemiyeti Akvama gönderdiği 
zetesinin Cenevreden istihbarma gö notada Çio - Japon ihtilafmm iki 
re Japon hey'eti Tokyodan daha zi- bükUnıet araıınıda müzakere yap
yade muslihane talimat almıştır. mak Al'lıretile ıulh dairesinde ve ıü-

rak, tahtanın üstünde yatmak BERLIN, 26 (A.A.) - M. La-
Japonya'nın işgal edilmiş olan ratle hallini pek ziyade arzu eden 

mevkileri hemen tahliye ettinneğe, Japon hükumetinin Mançurideki 
mecburiyetinde idim. Mevkuf- va! ile M. Briand'ın Berlin'i ziyaı·et 
!ar misafirden daha bahtiyar lerine ait olan program resmen tea
idiler. Celal Beyin karyolasile bit edi!miıtir. Fransız nazıı·ları ve 
sağındaki karyolanın arasına maiyetleri pazar günü sabahı saat 
Celili Beyin Rumeli işi kınnı:zı 8,37 de §İmal dı:spı-esile F riedrich
tüylü velensesini sererek o ge i strassc !ltevkiincle inmek suretile 
ce için yatacak bir yer yapabi- Berlin'e vaoıl olacaklar ve orada 
leceğimizi düşündük. Fakat Alman hükumet mümcS1illcri tara
sağdaki karyolanın altı piyaz- fmdan karşdanacak!aı·drr. 
cı dükkanlarının mutfağından Mumaileyhim, hemen namlarına 

askerlerini muahedelerin mezuniyet 
vermekte olduğu mmtak.Jara çek
meği kabul ettiği ve fakat bunun 
için Çin memurlarile mü1tereken 
tahkikat iaraıl ve Japonların hayat 
ve mallannın tehlikeye maruz ltai
mıyacağr husu~unda teminat veril
n1esi şartım ileri sürdüğü rivayet 
edilmektedir. Bir çok yerler timdi
.len tahliye edilmiştir. 

CENEVRE, 25 (A.A.) - Japon 

o 

askerlerin! demiryo!u mıntakasma 

çektiği ve bir ihtiyat tedbiri olmak 
üzere Mukden ve Kirin'de bir rnik-
tar asker bıralntmış olmasının aske 
ri bir işgal te,kil etmiyeceği beyan 
edilmiştir. Vaziyet düzeldiği takdir
de Cemiyeti Akvamın kendisine iti
mat etmesini isteyen Japon hükume 
tinin demiryolu mıntakasındaki as-
kerlerini de tedricen geri çekeceği 

bu notııya ilave edilmiştir. daha berbattı. Soğan kokuıa- birinci lwtında daireler hazırlanmış ' 
rma karışan rakı kokuları mi- olan Adlon otelir.e gideceklerdir. 
demi alt üst ediyordu. Kom- Saat 10,J!J da Fransa sefarethanesin 
şumu:z, yatacağım yeri mua- ne azimetle Berl<n'in Fransız kolo
yene ederken burnumu tıkadı- nisini ve muhtelif hey'etleri kabul 
ğmıı görünce karyolanın altın edeceklerdir. 

lngiliz lirasında ka-
dan taşan öteberisini toplama Aynı günün sabahı M. Laval M. 
ğa ba~ladı. Bir sürü şişe, rakı, Brüning'i ve M. Bı~and da M. 
:zeytin yağı, sirke, su .. Son~a Curtius'u ziyaret eyliyeceklerclir. 
çinko tabaklar içersinde yarı Saat 13 te M. Curtius Almanya ha
kalmıt mezeler, yemekler, bu riciye nezaretinde Fransız na1:rrlan 
!aşık be:zleri, sabun ve saire.. ı 9erefine bir öğle ziyafeti verecektir. 
Celal Bey memnun oldu "senin : Yemeği müteakip ya hariciye neza
sebebine bira:z temizlik görü- 1 retinde ve yahut başvekalet daire

rarsızlık berdevam 1 
Vaziyet tayakkuz ve dikkati 

ca~1p bir şekil alıyor 
rüz,. diyordu. Fakat bu sevinç tinde her iki memleket devlet adam LONDRA, 25 (A.A.) - Lon- hatınndan seçmiyor. Kapdarm kar
kursağımı:zda kaldı: Devrilen lan arasında siyasi mükalemata he- dra borsası, Paris borsası gibi taııp şmnda münakaşa eden küçük grup· 
bir titeden lıkırdıyarak boşa- men başlanacaktır. caddelere dökülmekte ve bütün bir lar bu münaka§alarmm gürültüıüz-
nan sirke yatağımm yerinde Akıam M. Brüning baıvekalet meydanı gürültüye boğmaktadır. \ çe alayiııizçe yapıyorlar. 
Boğaziçi, Süvet, Girit, İtalya dairesinde bir ziyafet verecek ve bu ' Boraanın yeri dar, fakat inzibatı 1 İngiliz lira11 düştükçe diğer eı
haritaları resmederek ilerleme- ziyafeti bir kabul resmi takip ede-! mükemmeldir. lıler dıprda görüşü- ham yükıeliyor. Ve bu yükseliıin 
ğe başladı. O ne keskin sirke cektir. ı lür, zira borsada çalı;ınıyan hiç cali olduğa bilinmekle beraber biç 
imit 1 Nefes aldıkça şişenin Pazartesi sabahı, siyasi mükale- . kimse içeri giremez. kimsede eııdite yok. 
burnuma döküldüğünü ve ci- mata devam edilecektir. M. Laval J Esham borusınııı müteaddit ka- Hi~ kimıe, ltiitün dünyanıa zahi-
ğerlerimin sirke ile yıkandığı- ile M. Briıınd'ın reisicümhur mare- pıları, dar ve kıaa bir sokağa açılır, ren pek Hkin ııöriinen bu clıvarlar 
Dl :zannediyorum. Burada yat şal Hindenburg'u pazartesi sabahı Throgmorten Strect denilen bu so- arkasında J'apılmakta olan muamele 
madan ise yine gezinerek ge- zİ)•aret eylemele.-i muhtemeldir. Zi- kakta 200 kiti birikebilir. Bu ıokak, lerin neticelerini ııabıraızldda ve en
ceyi geçirmek daha sıhhi ola- yaret saati henüz tesbit edilmemiş- insanda~ daha ziyade bir koridor dişe ile beklemekte olduğunu iddia 
caktı. Paıaya yahut inzıbat tir. intibaı bırakır. edemez. 
zabitine haber göndermek Bundan sonra her iki memleket Dahildeki münakaşalann akitleri M. Mac Donald Lond~ada 
mümkün değil, kapıdaki DÖ· devlet adamları hususi bir öğle p- buraya katlar gelmez, hatta şimdiki LONDRA, 25 (A.A.) - M. Mac 
betçiden başka bir sebeple izin meğinde toplanacaklal'dır. Eğer ha- buhranlı günlerde bile yalmz ıık sık Donald, C\aequerı'ten buraya dön
almak la:zım. Koridora çıkılsa va müsait olursa bu öğle yemeği gidiş gelişler, borsa müstahdimleri. · müıtür. Mumaileyh bu sabahki ka. 
bile merkez kumandanlığına 

Berlin civarında bir yerde yapıla. nin, borsa mübayaacılarınm ve Wn• bineye riyaaet ebnit ve huıusi ola
haber gönderecek kimse yok. 

cak ve sonra göller üzerinde bir ge- sarlarının sür'atle ko9maları, arada rak M. Baldwin ile "örüımüştür. 

Başvekilin avdeti resmi ıurettc ıih
h~tinin saWı keıbetmiş olmasile ifa
de ediliyor. Fakat siyasi mahafil, 
vaziyetin ber zamandan ziyade te
yakkuz ve dikkati calip bir ıckil al
mış olduğ11 için mumaileyhin Lon
dra'ya avdet ettiğini tahmin etmek
tedir. HalOıazırdaki buhranın, bü-

Celal Bey teaelli etti: ~ 
zinti İcl'a edilecektir. Hava müsait bir gelip geçenlerden birisinin bir 

- Şimdi bizim katip efen
olmazıa öğle yemeği Berlin'in lo.. diğerine verdiği havadisler, yüksek 

di gelir, sana bir yatak buldu
kantalarından birinde yenilecek ve seıle söylenen rakamlar burasının 

ruruz. Dedi. badehu Alman nazırları misafirleri- borsa mahalli olduğunu bilmeyen 
- Beni buraya getiren efen 

ne Berlin'in bazı salonlarinı ve mü- ecnebiye bunu öğreten alametlerdir. 
di mi, dedim, onun böyle bir 

zelerini gezdireceklerclir. Akşama Bunlar ve bilbııssa ba§larında si-
iyilik yapacağını ümit eder mi 

doğru, Fransız nazırları, Berlin lindir ıe.apka, ceketlerinin yaka ilik-sin ? !f 

matbuat mümessilleri ile, ecnebi lerind~ bir glil veya bir karanfil bu· - Bazan yapar. 
matbuat muhabirlerini ve bir çok lunan bir çok centilmenler, Cite pi- yük bir un•uru ruhiyi muhtevi olY avaş yavaş etrafımızı bir 
ecnebi memleketlerden Berlin'e yasasının kendisine ha• olan siması· ması bilbaısa intihabat mevzuuna 

meraklı kütleai sarıyOTdu. Her 
k gönderilmiı olan 50 veya 60 kadar m vücude ııetirir. 

es ayn ayn niçin geldiğimi 
muhabiri mahsusu kabul edecekler- H" b' telat hiç bir bağırma el soruyor, ben de kısaca bildiği •ç ır • • 

mi söylüyorum. Bu sırada dı- dir. ve kol haraketleri, siyah tahtalar ü-
şarda bir gürültü koptu, kaim Akşam, Fransa'mn Berlin sefiri zerine yazılan borsa fiatları .. Bülii.:ı 

sefarethane salonların-'- M. Lava! b l d k t'ı'yyen eser yoktur bir ses korkunç küfürlerle bi- aa un ar an a •· 
nsıne bağınyordu. Koğuşta ile M. Briand'ın §•reflerine bir ziya- Bütün bunlar içeride olup biter. Ma 
sebebini anlıyanlar: fel verecek ve bu ziyafette Alman amafih, ve tüpbeıiz bu memleket-

hükUmet er'-0 -'le Alman mutebera- t b k -leketlerde bı"r •-•--- Bravo! Yaşa! vur! Eline """" en aş a m-·· .....un 
sağlık, vur! rundan bir çokları hazır bulunacak- karga§ahklar tevlit etmeıi muhte-

Diye bafınyorlardı. lardır. mel olan ıimdiki vukuat dolayısile 
Biz de anladık. Mahut ka- M. Laval ile M. Briand oalı ıabahr borsa mahalline zabıta kuvveti ika-

tip, o sırada Bekir bölüğü mi
safirlerinden olan Lazistan 
meb'usuna fena muamele et
miş, o da hiddetlenerek vurdu 
ğu tokatları küfürle salçalryor 
mut! Katibe kartı herketıin 
hıncı vardı . Celal bey, 

- Çok hain bir herif! de.. 
di, esasen kendiai de hırsızlık 
tan mevkuf, fakat galiba mu -
bipler cemiyetine dahil oldu
ğu için ayni zamanda gardi
yan vazifesi de görüyor. Mev 
kuAarla görüşmeğe gelen :zi
yaretçilere beş dakikadan baş
ka müsaade etme:z . 

(Devamı var) 

saat 8 de Bertin' den Pariı' e doğru meaine mecburiyet hi11edilmiı ve 
hareket eclecekler ve &ah akşaau aa- bunun için bir tek memur •• Evet bir 
at 23 te Pariı'e ınüvasalat etınİf bu tek memur konulınutlur. Bu da kafi 
lunacaldardır. geliym· .. 

M. Laf.lal, gelecek ay intizamı ihlal etmek hiç kimsenin 

Vashington'a gidec~k 
PARIS, 26 (A.A.) - M. Lava

lin Waschington'a seyahati tarihi 
henüz tesbit edilmemiştir. Muhak
kak olan şey M. Laval'in bu seya
hatten her iki meclisin açılma tarihi 
olan ı2 ve yahut en geç olarak ı 7 

teşrinisanide Parit'e avdet etmİ§ bu 
lunmasını arzu ettiğinin bilinmeıi· 

dir. Şu itibarla M. Laval'in tetrini. 
evvel zarfında Waschington'a git
mesi ihtimal dahilindedir. 

dair hükiimetin ekseriyeti arasında 
çıkan münakaşadaki kararsızlığrn 

arkıntının ziyadel"§meaine büyük 
mikyasla yardnn etmesi itibarile bu 
günkü nazırlar içtimaında siyasi 
liderlerin efkarda asabiyet tevlidine 
mahal vermemek için vaziyetin tcc
vi & ,e gayret edecekleri zan ve tah· 
min olunmaktadır. 

/ngilter• eslıam borsasında 
LONDRA, 25 (A.A.) - Londra 

esham boroaaı komitesi 26 eylulden 
itibaren yıılnız pefin muamele ile 
çalışılmasını karar altına almııtır. 

Bu tarihten evvel yapılmq olan mu 
ameleler mutat olduğu veçhile 8 
t"§rinievvelıle taıfiye eclilecektir. 

LONDRA, 25 (A.A.) - Bu aa· 
bah Citede söylenilcliline ıı.iire Ber-
l~'de ve Amıterdam'da ıubeleri 

bulunan ve lnciltere ile mühim itler 
yapmakta nlan Scboubenııer banka-
ıı, taahhütlerine mukabele edemiye 
ceğini kendi muhabirlerine bildinniı 
tir. 

Siparifler geri alınıyor 
NEW-YORK, 25 (A.A.) - New 

• 

-• 
Japon hükumeti bir 

tebliğ · neşretti 
TOKYO, 25 (A.A.) - (Resmi tebliğ) Japon hükumeti aıı' 

nayi siyasetine müsteniden' Japon ve Çin hük\imetleri beyniıı~ 
dostane münasebatm temadisine çalışmakta gayret etmekle b<' 
raber, bir kaç seneden beri Çin reami memurlarının ve halkı 
hareketi Japon milli hislerini rencide etmiştir. 

Son zamanlarda Çin askerlerinin Mançuriya demiryollarrna 
muhafızlarına hücumları vuku bulmuş ve nihayet 18 eylulde Jı 
pon ve Çiıı askerleri beyninde miisademe ile neticelenmiştir. 

Dmiryolu güzergahında 220,000 Çin askerine mukabil yaM 
14,000 Japon askerinin bulunması nazik bir va:ziyet ihdas etJIJ 
olup yüzbinlerce Japon hayatını muhafaza etmek için derhal lıi 
rekete geçmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Hudut civarlarındali 
Çin askerleri silahlarmdan tecrit edildikten sonra sulh ve • .. 
nun muhafazası Japon konlrolu altında bulunan Çin teşkilatııt 
terkedilmiştir. 

Bundan •onra Japon kılaatınm kısmı azamı demiryolu mıııV 
kasına geri çağırrlmıştır. Ancak Mukden, Kirin ve diğer bıl 
yerlerde bir mikdar asker kalmıtlır. 

Japon kıtaatmın Changchun un şimalini ve Çingtau civard 
işgal ettiklerine daiı- haberler yalandır. ' 

Japon hükumetinin Mnııçuriyada hiç bir yeri istila etmek kal 
tı yoktur. Yegane gaye Japon nüfusunun hak ve hayatını ko~ 
maktır. 

Balkan konferansında Bulgar 
murahhasları 

SOFY A 25 (Milliyet) - lstanbulda toplanacak Balkan kol 
feransına Bulgaristan namına on murahhas ve iki ınütahassıs ~ 
tirak edecektir. Heyeti murahhasada şu zevatın bulunacak!• 
muhakkaktır: Bulgar milli grupu reisi meb'us M. Yanko SakıS 
meb'us Profesör Genoff, grup ikinci reisi M. Toşef, grup umu# 
katibi Dr. BorisPetko.ff, komite a:zasından D.M,şef .Mke.edon1 
lı Profesör Georgof, Zııame gazetesi müdürü Dr. Petko Pençl 

Meclis Çiftçi fırkası ikinci reİılli M. Nikola Zahariyef te l 
tanbula gİtllli:k arzusu izhar etmiştir. Bulgar Kadınlar brliği ~ 
isesinin de heyeti murahhaaaya iştirak etmesi ihtimali vardır. 

Avrupa şehirleri ile de telefonla 
görüşebileceğiz 

lST AN BUL, 26 (A.A.) - Ankara - İstanbul - Sofya telefo 
hattının Avrupa merkezlerine temdidi meselesini müzakere içi 
Bulgaristan l elgraf müdiri umumi muavini M. Kristof tehrU
ze gelmiştir. Mumaileyh telgraf i9letme müdürü İhsan Ceııı' 
Beyle birlikle tarifeler meselesini ve diğer teknik mselelerini tel 
kik ve hallederek bir itilifname imzalayacaktır. 

S'OFYA 25 (Milliyet)) - Bulgar posta idaresi müdür muaf 
ni İstanbula hareket etmittir. Orada Türk - Bulgar telefon rtfı 
kavelesiııin akti için Türk posta idaresi ile temas edecektir. 

Keşmirde 
Karışıklık 
18,000 müsellah müs
lüman isyan çıkardılar 
KEŞMiR, 25 (A.A.) - Dün çı

kan kargaşalıkların tekrar zuhurun
dan korkan Hintliler arasında bü
yük bir telaş ve korku hüküm sür· 
mektedir. Silahlı bir çok müslüman
lar sokaklarda barikatlar yapmakta 
ve zabitaya meydan okumaktadır. 

Polis ve asker kuvvetleri ihtiyat 
tedbirleri almaktadırlar. 

Tek başlarına dolaşmakta olan 
bir kaç mecusi hayli hırpalanmıştır. 

Gece ışık yakılmaması hakkında

ki emir yeniden tatbik mevkiine 
h:onmustur. 

Bu kargaşalıklar Keşmirden 50 
kilometre kadar uzakta bulun~n 

Nantang şehrine de sirayet etmiştir. 
Burada ahali bir askeri müfrezeye 
hücum etmiştir. 

Askerler, ateş etmeğe mecbur kal 
mıılardır. Ahaliden 19 kiti ölmüı

tür. 
CACHEMIRE, 26 (A.A.) 

[ • · n Cacbemire' de toplarurut olan 
ı8,000 kiti askeri kıtaatm yaptıkla· 
rı bir manevra neticesinde dağılmıt· 
!ardır. Cachemire'in 50 mil cenubi 
şarkisinde bulunan İslam abat şeh· 
rinde sükun hükum sürmekte oldu
ğu bildirilmektedir. 

Şimdiki kargaşalıklar geçen Tem 
muzda müılümanların mecusi meh
race ııör Hari Singh aleyhine ayak
lanmalarile baılamııtır. 
KAŞMiR, 25 (A.A.) - Dün 

burada açıkta ordugah kurmut olan 
15,000 kişiye ayaklanan halktan 
3000 kişi daha müsellah olarak ilt•i-

ispanyada 
Buhran 
Böyle bir ihtimal ço} 

varit görülüyor 
MADRIT, 25 (A.A.) - Bu 

kınlarda bir hükümet buhranı 
ması ihtimalinden meclis koridot 
rmda hararetle bahaedilmektel 
Bu buhrana M. Juarros tarafın~ 
Cortes meclisine verilen bir ti 

takririnin sebep olacağı ııöyle...J. 
tedir. Bu takdirde Katalonya ı.s"' 
nu esasiıinin bir kwmmın lspa11 
cümhuriyeti kanunu esasisine ;tJı"ı 
edilmesi iıtenmiıtir. 

Bu mesele hakkında gerek fıtlj 
far ve gerek hükümet azası ar .... 
da bir ikilik hasıl olmuştur. 

MADRIT, 25 (A.A.) - M. 1 
arros tarafından verilmiş olan ıl 
rin tadili hakkında uzlaşma rniiıl' 
nit bir şekil bulunmuftur. Bu ~ 
yeni ıekille yann müzakere etJI'' 

cektir. 

Argentin de bir yanS!i~ 
BUENOS-AIRES, 26 (A.A.) I 

Salta' da bir petrol kuyusunda ~ 
gın çıkmıştır. Bir kişi ölmüş, . ~ 
kişi de yaralanmıştır. . ..; ................................................. ~· 
hak etmiıtir. 

Bununla beraber, asilerin her 
1 

gi bir hareket ve faaliyette bul•~ 
.;,,klan görülmemektedir. Vazi1'

1
, 

~ıı!ıametinden dolayı karga~ıJı~ 
rın nihayet bulması için fevlı•1'~ 
salahiyetlerini istimal etmeleri ~ 1 

ıid susunda asker ve zabıta kuvve# 
ne mezuniyet itasını natık bir e 

name neşredilmiştir. ~ 

Y ork Timea ıazeteıine bildirildiği-

kında şiddetle hareket etmek 
niyetindedirler. Bu kabilden o
larak, ahiren yabudilere karşı 
fena muamelelerde bulunan 
N:zis'ler şiddetli cezalara çarp. 
hu ce:za nazarları kafi görmeye 
rek hükmi istinaf eylemiştir. 
Bu şiddetli tar:zı hareketin 
F ransı:z nazırına karşı yapıl 
ması tasavvur edilen nümayiş
lerden Nazis'leri vaz geçirme
ğe sebep alduğu muhakkak ııö-

- Oo, Aziz Bey, dedi, geç• M b' l k"k ne göre ln•iliz ticaret müeueaeleri lan bütün iıtikrazlara ait kupon be-miş olsun, gel bakalım. Ve ko e US ann tet 1 atı Neden vazgeçtiler rünüyor. ·- cl'ellerini - haınillerin intihabına 
gün New-York'ta ln~ili:.< ban~/ 

~ i 
nın biı· mümessilinin geleceği 

1 ( 1 BERLİN M. Curtius yakında istila tarafından yapılan bir ıiparitin geri uma girerek beni karyola.sına BARTIN Mi liyet) - A· , 25 (A.A.)- Ga- I' göre - altın veya döviz olarak öde 
d k almmaıı üzerine Havanatdaki ıiga. 

götürdü. Bu zat aile münase- masra tarikile geçen perıembe zeteler, M. Briad ve Laval'ııi e ece meğe karar vermi§tİr. 
b 1 , İ r11 ve ıigarette fabrikalarından biri- ,, h b et eri dolayısile tanıdığım günü tehrimize gelmiş olan Berlin i ziyaert münaaebetile BERL N, 25 A.A.)- Ha- Hükumet lngiliz lira11 olarak ya- vmumi inli a at ıı 
C l • ı B nin memur ve müıtabdimleri, Ücret I'•' e a ey İsminde genç bir aa- Zonguldak meb'uslarından Ce- milliyetcl sosyalistlerin nüma- rici siyasi mes'elelerin tetkiki pılan istikrazlara faiz taksitlerini LONDRA, 26 (A.A.) - 1, k d . L h lerinden yüzde 10 tenzil edilmesine . ,ıı ·er ı. evazınıdan fazla er- lal Sa ir, Rifat, Hasan ve Eaat yiş yapmalarını Hitler tarafın- hususunun Fransız nazırlarının Londra kambiyo borsa11ndaki fiat mentonıın 7 teşrinievveld~ Jag ıl 
zak almakla itham edilerek tev Beyler hali şebrimi:zdedirler. dan tiddetle men'nedilmiş oldu ziyaretinden sonraya tehiri si- muvafakat etmilıtlerkdir. esasına göre tesviye edecektir. cağı zannolunmaktadır. Bu ,ur~, 
kif olunmuştu. Hikayelerimi· Halk ile, te,ekküller ile temas ğu bakliında mumaileyhin ver- yasi mabafıl tarafından M. Yunan Ü ıimetinin · ·• 

1 l ld I k l lng 'l"z ba k- b.,. umumi intihabatın 27-29.• teşr.•0.·~ zi kısaca an attık. Celal Bey ar yaparak tetkikatta bulunu- diği karardan bahsediyorlar. Courlius'un muhakkak surette a ı ı arar ar ı ı n asının ı .. 
L:- -··...1--L--: ~-L-____ ·_! _ _ !_'.l:::...i::.!::=:..:::::::::.::...::~~!.:.L.:~::_~:.:.:~~:._=::::~:!!!!!::!::J_';~!!;!:!~:!...:~~~~~~~!!:_j_ _ __ ~=~:..:_:.:.:.::_;;;,.;;,;;__~-..Jl...-_::.__;,_.,....o __ _;,_..;.:...;._..J. ________ ~--c.Ail~&.. 

lenmektedir. 
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Soföri8rin en son istedikleri 
.. - 1 Bono 

. 1 Tevziatı 
Gene vapurc'!.ı~r re- Dünden itibaren tekrar 

Ekonomi 

kabeti go••rüşuluyor tevziata başlandı 
Maliye vekili Bey tarafından 

imzalanması dolayısile muvak
katen durdurulan Gayrimüba

T
. d Jeyı· üç esas 
ıcaret o ası mese 
·· . d ·· kere edecek uzerın en muza 

.. 1 dolayısile Bulgaristanda pa 
Ticaret odası meclisi bu haf 

taki içtimaında vapurcular ara
sındaki rekabetin izalesi ıncse
leıi etrafında görütecekt!.r· .. 

Oda deniz ticarete raportor
lüğünün yapbğı tetkika~a n~za 
ran, rekabetin izalesi ıımdıye 
kadar yapılan itilafların iktısa; 
di noktalara riayet edilnıenıesı 
v~ Avrupada yapılan .~~nı şe· 
kılde itiliflardan büıbütu? .ay
rı bir yolun takip edi)mesıd.ır: 

Rekabetin kaldırıl17:1ası ıç~n 
baılıca üç nokta tav11ye edıl-
ınektedir· 

ı _ U~unı gemilerimiz hak 
kında himayei sefain nizaınna
nıeıinin tatbikı. 

2 - Posta gemilerini iki kıs 
ına taksim ederek yolcu, yük .v~ 
hayvan nıikdarlannııı tahdıdı 
ile mevcut nizanınaınenin tid
detle tatbikı. 

3 - Gemileriınizin itletıne 
nıikdannm tayini • 

Bütün bunlann tatbikı için 
men'i rekabet kanununun çıka
rılmaıı da zaruri görülmekte

dir .. 

lngillz 
Lirası 
Borsamızda muam~le 
görmüyor ve düşüyor 

zu k 'b muk ziraat;ne arşı rag et art 
mı§tır. ~ulgaristanın .. pamuğa 
olan ihtıyacına tekabul edecek 
olan bu rağbet nihayet Bulgar 
hükumetinin de alakadar olma 
sını icap ettiren bir şekil almıt 
tır. 

Meaele Sobranya'da görü~ül 
müş ve pamuk ziraati için bir e 
sas hazırlanmı9tır. Bu esaea na 
zaran Bulgar iplik fabrikaları 
ile Bulgar zürraı anlaşacaklar 
ve bunun üzerine pamuk ziraati 
yapılacaktır. Fabrikalar müs
tahsilin pamuğunu alnıağa mec 
bur tutulacaktır. 

Çekler tütün ziraatine 
ehemmiyet veriyorlar 

Bu sene Çekoalovakyada tü 
tün zirı<atine fazla ehemmiyet 
verilmit ve ziraat sahası geniş 
letilnıittir. 

Geçen sene tijtün ziraat saha 

51 
7800 hektar iken, bu seııe 9 

bin hektara baliğ olmuştur. 
Çekoslovakya başlıca tütün 
müıterilerinıizden biri olmak 
itibarile bu artış bizi yakından 
alakadar etnıektedir. 

Bari'ye gidenler busrün 
geliyorlar 

Bari sergisine gitmiş olan ih 
racat ofisi mümessili Akil Bey
le sergiye iştirak eden tüccar 
bugün avdet edeceklerdir. 

Bari sergisine nıenıleketimiz 
den götürülen mamulat ve nıas 
nuatımız hemen kamilen satıl-
mı9tır. 

dillerin bono tevziatına dün ye 
niden baılanmı§ ve 555 numa
raya kadar vaki müracaatlar ne 
ticelendirilmi§tir. Bugün, sıra
sında müracı.at etmeyetllerin 
bonoları verilecek ve yarın ge 
ne sıra itibarile tevziata devam 
edilecektir. Bonoların, asıl is
tihkakların yüzde yirmisi nis
betinde olması gayrimübadille 
rin bir kısmını endiıeye dütür
mektedir. Gayrimübadiller ce
miyeti idare heyeti azasından 
bir zat bu hususta demiıtir ki: 

"- Endişeye hiç mahal yok 
tur. Çünkü hükumet bütün is
tihkaklarının teminini vaatvete 
keffül etmiıtir. Hükumet timdi 
Y.a~ılm~ta olan ve birinci par 
tıyı teşkıl eden şimdiki bono 
tevziatının ikmalini müteakıp 
mütebakisinin de kısım kısım 
verileceğini bildirmiştir; Bunu 
temin için hüki'ımetin elinde 
kafi mikdarda emlak vardır.Bo 
noların borsaya kabulü veya 
Ziraat bankasına avanı mukadi 
li yatırılması hakkında henüz 
emir yoktur. Hala bazı gayri
mübadiller zaruretten kurtul
mak için bonolarını değerin
den aşağı satmakta devam edi 
yorlar!,, 

Bono tevziatının 10 teşrini 
evvele kadar ikmal edilecek ve 
müteakıben lzmirdeki Yu~an 
emlakinin müzayede ile aatııla 
mıa ba,Jayacaktır. Henüz bun 
!ardan baıka yerlerde mevcut 
emlak listeleri gelmemiıtir. 

Hayvan 
Sergisi 

• 
Istanbulda 69 senede 
800,000 ev yanmış! 

Dün itfaiye teşkilatının yıldönümü 
m~nasebetile merasim yapıldı 

Şehremıni Haydar B. zamanmcla clükkin yanmııtır. Bu heaaba göre 
bundan dokuz ıene evvel teaiı ecli- bıitün lıtanbul bir çok defalar yan
len asri itfaiye teıkilibnm clün yıl mıt ve yeniden yapılmııtır. 
clönümi.> icli. Bu yıldönüınü dün aaat Aıri itfaiye teıkiliitını müteakip 
17 de Fatihte itfaiye miiclürlüğünde son 8 ıene içinde iae 4568 ev yan
parlak meraıimle teıiı eclihnit ve bu llllftlr. Bundan ı766 tamamen diğer 
ıene teıiı edilen itfaiye müzeoımn leri iıe kıımen yanmqbr. 
de küıat resmi yapılmıtlır· 1 . 

Fatih ı'tf · "d" ... ""'' tfaigt1 miizesıtıdt1 
aıye mu .,..u,. ~ gara-

jı dün bayraklarla güzel bir ıekilcı. Ihsan Beyin bu nutku çok allat
ıüılenmiıtir. Davetliler saat ı6 elan landı ,.. kencliıü tebrik edildi. Müte. 
itbaren gelmeğe baıladdar. akiben yandaki aalonda teıia edilen 

itfaiye müdürü lbaon B. ve_.., itfaiye miizeainin lı:ül"I reomi ya
vini misafirleri karşılıyorlardı. Da- pıldL Daimi encümen reiai Tevfik 

. vetliler meyanında belediye reiı mu- Bey makaıla ıkurdeliiyı keoerken 
avinleri Hamit, Nuri beyler beledi- dedi kit 
ye erkanı fırka vilayet idare heyeti - içinizde en eılıi bir beledi,,. 
reisi Cevdet Kerim B. ve ıair bir eİ olmak 11fatile müzeyi açıyo-
çok zevat vardı. nım.,, 

Sat 17 ye gelmiıti. Bekcliye reisi ~irler müzeyi gezclil•. Müze 
muavini Hamit B .:... kalkaralı: de ıtfaıye efradının muhtelif dmr· 

. ay.,.o 1 ele . d'kl . elb' 
luaa nutkunu okudu ve decli ki: ı er gıy ı en ıaeler, itfaiye alii-

- Belediye reisi Muhittin B. tı, ya~ın ".• itfaiye lwmanclanlan
mezuniyet günlerine teoadüf ettiği nın reııimlen vardır. 
için, bu merasimde bulunamamıılar- 1 Müzede Behçet Efendi isminde 
clır. Belediye reisi - sözü itfa-! bir ihtiyar izahat veriyordu. 
iye müdürü lhaan Beye terkediyo- Behçet Eleneli tulumbacılık ıı:ama
rum." ı' nmda aon ki;ıldü icli. Şimdi 70 ya-

Hamit Beyden sonra Ihsan Bey tındadır. Behçet Efendi 40 sene 

uzun bir nutuk okuyarak itfaiyenin I kötklü vazifesini yapmıf vçe biWıa 
memlel-etimizde ki tarihçesinden l ra .. tul~~bacılar üstünde belediye 
geçircliği tekem "il ~-- bahıetti m11J'akibı olmuıtur. Halen müteka-mu er.-• .. Beh 
ve •İmdiye •·-d ku 1 1 ıttır. çet Ef. eıki yangmlanı ait ._, aa ar vu a ge en yan-

1 ıınlar hakkında İatatiıtiki malilmatı bir çok enteresan hikiyeler anlat-
verdi. makta dil'. 

Bundan 217 sene evvel Manilya- Müze de gezildikten ıonra itfaiye 
dan Gerçek Davut iamincle biriıi gel efradı yanıı:ın tecrübeleri yaptılar 
miı ve lıtanbulda ilk iptidai tulum- ı ve çok muvaffak olclular. Otomobil
bayı yapımı ve büyük mahallelerde ler yanım ihbarı üzerine tam 20 aa 

tulumba bulundurmak eaau kon- ! aiyede harekete ıı:eçtiler. 
muıtu. Efrat bir ~ok numarahr yaptı 

Bu tetkilit o zaman buıuıi ma- Muvaffak oldular. 
hiyette ve tamame11,, halk iti idi. Gene ıı:arajclan çıkıt teıehbüaleri 

Londra ve Paristen gelen 
malumata nazaran İngiliz lirası 
sukut etmekte devam etmekte 
dir. İngiliz hazan yükaelerek 
temevvüç göetermekte ise de 
netice hakkında hiç bir tahmin 
Yapılmamaktadır. Evvelki gün 
Pariı borsa11nda 88,SLondrada 
96 frank idi. Dün sabah Londra 
boraaaında 93 franktan açılan 
İngiliz lira11 öğle üzeri saat 11 
de 97 frank idi. Gelen maluma
ta nazaran Londrada dolar 
3,80, fra.ıık 97, liret 72 idi. 

Ticaret odaları 
kongresi 

Bütün Ticaret odaları mü
messilleri nııntaka ticaret mü
dürleri ve mümessilleri Ankara 
da 7 t6§rİnievvelde toplanacak 
Türkiye Ticaret odaları kongre 
sine davet edilmiılerdir. 

' Gerçek Davut öldü~valıit onun ye yapıldı. Ve "'" "~ tekrar ,..,.ıeı'İne 
tiıtinnelerincı- .. çok reisler döndüler. oı.,.,... billerden indiler, 
meydana çılan.,,. ~n her -- smıJaıuyorlardı. Bu sırada var• !•n 

tinde ayn ayn tulmqbacılar teıki-, içinde~; ;hbu ~ltfonu ııa. acı: 
Litı vardı. 1 - T ;ol<·•r'' • • pkapL. dı , balar 1 teşrinievvelde kay.t 

muamelesine başlanıyor Bundan 57 sene ev...J bu i e hülni ' dı. 
t 

, detb' As'- • 't ,_,,. j Yarrm cl2!kika ıı:eçmemit~· Bt'itün 

Halk 
Memnunl 

Borsamızda İngiliz lirası ü
zerinden biç muamele olma
ınaktadır. Paramıza vahidi kı· 
Yasi olan Fransız frangı ise tes 
bit edilen 12,3 - 12,6 arasında 
temevvüç etmektedir. 

İngiliz liruuun temevvücü Bu defaki maaş 
dolayısile ihracat tacirleri ara- tevziahndaki 
•ında hasıl olan tereddüt de- , • ~aın etmektedir. ihracat tacir- intizam şayanı takdırdır 
~eri vaziyet tevazzuh etm~diğin E t m eramil ve mütekaidi
-~ kat'i bir karar vermı§ de- l . ~:.,'atma ve yoklama mu
gı) gibi görünmektedirler. ı nın I l rinde ıimdiye kadar 

D" 'h fi . 'd k i ame e e Ik . ~ ~ racat o ısı ı are om. mü külit görülüyor ve ha 
t~~ı ıçtıma ederek bu meseleyı ki 'k" et ediyordu. Hatta 
"orü .. t.. ço fi ay H fı k ~ şmuf ur. " • halkın bu tikyetleri C. . r a 
Ayak kabıcılar !astık sı kongrelerinde konu?ulmu~ 

istemiyorlar ve halkın en mühim ~~Ielderı 
I . . . .. meyanına konmuıtu. Huktime-

bu ~mır Ayakkabıcılar bırlıgı tin bu defa ittihaz ettiği teda-
tun Türk kunduracı esn~fı- b' esinde bu iş son maaş 

lıııı hariçten lastik ve kanevıçe ır ~atyında çok iyi bir şekilde 
Jlap • . . .. .. tevzıa 

uç getırmelerının onu?e t ·m edilmit ve halk çok 

t~eçınek için harekete geçmıf- -::nun kalmııtır. Halkın bu 
ır m . 

Dolmabahçede, mülga Has 
ahırlarda açılacak hayvan &er
gisi için t teşrinievveldeo itiba 
ren hayvan kaydine batlana
~~tır. Kayıt muamelesi 21 te, 
nnıevvel çarıamba günü bite
cek ve aergi 16 teşrinievvelde a 
çılacaktır. 

Mükafat kazanan hayvan aa 
hiplerine 4500 lira verilecek-
tir. 

Mükerrer 
Vergi 

Tahkikatın bir 
kısmı bitti 

Eminönü Maliye tahsil 9ube 
si dahilinde iki tüccardan mü
kerrer alınan kazanç vergisi 
tahkikatından Y enicamide sır
macı Ovatya. Efndiye ait kısmı 
ikmal edilmiştir. Diğer kısım 
tahkikatına devam edilmekte
dir. 

İ>·. . . dileğinin hükumetçe serıan na-
l .ıger taraftan bırlık bunun dikkate alınması ve bunun Amerika 
eınıni için Gümrük tarife kanu zarıt'cesinde itin memnuniyeti 

111111 44
7 

· · dd · · t ne 1 k Sefaretı'nde çay 
d

.
1 

un ıncı ma eıının a· . bir ha' alınası şayanı a 
ı i . . l H b. ınucıp • . .. 1 ı· . •çın smet Paşa z. ne ır tt Bu hususta bılcum e a a Şehrimizde bulunan Ameri-

'rıze t kd' . . yı ır. 1 .• ı:ı. a ım etmıştır. k d amir ve memut arın gos ka meb'uslarından ve hariciye 
ouı k . a ar 'f garlar paınu zıra- termit oldukları vazı eperver- encümeni azasından M. John 

• 1 l'k takdirdir ve badema C. Lintlicum şerefine dün Amc 
atıne başlıyor ar 1 şayanlı daha mütekamil bir rika sefiri Mr. Grew tarafından 

Ji b b f" 1 • d k' bu suret e . u u at ıat enn e ı tenez- I şekle varılması beklenır. bir çay ziyafeti verilmişti. Mr. 
Linthicum Avrupadc ve mem-

Nakit Borsası Müstakillerin resim leketimizde tetkikatta bulun-
• • mak için seyahat etmektedir. 

sergısı Kendisi bir kaç güne kadar A-
ı Kuron 000 

rne vazı ye • •erı etauat . 

ld ltf, 
· bö'lüld' · al'ml 

1 

otomobiller aüratle harakete geçti-
yapı ı. aıye en ve t ı e-
ri teşkil eclilcli. lataııbulda bir itfaiye ler. To~pıya do~ yol aldılar. 
al 

,_ I Davetliler ve garaıın önünde biri-
ayı varw. k bal'- b' 'b' . 
B

"l "kler b. • bir _,_ ti en • ın ırıne soruyordu. 
o u te ..,. 'u. Hlll erı- • 

" 

. d'Jmi•tİ. Bir taraftaa - Topkapıya kadar kaç dakikada 
ne ta sam • ı • 'dT r · · nl da mahallelerde tulumbacılık ele- '?. 1 ıp ııe ıneceğinı a amak için tec 

eli el 
rube yapıyorlar .. 

vam e yor u. 1 . 
Malum olduiu üzere 9 ıene ,,.,_ ı Fa"".t bır dak.ika sonra numarala-

. • . H dar B • ra clahıl olmayan otomobiller ele ha 
vel de ŞelıreaıiD' ay . :ııama- · • -

· nmda 55 bin lira tahsisatla aıri itfa- rakete geçtı. 
iye tqkiliıb yapıldı ve askeri jtfU- Herkes tatırmıftı. itfaiye kuman
ye icı.re.ile tuı-bacıhk kaldırıldı. elanı 1 haa~ Bey de bir otomobile at 

itfaiye 9 ıeae evvel 33 otomobil ladı ve mısalirlerini bırakarak gitti. 
·ile baılamıtlı· Bugün 60 küıur oto- Mesele anl8fılmııtı. Topkapıcla 
mobil vardır. yangın olduğu haber verilmiş ve bir 

ıh B k d 
• 

1 
..!L anda hepsi tecrübeyi merasimi bara 

san . o u uıı:u aronçede niha- . 
et 

L.f-~' .. Muh' . karak vazife bqına koımuılarclı. 
y DIE euıye retıı ıttın Bey za-. 
manında da deniz itfaiyesinin kuY- Meler yangın değil, 
•etlqtirildiğini ııöyledi. intiharmış! 

lıtanbul yangmlannrn ise 69 ıene itfaiye olanca ıüratle yanııın ihlıa 
lik muntazam iıtatistiği vardır. Bu ·· · T k rı uzerıne op apıya gitmiı, )'an-

möddet zarfında 467,094 ev ve dük ._ __ 1 ıı:•n aramaya _, amıt. fakat "yan-
ı.an yanmı~tır. Fakat hu yekunda .. 
tarla kaidesi tatbik edilen ya ıı:rn var yetııın dostlar,, diye haykı-

ngın.. ranJarın bulunduğu evin önünde 
larda yanan evler dahildır' y · . anı toplananlar itfaiyelere: 
mevzii olarak 5 ve daha a-z. ev "S' _ yanan - ıze zahmet oldu yang d 
yanr.ınlann yaktıgı rvler dah'I d -·ı b' d k . ' ın e-
.. • • 1 e- gı ı ır a am endıni be · b la 
gıldır. Bunlar da dahili hesap ed' 1 k d . nzıne u · 
linr 69 •e:-r iôndr 80!) (){)() •· yıp. y~. tı,,.. ~mıılerdir. itfaiye de 

' ev ve ı;rerı donmuş tür. 

Şof ~rl.er 40 kuruşluk 
taksıyı beğenmediler 

Diyorlar ki: "Mesela şehir han·c· 
·d·ı· ıne o.ı. ı ırse vaziyet ne olacak? 

Ucuz otomobil meaeleıini hallet- ta d" la .. • " 
Ooıar 0,47,48.90 Şlllng 
Frank 

.lıreı 

ı 2,06 , Pezeta 

00 
M»istal<il ressı.m .ve heykel· merikaya avdet edecektir. 

1 be
a.inci resım, heyLel ....... " ...................................... -

traş ar • .1 . · 
tezyini san'at sergı erını te! 

mek • . B • un ıun rı ıoylemıttir: 
açın eledıye - Belediyenin teldif . . 

ce bulunan ikinci •·'--. ·-•·· 1 • • ettifi ueu11 . .....ı .-or en tatmin edemi -ti 
9,36, 70 .ı Ray,mark 00,00 

Prant B. 3,40,90 Zloti - Oo 
llrahmı 00,00 Penıra 00 

haak 1. 2,43,1 Ley 00,00 
leva - -

00,00 Dinar 

~lortn 4 
---~-----"-~Ç_tt_•~o_ne~ç:._~-ı 
liorsa 
harici 

" . 

f Altın 
l 

Mecidiye 
Banknoı 

934,00 
53,00 

:aN,00 

~:;~elin bidayetinde eııkı 
Türkocaiiı binasında açacakfar 

dır. 1 . . . . 
San'atkaı·lar ese~ e.rın~ t~~r;nı: 

evvelin birinci ve ıkincı gund ekir~ 

b
. ı···n Orhan Bey hanın a 
ır ıgı ki 

merkezinde toplay~ca ~br. ve 
. :.anınanıelerı nıucı ıııce 

ıergı n~ . . . dik 
b

. 'ürinin tetkıkınden geçır 
ır J • t _ 

Küçilk Haberler 

·Y. Şurayı devlet deavi dairesi 
reisi Saffet Bey Ankaraya git-
miştir. . 

~ Dr. Fahreddin Kerim Bey 
Ankarada toplanan dördüncü 
tıp kongresinden şehrimize av 
c!et etnıiıtir. 

• Borsada ''Gazi Yolu,. isminde 

takaı usulü toför- için kabulüne imkiin olı y . 
!er tarafınd 1: k 'liı . Y tur. Biz, 
rare • .. an .a.. te§ ı h esasıye 1mnunuaun venliii 

tli ıhrazlarla ticaret oerbestisi balııkına iıti--. 
lıarşılanmııtır. noktayı nazarımızda urar ecli,.a ... 

Ucuz otomobil ve ecleceğia. 
aerviılerini idare Belecl' ıyenin istediği ueuz takıiyi 

ve mürakaba için kabul edince, kırk kurup gidilealı 

teıekkül eden ko- tehir clahilindelü aelerler için aldıjı. 
mite reiai ve --.. m · .. ..,.. ....- ız vazıyet -•lflllemİf olacak, fa-

örler cemi · · · · 

J 

nelerdir? 
Mahkemelerde 

15 seneye 
Mahkum! 
Ağırceza heyeti ·dün 

kararını verdi 
Bundan iki ay kadar evvel 

Bakırköyünde bir gazinoda 
Mehmet Emin ile arkadatları 
Sadullah, Hüseyin ve İbrahim, 
o~rmuı içiyorlarmıt• Aynı ga 
zınoda Zeki Bey isminde bir 
ıenç, yüksek sesle gazel söyle 
nıeğe batlamıf. Mehmet Emin 
bundan alınınıt: ' 

- Sen bize küfrediyorsun! 
diyerek Zeki Beyin üstüne bı
çakla hücum etnıiş ve ilk darbe 
yi gözüne indirerek zavallıyı 
kanlar içinde yere sermiı. Zeki 
Beyin Selim ismindeki dilaiz u 
fağı efendisinin bu halde gö
rünce dayanamayarak kavgacı 
larm üzerine atılnıı,. Fakat, 
Mehmet.' Emin, zavallı dibizi 
hemen oracıkta ahrete gönderi 
vemıif. Ağır ceza mahkemesi 
dün bu kanlı cinayetin faili 
Mehmet Emini 15 sene ağır 
hapse mahkünı ebnittir. 

Katilin arkadatları Sadullah 
ve Hüıeyin birer sene ceza y• 
mitlerdir. 

Şeban Ef.nin davası 
Hikinıiyeti Milliye refiki

mizde Şeban isminde beyaz bir 
Rusun hudut haricine çıkarıldı 
ğma dair intiıar eden küçük bir 
habeTden mütee11ir olarak refi 
kimizin m-'uJ m"d'' .. l h' - uunıaeyı-

ne bu beyaz Rus tarafından açı 
lan davanın dün ikinci ceza 
mahkeme.inde rüyetine batlan 
dı. Mahkeme, Hi.kimiyeti Mil
liye neşriyat müdürü Naıit 
Hakkı Beyin iıtinabe ıuretile 
ifadesinin almmuma karar ve
rerek muhakemeyi 10 tetrini
evvel cumartesi gününe tehir 
etti. 

Mahkum oldu 
Halil ile bemtiresi Haticeyi 

yaralayan Muhıin isminde biri 
dün ikinci cezada bir ay on üç 
gün hapse mahki'ım olmuştur. 

takat şehır harıcine gıtmek iatıyen

leri ise ııene §İmdiki taksi ile nakle
cleceğiz. Çünkü Belediyenin teklif 
ettiği ikincı taksi ile maıraflan çı

l<annak kabil değildir. ve tatbik ka
b'liyeti yoktur. Sonra mesele on ku
ru§ meselesi değildir. Maksat 40 ku 
ruıtur. Bunu ister bir, illerse 4 kiti 
versin, bizi alakadar etmez. 

T akıi haddi :\:ı:ami içindir; bpkı 

o:kmek na•hı ıibi.. Dolba aıaf• üc
retle it yapma-k için talimatname 
de hiç bir kayıt mevcut değildir. 

7aten talimatname halkın menfaati 
cliifünülerek daha fazla ücret alm
mamaaı için yapılmııtır. Eaaaen oto 
mobillerden taksitleri çıkarmıyacağı 
mıza göre, 40 lnıruıluk telıir dahili 
..tdi:rat lıaric:inde halla aldatmak 
hiç varit olamaz Zira bu hıkclircle 

iali,,..ı..i fİmdİllİ taluiye söre iıte 
dikleri yere götünnek miimlriindür. 
Ve telıir clabilinden uzalı yerler için 
,imcliki taksi üzerinden ücret alına. 
caktır. Belediye reiıi B. in tensip et
tiği ikinci taksi ile otomnbilin mas
rafları bile çıkarılamaz! Halkı tehir 
dahilinde taksiden ucuz taıımak fe
dakarl-ğını ancak clönüılerde müıte 
rİ bulmak ve bu m-'eler haricin
de ıı:ene timdiki talui ile çalıpnk 

zararları telafi etmek ü"'' , kabul 
etmiı bulunuyoruz. 

Vilayette 

Köylerin 
isimleri 

Dahiliye bir k\tap 
vücude getiriyor 

Dahiliye vekaleti köylerir 
mahalli telaffuza göre, adını ve 
merbut oldukları nahiye, kaza 
vilayet isimlerini de nıuhteT 
olmak üzere ve Alfabe 11raeik 
bir eaer vücude getirmi9tir. E 
ıerde köylerin nüfusu da yazd 
dır. 

Bu mükemmel eserin yakın· 
da tab'ı bitecektir . 

İdare yıllığı 
Dahiliye vekaleti idare yıll· 

ğını hazırlamı9tır. Bunda vili 
yellere ait muhtelif resimler 
haritalar vardır. Nüfus mikda· 
n ve umumi varidat mikdan 
hakkında izahat verilmektedir. 

Sabri
1

Bey 
Dahiliye vekaleti idarei nıa· 

hallii vilayet müdürü Sabri B .. 
dün vali muavini Fazlı :·eyiz' 
yaret ebnittir. Sabri Bey yarli' 
Ankaraya hareket edecektir. 

Vali Y alovada 
Vali Muhiddin Bey, dün Ya. 

!ovaya gitmittir. 

Gül Marmara 
Balıkesir vilayetinin Erdek 

ve Maniaanın Akhisar kazala. 
rındaki Marmara iımindeki na 
biyeler isinıleri bir olduğu i
çin yanlı,lığa sebebiyet veriyor 
du. 

Dahiliye vekaleti, Akhisar 
Marmarası ismini Gül Marma· 
ra denilmesini nıuvafık görıniq 
tür. 

1 •••••• 

Bir ihtilaf 
Noktası 

Dünkü İçtimada yeni 
tedkikat 

icrasına karar verildi 
Muhtelit mübadele komisyo

nu heyeti umumiyesi dün saat 
on albda M. Holştad'ın riyase
tinde toplar.mııtır .. Bu İçtima
da komiayon bürolarının son 15 
ıünlük mesaisi ve bilhasea ia. 
de edilec:ek Yunan emlaki m• 
seleaile me§tıul dördüncü büro 
nun raporu tetkik edilmittir. 
Yunan heyeti murahbaeaaı ta. 
rafından sahipleri Yunan tabü
yetinde olmadığı ve iade edil
memesi lazımgeldiği beyan edi 
len emlakin Yunan malı oldu
ğunu iddia etmittir. Bunun üu 
rine yeniden tetkikat icraıı te
karrür etmiıtir. 

Diı tabipleri de kongr 
yapıyorlar 

Milli Türk di' tababeti kon
gresi mayısın ilk haftaıımda lı 
tanbulda toplanacaktır. Kanı· 
re hazırlıkları bütün dit tab' 
leri arasında büyük bir alaka 11 

yandırmıştır. Kongre için let
kil edilen komİtE: programı ik· 
nıal l:dilmiıtir. 

Tevellut 
Milliyet tahrir aileainden 

Komite iizaaı bugünlerde toplana- Muhteıem ôzdemir Beyin dün 
rak Belediyenin teklifi hakkında bir kız çocuğu dünyaya ıelmit 
kat'i kararı verecektir. Komite ucaz ve Pürkemal Türkey tesmiye 
otomobil _,,;.Jerine ait buırlıldarı edilmittir. Nevzada uzun ömür 
on güne kadar bitirecek ve ıonnı diler, ebeveynini tebrik ederiz. 
tchrin ber taraEmda Belediyeden •!!!1!111!!1!!!!!!!!1!1! ____ 1!!!1 __ _ 

müsaade alınmalraızm ucuz otomo- sinin teıkilata kaydı yapılmııtır. 
bil iıletmeğe baılanacaktır. Çönkii 
müsaade iıtemeğ" bir sebep yok- Meseleye miilettitiiiin ....Zı ,,_. 
tur. cle-.i fOförleri çok -. et 

Hazırlık, ucuz oerviılerde intiza- ~~tir. Hiikümetimizin lıakkımm, 
mı temin etmeğİ •e her türlü itiraz bİ1Iİm lıaclar lıassaaiyetle arıy-P 
lara meydan vermemeii iatihclaf et- na eminiz. Çünkü Belediyenin mi. 
mektedir. dahaleai lıizi -idur mnlıiine .ı;ı. 

Ucuz ıerviıler için talip olan 600 ıünniqtür. 
kadar eski otomobil ıoförleri komi- Zaten ucuz taksi ihtiyari lıırıokd 

J
teyde. ginnelı üzere müracaat etmiı- dağına Ye biz kendi arzumazla 
er ır. 

1 
ucuz gittiğimize göre, lıöyle bir 

Komite ber ihtimale kıırıı bu kat'iyyen lüzumsuzdur. 
otomobilleri muayeneden ka soııra • 
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4srm umdesi "Milliyet" tir. 

27 EYLÜL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde
No: 100 Telcraf adresi: Milliyet, 

.tanbul. 
Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ılBONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

MiLLiYET 

Dil işleri : 9 

Alfabemiz dilimize uygun 
değil midir? 

' ...... . 
tsıze ne şalvar gibi içinde sallanacalımız geniı, ne de 
eğreti caket gibi vücudumuzu sıkacak kadar dar bir 

alfabe ldzımdır. Alfabemiz dilimize usta elinden 
çıkmış ısmarlama elbise gibi tıpatıp uymalıdır 

İnat 
Zen'i herkes tanır. inatçı 

mı, inatçı? Birinin beyaz dedi 
ğine, o mutlaka kara der. 

...:.,; 1Fransızcıdın -

IDI§. "Of aman!,, demeğe va
kit kalmadan yetişmitler. Fa- 1 

kat zavallı Zen'in ne kolu oy
nuyor, ne bacağı? Eceline ka 
vuşan biri gibi gözleri dön-
müş. i 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kiio 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

Telefon: Beyoğlu 2002 

l aylıfı 400 kuruı 800 kuruı 
; .. 750 

" 
1400 .. 

~ 1400 2700 

Son zanmanlarda dil işleri 1 lime Türk ahenginden ve Türk 
hakkında bir refikimizde bir an yapıanıdan ne kadar uzak ka
ket açıldı. Bu ankete bir çok lırsa o kadar güç yazılıyor ve 
cevaplar verildi ve ne§redildi. güç okunuyor • 

Zen 'in daha bir tek kişi ile 
hemfikir olduğu görülmemiş
tir. Kahvede olsun, berber dük 
kanında, meyhanede olsun, 
Zen darına birisi ile munakaşa 
halindedir. Muhatabının aksi 
olan fikrini canla başla müda
faa eder. Ekseriya da, bir gün 
evvel müdafaa ettiği bir fikri 
bir gün sonra tekzip eder. 
Hem de ne şiddetle! 

Ne yapmak lazımsa yapıl- , l~F!"=====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=;!;;;;=======m 
dı. Hastaneden sediye getiril- il Meşhur ve dehak.ir sinema san'atkan 
di. Zen sedyeye kondu. Za- G E O R G E S B A N K R O F T .. " " 

Anketin birinci suali şu idi: . Acaba üstatlarımız Türkçe valh Mion sabahleyin şen şa- hakikaten güzel ve elyevm 
Gelen evrak geri verilmez 
Müdc!eti geçen nuıhalar 10 kurut 

ır. Gazete ve matbaaya ait itler 
'. İn müdiriyete müracaat edilir. 

Alfabemizde, i'1llamızda, alfabenin bir (Volapük) veya tır evden çıkan kocasının bu A S R 1 S İ N E M A D A 
halde getirildiğini görünce, Ü· büyük muvaffakiyetle gösterilen muazzan gramerimizde tadilata lümuz bir (Esperanto) alfabesi olma 

var mıdır ve niçin? sını ve hangi dilden hangi ke-
Bu sualin alfabeye ait olanı lime olursa olsun kolayca yaz 

kısmına verilen cevapların bü- masını mı istiyorlar ? 

zerine atıldı, ağladı, konuştu. ı ı - Ö L Ü M M A K İ N E S 1 1 
Fakat kocasının kılı bile oyna 

1 

filminde sizleri çok müteessir edecektir. 

1 Gazetemiz ilanlann meı'uliyetini 
abul etmez. yük ekseriyeti menfidir. Yal- Halit Ziya Beyefendinin 

nız bazı zevatın aksi mütalea- Almanca (z) ve (eh), lngiliz
larına da raageldik ve hayretle ce ( th) sadasız harflerinden 
gördük ki bu mütaleada on- ve (a) ve (o) sadalı harfleri
lar, hep eski devirde yüksek nin ikişer türlü seslerinden bah 
edebi töhret yapmıt olanlar ıedişine bakılırsa böyle bir ha
arasındadır. ya le kapıldıklan anlaşılıyor. 

Zen'i bilhassa kansı Mion' · 
la görmeli! 

mıyordu . 
1 ~/!Ün saat 16,30 matinesinde ve suvarede V A R Y E T E LE R 

Komşular çoktan doktora 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 19, 

ugari 12 tlerece idi. Bu· 

Küçük evlerinde tanrının 
günü kavga olur. Mahalleli 
adam mı öldürüyorlar diye 
kapıya toplanır. Fakat karı 
kocanın, bir kemik parçası ö
nünde bırlaşan köpekler gibi, 
bu·laştıklarmı görünce, dağılır 
!ar. 

haber göndermişlerdi. Doktor # ' 
geldi : Her zamandan ziyade şayanı takdir olan 

Nabzını yokladı, sağa çe- EM t L J A N N t N G S 
virdi, sola çevirdi, kalbini O L G A . T C H E K O V A ile birlikte ibda ettiği 

1 

gün ruzgiir 
bava bulutlu. 

mntahavvil 
Mesela Halit Ziya Bey üı- Fakat dünyada böyle bir al

tadımız alfabemizin eksik ol- fabe ve böyle bir yazı var mı
duğu fikrini ileriye sürdüler. dır? Almanın (z) ve (eh) si. 
Latin harflerinin Türkçeye tat ni, İngilizin (th) sini istedik
biki fikrinin en eski taraftar- ten sonra Arabın da hakkile 
!arından olan Hüseyin Cahit (se, hı, zel, dat) .. ilb harfleri
Bey de bu alfabe ile dilimizi ni, hatta Habe§lilerin çatlak 
yazamadığımızı iddia ettiler. boğaz harflerini de alfabede 

dinledi. Parmağını ağzına sok • s l 
tu. Kulağını cımbızladı. Nafi- Ila"" hl arın evgı· •. sı· 
le! Hiç hareket yok! 

[ fcLi~ 
Düşüyor! 

Kimisi talili oluyor, iyisine,ve 
alısına düşüyor, kimisi bed
ıaht oluyor, vefaıızına düşü-
ror .• 
lnsaiı hali bu, dikkat etmi

ror, ayağı kayıyor, düşüyor ... 
lktısadi buhran tesirile İn

~iliz lirası düştükçe düşüyor ... 
-!avalar soğudu .. Derecei hara 
·et İngiliz lirası gibi düşüyor .. 

Cefadan mı, safadan mı bil
nem, benim saçlarıma ak düşü 
fOr. Japonya ile Çin arasında 
;nuharebe oluyor .•• Tasası Av· 
rupaya düşüyor ... 

Vali muavini Bey . sıkletten• 
düşüyor .. 

İngiliz kabinesi müzayaka
dan düşüyor ... 

Sonbahar geldi, sabahları 
çiğ düşüyor .. Bütün bu düşüş· 
lerde benim hisseme ne düşü
yor, biliyor musunuz? .. 

Çifte vergi ! 
Çok söylendi amma, ben de 

söyleyeceğim... Ben kendisin
den çifte vergi istenmiş olan
lardanım .. Tarihini hatırlamı
yorum, fakat geçen, yahut ev
velki sene idi. Vergi istediler. 
Verdiğimi söyledim. Tashih et 
tiler. İş kolaylıkla halledildi. 

Burada biraz duraklayalıın .. 

Bu yolda mütalealara da- temsil etmek lazım gelirdi. 
ha evvel de rasgeliyorduk. Hayır! Bizim alfabemiz 
Hatta daha alfabenin kabulü Türkçe içindir ve Türk sesle. 
günlerinde Dolmabahçe sara- rine mahsustur. 
yının salonlarında türkçülük Arabın, Acemin, F ransızın, 
cereyanının üstatlarından Ne- Almanın, Rusun .. ilh. kendi 
cip Asım Beyefendi alfabemi- dillerine mahsus hususi sesle
zin dar olduğunu iddia etmİ§- ri göstermez ve göstermemeli. 
ti. Geçenlerde Aptullah Cev- dir. . 
det Beyefendi de bir kitabın Bu görütle alfabemizin ek. 
da (kh) mürekkep teklini - siği değil, , hatta bir fazlası var 
Türkçede lüzumuna inandığı - dır: O da asıl Türkçede olmı
eski (hı) yerine kullanmağa yan ve yalnız bazı Acem ve 
kalkmıştL Fransız kelimelerinde bulunan 

Görülüyor ki gençlerin ko- (J) harfidir. 
!ayca benimsedikleri, üç sene (Hı) harfine Türkçenin biç 
evveline kadar okumaktan ve-. bir ihtiyacı yoktur. O kadar 
badan kaçar gibi taraf taraf yoktur ki Türk çocuğu bin 
kaçan Türk köylüsünün §İmen senedir (ha) ile (hı) yı kula
difer istasyonlannda yolcular- ğile ayıramamıttır. Bu yüz. 
dan okumak için gazete anya den de daima imli yanlışına 
cak kadar okumasına alıttığı dütmüttür. (O) sadasının biz 
ve heves duyduğu yeni yazı ~e iki türl~~ü yoktur. (A, .u: 
ve alfabemiz eski yazının üı- ı,) harflennın uzun seslennı 
tatları nezdi~de hala dudak ayırmak için ( a, u, i,) işaretli 
bükerek kabul edilmektedir • tekilleri ise alfabemizde mev-

Bir görüşe göre bunda bir cuttur • 
§ey yoktur. Eski yazı ile yaz Halit Ziya Bf. bir de (k) 
ma ve okuma melekesi kuvvet ile (kil) ve (ga) ile (ge) ni.n 
li olanlar alıştıklan yoldan ay- yumuşak seslerinden bahis bu
rılmakta tabii güçülük çeker- yuruyorlar. Burada ifadeleri
ler. nin yanlıt zaptedildiğini, (k) 

Lakin biz üstatlarımızdan ve (g) harflerinin kalın ve in
hislere değil, fikirlere tabi ol- ce seslerinden bahsetmek iıte
mayı öğrendik ve İsteriz ki ken diklerini zannediyoruz. Çünkü 
dileri de bize öğrettikleri bu (k) nın yumuşak tekli yoktur 
prensipi hiç olmazsa bizim ka- ve (g) Din yumutaiı da (ğ) 
dar gütsünler. dir. 

Üç senedenberi tatbik edil- Mesele eski (kef-kaf) ve 

Mion bağırır: 
- 1Iallab bu adamdan! Öl

se de kurtulsam. Fakat hiç ö
lür mü? Domuz gibi yapısı 
var. ille ne derse o olacak. Bil 
mediği şey de yok! Alnımın 
kara yazısı, bu allame ile ne 
ettim de evlendim, bilmem 
ki ... 

Fakat karı koca arasındaki 
bu uyuşamamazlık, ikisinin de 
birbirlerini sevmelerine mani 
değildir. tık günü kadar sevi
şirler. Eğer çocuklan yoksa, 
temin ederim ki, ikisinin de 
kabahati yoktur. Çünkü biri 
kız çocuk isterse, öteki oğlan 
ister de ondan .. 

Geçen hafta Zen, hiç bir iş 
tutmadığı için, tarlalardan bi
rinde erik toplamak için ağaca 
çıkını§, na11l olmuşsa olmuş, 
ayağı kayınca "küt!,, &§ağı! 
Hendeğin kenarına yuvarlan-

ima incedir. Bu iki esas kabul 
edildikten sonra (1) için de 
güçlük kalmaı. En ziyade güç 
lük (k) nıo kaide harici oku- ı 
nuşlarındadır. Bunlardan bir 1 

kısmını (ki) ve (kii) tekilleri 
halletmiştir. Şiveye kalan kıs
mm.ı da imla kaidelerinin kü
çük bir tadili göstermeğe kifa 
yet eder. Ve alfabeye harf ili 
veaine hacet kalmaz. 

Bizce alfabemiz tam dilimi- ' 
ze göredir. Bize Mki talvarlar 
gibi üıtümüzde sallanacak ve 
vücudumuz içinde kendini çıp 
lak zannedecek genit bir elbi
se lazım değildir. Kezalik iğ
reti alınmış ceket ııibi vücudu 1 
muz içine ıığmıyacak dar bir 
elbise de lazım değildir. Alfa 
bemiz usta elinden çıkmıt u
marlama elbise gibi dilimizin 1 

vücuduna tıpa tıp uyarsa bun ·ı 
dan alası olmaz. 

Mion merakla sordu: 

- Ne olımıt doktor? 
- Ne olacak? Ağaçtan düt 

mü§, ölmüt-

Tam doktor bunu söyledi
ği zaman, Zen birden bire gaz 
!erini açıp, doğrulmaz mı? 

- Ölmüş diye kim demi§. 
lıte pek ala caruıyım. 

O zaman Mion kocasını 
göğsünden itip tekrar sedyesi j 
ne yatırdı ve bağırdı: . 

- Sus ordan sen de! Sağ 
mısın, ölü müsün, doktordan 
iyi mi bileceksin? 

Ve omuzlarını silkerek, ta
but ısmarlamağa gitti. 

Yeni neşriyat: 

Musiki mecmuası 
Ankarada lntİ§ar etmekte olan 

"Musiki,, mecmuasının 5 inci sayııı 
mütenevvi ve kıymetli münderecat .. 
la inti§ar ctmİ§tİr. 

Hanımlar ve Beyler 

Kahkaha ve Sinema Kıralı 

sizlere hoş saatler geçirt-

filmi fevkalade bir eser teşkil etmektedir. ı 
ônümüzdeki Çarşamba akşamı 
ELHAMRA'da~----

FEVKALADE ŞEN vodvil 
FRAKLI ADAM 

FERNAND GRAVEY 
tarafından 

Mevsimin ilk büyük dramı 
(GENERAL PLATOFF) 

HÜKÜM GECESi 
SÜZY VERNON tarafından 

Bugün 

M E L c: .( ' te E L H A M R A ' da 
ilaveten: Sesli ve sözlü Paramount l:ıalihazir dünya 

havadisleri e sesli ve sözlü varyeteler. 
Her ikisi de Paramount filmidir. 

MAJiK'te 
Takdir ve Alkışlarla gösterilen 

Dilenciler Operası 
ALBERT PREJEAN'ın 
Fransızca büyük filmi ' i m'.lbakkak görünüz 

GLORYA ;]' 
Bu hafta 

HENRY KİSTEMAECKERS' 1 in Fransızça sözlü büyük dramı 
1 (EPHll>laiR6ECf 
1 } : .. . \ liıouıoun jtMMllOHI< ...... "'""' _ / 

1 

.. , ) .· "*1qllt'1 IHWINI- : :: - / 
\ . 1 t . ~ I a\ :1 . ~l r"~ 1 

T! -~ 

TEPEBAŞI GARDENl 

Her akşam 
Muazzam Varyete 

Numaralan 
Pek yaıkmda ; 

YENi of 

NUMEROLAR 

Eğer benim elimde makbuzum 
olmasaydı, benden vergiyi ala
caklardı ya! .. İşte benim iliş
mek istediğim nokta budur. Bir 
adamdan iki defa vergi istemek 
büyük bir kabahat değildir Cür 
mün büyüğü evvelce tahsil edil 
miş olan vergilerin tahsilat def 
terine kaydedilmemiş olması
dır. İşte bunun içindir ki; Mali 
ye vekaleti iki defa vergi tahsil 
eden değil, isteyen şubeleri, me 
murları cezalandırmalıdır. Ni
hayet insan bir makbuzu 

mekte olan alfabemiz türkçe- (gef-gaym) meselesi ise, şim
nin asıl kendi malı olan her diye kadar çok defa münakaıa 
kelimeyi kusursuz yazdınp o- edilmiştir. Bu bahiste (g) ve 
kutmaktadır. Arap, Acem, (1) ile (k) yi ayırmalıdır. (G) 
Rum, İtalyan, Fransız .. ilh dil nin kaide haricinde okunuıu 
!erinden türkçeye geçmit keli birkaç ender kelimeye münha
melerin yazılıp okunmasına sırdır., ayrı bir harf veya itare 
gelince bunlardaki kolaylık ta te lüzum gösterecek kadar mü 
o kelimelerm türkçeletmeleri him bir mevkii yoktur. (L) ye 
ile mepsuten mütenasiptir. Ke gelince, kelimenin batındaki 

Ecnebi kelimeleri yazabil
mek için alfabeye mülhak ola 
rak q, x, ve W harflerini bile 
alan ve alfabesinin içinde J gi
bi bir fazla harfi de bulunan 
Türk alfabesini dar ve noksan 
bulmak, üstatlanmız . mazur 
görsünler ama, haddınden faz 
la müşkülpesenlik olur zan
nmdayız • 

meık üzre pek yakında tek- Ouperagence 44 Avenu 
rar İstanbula gelecektir. 1 tıaveten: SA1NT GRANİE:J Kleber Paris (XVI) 

tarafından bir SKEÇ kaybedebilir. Fakat devle-
tin mali müessesesinde-
ki kayıtlar, efrat elindeki mak 
buzlardan daha emin olmalı
dır. Halbuki maalesef şimdi 
öyle değildir. Onun içindir ki 
hepimiz on, onbeş senelik ver-

bütün (L) !er incedir, çünkü a
sıl Türk §İvesinde kelime (L) 
ile başlamaz. Kezalik bir keli
mede bir ince sadalı harf var
sa o kelimedeki (L) ler de da-

Pariste ve Fransadaki mües 
ZA Yl: Derununda İzak veledi ı OSSO fihnidir. · · 'l .. b +. I sesatı tıcarıye ı e munase e..., 

Yasef ve Rahe! veledi Menteş !il•••••••••••-. delalet ve refakat eder. Ancak 
gi makbuzlarını muska gibi sak 
lıyoruz.. Önüne geçilmek la
zım gelen işte bu noktadır. 

FELEK İbrahim NECMi 

namlarına iki nüfus kağıdı ve Şişli 11 İNKlLAP SARK.ISI kendisine göndecileceık mek-
Fransız hastahanesine ait bir mak- VİVİAN SEGAL tup ve tekliflere - vakit kay-
buzu havi cüzdanımı zayi ettim hük ALEXANDRE GRA y betmemek için - kuvvetli bir 
mü yoktur. ·rekrans ilavesini rica eyler. 

Mi1Jiyet'in Edebi Romanı : 34 cısını çıkarırım. Siz de dans Hepsini biliyorum. Bilmedik- Korkma, delikanlı. Ben 
edersiniz ' olmaz mı? !erimi de tahmin ediyorum. bu alemin içini, dışını bilirim. 

Muhteşem Nihat Hanıme- Ahmet Nel>il birden bire Senin önünde oynadığın perde 

BAŞ 1 O O.. N u·. K LE R fendi, ellerini çırparak, seviın- kıp kırmızı oldu. Batını çevi- nin ta iç tarafma girdim. Par 
di: rerek Şithane karakolu yoku- lak manzaralı sahnenin arkası 

- Vallahi pek ala olur.. tundan Halice doğru baktı. Re nı, darmadağın dekorlarla kar 
lbrahim Necmi Ahmet Neibl, içinden acı şit Bey gencin bu haline gülü makarı§ık bir haldeki kulisleri 

- O da mı pok~ oynadı? Nihat 1Ihami Bey de bu acı düşündü: yordu : gördüm. 
- Yok canım, o pokerden bahsin devamma taraftar değil - Bunların batka bir dü- - Canım, bunda utanıcak Ahmet Nebilin gözleri me-

daha tatlı oyunlar biliyor. di • tüncesi yok mu acaba? ne var? Seoin yerinde İstan- rakla parladı. Fakat o kadar 
- ?. - Ey, genç şair! Bu alqam - 9 - bullu bir genç olsa meclis mec sıkılmıt, o kadar mahcup ol-
- Biz kağıtlarla oyruıdık, beraberiz ya.. PERDENiN KENARI lis bu muvaffakıyetleri anlat- muttu ki soramıyordu. Re§İt 

0 da hanımlarla oynadı. Muhteşem Nihat Hanıme- O aktam Cevat Beyin mü- mağa fırsat arardı. Bey delikanlının yüzüne dik-
-Ya! Öyle mi? fendi hemen atıldı: him bir işi vardı. Yazıhanesi- Ahmet Nebil utanç içinde katle bakıyordu. 
Ahmet Nebil, biraz evvel - Ben de timdi Ahmet Ne ne uğrıyan Reşit Beyle Ahmet birkaç inkar kelimesi mırıldan - Geçen akşam sana ver-

yüzüne bakamadığı Nihat 1J. bil Beydeo yemeğe kalmalarını Nebile: mağa çalıttı: diğim nasihati hatırlıyor mı-
hami Beyden timdi hiç sıkılmı rica ediyorum. - Siz gidin. Ben işimi biti _ Haydi canım, sana bili- sın? Sakın bu alemde birine 
yordu. Zaten deminden beri - Çok ala olur. yemekten rince gelirim. Geç kalırsam ta yorum diyorum. İnanmıyor sahiden bağlanayım deme, ha! 
ıitemlerine uğradığıMu'htetem sonra Kemal Reha da gele- rafımdan özür dilersiniz . mısın? Ziyafetin ertesi günü Bunlar gülüp eğlenmek için 
Nihat Hanımefendiden ürkü- cek. Yazıcı Zadeye haber yol Demiıti. Reşil Bey, otomo Muhte,em Nihat Hanımefendi pek aladır. Fakat dizginler da 
yordu. Nihat İlhami Bey ge- lanz. Şöyle alaminute bir top bile atlıyarak Ahmet Nebili ya ile bat baıa uzun saatler geçir ima senin elinde olmalı. Yok-
ce geçenlerden daha uzun bah lantı yaparız. Ne dersin? nma aldt. Şoföre adresi verdik diniz. Cuma günü bütün gün sa halin yamandır. 
ıederse Muhteşem Nihat Ha- ' - Pek ala! ten sonra, delikanlıya döndü: Neriman Cemşit Hanımlarday Ahmet Nebil bir §ey ıöyli-
nımefendiye ne cevap verecek- - Ha! Şeyda Ki.mil nere- - Ey genç kahraman, seni din. Evvelki gece Süheyla Ha yemiyordu. Yalnız dudakların 
ti? Sözün uzamasına mani ol- !erde, kuzum? tebrik edeyim. nımla aranızda teklif tekellüf da ufak, kaçıcı bir tebessüm 
mak için titrek bir sesle söze - Buradt.ydi. Semiha Naz - Neden, Beyefendi? kalmamıttı. Sabaha karşı Meb belirdi. Delikanlı, kendi kuca 
karıttı: · miyi evine götürmeğe çıktı. - Bir hafta olmadan nail ruke Numan Hanımı evine gö ğına davetsizce atılan bu ka-

- Birçok danı yaptık, Ha Şimdi gelir. olduğun fütuhattan. Yok, türdün ve dönmedin. Dört dınlann, kendi gibi ne aerve-
~- --.S-.J'- . 11 mır An ara lth::'ıVJıU ı·ıu ...... ı . .... 1..-· -- ,_ ,,.____. •• UAA~U ı/ımtLM ><l-nrJo.. "'"~--· ~ mn nuamu v-· .n. .. 
n de mi istiyor- Z - d mandanlığı tarafından yapılan tahki 
rek Kazımı da ya İzmir - Ank~a=r~•:_:_a_r•_•_ı_n_a..;. _____ ••• 

edebileceklerini dütünüyor, Re 
şit Beyin gösterdiği tehlikeyi 
biraz yersiz buluyordu. Gen
cin yüzünde bu dütüncelerini 
okuyuveren Reşit Bey devam 
etti: 

- Bunlar bana ne yapabilir 
!er diye istihfaf etme. Sen bu 
cins kadınlan tanımazsın. Du
rurlar dururlar da insanı öyle 
bir amansız yerinden vururlar 
ki.. Senin neyine tamah etti
ler diye de dütünme. Bir defa 
sen pek gençsin. Güzelsin de .. 
Bu kadınlar İçin tam eti yenile 
cek piliç demekıin. Sonra bun 
larda her ci.nı aıık kollekıiyo
nu yapmak merakı vardır. Ha 
ni bir takım tabiiyat meraklı
ları vardır: Böceklerin, kele
beklerin kolleksiyonlarını ya
parlar. Bu hanımlar da erkek 
kolleksiyonuna meraklıdırlar. 

Ahmet Nebilin aklına bir
den bire Muhtetem Nihat Ha
nımefendi geldi. Onun Şeyda 
Kamil Beyi tokatlıyarak oda
sından kovduğunu gözile gör

endiai de ba -

nu, çekindiğini ııözlerinde Yat 
!arla anlatmıftı. Bu kadın da 
öyle bir kollekıiyoncu olamaz
dı ya! 

Artık derin bir emniyet duy 
mağa baıladıiı Reşit Be
yin yüzüne merakla hakli. O
na bu tereddüdünü açmak iıti 
yor, fakat bili utanıyordu. 

Retit Bey aRladı: 
- Tereddüt ettilin, sor· 

mak istediğini bir fey var gali 
ba... Hiç çekinme, serbestçe 
sor . 

Ahmet Nebil utana utanı 
zihnindeki şüpheyi anlattı. Re 
§İt Bey kahkaha ile ııüldü: 

- O! Sen sahiden çok ace
mi imitıin, delikanlı, Şeyda 
Kamil Bey bu hayatta en lü· 
zumlu olan iıı.anlardan biridir. 
Bu hanımlardan hangisinin ıi 
oirleri oynasa Şeyda Kaıııil 
Bey onu yatııtırmağa koıar. 
Hele Muhtetem Nihat Hanı"! 
efendinin evinde adeta yerlı 
sayılabilir. O gece atılan to
kat, kimbilir nuıl bir ıinit 
bdıranının eaeridir. 

f 
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Amerikada beyaz ye 
zenci mücadelesı 

Japonyada 
Gazeteler 

- Tokyoda çıkan Suo
koron gazetesinden

Japonyada gazetecilik eskiden 
burjuvaları eilendiren bir ıantöze 
benziyordu. Fakat buııün İri ve yai 
lı bir kapitalisttir. Evvelce gazeteci
ler, memleketin İstikbali namına mü 
cadele eden müstakim kahraman· 
lardı. Buııün canlı makine olmuılar

i sekiz 
Scottsboro mahkeınek ,. ın etti? 

ıenciyi nasıl idama ın.ah i:et istimal edil 

" T ht New Repulic" dtn 

Aınerikada Sacco ve Van
letti davasından sonra, efkarı 
'tııııumiyeyi heyecana veren bir 
dava da Scottsboro'da sekiz 
~encinin idama mahkumiyeti 
ıle neticelenen dava olmuştur. 

8 Chattanoga bir kasabadır. 
•11radaki tuğladan basık ve 

~~s evlerde Zenciler yatarlar. 
'Yl • ve al!Ulafih kasabada temız 
lııodern bina olarak birkaç o-
tbel, sigorta kumpanyası v~ 

k b ya cı-an alar vardır. Kasa a .. lü 
v. fb· b" b'r tur ~r a rıkalarda ın 1 

et Ya i11Lal edilir. yalnız bura
da Zenci kalabalığı faz!ad.::-t 
A.ltı Zenciye bir beyaz . ısa 
eder. Amele mahallelenne ge 

k .. "ce 
L kimse gitmez. Çün u -
Qennem dibi,, denilen ~ ma

e.llelerde Zenciler kendı ba.r~l~ 
d ece ırını ın a hemen her g 

"ldürürler. 

Fakat Chattanoıra'da fahri. 
a s h" 1 . b '7-ncileri adeta a ıp en u """ 
•ir gibi kullanırlar · 

24 mart gecesi ikt beyaz 

ı:ı: Alabama'dan Cbattanoıra 
a geldiler. Bunlardan birinin 
ahkemede ifadesine göre, 

1 d l 'kanlılar da an armda bazı e 1 

ardı. Umumi ifadelere göre 
e, bu kı:ı:lar pek tanınmıt a
iftelerden idiler. Birisi Ruby 

t h . evlenmemi§, öteki a es ıç . 
· . · Prlce iki defa evlendı ırgınıa 

ini söylüyor. 

k. cebır ve t . 
ın . •t edemıyor · 

diğinı teyı h h • 
.1 · p0 int Roc apı-

zencı erı lar Fakat halk 
· atıyor • 

sanesıne Zencileri linç et-
topla?~''' Bunun ü:ı:erine 
mek. ıs.tıradsden hapisaneıine 
hepıını. lar 6 nisanda da 
gönderbıyo;'da. haklarındaki ka
Scotts or 
rar veriliyor . • 

Efkarı umumıye 

Gazeteler efkarı kızıttırıy?r 
1 Scottsboro gibi on bet bm 
::fuslu bir kasaba her :ı:aman 
böyle heyecanlı manzaradlar 

ed Her zaman o-seyr emez. .. le it 
kuz Zenciyi ırza teca~~ • 
ham etmek kabil değı~.dı~. 0-

. . muhakeme gunii, kanun ıçın .. .. n 
sabada bir bayram gAunu. m~ -
zarası arzediyor. ~nı gun 

d'"fen ıehirde de bır pana
tesa u B "zden Scot 
yir kurulmuf. u yu . et 
tsboro'ya daha 10,000 zıyar -

çi gelmit • 
Beyazlar, z~cileri l?ıç :!-
k · · müsellahan emay me ıçın ı · 

mahkemesinin önüne ge mıt-
ler kaynatıyorlar. Fakat ~v-

tli bir polis kordunu lmçe 
:'ani oluyor.Süngüler takılmıt 
mitralyözler kurulmut, g~z 
bombalar ıha:ı:ırlanmıt·· Bır 
fabrikanın muzika takanı Ame 
rikan martını çalıyor. 28 For~ 
kamyonu, hoparlörlerle sesı 
yükseltilen gıramofon plakları 
çalarak şehri dolaşıyorlar. 

Muhakeme 

dır. 

Evvelce eazetelerin siyasi bir ren 
gi vardı. Buııün bütün Japon gaze
telerinde bir yeknesaklık hüküm sÜ· 
rüyor. Zahiren bitaraflığa hamledi
len bu yeknesaklık kapitalist mena
fiine uygundur da ondan.. Sıraaı 

düıtükçe, bu ııazetelt!t" halkın dostu 
olduklarını ve ııuya ıırf onların 

menfaati için çıktıklannı iddia eder
ler. 

Japonyada ııazetecilik, her taraf. 
ta olduğu ııibi, kapitalizme doğru 

terakki ediyor. Takugava derebey
liği devrinin sonlanna doğru, yani 
1867 ibtil&linden evvel de kapitaliz. 
min uyanıııru seziyorduk. 

İhtililden sonra Japon kapita
lizmi dev adımlarile yürüdü. 1894 
te, Çi~apon muharebesinde bi
zim memleketimiz adeta sınaileımit 
ti. 1904 te büyük sanayi bütün mem 
lekete bakim oldu. Japon gazetecili
ği de, kapitalist Japonyanın vücu
de ııetirdiil içtimai tahavvülleri a
dnn adım takip ediyordu. 

Gazetelerimizi ilk defa, Japonya· 
da bulunan bir kaç Avrupalı tesis et 
tiler. 1868 de 43 ııazete vardı. Ara· 
zinin hakla mülkiyetinin tasdik e
dildiği 1872 senesinde Japonyada 
47 gazete sayıyoruz. 

1876 da Oaalıa Aaahi neıredilm~ 
ğe baılandı. Bugün Japonyanın en 
kuvvetli ııazetesi olan Oaalıa Aaahi
den baıka aynı senede 186 yeni ga
zete çıkmaia baıladı. 

Y okohama' da çıkan Y okohama
Meniıi ilk defa bir tabı makinesi , 
getirtti. iki genç kadın geceyi Chat 

anoga' da bir dostlarının evin
e geçirmişler. Ertesi sabah 
aat 10 45 te hareket eden bir 

• Bu gazeteler ekseriya politikacı-

arşandi:ı: trenine binmitler · 
emphr is' e gidiyorlarmıf. Ay 

i vagonda yarım düzina kadar 
a beya:ı: delikanlı var · 

Virginia Price ve Ruby Ba- farın ve aJimlerin fikirlerine tercü· 
tes mahkemede zencilerin le- man oluyorlar, edebi ve içtimai ten
cavüzüne uğradıklarını söylü- kitler neırediyorlardı. Fakat Çin - Ja 
yorlar. Vagonda kalan. bey":z pon muharebesinden sonra, gazete
adam bu tecavüzü teyıt edı- fer !atihzarata da ehemmiyet verme
yor. Oç zenci de tec~vüzü te; ğe baıladılar. Kapitalist matbuat bu 
yit ediyor. Fakat bu uç zencı radan yol almağa baıladı. Muhare
bilahare, avukatlarına eğer bu be bitince gazeteler fırkalardan ve 

Tren Stavenson'a varınca, l da ifade verirlerse, beraet politikacılardan aynldılar ve müsta-
irmi kadar Zenci genci trene ;~ekleri hakkında h~ki~ler- kil bir ekonomi içinde yaıaddar. 
İniyorlar. Hepsi de cahi!·· den vaat aldıklarını ıoyluyor- Son tetkiklere nazaran, bugün 
Ç'.erinde yalnız bir tanesi ıs- l Japonyada, sermayesi teminatlı 966 1

1li yazma.ı ıı biliyor. Bun- ar.o· ğ beyazlar kaçtıkları tcminataız 184 yevmi gazete çıkı-
ilr da vapurlarda iş almak için 1 er d ki için mahke yor. Bunlara mecmualan da ilave 

ernphis' e gidiyorlarmış. ve bulunama 
1 

.ar 
1 

k ı Sekiz etmek lazım ııelirse, yekun 8,446 ; 
• ede batka şahıt yo . 

Trende ne olduğu anlaşıl- m . derhal mücrim tarunarak bulur. 
. 'Yor. G•lı"ba beya:ı:lardan bi- ~enet hktim ediliyorlar. ilk Bul.adar azinı mikdarda gazete- , 

., " ıdama ma be · ·· • e den Tokio' da 19 yevmi siyasi, Oza-ı <.eıtcilerden birini tehdit et- 'ki idam kararı ha n uzenn j 
i t k is dı ı andakı' muzı'ka hararetle ça ha'da 2<l yevmi siyasi ııazete çıkı· t Ve onu trenden a ma - ı ı d h ·· al ah" 

· f lk t yor. Vi ayet er e er ııun tı s ı-enıj._ Kavga kızı•mca Zencı- lıyor ve halk a ıt ıyor · 
' ' k fe olmak üzere 112 gazete var. Bu er be"azların bulundug" u açı · 14 en 

J d Zencilerin en gencı ' 165 gazeteden yansından fazlası on ~&ona tlolmuşlar. Bunlar an b"" ..•.. 20 yaşındadır. Bu en ve daha yukan sahifelerde çıkıypr. 
irinin tabancası diğerinin bı- uyu.gulektirk sandalyasından Japonyanın en büyük gazeteler 
il.ih varmış. Ze~ciler adetçe gencı e p k enç olduğu 

K AD 1 N 

Bilmek lazım 

Kaşıktan terazi 
Dolu bir çorba kaıığında ıu ve

zin vardır: 20 &aram su, 24 ııram 
ıurup, 26 &ram un, 18 gram zey
tin yağı, 40 gram tuz, 30 gram k>z 
ıeker. 

Dolu bir kahve kaıığında da 7 
garam toz§eker, 6 gram un, 5 gram 

ıu, 4: garm zeytin yağı, 6 gram ıu~ 
rup, 10 gram tuz. 

Parhyan pantalon 
Erkeklerin pantalonlarının arka 

tarafı, ekseriya parlar. Eğer bu par
laklık kumaıın çok•aıınmıt olmasın 
dan ileri gelmiyorsa, izalesi müm

kündür. Ya pantalonu kaynar su 
buharına tutmalı veyahut ta sekizde 
bir niıbetinde amonyaklı suya ( 8 
kısnn su, 1 kıaım amonyak) batı
rılmıı fırça ile parlak aksamı fırça· 
lamalı. 

Şekersiz reçel 
Tam mevsimindeyiz, hem bu ıe

keraiz reçele çocuklar bayılır. Ayrı
ca teker masrafına da lüzum yok
tur. Gayet olm~ı üzümlerden İntİ· 
hap edersiniz ve bu üzümleri ezerek 
suyunu çıkarır11nız. Bu suyu alete 
koyaraımz ve yan yarıya aelecek 
surette kaynatırsınız. Bundan sonra 
içine küçük küçük doğnırnak sure
tile armut, havuç ve kavun atarıı
nız. Aynca bir kilo batına ince dilim 
ler halinde bir limon ilave edersi
niz. Tekrar üçte biri kalacak ıuret
te kaynatmllğa devam edeniniz. Bu 
reçel üzüm ne kadar olgun olur1&, 
o kadar tatlı olur. 

ilk B kurtuluyor. e 11_ hak ıulardır: 1 

! Bir boğuşma olmuş. e- . . üddeiumumı, bunun . "Ozaha Meniti"t Tokyo Niıini-
):~lar trenden atlamışlar vey~ ~ı'.:'d: müebbet hapis talep edı- ti", "Ozalıa Azahi,, ilk iki gazete •' Krep jorjet ve aıyah danteladan 
i~~ llıışlar.. Y almz bir tanesı Menşini ıirketinin, diğeri Asahi tir· akşam tuvaleti. Jüp geniıtir ve bir 1 

Vagon arasından sıyrılıp yorM. hkemede zencileri müda ketinindr. Asahi'nin 18 milyon, dantel;; b•ndı ile tezyin eJilmiıtir. t~Çtııak İsterken , bir Zencki ta . ~ vukat bulmak çok Menıini'nin 20 milyon frank tediye • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
\>;ı lltdan görülmüş ve te rar faa ıçın a Scottsboro edilmit sermayesi vardır. Hastalık, sigorta 10,300,000,000 

gona alınmış . müşkül olmuştur. katı teklif- tik iki gazeteyi çıkaran ıirket Dini merasim 6,200,000,000 
barosunun altı avu · al· ı · d 1100 ·ı · Tevkif . b"b birer reddetmış, y merkez idarehane enn e ' VI a- Kitap mecmua 4,700,000,000 
lerı 1 ~r .. Milo Moddy Zen yetlerde ise namütenahi memur kul Muhtelif 37,500,000,000 liıı·8eyazlar bir türlil hi~detle n.ız ~edın~~~faasını kabul et· tanıyor. 

b;,. 
1 

Yenemiyorlar. lçle~ı~c;ıen cı~ert~n ~uda sırf usulü muha- Tokyo Niıiniıi günde 900,000, 
)' '

1
1ldan yaralanan bırıaı e~ mış ır .. kurtarmak için.. Ozaha Menşini, ise 1,500,000 (her 

}kın istasyon memuruna gı- kemeyı d l .1 ııün 16-12 sahife) basar. Yani h.er 
qer k . . . ··1 Fakat bu dava o ayısı e . 400 000 d • .. e ' Zencilerin kendısını o - ikisinin yevmi tiraıı 2, ' ır. qıı....._ 1 - mumı'yede husule ge- .. l,t·•qek istediklerini söy üyor. efkarı u · · Tiraj noktai nazarından üçüncu ge-

• 1 1 h ··1den istifade ıçın, . k" .. d f ••Yon nıernuru derha te e- 1 l avvu len Hoıi ıirketidır ı, ııun e yarım oıı en a komünistler ite karış-
)' il Yapıtarak ilerdeki istas- bu defa d ki ortalık al- miylon basar. 
d 

0

ıı Ilı. ernuruna' Zenciler. in tren 1 O erece • . . Edebi ve yevmi gazete olarak ~ tı ar. ld Bu hava ıçın-
1\ llıdirilmesini bildirıyor. lak bullak o d~vanın bir bat· Tokyo'da yabız Yomiuri vardır ki, 
l' h' ld""i de mahkeme naklı'nı· dü•ün- günde 18,000 basar. ~ •en Point Roc a ge •ıs T Gazeteler sermayelerini birleıti-llıtn h 11' b t treni ka mahkemeye b dan vaz ~lıh ' ma a ı :ı:a ı ası mü•lÜ, bilahara un rip büyüdükçe, diğer küçük serma· 

'- ••ara ve dokuz Zenciyi T ı ·ı · ti d kan "~ki • • yeli ııazeteler e, vı aye er e çı ~~ f ediyorlar. Diğer Zenci- ııeçtı · . _.Ja yarıın yaına- azeteler sarsılmaktadırlar. Japo.t-
1 •• k11.çmag"a muvaffak oluyor- 5 Hazırall". vekı'l kara- g · · S k"'d "'~- T b kaç ada amele sınıfı ıçın en ı en ~; lı evkif edilenler, biletsiz lak bul~~·? iı~:diler. fakat ~ıka gazete de yoktur denilebilir. 1~ 11 

at ettikleri için, bu akibe nn tadılın b' · muhafız-
ı,~ ltğradıkları :ı:ehabındadır- ·bu avukatlardan ;:lip gidi- lngilizler senede 
~i~d lialbuki bu Zenciler aley- larile ~kd~:~ de dıtarda- ne sarf ediyorlar? 
•,11 e Yegane delil, davacı ya yordu. Brğ ıg dağıl~asına in- Sunday Expreu'e göre lnııiliz-

Jeanne Helbling 
Parise döndü 

Bu zümreler kendi aralarır 
da süvareler verirler. Mesela 
Marion Davies'in evinde bir sü 
vare evvela koketti ile başlar. 
Amerikan polisi bu içkilerin 
hesabını sormuyor bile. On
dan sonra mükellef bir yemek. 
Yemekten sonra kimi dans e
der, kimi kumar oynar, kimi 
gev;zelik eder. Şarlonun key
fi yerinde ise, süvare canlanır. 

1 
Ya gider, piyano çalar, yahut 
bir müddet tagayyüp ettikten 

ı sonra, bir Zenci kadın kıyafe-
1 tinde tekrar gelir. Zenci raks 
lan oynar, bin türlü şaklaban 
!ık yapar. Bütün tanınmıt ar-

ı tistleri onun kadar taklit eden 
yoktur . 

Jeanne Helbling 
Geçen sene diğer birkaç 

F ranıız artisti ile beraber Hol 
lyvood' a giden Jeanne Hel
bling Fransaya avdet etmiş
tir. 

Jeanne Helbling seyahatini 
şöyle anlatıyor: 

- Bir sene evvel Suzy Ver 
mon Rolla Norman, Daniel 
Mendail ile birlikte yine bu is 
tasyondan yola çıkarken, mec 
hulata gidiyor hissini taşıyor
duk. Halbuki orada her şey 
muvaffakıyetle birbirini takip 
etti. Orada, Fransada, alışma 
dığımız hummalı bir faaliyet 
var. Stüdyoda her gün sabah 
tan akşama kadar film çeviri
yorduk. Filmin biri bitince 
derhal diğerine başlıyorduk. 
Ben şu filmleri çevirdim: Mu
kabil tahkikat, Devler yolu, 
İ spanyada bir gece, Haydut 
Lopez, Serseri, Serbest bir ı· 
kadın... . 

Hollyvaod' a giden bır .ar-
tistin zayıflamada~. dö.?mesıne 
· k " yoktur Çunku orada j ım an · . 

.. cudun hatlarına çok dıkkat 
;diyorlar. Bunun içindir k i, J 

yıldızlar mukavelelerinde ya~ı
lı kilo miktarından fazla şış- 1 

manlamamak mecburiyetinde
dirler. Mesela şimdi Norma 
Shearer iki kilo kaybetmek 
ıçın rejim yapıyor. Gloria 
Swamon hiç et yemiyor. 

Ekseriya, gece yarısı oldu 
mu, meclis dağılır. Çünkü er• 
teıi sabah sütüdyoya gelince, 
uykusuzluğun verdiği yorgun-
luğun çehrede hiç bir izi kal
maması lazımdır. 

Hollyvood'un bir hususiye-
ti de, herkesin bir diğerini o
rijinaliteye "bastırması,, dır. 
Gloria bir gün lokantaya boy
nunda iki sıra hakiki inci ile 
geldi mi, ertesi gün siz dört 
aıra hakiki inci ile ayni lokan
taya gitmelisini:ı:. Ve bunu her 
kes görüp, bilmelidir. 

Herkes zevahiri kurtarmak 
için neler icat edeceklerini bil 
miyorlar. Sonra herkesin ten 
gorunmesi lazrındır. Çünkü 
gam ve kasavet Hollyvood'dan 
tardedilmiştir.,, 

Jeanne Helbling şimdi Pa
riste Paramount hesabına Tris 
tand Bemard'ın piyesinden alı 
nan "Mavi kordon,, isminde 
bir film çeviriyor. 

Hollyvood' da artistler ken
di aralarında zümreler teşkil . 
etmişlerdir. Bu zümreler dai- ı' 
ma kendi mensupları araaında 
eğlenirler. Bir zümreye men
sup artist öteki zümreye karış 
maz. Ben de en şık :ı:ümreye 
katılmak taliine mazhar ol
dum. Bu zümrede Hollivood'ın 
en zenginlerinden Marion Da. 
vies, Gloria Swanson, Charliç 
Chaplin, F euirbanks, ve Holly 
vood'un en enfes kadmı Dolo
res del Rio var. 

'.1eanne Helb!ing "Petrel,, 
1 ismindeki gafına ait kostümle 

Amerikanvari bir reklam usulü 
Harold Lloyd· 

in ikinci bir çocu (''" 

ğu daha olmuş· 

tur. Geçenlerde 
çocuk gıdaları sa 
tanbir mağazanın 

sahibi, ticaretine 

reklam yapmak ı 

u;m, Harold'ün 

bu küçüçk ÇOCU• 

ğunu kaçırtmış· 

tır. Aynı zaman
da" gazetelerle de 
çocuğun resmini 

netrederek, tama ~ 

men hali sıhhat

te olduğunu, çün 

kü kendi mağaza 
sının süt hüliaa

l1trı r~ sütlü un

ları ile beslendiği 

s 

3 yaşında yıldız 
Parisli üç yaşında bir kız 

Denise Guilloux sesli sirema
nın en küçük artistlerin~en bi 
ridir. Daha birkaç hafta evv:I 

Denise Guillouks 

maruf tenör Lucien Murato
re ife birlikte "Meçhul mani., 
isminde ilk filmini çevirmittir. 
Küçük ayaklarını daha ilk de
fa stüdyoya atan Deınise bu fil 
mindeki rollerinde harikulade 
muvaffak olmuttur. Hatta i
cap ederse ıarkı da söylemek
tedir . 

Ramon Novarro 

... 
1 

.... 

~ 

• 

On sekiz ay evvel Parise 
geldiği zaman, kimse kendi&i 
ıe dikkat etmedi. Yalnız Pa
·iste değil, Nevyorkta da ve 
<aliforniya' da da öyle •. Beya:ı: 
>İr perdede o kadar sevilen bu 
;ocuk, ıehirde na:ı:arı dikkati 
:elbetmiyor. Fakat o da tanın 
:namak için, ekseriya gö:ı:leri
ıe siyah gözlük ıreçirmiyor de 
;il! 

Maamafih hiç bir aktör o
ıun kadar genç, onun kadaı 
.evimli, onun kadar mütebes
im, omın kadar çekingen de
~ildir. Evet, çok çekinir ve 
nsanların arasına kanımaz. 

· Ben Hur filminin töhre
.ini köklettirdiği bu artist, o 
zanıa.ndan beri binlerce aık 
mektuplan, izdivaç teklifleri 
kartısında bulunuyor, Ben 
Hur'dan sonra Novarro birin
ci sınıf artist oldu. 

Sade bir küçük ev aldı. içe 
riye kocaman bir piyano ve yı
ğın yığın notalar koydu. Ra· 
mon Novarro sanki gü'lÜn bi
rinde sesli film çıkacak ta, bü
tün bunların o zaman işine ya 
rıyacağını biliyormuı ıribi, çok 
sevdiği musikiye de yakfı ne
fis etmiş bulunuyordu. 

Yalnız piyano değil, ayni 
zamanda teganni .. Novarro 
çok dışarıya çıkmaz, eğlence: 
ye gitmez. Matukaları yok gı 
bidir . 

Şimdi çalıısın, çalıımaıın, 
haftalık kazancı 7000 dolar
dır. Kazancı yerinde ve ditle
ri ııüzel olduğu için mütema
diyen güler. Bütün Mekılka
hlarda olduğu ıribi, Novarro' -
nun da kalabalık bir ailesi var 
dır. Bunların hepsine o bakar. 
Mutaassıp katoliktir. En bü
yilk emeli, günün birinde ma 
nastra kapanmaktır. nın kendi ifadesidir . ki. kalabamıu;:ıakemeden beıoklnr.a ler senede 500 milyar frank aarfedi- ! 

L () d t ren d ı · · 'ki protesto etti. F :'\ ~I, 3:aınan, Zenciler arasın a ıza ' dl' e binasın a - yorlar. Son üç senen!n 11~atı~tı e- kat mağaza sahi "" Mançister,de Asturya İı· ~)~ n İki beyaz kadın akla ge- üç ıaal a ıy rı'ne uöre, sarfiyatın vasatı mıkdarı 
vt d ek • bi çocuğun baba- minde 2000 kişilik bir sinema >otl Ve bunlar isticvap edili- yor u: H vkin• ise t rar ıunlardır: sına ne kadar Harold, karıs\ fle ikinci çocııfu binaaı yapılmııtır. Sinema, ~~~r. Zenciler tarafından te Ret• ~ tine intihabı Gıda ı5o,OOO,OOO,OOO tazm'ınat ı'sterıe 1 

ni ilin 

Harold 
etmişti . 

bittabi 
Sinema Haberleri 

~ hk m
e rıyaıe l temtıillerden evve , ayrıca sen-e ı_ ld 1 ?H ma e x ·in taep e- 54000000000 f k im M -

• ~ rnaruz 1<a ı ar mı. er aklattı15 ı ıç . Melbusat ' ' ' vereceiini bildirdi. Fakat Harold a o uştu. agaza sahibi artistin fotik konserler de vermekte-! ı_ :.._n ıç ır tecavüz~e:~m~a:-~~·::~:t~a~d~il~t~e~ı~ı~~~~~;;~l~~~l't1~e~sk:e_n ____ ~;64•;000o;a~'~0007;,~0007~~~B:e~lç~ika~d~a~l~93~2~g~ü~z~c~li~ni~n~;in~:~lit~ek~r~a~r~ço!c~u:ğ~u~n~a~k~a;v:u~ım~ak~aaa~~d~e-~:d:ava:::ı,dJan:;:~v~a~z~g;emçt~iagı"a·nı,· ~öiğrleİn~diilğii iza~-.J.d;;ir~ ... llıııifıİllİIİlllllllll \t. ~ırnadıklarını söylüyor- 1 • Ü a aa • Verııı· • ' ' 
l ., k B n üzerıne m ' t 000 000 hap edildiğini )·azmışbk. Vilayetle' ti içinde maccrayi derhal unuttu ve man, Haı·old'ün evi ,~ ...... 1' at tazyik il:ı:erine, ır:ıı- unu t•ıvanı alisine müra~aa ı ki 38,000, ' 

..... t 'ldaini . o 

.. 

1 
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Muhabir mektubu 

·Yalova evvelce neydi, 
şimdi ne oldu? 

Bir zamanlar sıtma buradan halkı 
uzaklaşmağa mecbur kılıyordu 

: Yalova: Yalova ne olmut? ı terakkisi için büy?k himmet
'Bir mamure-zara dönmüş! Ben ler sarfeylemektedır. Ve kıs· 
<görmedim fakat söylediklerine ınen de muvaffak olmu§tur. 
göre burası bir harebezar i· Fena halde bozulmuş olan Ya
miş ! Bir iki kör kandil ile ten lova - Orhan Gazi yolu ihale 
vir olunan bu kasaba adeta edilmi! olduğundan kışa kadar 
ıbataklık bir köy halinde imiş! tecdiden inşa olunacaktır. Bu 
, Halk sıtmadan kırılıyorlarmış ! yolun kasaba dahiline tesadüf 
Giden gelen pek az ve her ta· eden kısmı asfalt olarak yapı· 
ıraf bir sükUnet içinde uyuyor· lacaktır. Asfalt olarak yapıla-
. muş! cak olan kaplıcalar yolunu da 

Büyük Gaziye minnet f!e müteahhit kanunu sani nihaye 
şükran tinde ikmal ve teslime rnec-

E ı k b .. yük b" k Y· bur tutulmuştur. Kara Mür· 

t
. vvle ceypel u k .~_ 1

1 
sel istikametindeki yolun köp-

me 1 o an a ova apu"" arı .. . 1 k d B·· 
·h ı t k• .. 1 ·· ·· d rulen de yapıma ta ır. U· 

hı ma _vet. e. asu kyuzbeunl en ~- tün köyler telefonlarla bağlı. 
emmıye mı ay y emege .. il d l 

lb 
1 d • 'h ti h' h lı·n dır. Ve koy yo arı a yapı -

aş a ıgı cı e e na ıye a K 1 h' · · 1 
d 'd dil - b ı m mıştrr. ı ıç na ıyesımn yo u e ı are e mege at an 1§· 'km 
t O 1 h Ve- da bu sene ı al olunacaktır. 
ı. zaman ar avasının 

ı A . hametinden dolayı kuş uç· sayış 
maz ve kervan keçmez bir ha· Kazanın asayışı fevka· 
le geldiği için nüfus ta azalmış, !idedir. Halkın ahlak ve sevi· 
alış verişle>" durmuş halkın ke yesi şayanı takdir bir derecede 

; sesi boşalmıştı. Vaktaki Gazi dir. 
ı Hazretlerinin takdirkar nazar- Hükiımete çok mutidirler. 
' ları buraya bir in'itaf eyledi Ve inkılabı tamamile hazmey-

Y alova tekrar canlanarak mey \emişlerdir. Tesettür ve taas· 
ı dana çıktı. Dağ hamamları sup yok gibidir. Köylerde ev· 

sehhar bir şekle konuldu. Ba- velce yedi mektep var iken 19 
taklıklar kurutuldu. Nehirler mektep açılmıştır. Ve bunları 
temizlendi, plajlar yapıldı is- hep köylüler yapmışlardır. 
keteler kuruldu. Her taraftan Bunların içinde biner lira sar 
insanlar geİmeğe başladı. Çar· file yapılan cesim mektepler 
şı pazaı· şenlendi, ve esnafın da de vardır. Mesela: Safran, 
yüzü güldü. İşte bu sebepten Hak, C.acik, aşağı Kocadere 
dolayı gerek zürra ve gerekse köyleri devletin yaptırmakta 

ı esnaf Büyük Gaziye büyük bir olduğu mektep büyüklüğünde 
hissi şükran ile mütebassistir- mektepler yaptırmışlardır. Mil 

ı ler • !et mekteplerinden de iyi neti· 

Muayene f!e tedavi Evi 
Beş altı ay evvel kuru tııhta 

dan ibaret döşemelerle 6 san-
' dalye ve bir dolaptan baıka 
mobilyası olmıyan bu sıhhat 
yurdu hükumet tabibi Ali Hı. 
san Beyin masruf himmetile 
küçük bir hastane haline ifrağ. 
olunmuştur. Sıhhiye vekili 
muhteremi Refik Beyefendinin 
vekaletten talep olunan her 
cins malzemeyi hemen ita ey
lemek suretile göstermekte ol· 
duğu ulüvvücenap sezavarı tak 
dirdir. Bu müessesenin banyo 
mahalli , hasta odaları, panııı
man dairesi, intizar salonları 
zevki selime muvafık bir suret 
te tefriş olunmuş merdivenle 
rine varrncıya kadar baştan ba 
şa muşambalar dcşenmiş ve 
yol halılarile tezyin olunmuş
tuı·. Müessesenin salonuna bir 
de lüks lambası asılmış ve bir 
de imdadı sıhhi çantası vekale
ti celileden gönderilmiştir. lm 
dadı sıhhi ça.ntası çok kıymet
li olup içinde bir hasta için 
ne lizımsa mevcuttur. Mües· 
sesenin gardrcbunda yatak ta
kımları, huta pijamaları ter 
temiz istif olunmuştur. Veka. 
let müşarünileyba buraya bir 
de ütü makinesi göndermiştir 
ki bunda İsabet buyurmuştuı·. 
Zira: Burası amele yatağı bir 
kazadır. 

Yalova po.< 1ahanet1i 

celer alınmıştır • 
Ticaret 

Y alovanın karpuzu, kavu
nu, muşmulası armut ve elma 
sı, hububatı methur ve meb
zuldür. latanbula külliyetli 
bostan, muşmula, kirez, vişne 
ve armut ihraç eyler. Köylü
lerin bir i§i de kömür ve odun 
üzerinedir . 

Yatovanın ihtiyacı 
Yalova gerçi tabiaten çok 

güzeldir. Fakat meskensiz, bi 
nasız bir güzeliik neye yarar? 
insanların zevki bediilerin~ 
tatmin için desti beşer biraz 
işlemi şolmalıdır. Bir çok ar
salar bom boş duruyor. Bu
ralar binalarla dolmalıdır. Ya 
lova imar edilirse nüfusu da 
artar, plajlar ve hamamlar çek 
rağbete mazhar olur herkes 
burada toplanır ve burası mah 
şeri biı· hal alır. 

Ragıp Kemal 

İsveç sefiri değişiyor 
Haber aldığmnza göre, lsveç se

firi M. Heidenstanı, lsveç'in Finlan
diya sefaretine tayin cdilmittir. M. 
Heindenstam'in yerine Türkiye se

faretine M. Boheman tayin edilmiş
tir. M. Boheman lsveç'in genç ve 
kıymetli diplomatlanndandır. Şimdi 

ye kadar Cemiyeti Akvam iılerile 

meşgul olmakta idi. 37 yaşındadır. 

Mezunen memleketinde bulunan M 
Heideootam, yakında Ankaraya gi· 
derek hükumet erkanına arzı veda 
edEcektir. Bunu müteakıp ta yeni ıe 
fir M. Bohem an gelec: kıjr. 

Japon ateşemilterinin 
mühim bir eseri 

Bura poltahanesininı gaz~
teleri vaktinde tevzi etmedi
ği ve İsta!lbul postası buraya 
öğle zamam geldiği halde tev
ziatı ertesi güne bıraktığını ba 
na söylediler. lcra eylediğim 
tetkikat bunun aksini ispat ey ISTANBUL, 26 (A.A.) - Ja
leıniştir. Posta ve telgraf mü· pon at"Jemiliterleri miralay limurıı 
düri\ Cemalettin Bey buraya cenaplan Gazi ve Türkiye hakkında 
geleli iki ay olduğu halde ge- mühim bir eser vüouda getirmiştir. 
rek kasabada ve gerekse dağ Mumaıley, lstanbııla tayininden 
hamamlarında vücuda getirdi. eve! Japon harp akademisinde pro
ği tertibat sayesinde gerek ga. fesörlükte bulunmu~ ve bareketin
zete ve gerek mektup ve te)g. den e"Vvel silah arkada~larına dün· 
rafların bir dakika teahhur eyle yarun en büyük askeri Gazi Hazret
mcden eshabma tevzi olun· !erinin tahıiyetleri hakkında bir .,.. 
maktadır. ser telifini vadetmiştir. 

Kıymet ve meziyetleri pek BilUnıum Japon zabitanına itti. 
yüksek olan posta müdürleri- haf ~ilen bu eser bir iki güne ka
mizia faaliyet ve fedakarlıkla dar Japon harp akademisine gönde
nna ötedenberi şahit olmakta rilecektir. 

yım. Binaenaleyh bu güzide Ölmeden evvel yenen 
ve vazifeşinas memurlara büh-
tan eylemek büyük bir baksrz yemek 
lıktır • BERLIN, 25 (A.A.) - "Dussel-

Yalovada Jerakki dorf canavarı,,nı idam etmiş olan 
Yalova kaymakamı Şefik Magdebourg celladı, bu sabah iki 

Bey muktedir ve kıymetli ida- katili idam etmiştfr. Katiller, idam 
=re., .. .,. .• ·-·~· 1 f ... m-1r-Anlcaril teıerofiu rm'u:tlrenıınılınmı: 
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Spor 

Boykot 
Kararı 
İstanbul Mmtakası Reisli

ğinden: 

Otobüs l<azası 
(Başı birinci sahifede) 

nnıdaki hendeğe yuvarlanmıt ve 7.ine 

oı·adaki çınara Çcarparak pa..-çalanmıtbr. 

Yaralılar 
Müsademe o kadar şiddetli olmuştur,ki, 

otobüs içinde sağ1arr. bir tek insan kal-

m~nllft otobüs te otobüs olduğu tanda-

rnıyacak bir hale gelmiştir. 

tcaı:a mahalline yetişenler derhal na-

F enerbahçe spor kulübü aza 
sından llhami Beyin mezkur 
kulüpten vuku bulan istifana-

d 
rekete geçrniıler, mecruhlarıo imd:adıııa 

mesi tetkik edilirken kulüp e ko~muılardır. 

ğiştirmek hevesinin hoş görül Meeruhlar <lnn jandarma yüzbatı"ı Sa

miyeceğİ ve binaenaleyh mınta mi, K.,rim, Recep, Ne:Jet, Ali Riza, 1-Iik

kaca tecziyesi teemmül edil- met, Nusrat Beylerle Piyade birinc;i mii· 

melde olduğu mumaileyhe bil l~zimi Cevat, Ruhi, Zabit vekili Ferit 

d
·• 1 • b b d Ziya, Muzaffer, Naim, Nafiz efendiler 
llt mış ve U apta ermeyanı derhal Haydarpaşa a•keri hastanesine 

ettiği İtİrazatı ile harekiitı vakı· l kaldınlmııla.rdır. Yarnhırı hafif olan di

ası arasında külli mübayenet ğer mecruhların Göztı;pedt:! müdavatları 
görülmüş ve şu suretle heyeti ı yap,lmı,.,r. 
merkeziyeyi itkil eylediği anla Şoför Mebmetüte .. yakala~mdd"~'" V~-

1 ld 
• d k • 1 kanın tahkikına akudar mu ~ıumumı-

ŞI mış o ugun an va 1 o an liği vazitet etmiftir. 

itirazının reddile iki sene müd 
detle müsabaka boykotu veril İkinci kaza 
mek suretile tecziyesine karar İkinci knı:a saat B,30 da Bostanc;da ol

verildiği alenen tebli ğolunur~ muıt~ hu kaza bir cinayete de yol açm•i-
tır . .Boğoş isminde bir ıoför, idaı-esindeki 

Güreş 4 numa.rah otobüsle Suadiyede.ıı kalkıp 

Ay tutuldu 
(Başı 1 inci sahifede) 

mak maatteessüf saat dokuz 
buçuk, ona kadar devam etmiş 
ve şehrin başlıca cadde ve SO• 

kaklarrnda da tek tük havaya 
tabanca sıkılmıştır. Bu arada 
Haliçteki mavuna ve sandallar 
dan da silah atılmıştır. Haliç, 
Galata ve Beşiktaş civarında o· 
tmanlar bu silah patırdılarm· 
dan daha ziyade müteessir ol
muşlardu. 

Vali muav ·ninin l· eyanatı 

S;iah , sleri üzF.~İne gece va
li mu.ıı- ini Fazlı Beye telefon 
la müracaat ettik. 

Vali muaviai Bey dedi ki: 
"- Silah seslerini ben de i

şittim. Alakadar oldum. Tutu· 
lan aya silah atıldığı anlaşıl
mıştır. Silah atanluın derdesti 
için emir verdim. Yakalan anlar 
mahkemeye verilecektir . ., 

Polis müdürü ne diyor? 
ı b 1 M k G•• 1 Bostancıya gitmit Voli!! Boatanc:ıdan ııe-stan u mta ası ureş Dig" er taraftan polis müdürü 

çerken bakkal Haçiğin <lükkinırıın önüll~ 
Heyeti Reisliğinden: de oturan iç Ercnköylü Fa .. h tekerlekle Ali Rıza Bey ile degörüştük. 

25-9-931 cuma günü intaç e- ri a.raıuna alarak çi.ğnemit.kollarını kır· Ali Rıza Bey şu izahatı vermiş
dilen .. -birincilik mü~abakalani mıt, vücudünün muhtelif Y.erlerind0n Y•· tir: 
neticeleri berveçhi zirdir: ral • m•tbr. "- Bizde halk öteden beri 

1 - 56 kilo birinci Ali Bey Cinayet ay tutulduğu zaman silah atar. 
(K.K.) ikinci Ömer Bey (K.K. Kna etraftan görülüp te ,._,,;,aönce,ka- Bu batıl bir itikat neticesidir. • üçüncü Cafer Bey (K.K.) 72 labal•ğm •ra»na mecruh arabaru Fazohn Gilya silah atmakla ay mev-
kilo birinci Saim Bey (K.K.) I kaı·detö Mu•tala da kontm••·••k• '."Fah.al-

1 

1 

hum canavardan kurtulurmuş .• 
ik• • Al• dd• B (K K ) · · line gel;p le yaralananm kudeı • ""' , • • k 

ıncı ae ın ey · · U· ld _ 1 • b • 1 ,0ıö- Zabıta vazıfesını yapma ta· H )' ) o ugunu an ayınc•, ıçaga sarı ıp 

çüncü Yusuf Arslan B. a ıç rü• üurön• .aıd"m''"'· dır. Halkın rahatını bozanlar 
79 kilo birinci Şevki B. (Ha Ebali otobüoün •lhndan ç>karolan ;,,... şiddetle takip ediliyor. Yakala-

liç) ikinci Ahmet B. (K.K.) Ü· ruhlarla m••iiul olduklm için, bu ,.ı.ıı. n.anların hepsi mahkemeye ve-
çüncü Hayrı Bey (K.K.) 87 rıliı sörüp muvaneat edememitlerdir. rilecektir .. ,, 
kilo birinci Faik Bey (Haliç) Böyle h~ bir taraftan müdahale olma· 'lo 'lo >(. 

yınca, Mustafa Boğo.su aJır aiırette ya· 
ikinci İbrahim Bey (K.K.) 87 l ı ralamıthr. Gerek çok ağır yara ı o an 

buçuk kilo birinci Mustafa (K. ıoför, gerek F 02,J baotaneye kaldmlmıı· 
K.) ikinci Cemal Bey ( Hlaiç) lard.r. Mu•tala yakalanm,.hr. 

2 - 61 kilodan Bürhan ve 
Yaşar Beyler müsabakasına va 
ki olan nizami itiraz tetkik edil 
mektedir. Bu kiloda müsabaka 
iştirak eden Bürhan Bedri ve 
Yaşar Beylerin dereceleri bili.
bara takarrür edecektir. 

3 - 72 kilodan Harbiyeli Şe 
fik Beyin mazereti tayanı ka
bul görüldüğünden Münir ve 
Şefik Beyler arasında 29-9-931 
salı günü saat 18 de Beşiktat 
jimnastik kulübünde bir maç 
yaptınlacaktrr. Neticede bu ki 
loda:ki müsabıkların derecesi ta 
ayyün edecektir. 

4 - Bu iki kilodaki ihtilifat 
şampiyonaya hiç bir tesir yap
mayacağından Kumkapı mm. 
taka güreş birinciliğini kazan
mıştır. 

5 - Münir ve Şefik Beylerin 
vakti muayyende Beşiktaş jim 
nastik kulübünde isbatı vücut 
etmeleri lazımdır. 

~ ~ :ıf. 

Fenerbahçe Spor Kulübü U
mumi KAtipliğinden: 
Kadıköyündeki kulüp jİm· 

nastik salonunda, melekete bin 
lerce genç yetiştirmiş clan mu
allim Mazhar ve Faik Beyleri· 
daresinde bir dershane açılmıı
tır. 

Gerek kulüpler mensubu ve 
gerek biç bir kulübe mensup ol 
m<:yan genç kız ve erkekler mu 
ayyen şeraitle talebe olabilirler. 
Bu şeraiti öğrenmek isteyenler 
cuma, pazar ve salı günleri sa
at 13 ten 15 e kadar kuiüpte 
Faik Beye müracaat edebilir
ler. 

Motosikletle dünyayı 
dolaşan kız 

Geçenlerde şehrimize gelen 
motosikktli devrialem seyyahı 
Belçikalı Matmazel Jüskin Ti· 
besor dünkü konvamıiyonel ile 
Çorluya gitmiştir. Matmazel 
Jüstin Çorludan itibaren seya
hatine devam ederek Belçikaya 
gidecektir. 

M. Mellon'un bir 
hediyesi · 

PARIS, 26 (A.A.) - Amerika
nın Pariı sefiri M. Edgar Hoover 
planına dostane bir surette iıtirak

lerinden dolayı bir batıra olmak üze 
re M. Laval, M. Briand, M. Flandin 
ve M. Pietri'ye M. Mellon ve kendi 
ııimına birer gümüş hokka talmnı 
hediye etmİ§tİr. 

Ecnebi memleketlerde 
10 milyon ltalyan var 

ROMA, 26 (A.A.) - istatistik· 
lcre nazaran ecnebi memleketlerde 
oturan on milyon ltalyandan 8 mil· 
yonu Amerikadadır. Bu miktardan 
üç buçuk milyonu M üttehidei Ame 
rikada, 2 milyonu Arjantinde, 2 

~"Jı<ır.ı.,,Br ... -..ÜL·~, nl~ ı\'~m 

Borca 
Karşı euğday 

Ziraat P.?nl,ası umumi mü· 
dürü Şükrü Bey şehrimizde bu· 
lwıman.ıu......... ~ ........ ıU iSey dün 
kendisile göörüjen bir muharri 
mizin muhtelit.suallerine ceva 
ben demiştir ki: 

- Köylünün borcuna muka
bil buğday vermekten istinkaf 
ettiği şayıasından banka haber 
dar değildir, Esasen para yeri
ne buğday vermek ihtiyaridir. 
Buğday vermek istemeyenler, 
borçlarını bitta!ıi nakden tesvi
ye ederler. 

Köylü henüz harmanlarını 
kaldırmakla mefguldür. Buğ
dayların mikdarı harmanların 
arkası alındıktan ve ambara 
konduktan sonra malUm. olur. 
Gayrimübadillerin bonolarının 
banka tarafından kabulüne da
ir elyevm verilmiş bir karar 
yoktur. 

Tahrir komisyonları 
çalışıyorlar 

12 tahriri müsakkafat komis 
yonundan İbrahim Ethem Be
yin riyasetindeki 6 numaralı 
komisyon Binbir diwk mahalle 
sinde ta'briri müsakkafata ve 1 
numaralı Hasan Nedim Beyin 
riyasetindeki komisyon da E
minönünde Valde hanı civuın 
daki dükkan ve evlerin, 40 nu
maralı Yusuf Ziya Beyin riya. 
setindeki komisyon Gedikpaşa 
Amerikan mektebi civarmdaki 
mıüsakkafatın tahriri ile meş· 
gul olduktan gibi diğer komis
yonlar da mmtakaları dahilin
deki mahallitta çalışmaktadır· 
!ar. Bu komisyonlardan bir kıs 
mı yakında ikınal ettikleri ma
hallatm cetvellerini mensup ol
dukları malmüdürlüklerine ve
receklerdir • 

Kadastro mektebi iki 
seneye çıkarıldı 

Şimdiye kadar bir seneden i
baret bulunan kadastro ve mes 
)ek mektebinhı devrei tahsiliye 
si iki seneye iblağ edilmiştir. 
Mektebin hukuk ve riyaziye şu 
belerinde yüze yakın talebe var 
dır. Bu Efendilerin İmtihanları 
na 4 teşrinievvelde başlanacak 
ve 5 teşrinisanide bitirilecektir. 
Mektebin iki seneye iblağı do
layısile mektebin heyeti talimi 
ye&İ. müdür Yusuf Beyin riyase 
ti altında pazartesi günü saat 
13,5 ta kadastro mektebinde iç 
timıa aktedecek ve b uiçtimada 
mektebin ders programları ha
zırlanacaktır. 

Kongre 
Gürbüzler Yurdu Riyasetinden: 
2-10.931 Cuma günü s.aat 15 le 

Yurt binasında fevkalade içtima ile 
ida1;,e hey'eti İntibahı yapılacağm· 

~'ı\h_ljWifmii.1° ,"!e!?•~J!~.'!.."llll~ 

Ayın şibih zılle girmesi 18, 18 
de başladı. Zılle girmıesi 19u 55 
geçe vaki oldu. Hüsufu külli
nin başlangıcı 21 i 5 geçe, vasa 
ti husuf 21 i 48 geçe, hüsufu 
küllinin nihayeti 22 yi 30 geçe 
zılden huruç 23 ü 22 geçe şibib 
zılden huruç 24 ü 50 geçe ol
muştur. Kamer dün gece 17,55 
te tulu ettiğinden bütün safaha 
tını takip etmek mümkün oi· 
muştur. 

Doktorlar 
Arasında 

(Başı 1 inci sahifede) 
etibbasmı temsil edercesine ka 
rarlar vermiş ve faaliyete geç. 
miş bulunmasıdır. Bilhassa bu 
defa muhadeoet cemiyetinin 
tesbit ettiği esaminin bizzat E
tibba odası tarafından tamim e
dilmesi bütÜill doktorlar muhi
tinde hayret lemin etmiştir. 
Tecdidi intihapta tamamen bi
taraf kalması lazım gelen bir 
heyetin böyle yalııız bir cemiye 
tin kararile yapılmış listeyi ta· 
mim edişi doktorlar arasında 
münakaşaları mucip c·lmakta· 
dıı-. Aldığımız malfunata naza
ran Etıbba muhadenet cemiye
tinin bir listesine mukabil ha
rekete geçmiş bulunan diğer 
doktorların, geçenlerde de bil. 
vesile yazdığımız gibi, intihap 
edilmek üzere tesbit ettiği ze
vat Şlmlardır: 

Asli aza: 
MüderriB Hamdi Suat 8., 

Mazhar Osman B., Haseki hu 
tanesi sertabibi Esat B., mual
lim operatör Murat B., Dr. Tev 
fik Remzi Bey. 

ihtiyat aza : 
Dr. Bahri ismet B., muallim 

operatör Ahmet Kemal, Ali 
Şükrü, Ömer Lutfi, Ali Eşref 
Beyler. 

Bilhassa genç doktorlarımı
zın da heyete dahil edilmiş bu
lunması bulistenin kazanacağı
na daba kuvvetli bir ihtimalle 
baktırmaktadır. 

Etibba odasında 
Etibba odası heyeti idaresi 

pazartesi günü mutat içtimaını 
aktedecektir. T eşrinievveliıı. bi 
rinci perşembe günü Türkoca
ğında aktedilecek olan içtima· 
da etibba odasının heyeti idare 
ve haysiyete divanına aza ve 
yedek aza seçilecektir. 

Bir tavzih 
20-9-931 tarih 'te 2015 numarah l'•U· 

teı:ı.izin S inci sahife •e 2 jn~i JÜtununda 

(sokakta kanh bit' vaka) •erlivhali bir 
yazı intitar chnittir. G.u.etenizde yazıl

dıiı gibi bB..diııe bir meyhanede oJmadıiı 
ıibi 334 kiıide kavgaya iıtirak et.nııiı 

deii.1dir. Kavga bir kahvede bir alaak 
yüzün_den çıkmıı •• yalnız. Hayrullah 
Efendi hafifçe kaaıiından yaralanmııhr. 

19-9-931 tarih1i polis raporu da mesele
nin yukarda yazdığı •ihi ceryan etmiı ol

duğuna r8ıter. Ga%etenizin ayn.ı ıahife 

•• aruı sü.tünda tabibini rica ede\"İm. 
C.lata Kaınici. 325 numara.da ka•af 

Bir deli, benzinle 
kendini yakıyordu 

••••••• 1 

Az kaldı evler de yanacaktı 
Dün akşam saat altıda Top· 

kapıda Fatma Sultan mahalle
sinde Şeyhislam sokağında o
turan sabık Düyunuumumiye 
muhafaza memurlarından ibra 
him Efendi bir cinnet buhranı 
neticesinde intihara teşebbüs el' 
miştir. 

Üç beş ay evvef karnını deşe 
rek gene intihara teşebbüs e
den ve doktorların harikulade 
ihtimamı ile bayatı iade edilen 
bu a:damda intihar sabit bir fi. 
kir haline gelmiş .. deli vaziye
tinde olduğu doktorlarca tesbit 
edilen İbrahim Ef. kendini ben 
zine bulayarak ateşlemiş, etraf 
taki evleri de yangın tehlikesi
ne maruz brralanıştır. Bir çok 
yerleri yanan lbrahim Ef. bu 
defa da kurtarılarak hastahane 
ye kaldırılmıştır . 

Bisiklet kazası 
Emniyet sandığı mubaıebeciıi 

Arif Bey evvelki gün Edfrnekapı 

caddesinden geçerken Yani ve Ki.
mil İsminde iki gencin idaresindeki 

bisikletin sademesine maruz kalını§, 

Çapras kelimeler 
' 2 3 • 5 6 7 3 g 10 il 
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Soldan sağa. 

1 - Zift (6) Ok (3) 

2 - Meyan (3) Birler (4) 

3 - Nota (2) Uzağa iıtirak (2) 
4 - Yardım (5) Ziyan (5) 

5 - iyi (3) Farenin düşmanı (4) 

6 - Su kabı (3) Remil (3) 

7 - Obur (4) Konfor (S) 
8 - Öteberi konan yer (5) 
9 - Papaz (5) Nota (2) 
Hl Göz rengi (3) Alim değil (5) 
11 - Mısırda bir mabet (6) Mü-

railik (4) 

Yukardan aşalı 

1 - Küreğin arkadaşı (S) Kab· 

ğın arkadaıı ( 5) 
2 -Hicap (2) Edat (2) Nota(2) 
3 - Uzağa işaret (2) Zurnanın 

ıır~daıı (.S) 

4 - Saçuz (3) E.clat (3) 

5 - Lezzet (3) Mihraçe (4) 

6 - Atın kudura11 (3) Hicap (2) 

Hakikat (3) 

7 - Hoşlanmak (3) Doğru (5) 
8 - TA (2) Beyaz (2) ihtiyar 

(3) 

9 - Köpek (2) Bolluk (S) 
10 - Saymak (5) 
11 - Büyük fıçı ( 6) Şeffaf bir 

madde (4) 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstikW cad

desi Büyük Parmıı'k ka
pu, Akiıka hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

S:ı:ıt' 14. IR. 

ehemmiyetli suretle yaralanmıştır. 

Hama] kavgası 
Galata rıhtım üzerinde vapurdan 

yük çıkarmak meselesinden iki ha• 
mal kavgaya tutuımuşlar ve bun .. 

!ardan Cemal Şerafettin, Cemal Ah· 
meti ağır surette biçakla yaralayıp 

knçmUJbr. Cemal Ab.-net hastahane• 
ye kaldırılmış, Cemal Şerafettin bi• 
!ahara yakalanmıştır. 

A~r bir cerh 
Fatihte Hafızpaşa caddesinde kah 

veci Cevdet ile amele Mehmet kav• 
ga etmiıler, neticede Cevdet Meh· 
medi ağır surette yaralamıştır. 

Mehmet h'l•tahaneye kaldırılmış, 

Cevdet yakalanmıştır. 

Bir çocuk ağaçtan 
düştü 

Keçecilerde Aktemsettin mahalle
sinde lbrahiınağa sokağında oturaJI 
kahveci Tevfik Efendinin oğlu 13 
yaımdaki Muzaffer dün incir ağa• 

cından diişmÜ§, _ ağır ıurette yara• 
!anarak, hastahaneye kaldırılmıştır. 

Hususi orta mektep 
BARTIN (Milliyet) - Bar· 

tın pek muhtaç olduğu or!a 
mektepten mahrumdur. Bu 1::-.ı 
ıusta müteaddit teşebbüsler İ· 
dari, iktısadi, mali &ebeplerleı 
neticesiz kalmıttr. En nihayet 
Bartınlılar bu sene hususi bir 
orta mektep tesisine karar vere 
rek bu kararın tatbikatında 
muhtaç olduğu parayı teberrii· 
atla temine ve muallim kadrow 
nu fahriyen ıehrin münevverle 
rinden teşkile karar verdiler. 
Bugün te§ekkül eden tesis ko· 
mitesi 1-10-931 de derse başla· 
mayı temin için hummalı faali· 
yettedir. 

Cemiyeti akvam sarayı 
bahalıya malo]acakhr 

CENEVRE, 25 (A.A. - Düo 
akşarn hafi bir içtima akteden Cenıi 
yeti Akvam büyük meclis bütçe eli" 
cümeni, minıarlann Cemiyeti Ak· 
vam sarayı İnşaatı için yapmıı oldııll 
!arı hesaplann 1930 senesinde yap.ı 
mıı olan hesabattan pek fazla oldıı· 

ğuna hayretle muttali olmuıtur• 

Fazlanın 40 milyon Fnuuız frangı• 
na baliğ olduğu söylenmektedir. 

Bir ~ok muralıbaslar, taııarruf ya· 
pılmaaım kat'iyetle talep ebniılel"' 

dir. Keıifnimenin yeniden tetki~ 
edilnıeai muhtemeldir. Kontrol en• 
cümeni. kiinunusanide Cemiyeti 
Akvam meclisine bir rapor verecek· 
tir. 

Bir tren kazası 
TYNGSBORO 'Mauqhussettet• 

25 (A.A.) - Kjbarlar alemine meP 
sup bir ldüp azasından 5 kitinlıı 

binınq oldukları bir otomobil satılı 
geçitlerinden birinde Montreal ek•• 
preıile çarpıımı§hr. Otomobilirı 

içinde bulunan 5 kiti ölmüıtür. 

Bakırköy SuJh Hukuk Mahke' 
mesinden: 

Ayapa köyünde mukim iken vefat 
e<kın İlyas ağanın terekesinin ta.s• 
fiyesi zımmmda vaziyet edilmiş ol' 
duğundan müteveffsddan alacakll 
olanlarla ve ~clu olanla.rın tarilıİ 
ilandan itibaren bir ay zarfmda Jl8 
kırköy sulh ınalıkemesine müracaa( 
la alacak ve borçlarının defteri .diY~ 
na kayd ettirmeleri ve müddeti~ 
lıitaınından sonra vuku bulu.cak rJla 
racaat kabt>l edilmiyec.eği alakada' 
ranın malilmu olmak üzere kanuP~ 
medenin 561 inci maddesine te.,fi· 
kan ilin olunur. 

ZA Y1 - Sey0risefer ınerlrezinde11 

aldığım 613 numerolu bisikletiıı>i 11 

numerosnnu gaip ettim. YenisiO' 
alacağımdan hükmü yoktur. KerJl•~ 

ZA Yt - Ueküdar Ma.ImüdürJüğii11 

den almakta olduğum tek.ailt ına•i1 

ma ait 23050 numerolu cUzdanırıı1" 
tatbik mühürilmil zayi ettim· '{e 
11ilerini alacağımdan e.akilerin ııuıc· 
ınü yoktur. Mülga Adliye Neıat~ 



Ist. Ali Ticaret 
Mektebi müdürlüğünden: ve ders-

Mektebimizin 10-10-931 cumartesi güıııii açılacağı 
lere o .gün başlanacağı ilan olunur. (21'd>· 

- ORLOCONDEN: 
1ST ANBUL TİCARET MOD lriluliye .. ınıayan gazinocu 
İstanbul Kahveci, kiraatlumeci ve aıevadclı i günü saat 10 dan 

la • t' • • ~- _ h • • t•L->-• ZS.!1-931 PaPCtcll . r cemıye ının ıu.ue eyetı ın ,_.,. flariltıdelri ceaııyet mer-

16 ya kadar Nuruoeınaniyede İkbal 1r;ıraat]ıandi 
kezinde yaprlacaı;r a:iakdarana il4n olunUI· 

MiLLiYET PAZAR 27 EYLÜL 1931 
--- - -

Kız • ERKEK, LEYLi - NEHARi 

İSTANBUL TÜRK KOLEJİ 
ANA, İLK, ORTA ve LiSE •ınıflannı havidir. Lisan Dersleri: lNGILlZCE ve F'RAN· 
~I CA n•r. l•t•nh··I Cağaloğlu Kapalı Fırın karıısında Tel. 23535 J< .,,.• "'U'"'"'P.' 'n 

9 dan 19a kadar her gün devam t'dilir. ~ 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 

VERESiYE 
7S 

kuruı ile 

- Milli saraylar müdürlü-
ğünden. 1 ç;;~:~ba 
Keşü bedeli 

Lira . ıntışternilatmdan - Serdap köşkü 
5762 Beylerbeyi sarayı 

(Kapalı zarfla). 
tamıratı. uayede salonunun al"ka cephe-

2518 Dolmabahçe sarayı m 
• • atL (aleni müna!kasa). . 

sı tamır ıkak>rifer dairesinde odalar ınşa-
2237 DoJ.rnabahçe sanıyı ,_. 

· ünakasa). 
sı (alenı : lerbeyi sarayla>rında yapılac~k üç par-

Dohnabaiıç.e ye ey k.. ··nakasaya ıkonulmuştur. . yn mev' ıı mu . _ 
ça tamırat ayn a I"ld itibaren Dolımabahçcde Mıllı 

Talip olanlar 15 Ey u_. enaatla şartname ve keşifnameler-
s l Müd ... rlügu···ne murac 

aray ırr u . . K al arlla münakasya ıkonulan 
d . ·· h alabılırler. ap 1 z en bırer nus a . ait teklif mektupları 
Beylerbeyi Serdap ıköşkü tamıratmd.~rt ıbuçug·a kadar Milli Sa

. ·· ü saat on o 
28 EylQl .. p~za.~ıodagıun ın<la içtima edecek olan encümene tevdi, 
raylar mudurlugu s 

edilmelidir. A •• tarafından tal~pleır 
0 .. zarflar mezkur saatte em:umen • . 

müvac~sinde açılacak ve müsait teklif bulundugu .. takdıl"de 
• · ·b· çık münaıkasalar da o gun saat on 

ihalesi icra edilecegı gı ı a 
k d devam edettJk saat on altıda bunlar da 

beşten on altıdya ~riilaı;'-e ilıale edilecektir. (2302). 
haddi Iayıkın a go -D · 

3 üncü Kolordu ilanları 

İzmir Müstahkem Mevıkii i- ı İhale tarihleri aşağıda yazı
c;in rezzaki Ü%ÜID kapalı zarfla lı beş kalem erzaık ve yem 
münakasaya konmuştur. İha- i Fındrklıda III K. O. SA. AL. 
lesi 11-10-931 pazar günü saat KOM. nmda pazarlıkla alma 
15 te 1mıir Müstahkem mev- caktır. Taliplerin şarnameleri
lkü SA. AL. KOM. nunda ya- ni KOM. da görmeleri ve ihale 
pılacaktır. Taliplerin şartna- saatinden evvel teminatlarile 
mesini almak ve mün+araya Kom~ hazır bulunmala
girmek üzere teminat ve teklif n. (356) (2781) 
namelerile tzmirde mezkQr Sade yağı 29-9-931 Salı günü 
KOM. na müracaatlan. (334) saat 16 dL 

(2648) Pirinç 1-10-931 Perşembe saat 

• * * Yulaf ve arpa ayn ayn şart-
namelerle ve kapalı zarfla mü 
nakaaaya konmuştur. İhalesi 
29-9-931 Salı giinü saat 14 te 
İzmitte Askeri SA. AL. komi
syonunda yapılacaktır. (Şart
nameleri ılromisyonumuzda 
mevcuttur) taliplerin şartna
me almak ve münakasaya gir
mek üzere teminat ve teklif 
namelerile mezkur lı:omisyonıı 
rnüıracaatlan. (287) (2357) 

14 da. 
Pirinç 1-10-931 Perşembe saat 
14,30 da. 
Kuru füıüın 1-10-931 Perşembe 

saat ıs de 
Kuru ot 1-10-931 Perşembe 

saat 15,30 da 

günü akşamı Sirkeciden 
hattJketle (Zonguldak, ine 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsiHit için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

Merk., acenta: Galata Köprü ba

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür

dar zade han 2. 2740. 

PİRE-İSKENDERİYE 
POST ASI 

(/ZMIR) 29 EylUI Salı 10 
da Galata Rıhtımından 
~alkacaktır. 

AYVALİK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 29 Eylill Salı 
17 de Sil'keci Rıhtımın
dan. 

Tiftik ve Skoç Paltolar 

Muflon Krem Trençkotlar 

Haki ve Blü Pal"desüler 

~gi~: KauçukMuşambalar 
Podö Peı Mantola.r·Spor Tayorler 

_ ... ,. ...... --- . - ---
MUDANYA - BURSA 

DEMIRYOLU 

7 

.,l __ ı_s_ı_a_n_b_u_•_t:s_e_•_e_o_,_Y_e_s_i_•_•a_n_ıa_r_•_..JI ' 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayi haciz ı 

tına alman Feridun Beye ait 808 plaka numaralı ve Fiyat m~ 

kalı otomobil borcun ödenmemesinden 931 Teşrinievvelinin 

şinci pazartesi günü Sandal Bedesteninde bilmüzayede satı 
cağı ilan olunur. (2774). 

Fatih yangın yerinde Hoca Hayrettin mahallesinde 95 ir 

adada 2480/l, 1642/1950, 1644, 1942 harita numaralı arsalar a~ 
sında 68,52 metro murabbaı yüzsüz arsanın metro murabbaı 

4 lira kıymet takdir olunarak alakadarları arasında açık ~· 
1 

zayedeye konmuştur. Talipler şartnameyi görmek için her g 

Levaznn Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye g ' 
mek için 21 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakden 
depozito suretile yahut hükfunetc;e muteber tanınmış bankal 

rın birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilı! 
teminatla beraber ihale günü olan 22-10-931 Perşembe güı', 

• 1 
saat on beşe kadar Daımi Encümene müracaat edilmeli<!, 

(2777) i 

••• 

Edirne 4 numaralı jandarma mek1 

tPhi müdürlüğünden: 
Asgari Azam 

;:)aae yagı 3000 iOOO 
Beyaz peynir 1000 1500 
Patatee 5000 7000 

Kunısoğan 5000 7000 
Zeytin tanesi 1000 1500 

Arpa 6000 9000 
Saman 3000 5000 

Ot 4000 6000 



j 

8 

Avusturya iabrikalan hezaren sandalyeleri umumi satış deposu 1s
taııbul'ôa Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. N. Aciman 

Telefon İstanbul 2409. HAMIŞ: Aynı depoda envai çeşit perde ve 
döşemelik kadıfc hare ve fantazi kuma9lar, mütenevvi ıstok perde mister, 
tül, keten P"rcc·kr, örtüler pirinç korneş, halis İngiliz kesme lake karyo

--.. lalar ve sain, fabrika fiatme top- ~~~ 
tan ve perakende satılmaktadır. Fi- ~ .. ~'? 
at maktudur. 

•;;p ı ı 

.l " 4ii'iiiiiii~' 

)ıhhatinizi muhafaza ediniz.. 

Asipin - Kenan 
Komprimeleri 

Baş, diş ağrılannın ve ıoğuk 
alğınlığın n 

birinci i 1 1cıdır .. 

l!lllllm- TÜCCAR ve BANKA -~ 
MEMURU OLMAK lClN 

Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 16 dan 18 ve akşam 18 - 20 ye 
kadar iki smıf açılmıştır. Malllmatı ticariye, ilmi hesabı ticari, uıulü 
defteri: Basite, mu zaafa, pakrad-0mar. Amerikan wıu.Jü ve bankacılık, 
4 ay zarfında kiimilen tedrüı o4ınur. Son imtihanda muvaffak olan
lılra iş tedarikinde muavenet edilir. 

Deraler 3 teşrinievvel Cumartui günü başlıyor. P.-ogramı mec
canen ;,Jmak ve kaydolmak için Beyoğlunda Amerika sefarethanesi 
yanında No, 42. Amerikan liearı ve ticaret dershanesine müracaat. 

Hususi ders dahi kabul oluTMJr. 

Agop Pakraduni --• 

OTt:.L~ 
Aya-ı: ş Telefon: Beyoğlu 4920 • 49'.lS• 

2 T ~~- n evvel Cuma günü 

B~J~K OSE AND 
Salonu açıhyor. 

s or:in • Dansing saat 17,30 da m~tine 
Zengin V .: ry lte Program' 

San' at mektebi 
İstanbul mıntaka San'at mektebinde talebe kayıt işlerine 

26/ 9/ 931 cumartesi başlanacak ve 15/ 10/ 931 öğleye kadax de
vam edecektir. 

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Ordu Vilayetleri 
hakkında başkaları mektebe leyli meccani olarak alınamaz. 

Şartlar: 
A - İlk mektep mezunu olmak. 
B - 12 den aşağı 16 dan yukarı yaşta olmamak. 
C - San'at tahsiline elverişli sağlamlıkta olmak. 

Leyli 
ve 

1 
Nehari 

r:::~ yıt için 

MILLlYET PAZAR 27 EYLÜL 1931 

Arnavutköy"inde Tramvay cadrlesinde 

FEYZIA T
0 

LİSELERİ 
Ana sınıfı - iık k 3ım - Lise sınıfları 

Kız 
ve 

Erkek 

her gün saat 10 can 17 ye kadar müracaat edilebilir, 19 ı;:yllll cumartesi gunu 
1-aslarrışt•r. Talep edenlere mektco tariie~amesi R"Ö,r'r.ri'i:·. Tel fo,: Bebe!: 210 

.1~k İSTİKLAL LİSESİ n;:~~ 
İlk, Orta ve L >e kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her giin m racaat olunabilir. isteyenlere tarifname gönderilir. 

T,.lefon 22534 lstanbul - Şchza-'ebaş1 

)araçbane batında Müniı- Paşa konaklarında 
Kız ve Erkek 

Leyli 
ve Nehari Hayriye Liseleri 

Tekmil ıınıflan mevcuttur. Kayde başlanmqıbr. Tedrisat türkçe, fransızca ve ingilizcedir. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak7am aynı vasıta ile evlerine 
<"linclerilir. Te.lris,h 1 Te~rinievvelde başlanacakht. Her gll" 1() :! · ' 18 ~ '<n d'~r !".·\ -

caat edilebilir . Telefon: 20530 

............................................ 
REIMI lLINLlR T~RK Lil,TED IİRKETi 

Türkiyede her lisanda 
gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabul eder 

intişar eden bütün 
daireler 

Adres : Ankara caddesı Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

lft:I .................. . 
ISTANBUL ViLAYETi 4-----•11 

Kız ve AMELı• HAYAT Lisan ve Ticaret 
Erkek mektepleri 

Yeni ders senesinde aşağıdaki tekilde ve müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihti
ıasla atmak ilzre LİSAN ve TlCARET proğramlarını tevsian tedrisata başlıyacakbr. Mek
tepler 2 devre olup linci devrelı-ri üçer, ıenedir.Bu devreye ilk mektep mezunlarile o derecede 
tahsil görenin kabul edilir. ikinci devre iki senedir. Orta mektep mezunları veya birinci 
ihtisas Tica•tt mektepleri mezunları kabnl edilir. İkinci deı·re muhtelittir. 

Kayıt içiı C 'llartesi, Pazartesi, Pertembe gllııleri ondan o·; altıya kadar müracaat edi
lir. Eski ta e e ıin kayıtlarını 28 Eyini tarihine kadar yenil, m~si !Azımdır. Kız - Cağaloğlıı 
O•immıı Um• m . .., kar~ı~·.,tltt T. L. ?2731 . Erk"k - Caii'ııloQ- 11 T. L. ?'<6'.\0. 

Yüksek Mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 

"KURTULUŞ,, 

1 
Biçki ve dikiş dersanesi Maa

. rif vekaletinden musaddak 
müdiresi Mm. PAPAZYAN 
Haftanın dört günlerinde, günde 

ilç saat tedrisatla üç ay zarfında 

mükemme-len öğretir. Ve Maarif 
müdüriyetinden musaddak diploma 

Kayıt muamelesinin hitamı olan 24 Eylfil 931 Per• lar verir. Dersler Tetrinievvelde 

1 

şembe günü akşamına kadar mektebe kaydü kabul başlıyacaktır. Feriköy Tepeüstü 

k b' l l' J Papazyan apartımanı No. 116. 
edilmiş bulunan talebe meyanından me te ın ey ı 

kadrosuna göre alınacak leyli talebe miktarını te- : 

1 

frik için yapılacak olan müsabaka imtihanı 28 Eyliil 

931 pazartesi gÜnÜ sabah saat (9) da icra edileceği 
1 

1 cihetle alakadaranm mezkiir gÜn ve saatte Gümüşsu-

i yunda kain mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilan 
1 

olunur. (2534) 

1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 3. üncü Keşide 

11 TEŞMNİEVVEL 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
100,000 .Liradır 

Ayrıca: ( 40.000, 15.000, 10.000, ) Liralık 

İkramiyeler ve: (S0.000) Liralık bir Mükafat, 
vardır. 

ADE.IVIİ İKTİDAR VE 
BEL GEVŞEKL1G1NE 

• 

Bütün dünya "ROUE LiBRE,. 
sistemini Kabul eaıyor 

STUOEBAKER'ln .. Roue Libre" slıteminin ihdaıından be 
en mOşk i lpeıent otomobilciler bile. otomobllcillkte calibi di 

kat bır terakki vOcu. da getil"8n bu pyanl hayret yınili61 kab 
ve taıtbik ttmitle rdlr BugOn en m19hur arabalar, " Roue Llbr 
tle mDcehhızdirlır Ev•elt Studehkır'ln ,,Sekiz" slllndirU ot 
mobilLerinde ıatbik edılen ,,Roue libre'' şlsteml, bugQn mute~ 
flatlı olan Studebaker'in "Altı .. silindirli arabalarına da tatbı 
editmektedir Bu pek gOzel arab•da 70 Beygir kuvvelinde mot 
rQnQn cotkun harekeli , badema " Roue Libre., slsteminrn unutul 
maz fıvkaladıliğl ve temin etliği tasarruf muhassenatı ile mO 
teziç bulunacaktır. Ayağınııl• akaelerat6rQn ped.allni ••hverdlğl 
niz her defasında ar.1b.1nın kendi hızlt hareketi ile kayacakı"'ı 
ı(lynı zamanda mot6r0n0z0n 10 da 2 kilometre istirahat etme 
~aaeblle yağ ve benzinde yOzdı 15111 20 nispetinde bir tasar~ 
tapecaksınıı . Sizi bu yeni '·Altı!' silindlrll Studebaker otomobllı 
tevk ve idare etmeOe davet adıyoruı. 

ıotGn reni :otri St:.ıdelııkır oıoaıo,lllerlnelt •••lııln eçrır• ttKtteınınıt11tsJNu 
'1.ll""a" 11111 ' 't tanjbrnın ııııt vlttı manl•tllh •·ftoaı L.lbrt ., sıtttınl •a.r.fır 

G. ve A. BAK ER. - Posta kutusu 468 İstanb 

S T U .D E B A K· E 

2500 Lira Mükafatlı 
931 İkinci Kurası 
1 T eşrinievvelde Çekiliyor 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 
10 kifiye (yüzer liradan) 1000 
10 kişiye (ellişer liradan) 500 

(Türkiye iş Bankası 

" 
" 
" 

D - Türkçe, riyaziye, tarih, coğrafya, Yurt bilgisi, resim 

derslerinden yapılacak müsabaka imtihanında muvaffak oİmak. , _11L.·----------------------... ~ karşı en müessir deva S E R -

V Ot N haplarıdır. Deposu fstan- l:>tanbul nafıa fen mektebi mubayac 
bulda Sirkecide Ali Riza merkez 

Kavded.lmek .'cin: 
Nüfus kağıdı, aşı şehadetnamesi, ilk mektep şehadetname-. 

si, 4,5X6 büyüklüğünde dört ıotograf ve bir fStlda ile !sta.ıbul 
Vilayeti nüfusunda olanlar mektebe. Kocaeli, Zonguldak, Sam
sun, Ordu vilayetleri nüfusundan olanlar da o valiliklere müra
caat etı.inler. (2711) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye mer· 
kezibaş· a bipliğinden 
Meııkezimize ait itlafı Far Dubası aleni münakasa suretite 

tamir ettirileceğinden münaaksa günü 12 TC§rinievvel 931.J 

tarihine müsadif pazartesi günü saat on dört olarak tesbit edil 
:niştir. Taliplerin şartnameyi göı:ımck üzere her gün Galatada 
Kara Mustafapaşa sokağında Merkezimiz Levazım memuriye
tine münakasaya iştirak etmek üzere de muayyen günde Mer
• ezimizde müteşekkil miibayaa komisyonuna miN"acaatları 
ilan olunur. (2683) 

Istanbul limanı Sahil ~ıhhiye mer-
kezi baştabipliğinden: 

eczanesi.dit. . :aşra!~ l~O !komisyonundan: 
kuruş posta ıle gonclenlır. İzmırde 

Zonguldak Sahıl Sihhiye merkezi için yaptırılması tekar 

rür eden (7000-) lira ıbedeli keşifli bir motörün inşası 17 T~u
nievvel 931 tarihine müsadif cumartesi günü ııaat on altıda 
Zonguldak Sahil Sıhhiye merkezinde ihale olunmaık üzere 
yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çı
karılmıştır. Plan ve keşifnameleri görmek istiyen taliplerin 
Galatada Kara Mustafap~a sokağında Sıthil Sıhhiye merkezi 
Levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak etmek üzere 
muayyen günde Zonguldak Sahil Sıhhiye merkezine müracaa. 
!arı ilan olunur. (2680). 

İrgat pazarındaki, Trabzonda Yeni Ek k b 
Ferah e:zanelerinde bulunur. me ve yaş se ze 

Uoktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahi!l hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 8923. 

D H o RHO R u N • Sıra numarasını beklememek 

C r. 1 J isteyenler, kabineye müracaat 
Taksim,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviye ı ıa veya telefonla randevu al-

ı tedavihanesi. Herl!'Ün sııılıahtan aksama kadar malıdırlar 

münakasası 
932 senei maliyyesi Mayıs ınihayetine kadar mekteb: 

ihtiyacı olan EKMEK ve YAŞ SEBZENİN 22-10-931 "pe.rşetl 
be günü ııaat 16 da ihaleleri icra ıkılınmak üzere kapalı zıı• 

uııulile müna•kasaya vazolunacağmdan taliplerin o gün temirıJ 1 
tı muvakkatelerini Liseler muhasipliğine vererek alacakla< 
makıbuz ve ticaret vesikalarile beraber Gümüş suyunda mektel 
komisyonuna müracaatları. (2773). 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

_.... 

' MİLLİYET MATBAASJ 
· u.,~ --
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