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Seyahat 

Sahip ve Başmuharrir1 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müt ürü 

ETEM iZZET 

Valilerde tebeddülat 

n 

ten çıkıyor. Balkan ve Orta 
Avrupa •oprağı, lamel Paşada 
Yllnız Türk milletinin kurtu· 
lıış kahramanlarından birini de 
iil, zamanın en büyük sulh •· 
daınlarından birini kar,ılamı§ 
c:ıl~caktır: Ateş hattmdan Lo· 
lan'a giden ismet Pata, kon· 

A.Q~ı.J:T i 
.; ıngilterenin altın mu ı 

Avrupa 
Segahatı 

l Gazi ve yakın 
] Arkadaşları 
ı Japonca ilk eseri Japon 

1 ataşemiliteri hazırladı --
Başvekil İstanbulda 
tevekkuf etmiyecek 

Japon sefareti atettı militeri M. 

Dahiliye Vekaleti valiler arasında 
değişiklik yaptı 

f • 
eranı masası başında vermıt 
olduğu sözü bütün mütkülita 
tağınen tuttu ve htt türlü an· 
1•tamamazlık ve kargaşalıkla· 
tın İçinden sulh tedbiri ile çı· 
~•bilmek mümkün olduğunu 
11Pat etti . 

Yunanistan'la Türkiye ara· 
•ında, asırlarca süreceği zan
nolunan daha altı yedi sene f!!V· 

9elki bulanık ve gergin hava· 
d " eret an, Ankara ve Atina zıy 

1 
k 

Adalet gazetesi' de 
muvazaalı görüldü 

Jimora, "Türkiyenin en büyük ada· 

Hariciye vekili brıgiin 1 mı Gazi Hz. ile en yakın me.ai ar
kadatları" hakkında hazırladığı ese

şehrimize geliyor ri dün Tokyo harp akademisine gön 
ANKARA, 28 (Telefon- 1 denniıtir. 

la) - Hariciye Vekili Tev- M. Jimora, bir muharririmize e-
fik Rüıtü Bey bu ak~am ıeri hakkında atideki izahatı vermit 

d 
• .., • latanbula hareket etıniştir. tir· 

Binaenaleyh. int_işar e .~mıy_ec~gı 1 Başvekil ismet Pş. çarşam- .:_ ' 'Japonyadan aldıiım bir çok 

f l t hı - d }d ba günü Ankaradan ayrıla- mektuplar ve Tokyo harp akadenıi-

PO}iS marı etı e e ıg e ı 1 cak ve Haydarpaşadan doğ- ıinin talebi Üzerine Gezi Hz. nİn 
nıca vapura gidecektir. ıiyasi ve askeri hayatı hakkında 

Üç vali tekaüde sevkedildi, iki vali 
Vekalet emrine alındı 

)erinin açık ve samimi doıt b 
havasma gelebilmek için mu • 
terem Mösyö yenizel~ ~e 
llıuhterem lamet Pat• gıbı, 
llıilletlerinin itimadını kaz:;ı· 
llıı9 hükumet reisleri laz~m ır. 

D
• bah ta "Adalet,, isminde j mıfb. "Adalet,, in ıeldi de "Yarın"' Seyahat 19 gu'' n su··r-ek kik h 1 wı 18 "Mü" d 1 · d d ~ tel atta u undum ve yuclım. 

. k ğ .. '"ld" Bu ııa veya ca e e,, yı an myor u. h bir ıazetenın çı tı ı ıoru u. ve ayın on dokuzunda e- Gazi Hz. nin en yakın mesai arka-
. "d'' ·· Aldığımız malıimata ıöre, Vili.- ı · · 1 d ·· t ııİJı sahibi ve netrıyat mu uru yetımız stanbula önmuş daılarr olan Batvckil lıınet ve Bü-

ze e B. .. t rilmı'ıti yet makamı yaptığı tahkikat ve tet- il bulunacaktır. ı "0 O""-•z, •o• e · yu'"k erkinı harbiye reiıi Fevzi Pa· • •u • • kikat neticesinde verilmit olan be-. l aiJ · llUI ._ ____________ _. taların ıiyaıi ve askeri faaliyetleri-
Bqmakale "Nacı ım " 1111 • yannamede muvazaa ırörmüı ve bu 

d' H k• k"' nİ de esere ili.ve ettim. Bu kitap 
nı tatıyordu. Naci lımail, namı 1• 1112.etenin kapatıima11na karar vere- a } l Japonca olarak Tokyo harp akade-V b · l' • · hakikatte e u gergın ıgın • 

Rifat, Tahsin, "Rami, Sait Beyler 
Valiler araıında yapılan ıon t~ valisi Hüınü, lçel valiıi Sait ve Qr .. 

beddüliıt mahallerine bildirilmiıtir. du valiıi Tahıin Beyler de tekaüde lıiç bir ciddi esası olmam•.~ l~-
:ı: d 

· Turkı· ıın ır. Yunanıstan ve. . 

"-er Habil Adem Bey, malümdur rek, keyfiyeti poliı marifetile dün • v • miti tarafından tahettirilecektir. E-
ı.: ''Yarın ıruetesinde de YaD yaz aktanı kendilerine tebliğ ettirmittir. azıyct ıerde bulundurulmak üzere Büyük Tebeddülat ıudur: sevkolundular. 

Bu zenttan tekaüd edilen Or
du valiıi Tahıin Bey eski 1 ıtanbul 
Vali Muavinidir. Halen f"hrimizd• 
tahtı tedavidedir. 

"a' "d ed nler tanhte ılk 'ç yı ı are e • lh 
defa olarak Balkanlann ıu 
llıemleketi ~lacağına dünyayı 
İnandırmıılardır. Httkeıe ve
rilen bu emniyet, Balkan ~~v· 
!etlerinin siyasi ve iktıaadı ın • 
kitaE ve itibarları için en ••i· 
lam meanettir. 

..... tf ,......._ ....... --.... -·1-lllHllll""Mlllll ... ltllHllMllll ... 

--"' __ ,.,_,_,,. •• •• •• Gazi ile lımet ve Fevzi PafAlann 

Şofo .. rler son uçuncu Saraçoğlu Şükrü B. in ıivil ve askeri reıimlerini de Tokyo-

Y czırat valiliiine Trabzon valiıi 
Ali Galip, Bolu valiliğine Y ozırat 
valiıi Ali Rıza, Niideye Bolu Yaliıi 
Sakıp, Trahzona Tekirdağ valiıi Ri
fat, Tekirdağına Afyon valiıi Sabri, 

ya ırönderdim. Gazi Hl. Japon mille 

Şekli de begv enniediler A~;::.a:~~:::~ - tini çok alakadar eden bir ıahsiyet-
Saraçoğlu Şükrü Beyin ıeyaba 
ti etrafında bir çok haberler ya 
zıldı. Hakiki vaziyet şöyledir: 

Afyona Erzurum valiıi Fevzi, Erzu .. 
ruma Mülkiye müfettiıi Necati, Ba 
lıkeıire Samsun valiıi Etem, Sam
IWUl KRrs valiıl Saim, Karsa Artvin 
valiıi Cevdet, Bileciğe Balıkeıir va
liıi Ozdemir Salim, Artvin valiliii
ne Mülkiye müfettit lmadettin, 
!çele mülkiye müfettiıi Tevfik Sınr. 
Gümüşaneye Urfa valiıi Etem, 
Hat.kariye oabık Erırani valiıi Rifat, 
Orduya Dahiliye vekaleti umuru nıa 

Çok vazifeperver olan Tahain B. 
l.tanhul'dan evvelki ıene Erzincan 
Valiliiine tayin edilmit ve mahr.'.~ 

memuriyetine aiderken çıi düımü, 
karlar altında kalarak ölüm tehlike-Kont Bethlen Ankara'~a b~ 

1.. d • aman Türk ınılletı· 
~n ugu z , 

1 nin kardet ıni\lete kartı ~ e
mit olduğu sevgi ve dostlug.?n 
ne kadar derin oldui~U .ıı~r· 
dü. Türkiye, Macar mılletının 
uğramıt olduğu hakıızhklar· 
dan kurtulmak için sarfettiği 
gayreti ve göstermiş olduğu 
emsalsiz vatanperverlik teıa· 
nüdünü adım adını takip etmit 
tir. Türkiye'nin sulh ve istik
lal sivaseti ve Türk milletinin 
Maca'r milletine yakınlığı ve 
kalpten muhabbeti, M&cariı
tan'ın rahat ve memnun bir va 
tan ıartlarıııa kavuımaıını iı· 
ter. Avrupa sulhu, Avrupa mil 
!etlerinin memnuniyeti demek
tir. 

Bilhassa' bu üçüncü şekil, şoförleri 
daha telaşa verdi ! 

Baıvekil lamel Paşay~, o
ıııuı harici si:ırasetinin ve uıkı· 
lipçıbğının en yakın yard~
cılarından olan Hriciye Vekıli 
Tevfik Rüştü Bey refakat et; 
llıektedir. Tevfik Rüştü Bey, 
ı:aliba, en çok dostluk mu~e
desi imzalamış olan Hancıye 
Vekilidir. Tevfik Rüştü Bey 
~ürk hariciyeaini, büyük şefle· 
ıııı, herkesle dost ve tamamen 
llıüatakil düsturuna göre idare 
etmiş ve artık her tarafta _mil·. 
letler için en büyük tehlıkeyı 
harpte müsavatsızlıkta ve hak 
sızbkt~ gören dünyanın süku· 
lltınu ancak sulh müsavat ve 
hak esaslarının t~min edeceği· 
ile İtikat eden başlıca şahsiyet· 
lerden biri olmuştur. . 

. Türk Başvekiline ve Han· 
cıye vekiline bu seyahatte asıl 
refakat eden bütün Türk mil· 
!etinin emniyet ve itim~dı, _ve 
0ııların ziyaret edeceklerı mıl
~etlere karşı besleme~te. ~Jdu
ııu derin samimiyet hıssi,dır. 

Falih RIFKI 
...._ ... _···················-··---·-.....-

Is pan ya ya dönmek 

isteyorlar 

SOFY A 28 (Milliyet) -
lltılgariata~a vaktile hicret el· 
tıı.iı olan ispanya Musevilerin 
den bir heyet Barselon Bulıar 
konsolosu ile birlikte Baraelon 
Valisine müracaat edip aynı 
~uaevilerin bu gün gene ana 
"atanı olan ispanyaya avdet et 
lllek istediklerini beyan etıniş· . 
~~dir. Baraelon valisi İspanya 
b ukf.metince bu müracaa~ k~ 

UI olunamayacağına, çunku 
~u Musevilerin çoğunun fa~~~ 
Ltıp işsizliği ziyadeleştirecegını 
"!!Yan etmiştir. ispanyaya av· 
det etmek isteyen Museviler 
h b' k' 'd' ln '"1 1r. 

Haftalık Edebi 

Müsahabe 

Belediyece ihdası tekanür eden 
üçüncü ucuz takıi bütün şoförleri 
teli.§8 düıürmüttür. . . 

Dün birçok ıoförler cemıyetlerı-
üracaal edet"ek meseleye müda· nem . 

hale edilerek, gayn la~ii. ~ir v~ıyc-

t 
meydan verilmemcıını ıatemışler-

e • d 
dir. Cemiyet idare heyeti azaatn an 

bl'r zat demittir ki: 

ler. Belediye ısrar ederek, toförlerl 
takıiden ucuz çclıımaktan mene
derse, alikadarlar reımi makamlara 
müracaatla bak1arını anyacaklardır. 
Zaten mesele tarife ile çalıımanm 

idare etmemeıinden çıkmıı ve yeni 
bir çahıma tarzı aranmıttır. 

Ucuz servislere taraftar ıoförle
rin komitcıi bir haftaya kadar hazır 
lıklarını bitirerek, ıerviı]cre batla-

- Belediyenin yapmağı düşündü' yacaktır. Cemiyet, ancak uçuncü 
·· " .. takıı' ıoförler aro.sında h kkuk d 1 ğü uçuncu ıakıi iti ta a e erse, mese eye 

endite uyandırmıttır. müdahale edecektir. Cemiyet bunun 
Zaruretten doğan uc~z ot~mo- timdilik ciddi addctmemektedir. 

bh.. ··nün böyle hır vazı yete Ucuz nakliyata iıtirak etıniyen 
bil teıe usu . 

1 
• hiç tahmin edilcmezdı. ıoförler diğerlerine müracaat ederek 

se"'°P o acagı . 
. t' aUıkadarların felaketi- "Belediyeyi böyle şoförleTin :zararı. 

Bu vazıye ın . . .. .. 
. laca~ı ihtımalı butun es- na bir takıi yapmağa mecbur ederek 

ni mucıp o e . • • 
afı biribirine ıreçırmıttir. hepimizin felaketimize ıehcp oluyor 

n Maamafih umumi kanaat, höyl". ıunuz!" dcmi9lcrdir. Fakat bunun 
k bir sui tefehhümden ileri ıreldiği, 

b
:-eyin ynpılmas .. na imkanı anuru 
-• al d ucuzcuların makaatlan yanlıt anla-
ımadı;;.ı ve sadece bir müt ea an 

o e • d d' B le- •ıldığı i7.ah edilmit ve mesele ıim-
'b t kalacağı merkezın e ır. e. ' 
ı are . . az Zıra dilik kapanmıtlır. 
d

. bu tarzda hır •! yapam • . 
ıye A k zararı Cemiyet, ıoförlerın :zarannı mu-

.. ..J'örlerin zararınadır. nca • da 1 h 
,... . olmıyacak bir takıi yapılabi- cip bir vaziyet karııoın derlıa a 
mucıp ·· d ·· k bu rekete geçerek mani tedbirler a\e• 
• f" ler lüzum ıor u çe 

br ve t 0 or · bili' caktır mütteri götiıre .... ....;. ___ ,_ .. __________ _ 
taksiden ucuz . --~ 

Borsada alınan son tedbir 
emnunigetle karşılandı m I pılabil· de açılmıı 3,79 da kapannuıtır. Bir 

lnıriliz lirasile muaıne e kya . ıerli· lnırilize mukabil Frank 96 de Rçıl 
· • · Borıa onu . , 

ıneıini teının ıçın, . al• ve iktJ- mıı, 96,25 tcı kapanmııtır. Lıret de 
l.Önİn son aldığı tedbır ~ ı nuni- normal bir şekil takip etıniı ve 75 
... b" "'k hır mem 
aadi ınehafilde uyu lniiliz lirall ile te açılıp 75,56 da kapanmı§tır. 

yetle karşılan~ııt•~· den bankaların lngiliz lirasının fiat ıukutu dola-
pariı borsall uzerın 'l n bu 1· için verı e yııile İngiliz üzerine A ~vre muame-
muaınele yapması 1 bir va-

. daha nornıa le yapını• olan, Türk tüccarının zi. karar, pıyaıayı • 
. te getirmiştir. yanı iki, üç yüz bin lira kadar tah-

zJye 
. k fti car ve müe11e1&t min edilmtktcdir. Maamafih buhrR-

Dün bır ço c . '--b . . Adil Beye neırettı· nın akabinde Frangın ,.. ul edilmesi 
Borsa komııerı . t 

. k d' haklarnn temın e • 
•. tamımle en ı . 1 
ırı kk'" eımış er-
. •. den dolayı teıe ur 

tıgın 

dir. · b a 
D

.. Anadolu ajanll Parıı ors 
un k . d borsaya ver 
fiatlerini va tın e 

51nın d b ı·sıısından gelen 
. • tir. Lon ra o .. 

daha çok büyük :rararın önüne ıeç

miştir • 

yalnız ihracat vaziyetinde labiili-
ğin temamile avdeti için mali me~i .. 

)in sarahat keıbetmeıi beldenınekte-

Amerika ile Türkiye aralın· 
daki ıiyasi münaaebat çok iyi
dir.. Bu münaaebatın iktısadi 
~abalarda da inkitafını her iki 
taraf arzu etmektedir. Saraçoğ 
lu Şükrü Bey Amerikanın mali, 
ticari ve sınai müeHeıatile te
masa gelmek ve iki memleketin 
doğrudan doğruya ticari ve ik
tısadi münasebata giriımeleri 
için ne gibi tedbirler alınması 
lazım geleceğini yerinde görüp 
anlamak için bu seyahati ihti
yar ediyor. 

Seyahatin memleketimiz için 
her halde iyi neticeler vereceii 
kanaati umumidir. 

SabıkMaliye vekiline ki.tip ola 
rak muhtelit mübadele komis
yonundaki heydi ~urahhaaa
mız batkitibi Muk~m Oıman 
Bey refakat edecektir. 

Saraçoilu Şükrü Bey yann· 
ki trenle latanbula dönecek ve 
bir hafta ıonra da ıeyahate çı· 
kacaktır. . . 

Sabık Maliye vekılıne batka 
kimse refakat etmeyecektir. 

a a ,. 
Amerika aeyahatı h112.ırlıldanyla 

meıııul sabık Maliye vekili Saracoğ
lu Şükrü B. dün Ankara.ya ıritmiı· 
tir. 

Şükrü B. Ankarada hükümetten 
talimat aladak ve Amerikaya gitmek 
üzere ıehrimize avdet edecektir. 

lngiliz 
Lirası 

Mısır ve Yunanistan 

yeni tedbirler aldı 
LONDRA, 28 A.A. - Times sa 

zeteıinin Kalıireden öirendiiine ırö 
re, Mı11r hükUmetİ albn ihracını 
men' etmeie ye 1 nıiliz liraaının ıu
kutile kıymetleri tenezzül etmit ı.. 
zı etY•Y• ait ıümrülı reıimlerini 
yük•eltemeğe karar vermiıtir. 

M. Veniulosun beyanatı 
ATlNA, 28 A.A. - Gazeteler 

drahminin müıtakar hirkıymette kal 
ması için alınmıt olan tedbirler hak 
kında izahat vermek üzere M. Veni
zelos tarafından yapılan beyanab 
neıretmektedir. Bu tedbirlerden bi
ri bilhaıaa ecnebi memleketlere kam 
biyo ihracatına mahal bırakmamak 
için kambiyo muamelelerinin mura
kabe altında bulundurulmasına mü
teallik bulunmaktadır. 

Filibede bir firari 

SOFY A, 28 (Milliyet) 
Türkiye kaçağı Ahmet Hikmet 
gene Flibeye avdet etmit ve 
Açık Söz gazetesini neşretme-

ıi aeçinni1 ve aözlerinden 
de malül olmuıtu. 

kısmen 

1 balliyei vilayet müdürü Nazif B. !er 
ve Urfa valiliğine de birinci umumi 

müfettiılik askeri mÜ§aviri Kadri 
P1<1a tayin edildiler. 

Artvin nlilifine tayin edilen J. 
madettin ve Erzurum valiliğine ta .. 

yin olunan Necati Beyler halen Da
hiliye vekaleti Mülkiye müfettiti o
larak latanbul mıntaka11nda bulun • 
maktadırlar. Her iki zat ta çolı: faal 
mülkiye imirleridir. 

Gazi Hazretlerinin tetlı:ilı: seya• 
hatlarrnda Necati Bey mülkiye mii· 
fettiıi olarak diğer vekiletler m!.i· 
fettitleri ile beraber refakat etıniıti. 

Ataşemiliter M. Jimora 
lİf'. Bu itibarla kendileri bakkmduki 
eser çok alika ile karıılanacaktır. 
Bu Gazi Hz. için Japonca yB2ılmıt 

' ilk eserdir." 
Evvelce Tokyo harp akademiıin

de profesör olan M. Jimora memle
ketimiz baklıında tetkikata devam 
etmektedir. 

Bu tetkikat neticeıinde Türkiye
ye dair bir eser daha vücude ıetir
mesi muhtemeldir. 

Soğuk 
Dalgası 
Daha bir kaç gün 

edecek 
devam 

Birkaç pndtn beri havalann 
birdenbire soğuma11, her kese kıtın 
geldiği hissini vermit ve kıı hazırlı
ğını yapınıyan birçok aile reiılerini 

endiıeye düıürmüştür. Soğuk dal
ğ-a11 Anadolunun da her tarahnda 
şiddetini ıöılermektedir. 

Muhtelif yerlerde hararet + le 
kadar dütınüıtür. Bu meyanda An· 
karada da dün hararet + 1 idi. 

Kandilli raoataneıinin verdiği ma 
IUınata ıöre, ıoğuk dalıa11 Avrupa. 
da daha ıiddetle hi11edilmiıtir. So
ğuk dalaa11nın tiddetini azaltmakla 
beraber daha birkaç ırün devam ... 
clec:eği tahııılıı edilmelotedir. 

Fırtına dindi 
Birkaç pnden beri tehrimizde 

devam eden karayel hrtına11 buırün 
ıukün bulmuıtur. Fırtına dolaymy
ı. Karadenizde i9leyen ıemileT yol
lanna güçlükle devam etmiılerdir. 

Bu meyanda Ahmet kaptanın idare
ıinde Hüdaverdi iıminde kömür 
yülılü bir yelkenli fırbnadan karaya 
düıerek parçalanmııtır. Nüfuaça za
yiat yoktur. Batka kaza vukuuna 
dair de yeni bir haber ııelmemiıtir. 

Sofya'da 
Niçin mağlup 

olduk? .. 
Acı mağlabigetin acı lıik~
gesi .. Spor sütunlarımızda •• 

Bundan baııka Giresun val;t.i Ra
mi ve Gümüpne valiıi Hüsnü Bey .. 
ler vekalet emrine Alındılar. Niğde 
•H 1111IMSll11111MlllllU11IHU1n1111U111111U1 lf.1"111llllnlll .. ll .. M-111111Uı11111111U1il1111.-

Londra cinayeti ve 
Vilayete verilen istida! 
Maktulün biraderi, Kasım ismin
deki zatten şüphe ettiğini bildirdi 

Zaro ağanın Londra macerası ve cinayet 

etrafında burad< k ' karısı ne diyor? 

1 ngiliz ıazeteleri, Londra civa
nndaki yollardan biriıinde Musa is
minde ıenç bir adamın maktulen bu 
lunduğunu yazmakta ve bu adamın 

Zaro ağanın meneceri olduğunu ilin 
etmektedirler. 

Londra aazetelerinin verdiği ma~ 
lümata nazaran Maktul Musa Bey 
Zaro aiayı Amerikaya ırötünnek 

suretile haylı ~ara kazanını§, bir oto 
mobil alarak Londra civarında do
lqmağa hatlaınııtır. Cinayetin bu 
tenezzühler eınaımda yapıldığı tah

min edilmektedir. lnıiliz zabıtası 
uzun müddet maktulün hü•iyetini 
tesbit edememiı, bilahare kim oldu· 
ğu anlB!ılmıısada cinayetin kimin 
tarafından yapıldığı anl .. ılaınamıt· 
tır. 

lnııiliz ırazetel .... ı maktulün hü· 
viyetl etrafında fazla izahat verme
mektedirler. 

Maktul Enurumua Piyonki lıl). 
yünden Mu.. Ahmet Beydir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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2 MİLLiYET SALI EYLÜL 1931 

Siyasi tefrika: 36 a •• 

Fransız nazırları dün 1 Çi~ : Japon 

H. d b J •• •• •• Ihtı..a_fı_ 

KARA BiR GU 
lstanbul nasıl işgal edildi? Anadolu da kar .. 

Aziz Hüdayi 

Nuhun gemisi gi~i 1 ID en Urg a gOfUŞİU Mançuri muhtariyetıe Kastamonu ve İnebolu havalisine 
kar düştü. Edirne ve Erzurunıd3 
hararet sıfıra tenezzül etmiştir Sivil, asker hoşlarına gitmeyen 

kimi tutmuşlarsa buraya sokmuşlar 

Fransız-Alman nazırları arasında 
iktısadi meseleler görüşülüyor 

Fransız hapiaanesindeki ke 
revetten farkı pek az. Burada 
yal:ıız kendi silahlarımızın göl 
gesinde olmaktan başka tesel
li bulacağım bir şey yok. Ayni 
müphemiyet içinde, ayni mah 
rumiyet ve ayni azap içinde
yim. 

Artık sabah oluyordu. Bi
raz dalmıtmı• Fakat aktam
dan uyuyanların uyanına saati 
gelmişti. Yarım gaz tenekele
rine kömürler doluyor, küp par 
çalanmn içinden yine marsık 
yüldükleri çıkıyor, yine tene
ke yelpazelerin çığırdıyan ses 
!eri uykuya barınıcak yer bırak 
mıyordu. 

Burası zabitan koğuıu de
ğil, Nuhun gemisi imiş. Damat 
Ferit ve İngiliz hük\imeti sivil 
asker hoşlarına gitıniyenleri 
tutmuı, buraya doldurmuılar. 
Bugün koğuı mevcudiyetini 
biraz tanıttırdılar: 

- Şu köşede gördüğünüz 
sakallı yok mu, diyorlardı, vez 
nedarmıf, on bir bin litayi ka
sadan alıp kaçarken Çanakkale 
boğazında yakalanmıf. Koğu
şun babasıdır. Siz de konuşur 
ken baba deyiniz. Yanındaki 
yatakta gözlüklü bir genç var. 
O daha mülhit, otuz bin lira
lık maznun! Kartıda seccade
de oturan buruşuk yüzlü biri 
var, o da gözlüğünün ağırlı
ğında bir kalantor! Şu yatak
taki genç te aarhotluk yüzün
den yatıyor!. 

- Sarho9lan da mı tevkif 
ediyorlar? 

- Hayır, bu zat sarhoıluk
la loverver atmıı, bir adam vu 
rulmuş da ondan. 

- Şu ayağı sakat, koltuk 
değnekli kimdir ? 

- O da bir imza taklidin
den dolayı yatıyor. Onun ya
nında bir genç daha var, o da 
güya Kadıköyünde bir kadro 
yüzünden adam vurmuı . 

- Şurada bir binbatı var. 
- Evet, binbatı Mazlum 

Bey. Güya Yozgat gamizenin 
de lngiliz esirlerine fena mu
am~le etmiş diye lngilizler 
tevkif ettirmiş. 

Artık diğerlerinin hikaye
lerini dinlemek lüzumsuzdu. 
Yüzde yetmiş Ermeni tehci
ri, İngilizlerin keyfi emirleri 
ve sair sebeplerle haklı veya 
haksız tutulmuş ve henüz mu
hakemelerine baılanmamıt 
kimselerdi. 

Münavebe ile hamama git 
meğe müsaade varmıt. Sırala
rı gelenler gurup halin.de gitti 
!er. Bugün Muhafız Paşaya 
bir arzuhal yazarak vaziyetimi 
sormak istiyorum. Eğer uzun 
müddet kalacaksam benim de 
kap kacak tedarik etmem, kar
yolanın altında bir mutfak vü
cuda getirmem lazım. 

ç ransızlar hali kğıtlarımı, 

paralarımı göndermediler. Bun 
lann içinde en mühimi ekmek 
puslası idi. O olmayınca aile
min ekmek tedarik edebilmesi 
mü~küldü. Bugün mahut ka
tip hiç gelmedi. Bari inzıbat 
zabitinin odasında kalan kitap 
lan aldırabilseydim. Canım sı 
kılıyor, yanan mangalları say 
dım. 17 tane. Koğuşta dolaşı 
yorum. 

Kapının arkasına gelen dı
vara kömürle Ziya Paşanın tU 
beyti yazılmıt: 
Milyonla ,alan mesnedi devlette 

serelru 

Bit' bç kuruşun mürtekibi cayi kürekte 

Ve altına fU ibare iive 
olunmuş: Çok doğru, ispa-
tı da işte burada.,, 

Ara sıra tatlığa çıkıyorum. 

BERLİN, 27 A. A. - M. Lava! 
ile M. Brfond, yann sabah (bugün) 
saat J0,30 da Reisicümhur Hinden· 
bourg'u ziyaret edeceklerdir. Mu· 
maileyhim, bu.odan ıonra Berlin ci
varında Cladde' da öğle yemeğini yi 

yecclder ve müteakiben Wannaee 
gölü üzerinde bir gezinti yapacak

lardır. 

Öğleden sonraki zaman resmi 
mükalemelere hasredilecektir. Ak
ıam Fransız ıefaretanesinde verile
c<k bir ziyafet Fransız ve Alman 
naz.ı·lanru birleştirecektir. 

flalk nasıl karşıladı? 
BERLIN, 27 A.A. - Ajans Ha

vaı'ın muhabiri mahıuıu §Öyle ya-

zıyor: 

Fransız nazırlarının Berlin' deki 
ikamet günlerini hiçbir hadise ihlal 
etmemi§tir. Alman hükumet makam 
lannı yalnız mutat te§kili.t kabiliyet 
!erinden dolayı değil, ayni zamanda 
çok hususi bir samimiyet göstermiş 
oldu.klan için de tebrik ebnek Iİlzım 
dır. 

Şüphesiz, Berlin ehalisi, Paris 
halkının Alman nazırlarına göster
mit oldukları candan heyecanı ihraz 
etmedise hu akıülameli henüz hiri
birinden çok uzakta bulunan iki 
muhtelif ıihniyetin içtinaln gayrika 
bil bir neticesi telakki etmek icap 

Bütün İttihat ve Terakki erka
nı muhtelif odalara taksim e
dilmiş. Yemekleri ve yatakla
rı mükemmel. Henüz ne ola
cakları belli değil. Yalnız Bo
ğazlıyan kaymakamı merhum 
Kemal Beyin vaziyeti fena gi 
diyor. Nemrut Mustafa Diva
nı harbi zavallının bütün mü
dafaalarını reddediyor, tehci
re hükumetin de taraftar olma 

ek b eder. dığını gösterm için u zatı 
Halk alay yapmadı, yuha çekme

kurban edecekleri anlaşılıyor. 
1 b k eli, ıslık çalmadı, bili.kia M. Lava! 

Divanı harpten ge ince er es M B . d u d 
1 d l 1 ve bilha11a . nan nter- en -

etrafını a ıyor, ne sor u < an- . . dl eli • balk 
d .• · • 1 k Lınden' dakı A en ot nın o-

nı, ne cevap ver ıgını an ama __ ,_ 
. t• I M b K 1 d 1 nunda görünce ''Yatasın ıulh,, ..,_ 
ıs ıyor ar. er um ema e da 
k • ki k d. • • •d d k larile kartıladL Almanlar nazarın 
anı en ısını ı am e ece - , .. 

1 f ı t k t , k t M. Briand, ılk defa olarak mutevef-er, a ta ço me ın, ço e- . 'ki 
· b. d ld dild. • · fa M. Streımann ıle beraber ı mız ır a am. am e ıgı . . 
·· k d b" "k b. ·· milletin takribini derpıı eylemıt ol-gune a ar uyu ır enerJı . . .. 

gösterdi ve hiç bir hakikati de mak ceaaretını e-ostermekle maruf-
ğiştirmeğe tenezzül etmedi. O, tur. 
verilen emri yapmıt, gayri in- Neler görüştüler? 
sani; gayri medeni bir hale BERLIN, 27 A.A. - "HAVAS,, 
meydan vermemiıti. Fakat Franaız ve Alman nazırları ara11nda 
Nemrut bunları dinlemiyor, Lo vuku bulan müki.lemeler iki memle
reveran gibi "cezanı görecek- ket arasmdaki iktıaadi münasebetle
sin,, diye muhakemeden evvel ri düzeltmek çarelerini araştırmağa 
neticeyi söylüyordu. Ve niba- inhisar etmittir. M. Laval, Fr.uıaız
yet öyle oldu. Zavallı Kemali, !arla Almanları alakadar eder. iktısa 
zavallı Türk kahramanını se- di meseleler hakkında tetkikatta bu
bepsiz ve ancak İngilizlere hoı ı ak üzre Fransız ve Almanlar
görünmek için as~ılarİ Katil- j d::mmürekkep iıtiıari mahiyette bir 
ler, ka_hro!.su~. ka_tıll~.r · . . komite te§l<ili esaamı kabul ettirmit· 

Üçuncu, dorduncu, beşıncı ti' B k •tede her iki tarafın me-
l · h b d B ki r. u onu 

~ün ~~.. ~p ura. a, ~ r a- murlanndan ha§ka Fransız ve Al-
ga bolu~unun bu pıs koguşun- man sanayii patronlarının ve it~ile-
aa geçtı. Her gün Muhafız rinin de mümeaailleri bulunacaktır. 
Pataya bir .müracaatname. ya - Bu komite, içtimalarını hiribirini 
zıyorum, hıç cevap gelmıyor. müteaki Fransa ve Almanyada ya· 
Götürmüyorlar mı? Paşa mı P 

pacaktır. 
cevap vermiyor, ne kadar ve Bu komitenin ayni cin•ten sanayi 
niçin kalacağım, bilmiyorum. 

erbabını birlettirecek karteller vücu-
Betinci günümün yarısı git de getirilmesi, nakliyat tarifelerinin 

mitti. Muhafızlık Erkiinı harp 
birleştirilmesi ve Fransız • Alman 

reisi hapisaneyi dolaşıyor de- müeueseleri tarafmdan büyük inşa 
diler. Koridorda karıısına çık 

ata giriıilmesi e-ibi muayyen meoeJ ... 
tım; vaziyetimi anlattım: 

!erin tetkikine derhal batlayahilece
- Pata ile görüşeyim, tim 

di size neticeyi bildiririm, dedi ti söylenmektedir. 
iki memleket nazn-lan hususi ve uzaklaşırken dönerek sonra 

mahiyette bir teıebbüsün bir takun dan aklına gelmit oibi ilave et 
., faydalı tekliflere yol açacağı kanaa-

ti : 
tinde bulunmaktadır. Bu Fl'llllla • 

(Devamı var) 

sız - Alman mesai iıtirakine ahınuş 

olacaktır. Bu me•aİ iıtiraki ileride 
siyasi meseleler hakkında mi"İ .leme 
)ere giri§ilmesini kolaylaştıracaktır. 

A:m n mahafili memnu ı l 
BERL1N, 27 A.A. - Salahiyet 

ıahibi Alman mahafili, ilk mülakat· 
tan memnun olduklarını beyan et
mektedirler. Öğleden sonra aktedil
miı olan konferans neticeıinde mu
tasavver Franıız .. Alman komitesi
nin teşkili esasında itilaf hasıl ol
muttur. Bu komite, iki hükiimet mü 
meısillerile sanayi amele ve patron
ları murahbaslanndan mürekkep ola 
cak ve vazifesi şimdiki gerginlikleri 
izale etmek suretile iki memleket 
arasındaki iktııadi münftıebetleri ıı

lah etmek çarelerini aramak olacak
tır. 

Montag Morgen gazetesi, öğle 

yemeğinden sonra M. Lava! ile M. 
Brüning arasında vuku bulan müka
lemeye siyasi mahafilin büyük bir 
ehemmiyet atfetmekte olduğunu 

yazmaktadır. Mülakat mevzuunu si
yasi mahiyette meselelerin teşkil et

mit olduğu zannolunmaktadır. 

Montag . Post gazetesi, iktısadi 
meselelerin tatkikinin tamirat ve ter 
ki teılihat meselelerinden içtinaha 
mütait bulunmamıt olduğunu yaz
maktadır. 

M. Cu,.tius bir ziyafet r1erdi 
BERLIN, 27 (A.A.)- Hariciye-

nazın M. Cortiuı, M. l.Aval e M. 

Briand ile fransız heyeti muralıhasa 
ıı ıerefine biröğle ziyafeti vermiıtir. 
Bu ziyafette M. Brünig, hariciye ne
zareti mi>oteşarı M. Yon Bülow, 
Franoa sefiri M. François Poncet, 
sabık hariciye müstetan M. Soly, eı 
bak hariciye müsteıarı M. Yon Khü 

lmann, sabık umumi iktisat nazırı 
M. Berıımann, M. Yon Raumer ile 
diğer bir çok zevat hazır bulunmut
lardır. 

iki başr1ekilin nutukları 
BERLİN, 27 (A.A.) - Bat 

vekil M. Brüning, Fransız miaa 
firleri terefine bu akşam bir zi
yafet vermititr. Ziyafette kabi 
ne erkanı, Reichstag reisi, bir 
çok 01eb'ualar ve Alman hükü
metleri meclisi azası hazır bu
lunmuşlardır. Ziyafetin hita
mında Başvekil M. Brüning la 
sa bir zamanda Avrupa mahafi 
linin muhabbetini kazanan M. 
Laval'i ve iami Stresmann'a 
merbut kalacak olan tecrübeli 
devlet adamı M. Briand'ı selim 
ladıktan sonra Berlin mülakatı 
nın Avrupa sulbünü takviyeye 
ve vahim iktısadi mütkülita ta 
hammül hususunda milletlere 
yeni bir cesaret telkinine hiz
met edeceği ümidini izhar ede 
rek nutkuna nhayet vermittir. 

M. Lava! cevabında ckmit
tir ki: 

Heyeti vekile dün toplandı 
Alman komitesi faaliyetini hiç bir 
kimse aleyhine tevcih etmiyeceği 

e-ibi haklı menfaatlerden hiç birini 
de tehlikeye dütürmiyecektir. 

"Mükalematnnızın daimi bir 
uzviyet ve bir metot intaç ede
ceği ümidindeyiz. Her iki ınem 
leketin nefine ve keza cihan ni 
zam ve sulhüne çalıttığımıza 
kaniiz.,, 

ANKARA 28. Telefonla) -Heyeti Vekile bugün öğleden son 
·a toplandı İçtima geç vakte kadar devam etti. 

Sarsıla~İn~liz Haşmeti 
~ 

lngiliz lirasının sukutu 
Sebepler 

l - lngiliz ticaret müvaze
nesi açıktır. 1929 da 382 mil
yon, 1930 da 392 milyon, ve 
son aylarda vasati 40 milyon 
İngiliz lirası açık veren ticaret 
müvazenesinde, bilhassa maki
ne, pamuklu, kömür ihracatı 
noksandır. İsterlingin yüksek 
kıymeti ile işsizlik beraber, İn
giliz ticaret müvazenesini teh
likeli surette bozmuıtur. lster
ling yüksek oldukça, İngiliz 
malı alınmıyordu. Başta dü
şük paralı memleketler olduğu 
halde, İngiltereden mal alm
ınayınca, lngiliz ihracatı azalı

dl?"mr·· .a'l'ı)l:ar- ., -· • 

istihsali indirmitti. Halbuki İn 
giltereye ithalat, arttıkça artı
yordu. Yüksek İftira kabiliyet
li isterling ve memlekette aza
lan istihsal, zayıf paralı mem
leketlerden lngiltereye kuvvet 
li bir ithalat akını tevlit etti. 
Neticede lngiliz ticaret müva
zenesi vahim 9ekil aldı. 

2 - Görünmeyen İngiliz ti
caret müvazenesi açıktır. Bu 
müvazenenin en ehemmiyetli 
kalemlerini tetkil eden harp 
alacakları, hariçteki İngiliz tir 
ketlerinden gelen temettüler, 
gemi nakliyatının navlun ücret 
!eri aZ3lmııtır. Ne kadar? Bir 
kere Hoover planı İngiltereye 

.. ., J• 

Efkarı umumiye bu suretle F ran 

Bu sene, bu paranın yarısı İn- nedir? Sermaye hareketi, bir 
giltereye giremiyecektir. Ha- memlekette tutulan bir kredi 
riçteki İngiliz §İrketlerinden veya tasarruf hakkının, bir bat 
maden, şimendifer, çay ıirket- ka memlekette tutulacak bir 
!eri bu sene lnıı-iltereye 50 mil kredi veya tasarruf hakkına 
yon lngiliz lirası noksan gön.- kartı terkidir. Mesela Londra
deriyorlar. İşi azalan İngiliz i da bir lngiliz lirası kredisinin 
gemilerinden de bu sene lngil- ,, -:ıhibi bu krediyi İstanbulda bir 
tereye 25 milyon isterling nok Türk lirası kredisine mukabil 
san navlun ücreti &İrecektir. terkederae sermaye hareketi 
Diğerlerinden sarfı nazar, yal- vardn· denir. Keza lngiliz es
nız bu üç kalemden, 80 milyon bam ve tahvil sahiplerinin bun 
lngiliz liralık bir görünmeyen !arı diğer ecnebi bir memleke
ticaret müvazenesi açığı tesbit tin esham ve tahvillerine de
edilebilmektedir. ği9tirme&İ bir sermaye bareke-

3 - İngiliz sermaye- müva tidir. Altın ihracının sarahat
zenesi açıktı. İsterlnig faciası- le sermaye hareketi olduğu ati 
nın en ehemmiyetli sebebi bu- kardır. 
dur. Bu karışık mekanizmayı İtte aon haftalarda İngilte
izah etmek icap eder. Sermaye rede bu üç nevi sermaye harew 
müvazenesi giren ve çıkan ser- keti bir arada cereyan etmİf· 
maye hareketlerinin müvaze- tir. lngiltereden çıkan serma-
neıi olduğuna göre, bir kere yenin, 
ıermaye hareketini yakından A - Bir kısmı altındır. 

idare mi isteyor? 

Şimdi d~ nümayişler 
haydutluklar 

r1e sui/,a,,t/ar başladı ANKARA, 28 (A.A.)- Şar 
HOUG - KOUG, 27. A.A.- Halk, • 0 • · ?,;_, Anadolu ve Orta Anadolu 

rak Karadeniz sahilinde en Jll 
tedil olan Rize ve Trabzon 
tesirini hissettirmiş olmasıd 
Rizede sıfırın fevkinde 4, T 
zonda ise beşe kadar düşnıii' 
tür. Bu gece sühunet Ankara 
sıfırın fevkinde iki buçuk d 
ce idi. 

günler zarfında Japon a.le1htarlıjı nü - h d 
mayi,lerine ıermi vermittir. da hava üç günden beri isse İ 
Düo aktam,Kov-Londa ikamet etmekte O• lir derecede soğumuştur. Sühu 
ıanJaponyalr bir ailenin reİ•İ ile zevcesi net derecesi Erzurum-da O, Kon 
katıedilmit ve beı çoçuklar• yaralanın••- ya, Sıvas ve Eskişebirde sıfır
br. Çoçukıardan biri.si öımu, dii•ri de dan bir derece aşağı ve Etmes' 
aiır halde kaldırılmıtbr. k d 

Japonlardan bil.haaıa U:takJarda mit• Utta Sıfırdan i i ertte aşağı, 
lıı:im olanlar hüçuma maruz kalmı,la.raa Karsta sıfırdan üç derece aşa .. 
da her defaıında poliıin muavenetine ğı İnmİflİr. İNEBOLU, 28 (A.A.) / 

Burada eon günlerde havai• 
birdenbire değişmiş, şiddeV 
fırtına ve yağmurlar başlanı~ 
tır. Kasabaya iki saat mesafeOt 
bulunan Çuhadoruğuna k• 
yağmıştır. Fırtına ve soğuk dı 
vam ediyor. 

mazhar olabilmitlerdir. lalc:oçfa taburu· Ayın 28 İnci günü dütük SU 

nun manıalan, polia karakollarını tehdit hunet sahası genişlemiş ise de 
eden 5000 kitilik bir nümayİfçİ kafile•İ 
Üzerine -.ünrü ile yÖrümek mec:buriyetin düşüklük devam etmemiştir. 
de kolm•tbr. Edimede sıfır, Lüleburgazda 
Çinli haydutlar 30 yolcuya sıfırın fevkinde bir, 1stanbulda 

öldürclüler sıfırın fevkinde dört, Kütahya-
da sıfırın fevkinde 4, Y alovada 
sıfırın fevkinde 6 derecede kal
mıttır. Orta Anadoluda sıfır
dan aıağı bir, Afyon ve Utak 
havalisinde sıfırdan yukarı bir 
derece etrafında oynamı9tır. 

PEKiN, 27. A.A. - Çinli ha1dutlar 

dün Joa -Yanı -Ho'da Te Moukde'nin 
90 kilometre garbinde Moukden -Pekin 
demiryolunu tahrip etmiılerdir. Katar 

yoldan ç.ıkmııbr. Haydutlar hemen yol

culara taarruz etmiıler ve aralannda 
makinist ile iki teıçi bulunan 30 yolcula • 

ra taarras ebni4ler •• aralarmda maki .. 

nist ile iki teıçi bulunan 30 yolcu711 öl
dürmuıler-dir. Bundan ba;ka i~lerinde 
bir lngilis bulunan birçok yolcuları yara -

lamıılardır. 

Yolculardan hirçoğu aiır yaralıdır. ! 
Haydutlar treni •oyduktan •onra kaçmq 

lardır. Aaker ku"'etleri takiplerine çık· 
mıtbr. 

• 
Mançuri' de idııri muhtariyet 

h,7rekc'l 0 ri 
TOKlO, 26. A.A.- C.ıı:eteler, ıon hi.

diıelerden ıonra Mançurideki herbir t"h
rin batlı bqına id•ri bir muhtariyet hü
ltO.meti te9ki1 etmekte oldukl.u·tn! yu:i

yor. Japon hükG:meti, kendi kuv.etleriniQ 
bu muhtariyet hareketlerile hiç bir ıu

retle ali.kadar olmadıklarını reımen be

yan eylemiıtir. 

N tJt<Y ıislüıttt nota 
KANTON, 27. A.A.- Kantor: hükü

meti hariciye nasın Japonyaya bir nota 
ıöndererek Japon hülr.ümetinin Mançuri 
hatbndakl ıiyaıetioe dair iıı:abat İ•temit 

•• Mançurinin Japonya tarafından zimnl 
bir ıurette ilhakını kabul etmiyec.eiini 

bildirmittir. 
TOKYO, 27. A. A..- Harbiye nazın 

Mançuriye arbk asker töndormem•i• 

karar vermiıtir. 

Horiciqe nazırına suikast 
NANKİN, 28. A.A.- Yükıek tahsil ta.. 

lebeıinin tertip ettikleri bir nümayitin 

sonunda. N•nkin hariciye naurı M.Wana 

a kartı bir ıuikaıt yapılmıtbr. Nilmayİf
çi talebe harİçİye nezareti önüne sltmit· 

ler •• nnaret binaıındaki eıya ile çam• 
lan kırdıktan ıonra M. Wang'ı nezaret

ten çılap ritmesi için ııkıthrmıtlard.ır. 

M, Wanı, öleçejini bilae dahi mevkiindo 

kalacaiınt aöylemittir. Suikaaıt İtt• tam 

bu atrada vuku bulmuttur. 
M.Wanr'ın 11hhl vaıı:İyeti hakkında 

malüma.t almak: mümkün olamamıttır. 
NA.:r.ırın el7evm nerede bulundu;iu si•· 

lenmektedir. 

/lilançııri'de geni hadise'er 
TOKIO, 28. A.A.- Hükiımet, Mançu· 

rinin baı:ı valilerinin Mançuri muhtari· 

yetine aJt faaliyetlerini ıiddetle takbih 

•rlemektedir. Japon ku•vetleri kum•n· 
danı, Japon askerlerini bu hareket• iıti
rak etmekten meft'e7lemek emrini almıı-

br. 
M. Stimıon'un notasına verilec:ek olan 

u•ap, kabine tarafından t•••İp edildik· 
teu ıonra aöndari.lec:ektir. Bu cevapta, 
Çioli.ler timendifer aafarlerini itk:i.I et· 
medikleri ve Mançuride mükim Japonya 

lılara taarruz eylemedikleri 1.Akdirde Ja.. 

pon kuv•etlerinin her türlü haımane h•
relı::etten tevakki eyliyeceii te7İt oluna

c.aktrr. 
Harbin hükU.met makarnalı ban komü.

niıt auikaıtleri müateına olmak iiı:.ere, 

vasiyete hi.kim bulunmaktadır. HaU ha
zırda •azİ7etinde tutuıunalr: imlr:inı ıörül· 

mezse Japon kuyyetleri, filonun himay .. 
ai .Jtmd.. bulu.ua. mevzilere çakilac.ektir. 

dir . 
C - Bir kısmı Nevyork ve 

Parsite alınan kısa vadeli 50 
milyon isterlin kredisidir. 

D - Bir kısmı Amerika ve 
Fransada alınan 80 milyon İs
terling kredisidir. 

E - Bir kısmı da lngiliz 
eaham ve tahvilitının ecnebi 
eaham ve tabvilatına tahvilin
dendir. 

Rakamla bu mikdarlar ne 
kadardır? Dört birinci nevi ser 
mayelerin tnikdarı 200 milyon 
İngiliz lirasıdır. Betinci nevi 
tahvil hareketlerinde de takri
ben 1 milyar lngiliz liralık es
ham ve tahvili.tının ecnebi es
ham ve tabvilitına tebdil edil
diği salahiyettar membalar ta
rafından söylenmektedir. 

Sermaye müvazenesi lngil
terenin öteden beri can dama
rıdır. İn iltere bir a ık 

Şayanı dikkat olan nokta, sü 
hunet dütüklüğü fevkalade ola 

**~ 

KAST AMONl, 28 A.A. _, 
Soğuklar devam etmekteclif 
Ilgaza kar yağmıttır. Yaylal• 
da yağmurla karışık icar dür 
müştür. 

T eslihat mütarekesi 
ANKARA, 28 (A.A.-' Tes cevap hakkındaki serbestimJ 

lihıı.t mütarekesi müzakereoi mahfuz tutuyoruz. 
miinascbetile Akvam cemiyeti Mütareke hususuna gelinC' 
heyet umumiyesinin üçüncü ko esas itibarile İtalya teklifine 
misyonuna, vuku bulan davet 1 onu müeyyit tekliflere taraftı 
ve iştirakimiz üzerine Bem el- nz. Şu kadar ki böyle bir şel 
çimiz Cemal Hüsnü Beyfendi- yakın biı· atide toplanacak olal 
ye atideki esaslar dahilinde ta tahdidi teslihat konferansı iç~ 
limat verildiği haber alınını§- hali hazırı idameye bir yol aÇ" 
tır: mamalıdır. Ve biz mezkür kol 

"Vuku bulan istiıari davete feransta her halde bir tenkit 
sür'atle ve memnuniyetle ica- fikrini ve ne kadar tedrici olıı 
bet ettik ve sonuna kadar müza sa olsun müsavata doğru gidetl 
kere esnasında hazır bulunduk. bir sistemi müdafaa edeceğiı 
Bu hareketimiz Cemiyeti Ak- İhzari konferansta mütea~ 
vam ile davet olunduğumuz her dit defa beyan etti~imiz veçhilt 
işte memnuniyetle meaai tetri· tahdidi teslihat işinde bitaraf 
ki arzumuzu gösterdiğimiz gibi !ık muahedeleri aleti, bugünkt 
hususiyetle tahdidi teslihat iti terait içinde emniyeti temin ed 
ne atfettiğimiz ehemmiyeti ve ci en ameli ve kafi usul oldu· 
beyan ettiğimiz sarih ve iyi ni ğundan bir an evvel teslihatı~ 
yetimizi gösterir. Ancak Türki müsavata doğru gidici, yani a· 
yeyi bir taahhüde sevkedecek zami kuvvetleri yavaş yavaş bit 
her itte ve tahsis ile tahdidi tes seviyeye getirici tenkis sistetJJI 
lihat işinde müsavi şartlar ile nin en iyi bir şey olduğu hak
ittirak ederek müsbet reyimiz kındaki kanaatimizi yeni tetki~ 
inzimam etmediği hiç bir karar ler ve hadiseler ancak takviye 
ile Türkiye bağlı olamaz. Kat'i etınektedir.,, 

Yunan sporcuları d Sof yada 
SOFY A 27 (Milliyet) - Balkanyat oyunlarına iştirak için 

Sofyaya gelen on süvari zabitimizden mürekkep ilk gruptan son· 
ra, 35 sporcu ve altı gazeteciden mürekkep Yunan grupu da oto
mobille buraya muvasalat etmiş ve Elit Palas oteline misafir edil 
mişlerdir. Yunanlılar eskrim, yüzme, motosiklet ve bisiklet ya• 
rışlarına iştirak edeceklerdiı·. Yugoslavya yalnız futbole iştiralı 
edecektir. Kafilenin yarın buraya gelmesi bekleniyor. Son za· 
manlarda Dobrucada Bulgarlara karşı yapılan tazyikten dolayı 
Bulgar efkarı umumiyesindeı Romenlere karşı büyük bir gale
yan mevcuttur. Halk tarafından fena bir muamleye maruz kal· 
mamak için Romenler Balkanyat oyunlarına iştirak etmeyecek• 
!erdir. 

lspartada tifo çıktı 
lSPART A 27, (Milliyet) - Şehrimizde tifo hastalığı zubut 

etmiştir. Şimdiye kadar baatalananların mikdarı sekiz kişidir· 
Hastalardan ikisi vefat etmittir. Tedabiri sıhhiye alınmıştır. 
Halk kamilen aıılanmaktadır. 

Cevat Bey Varşova sefiri oldu 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Sabık Tokio sefiri Cevat Be~ 

Ankaraya gelmiştir. Kendisinin Varşova büyük elçiliğine tayin• 
takarrür etmiştir. Cevat Bey bir kaç ay ıonra yeni memuriyetine 
gidecektir. 

İngiltere görünmeyen bir açık 
ticaret müvazenesinden de 
korkmaz. lngilterenin. tek kor
kusu sermaye müvazenesinin 
aleyhine dönmeoidir. Son ister 
ling faciası, asıl bu sebepten 
çıkmıttır. Ve ondan dolayı ay 
n ehemmiyettedir • 

Niçin lngiltereden sermaye 
çekildi? Şimdi bu suale cevap 
verelim. Bir kere tiddetleten 
cihan buhranından derece de
rece müteessir olan milletler, 
sıkıntıları nisbetinde Londra
daki avoir'larını çektiler. Son
ra, İngiltere Almanyadan ala
cağı kısa vadeli borçları tecil 
etti diye, Fransızlar Londrada 
ki kredilerini çektiler. Nihayet 
varidatı 803 milyon ve masari
fatı gene 803 milyon İngiliz 
lirası olarak mütevazin tahmin 
edilen İngiliz bütçesinin, 
be a k · ind 

cihan para payitahtı olan Lon· 
dradan parasını çekti. 

Malümdur ki bütçe açığı p• 
ra kıymetine tesir eden amil· 
!erin ehemmiyetlilerindendir· 
Sebebi, bütçe açığı demek ya 
istikraz, ya enflasyon demek• 
tir. istikraz, liunu İngiltertl 
beynelmilel piyasadan alacağı 
kadar almıştı. Daha fazla alı· 
namıyacağı, son Snowden'İJI 
yeni kanun münasebetile mec· 
lis huzurundaki nutkunda ıa• 
rabatle söylenmiştir. Şu halde 
gidilcek yol para basmak yolıı 
idi. 

Para basmak ihtimaliniJ1 
meş'um perspektifi belirir be
lirmez, İngiliz lirası bir dik 
sathi mailden hararetle yuvar· 
lanmağa ba9ladı. 

Tedbirler 
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Fazla- vergı alan. zıye edil c memur ar te 911 

~~~:___:::.::::::_ __ _:. __ -------ı-Jt;,;::u; .. k-;::,e:r:r:e:r~~~-;;;B:e~ıe:d~i:y:e~de;;---~"!Mahkemelerde 
Ekononıi . Vergi Mühlet Gazinoda 
Beynelmilel Is tan~ ul. BaZJ me,;,:::.i=. m••· Bitiyor Çıkan hô.dise 

• d zgeçıldı u\iyeti anlaşılıyor fiat listelerinin tat- İsim yanlışlığı yüzün-
sergİSID en va Eminönü maliye tahsil şu- bikine başlanıyor den Eşref Ef. maznun 

besi dahilinde iki tüccardan mü mevkiine geçti,fakat". 

f t k kerrer alınan kazanç vergisi Lokanta bar, sinema, kahve 

B k b•ı ınuhtelİ mtn a a- hakkındaki tahkikattan yenica- hane ve em'aali gibi yerler için Oıküdarda lnşirah gazinosunda Una MU 3 1 J k mi'de sırmacı Ovadya efend.ye fiat listesi vücude getirerek sarhoş olarak gazino sahiplerini ;;.. 

l d k k sergı
0ler 3ÇI 3C3 ait h:mının ikmal olunduğunu belediyeye tasdik ettirmeleri lümle tehdit etmek, Bedn Ef. is-a r a Si Si yazmıştık. mühleti yarın akşam hitam bul minde bir zatı yaraıwnak ve esrar 

· da da aynı yolda bir hareket var Diğer bir tüccardan alınan maktadır. kullanmak gibi muhtelif cürümlerle 
Milli iktısat ve tasa~f 't:Z dır. Ticaret od~ı ~azi?'"e~i lktı- mükerrer -vergiye ait tahkikat Dün belediyeye bu kabil mü maznun Arap Hasan, Salih, Kemal, 

yeti lstanbwda be.~elm~at• sat vekaletine bıldırmıştır. ta ikmal edilmi~tir. essese sahipleri tehacüm hal.n- Naciye ve Eşrefin dün Ağır cezada 

t&eıb·gin1 in açıklm~sı 1t:U:~et , bu Tasarruf haftasına Aldığımız malumata naza- de gelerek mühlet bitmeden lis muhakemelerine başlanmıştır. 
a u uruna ta ır. ran bu mes'elede mes'uliyet tes teleri tastik ettirmışkrdir. lsticvaplar yapıldığı sırada maz-

tetkikatma esas olmak üz~lre, hazır hkl ar b. • B ı ·t 1 Teşrı·nı·evvelden sonra liste ) .1 1 sergı er tt oıwımuştur. wı ara aı ev- nunlar ara31nda i•mi geçen Eşref 
Budapeşte beyne mı e b. gi Milli iktısat ve tnsarruf cemi rak id:ıre hey' etine verilecektir. lrini lastik ettirmiy~nlerden Ef. ayağa ka'karak demiştir ki: 
komı.syonund~n böyle ır ser kd" k -· 1 k tim· de tasarruf na ı ceza almaca tır · Ef diın b · b. an] 1 k hakkında mütaJ.easını sormuş• yeti mem e e ız. . . . - en , u ıtte ır y ış ı · 

• d··i cevapta, fikrinin yerleşmesı ıçın ıhdas 'ecip inşaat ruhsatiye- olacak. Ben ne esrar içcr:m, ne de 
tur, Komıte ver ıg · b·nacla edilen tasarruf haftasına haz!r- Al" B alım ıatımı ile alakam var. Bu da. 
serginin nerede, hangı 1 .b! B b J 1 ey lerinde hile 
h 

• .. ·nde ne gı ı )anmaktadır. u münase et e vaya nasıl karıştırıldığtrna şaşıyo-
angı kısım uzen ' - --'"1---'· h kkm Parlamentolar kon 1e- S anı d h. d · a 

1 d h
.linde yapılacagmı takip .,,., """" program a J' on zam ar a şe ır e ınş rum. 

e.ıas ar a 1 • • ı...:- veya da mütehassıs zevatın fikirleri ransın git!i at faaliyeti fazla olduğundan R · E f Ef d ve m- ı 1• cephe11ının ıı.ımd d eıs, şre . ye sor u: 
"' f n er sorulmuştur • Bükreş'te toplanııcak olan Beynd belediyeden sık sık rubratıye s· • 1 1 · 7 hangi müessese tara ın a B - ız ne ış e meşgu süni.ız 

h 1 
•.. sormuctur. u A , dt" •• ••k tarı' milel parlamentolar kongrc.;ine mü- alınmaktadır. fakat yapılan _Belediye tahsildarıyim. 

U t d• ecegınl y rJa ın gumru • h L e .~ 1 
• e bu e&asatıo tesbiti ıahit olarak İ§tirkak etmesi mükaı-- ta kikat neticesi bu ruıısatiye· Bunun Üzerine maznunlara, aor-

!'~ uze~n t bir mütehassıslar fesini yükseltiyor rer ınum!ıl->nııruz Neoip Ali B. cli.ın lerde bazı bilelm· olduğu anla- du: 
ıçın, cennye . t• aa davet et- 1• t A Romanyaya hareket etmişti.-. Kon- şılmıştır. Mesela dört katlı di- _ Sizı"nle beraber mahkemeye 
komisyonunu ıç ım Gelen ına uma a nazaran r b h 

. b koını·syon tonpan· h 1 • .. "k t ·f gr--<Jc bu!unacalı dan Amer;k -.lı ye ir inşaata dair alınan ru sa verilen bu "·ref midir?. 
mıı ve u jantin ü.diınetı gu~~ arı e ._. 

lht. as komisyonunda lerı·nı· tezyı't çarelerını aramak- meb'uı M. Llnthikum da dün Bük- tiye, belediye tarafından ma- Maznunlardan Naciye cevap ver 
mıştır. ıs ı··. .. .. ' . . . h 11· d ·•'-''- ed"l" b Oda ticaret raportör ugunun tadır. reş e gıtmıştir. a ın e t.,.uwı: ı ınc~, UDun di: 
bu husustaki raporu okunmu~ k • t 5 • 6 katlı nlduğu görülmekte- - Hayır efendimi O Eıref demin 
ve sonra Sanayi birliği umumı Mısır pamu zerıya ını Belçikalı bir ressam dir. lnşa:ı.t sahipleri ruhsatiye dıtarda dola§ıyordu. Çağınlırsa bel. 
katibi Nazmi Nuri ~iyin b.u ~u tahdit etti ld' re:ımini daha az vermek için ki gelir. 

tal d ı enmıştır ge ı yaptırdıkları binaların katlan-sustaki mü eası u • Mısır hükumeti pamuk zeri Nitekim, mübaşir koridorda ismi 
Müzakerat netice&inde meınld. ': d 25 c · Belçikanm maruf ressamla· nı noksan söy)arıektedirler. Bu ni r:ag"ırınca asıl maznun olan Eoref, 

ik ·- yatı sahasını yüz e ve ..,terı- _L. ·bil h kkınd ak"b t 1 ~ • 
ket.in bugünkü seyri. tısa. ısı· b. . d rından M. Max Marcean şeıui- gı er a a t ı a yapı a ·~!ona geldi. 

ilel b des denilen ır ne•ı pamug· u a k -
an bevnelm ır ser mizde bulunmaktadır. Belçı.ka- ca trr. 

ne nazar ' ' - 1 ·· t.. yüzde otuz tahdit etmiştir. Bu Reis sordu: 
gi açılması muzır görü m~t ~· .1 ed"I . . lı ressam şunları söylemiştir: Eazı ""Ofo'·rlerı'n ehli- - E-ref sen misıı 

d h·ı- ılenn karar ı an 1 mı .. tır. y • 
Buna mukabil a ı ı serg Y - lstanbula .. arka dair re- l d 

k k y yetname en" a ın • - Benim efendim ... 
muhteıı.f ınanatıkta ve sı &ı J d ··ı "} · l ld. F ' Sparta a "" yag arı sım er yapınağa ge ım. a- o h Jd E f Ef · k b·ı· 
acılmasın~ ittifakla karar ve- ., - Otobüs ta 1·- -atnamesinin tat - a e şre · · nz çı " 1 

" 
~ kat burada minareler ve cami- b.kı d um l . •İniz. 

rllmiştir. lSPART A, 27 (Milliyet) - Mın leı den başka şarka ait bir şey ı n atı beri bir çok şoför erm E•ref maznun mevkiine, g .... tiJ,. 
•k • t k 't takamızdan bu seneki gülyağı istih- b l d talimatname hilafında hareket • •• 

Faşist ı ttsa omı e- u ama mı. ten soma isticvabına başlandı. o 
salatı 40,000 misskala baliğ elmuı- B 1 d 1 k d. · ettikleri için ehliyetnameleri a-

sl.nı·n kararları un ar a o masa en uru lınmı~trr. da dig" er maznunlar gı·bi, inkar edi-hır. Son 281'1anlurda fiatler misskalı A h" 1 · d b. ' d • 
vrupa şe ır erın en ınn e C h d . ye•du. 

Faşist ikbsat komisyonu, İ
talyanın idhaliitına ait müh:m 
kararlar vermiştir. Komisyon 
idhalata karşı hayvanatın da 
hububat misilli! himayesini ka 
bul etmiştir. Aynı komite, id
halatta maddei iptidıı.iyesi alı
nan meırl..lrp•lr....;,, cliier emtea 
sının tercihan aiıııınuma karar 
vermiştir. , ,.şı~t U<tısat ~o~~ 
sinin verdiği bu karar bızım 1• 

çin çok stifadd bulunmakta· 
dır. 

Ha'ılardada damping 
Rus rekabeti artık beynelmi

lel bir şekil almıştır. ~~?1lek: 
timizin de iştirak ettıgı Ban 
şark sanayi sergisinde bunu_n 
garip bir misali cereyan etmış 
tir. Sergide Türk halıl~rma .. kar 
şı gösterilen büyük ragbet ~ze
rine Ruslar derhal ellennde 
mevcut halıları çıkararak en •· 
şağı bir fiatle satmağa ba§la
nıışlardır. Meselii en ala Buha
ra halılarım 180 liretten ıatmış 
!ardır Maamafih sergi heyeti 
sergi ~erkez binasını tefriş i
çin 11 tane nefis lsparta halısı 
ahnıştır. 

Ceviz rekoltesi bol 
Bu sene cihan ceviz rekoltesi 

çok fazladır. Ceviz piyasas~ 
merkezi sıkleti olan Fransa da 
ceviz fiatleri düşmektedir. Bu 
sene Fransanm ceviz isti'hlika 
tı iki bin Romanyaıun bin va
gondur. Bunun için Roma_nya 
cevizlerin tasnif edilmeden ıhra 
cını menetmiştir. Bulgaristan ---
lllerkez bankası, keııdisine ge
tirilen ln giliz banknotuna mu
kabil, altın külçe vermiyecek
tir. 21 eylülde hükumet, m~
lislere buıµaksatla müstacel hır 
kanun kabul ettirrniı ve o ge
l:e krali tasdiki almıştır. Kanu· 
llun metni şudur: lngilterede 
altın miyarım kabul eden 192~ 
tarihli 3 maddelik kanunun !>ı
rinci maddesinin şu ikinci fık
rası, altı ay için ıakit olmuı
tur. "İngiltere merkez banka· 
srna müracaat eden her şahsa, 
lllezk\ır banka ince altından 
lll&ınıil çubuk 'teklindeki ~ül
Seden beher onsu üç sterlıng, 
0 n yedi şiling, on pense sat• 
ltıa ~ b d ga mec ur ur . ., 

Bu kayit kalkınca ne olur? 
$u nl... . •• 

2 liraya kadar tenezzül etmi~tir. ed • · B • · ·· zann ecegım. unun ıçın mu· erra paşa a yenı Diğer şahitlere tebligat yapılmak 
Yeni mehsulün üçte biri satılmıştır. teessirim! .. Eğer manzara res- istimlak er 
Halen piyasa durgundur. samı olsaydım bu deği,iklikler 

üzre muhakeme başka bir güne hı· 

ralnldı. 

Sırplar tra11.sit bulgar 
hayvanı peç:rmiyorlar 

SOFYA, 28 (Milliyet) -
" -ıoslavya hükUmeti dünden 
itıuaren Bulgar malı olarak ken 
di arazisi dahilinden trausit ge
çen keailnıiş veya diri hayva
natı ehliye vagonlarının müru
runu menetmiftir. Alakadar 
tüccardan mürekkep bir heyet 
bugün Hariciye nazırını görüp 
keyfiyeti protesto edecektir. 

Etıbba odasında 
Etıbba odası heyeti idaresi 

dün mutat içtimamı aktederek 
idari bazı kararlar verrııiştir 
Perşembe giinü de mülga Türk 
ocağında yapılacak intihabata 
ait meseleler de görüşülmüş-

tür. 

Şerif B. lzmire ,ııitti 
Şehrimizde ~e~lcikatta. ~ulu
n sanayi müdırı umumısı Şe-

n.~ Beyin Bursadan geldiğini 
;azmıştık. Şerif Bey İzmir sa
nayi erbabile de teml as• etm~k 
.. e evvelki gün zmıre gıt-
uzer . ki 

. t"r lzmirde bır hafta a a
mış ı · 
caktır • 

-

Ziraat müdürü geldi 
Vilayet Ziraat müdürü Ta_h

sin Bey ltalyadan avdet etmış-

tiı-. 

- '·- n bugün, kasasında 
ban....,smı ' . k al 
130 milyon lngil~ liralı , -= 
h5.la ıırevcut olmasın~ ra~.m . ' 
b ltınıo kağıt sterlıng uzen-

u a dd" tesiri kalmamııtır. 
ne ma 1 ki" ıt sterlin· 
Bundan sonra, g .

1
• 

b·ı· t" dahi ı nıugin ittira kıı. ı ıye ı S !in 
ı ·tında kalacaktır. ter 

a1;1'e.a · • elmilel kıyme-
gın hancı beyn •• L.. la 

bet. · u.uıı o -
ti dahili sala ının 

' caktır. . k t 
2 - İkinci tedbir ıs on. ?" 

Yükseltilmesidir. lngılis 
nun . .. d 
merkez bankası, aynı g~ e 
resmi iskonto miktarını yuzde 

.. de 6 ya çıkarm1ı· 
4,5 tan yuz ki b. emle-M lilındur ır m 
tır. a ennaye 'firar etıneğe 
ketten s d·ı 

1 d • ande müracaat e ı e-
ba' a ıgı · · · k t~ ' dbirlerden bın ıs on u-

cek te \rtıt. Bu surette, 

den o kadar müteessir olmaz
dım. Fakat kıyafet ve adetleri 
gösterici resimleri yapmak isti 
tladmda olduğum için ve bura· 
da şarklılığı anlatacak kryafet 
ve adet g&rmediğim için kanaa 
tirnce esaslı bir eser yapmak 
mümkün olmayac,.ktır.,, 

Baikan konferansı 
encümenlerinde 

Cerrahpaşa hastahanesinin ya 
nında ilaveler ve yapılacak pav AKDİ MÜTEYEMMlN 
yon ve asri mutbıık tesisatı için 
iki ev de istimi at< edilmiştir. 
Keza metnik ve maili inhidam 
bulunan bir cami de istimlak e
dilmiştir. 

Fakat daha altnması icap «>
den bazı arsalar vardır. Bu arsa 
sahipleri fiatleri arttırmıtlar
dır. 

fşi uzatmamak için 

Hukuk Fakültesi müderrislerin
den Ayni zade Hasan Tahsin Beye 
fendinin kerimeleri Nevin hanım

la Adana doğ-um ve bakım evi Ser
tabip ve müvellidi Doktor Zeki Be 
sim Beyin akitleri Hasan Tahsin 
Beyefendinin Büyük Adadaki hane 
Jerincle güzide zevat huzuruııda ge 
çen Cuma günü icra e<'.!.:lmiştir. 

Balkan konferansı için ihza-
Küçük Haberler ri komisyonlar mesailerine de. Belediye hesap ifleri müdür 

vam etmclttedirler. Konferansa lüğü şimdiye kadar şubel~le 
iştirak edeeck devlet murahhae muhabereyi maka~ v~sıt~s~le "' lstanbul evkaf müdiriyeti 
heyetlerinin gönderdikleri mad J yapıyorlardı. Bu şekil, ışlen •§· vezne mümeyyizi Nurullah B. 
deler müzakerat ruznamesine . kal ettiğinden, badema llHlhase kendi arzusu ile Guraba hasta. 
idhal edilmektedir. be müdürlüğü de doğrudan doğ hanesi idare memurluğuna ve 

İtalyan Prensi Toplca
pıyı gezdi 

Şehrimizde bulunmakta olan 1 tal 
yan prensi Di Belmonti Ferdinanto 
dün Topkapı sarayını gezmiştir. 

Prens perşe.-nbeye Atinaya hare

ket edecektir. 

Muhlis opereti 
Haber aldığrmı:ı:a göre, Bes

tekar Muhıis Sebaı:ıattin B. 
kendi namını taşıyan Muhlisin 
çocuhları operet heyetini tevsi 
etmiş ve kadroya ayrıca bir ba
le heyeti de ilave eylemiştir. 

Muhlis Scbahattin heyeti 
b:ı kış sezonunu Mon bey ope
reti ile açacaktır. 

riibe göstermiştir ki, siyasi va
ziyet müsa:t değilse, bu tedbi
rin teüri kalmıyor. Nitekim 
foıgi.ltere mayu;tan beri müte
madiyen iskontoyu arttuıyor. 
Yani lıı gil~ere, mayıstan beri 
sermayeuin frrarı ile uğuşı
yor. Deı·ece der&e yükselen 
i:ıkonto, yapılan hamleleri göa 
terir. 14 nmyısta iskonto yüz
de 2,5 idi, 23 temmuzda 3,5, 
30 temmuzda yüzde 4,5, son 
21 eylôlde yüzde 6 oldu. De
nebilir ki, bu tedbirin fayda 
vermesi, lngilterenin dünya
da yapacağı siyasi ve psikoJo. 
jik tesirlere tabi kalacakbr. 

Neticeler 

1 - İngiltere için ne gibi 
neticeler beklenebilir? Naka
hat halinde buhranı adım adı~ 

ruya muhabere edebilecektir. , ye:-ine Beyoğlu evkaf memuru 
Ekmek fialı ~erit Bey terfian tayin edilmiı 

• !.stanbul belediyesinden: ;.! j tır. "' Beyoğlu tapu memur!a
lulun ot~~ncu çart:ımba. ~ U· ı nndan Raşit Bey Bakırköy la
nünden ıtıbaren ekmek yedı. Jı;u ı pu m~murluğuoa tayin edJmiş 
nış on para ve francala en bır tix. 
buçuk ku~~ur. "'Himayeietfal cem:yetine mer 

Bostancı era:ı:isjnirı 
kadastrosu 

Tapu ve kadastrn müdiriyeti 
umumiyesince Bcstar.cı araz.si 
nin kadutrosuna başlanmıştır • 
Malilm olduğu üzere en karı
şık ve daima arazi münazaalan 
na sebep olan bu arazide k,das 
tronun baılaması bu civardaki 
esbabı emlak için çnk faideli o
lacaktır • 

badireyi atlııtacafrı tan:n edil
mekte, lngilizlerin selameti 
fikriye ve hıssiyelerin;; •"-Üra
ca:ı.t olnnmaktadn-. Mütehas
sıslar da, telaş· ve heyecana lü 
zı:m olmadığını, İngiltere'nin 
servet menbalanıım pek çok 
olduğunu, eski sterlinge rücu 
edileceğini b::yan ediyorlar. 

Hakikat nedir? İngiliz se
lameti fikriye ve hissiyesi ve 
çok olduğu bildirilen İngiliz 
servet menbaları, bu son li.h
zede ortaya çıkarılan iki lnıv
vet, buhranı durduracak mı
dır? İstikbalin muamması hak 
kında söz söylemek güçtür. 
Ancak, son aylarda yaYll§ ya
vaş başlıyan para buhranma 
bir siyasetin karıştığını tespit 
etmek mümkündü;·. Muasır 

en 

but Amıeleı· birliğinin dün mu
tat içtimaı günü idi. Fakat ek
seriyete hasıl olmadığmdan iç
tima gelecek haftaya kalmıştır. 
Birlikçe azaya biı-er davetiye 
gönderilecektir. 

"' Kahveciler cemiyeti idare 
heyeti intihabı dün yapılmış· 
tır. Fakat 1600 aza içinde ekse 
riyet temin edilmediğinden İn· 
tihap b:ı.:ka bir güne bırakılmış 
tır. 

dit ettiğimiz bu yazımızda yal 
nız şunu söylemekte kcnd'.mi
zi muhtar görürüz ki, üç ay 
evvel sıkıntı çeken Almanya'. 
ya İngiltere tarafından göste
rilen iktısadi cemile, F raııaa 
tarafından mu:zaaf şiddette vu
rulan iktısadi darbe ile muka
belenmiştir. Bu esastan hare
ket ederek deriz ki, siyasi ha
reketleri iktısadi hareketlere 
karıştırmakta muallim olan 
Fransa'nın son müdahalesile 
açılan yeni beynelmilel tarih, 
bundan sonra Fransa'nın iktı
satta ve siyasette ilk initiativ 
alabilen yani ilk teşebbüs sahi
bi olabilen biri11ci dünya mem
leketi olacağını göstermiştir. 
llave ederiz ki, lngiliz buhra· 
nmın iyiliğe yüz tutması, Fran 
sa'nın vaziyetine ve bilhassa 

Mübadelede 

l'azminat 
İsteyorlar 
Müracaat edenler 30 

bini buldu 
Yunanlılar tarafından istih

kak sahibi etabli Rumlar için 
tazminat olarak muhtelit mü
badele komisyonu emrine veri· 
len 150,000 isterlinden i&tifade 
etmek isteyen er 30,000 kişiye 
baliğ olmuştur. 

Maarifte 

Darülfünun 
Bütçesi 

Edebiyat fakültes 
bütçesi 

vekaletçe tasdik edi 

1 
1 

Bir çok dedikoduları m 
olduktan sonra vekaletçe 1 
rar divana iade edilip tetki~ 
tadil edilen edtbiyat fakül 
bütçesi vekaletçe tasdik edil 
ten sonra, dün darülfünun e 
netine gcnderilm,§tir. Tıp fa 1 

tesi eczacı ve dişçi mektep! 
nin bütçe ve kadroları da ~ 
miştir. Vilayet; divanın 
tadilatırdan sonra bütçeyi 
nen tasdik etmiştir. 

Son muallim tayinle 

Bu tazminat ancak üç aya 
kadar yerilcbilecekt'.r. Diğer 
taraftan Yunanistanda iade e
dilmeyen Türk çifliklerinin ta
rafım zdan gönderilen mütehas 
sıs refakatile yapılmakta olan 
keşifleri 2 aya kadar bitirilerek 
sahipler;re tazminat verikcek
tir. Bitaraf delegeler, iki taraf İstanbul ilk tedrisat muall 
heyeti murahasalarınca kendile !eri arasında yapılan son ta. 
rine havale edilen Yunan emla ve nakiller bazı muallimi 
ki n:eselesini dün tetkike başla gayrı memnun bırakmıştır. 1 
mrşlardrr. Başmurahbaııımız gibi muallimler vekalete ist 
Şevki Bey iki taraf arasında ile müracaat c-derek vaziyet 
mevcı>t olan noktai nazar far- rini bildirmişlerdir. İstar.b 
kını • · tarafların. kararile ya- dan köylere nakledilen mu( 
kında halledileceğini söylem'ş- 1 !imlerin ehliy<.'tııameleri ol 
tir. Meselenin dostane sıır•tte olmadıkları ve Rüşdiye ve e; 1 

neticelendirileceği muhakkak iki senelik Darülmuallimin ı 
görülmektedir. zunu bulunup bulunmadıklı 

M. Hamerih geldi noktasına dikkat edilmiştir. 
Maarif miisteşan 

Bursaya gitti 
Türk - İngiliz muhtelit ha· 

kem mahkemesi reisi M. Hame 
rih dünkü ekspresle Avnıpadan 
şehrimize gelmiştir. 

Gagrımübadiller:n istediği 

Gayrimübadiller cemıyeti 
hükUmele müracaat ederek ken 
dilerine tevzi edilmek üzere Yu 
naııdılar tarafından muhtelit 
mübadele komisyonu emrine 
verilen tazminatın mütebaki 
taksitlerinin sür'atle tevzi olun 
ması için teşebbüsatta bulun
muıtur. 

Bu para mikdarı 62,500 lngi 
liz lirasu:lır. HükUmet cemiyete 
verdiği cevapta bu tazminden 
ancak komisyondaki iade edile 
cek Yunan emlaki meselesi hal 
ve int ç edildikten ve emlak ia
de olunduktan sonra komisyon 
dan alınarak alakadarlnra tev
zi edilebileceğini bildirmiştir. 

Yunan emlaki meselesi iki 
taraf arasında noktai nazar far 
kı olması dolayısile komisyo
nun bitaraf delegelerinin ha
kemliğine havale edildiğinden, 
bitarafların kararı çıkıncaya 
kadar gayrimübadillerin istih
kakı olan bu 62,500 isterliıı.in 
tevzii mümkün olmayacaktır. 
Gayrimübadiller, bilhaua lngi 
liz lirasının ıon zamanlardaki 
mühim sukutu üzerine beher 
İngiliz lirasmda2Türk lirası ka 
dar zarara uğradıklarından tev 
ziatın teahhura uğramasından 
telaşa düşmü,lerdir. 

Evvelce gayrımübadillere 
62,500 lira tevzi _olunmuştu. 
Kalan 62,500 lira da 47,500 ve 
diğeri 15,000 lira olmak üzere 
iki taksitte verilecektir. Bunla
rın birinci takıiti, emlak mese 
!esile, ikinci takst se mübadele 
itilafnamesinin tatbikatının ik
maiae alakadardır. Dün de bo
noların tevziine devam olun
muştur. Bugün de tevziata de
vam olunarak teırinievvel niha 

2 - Türkiye içinı çıkan ne
ticeler tunlardır: Sterling düş· 
tükçe, Türkiye'nin İngiltett
ye ihracatı azalacak, lngiltere
den Türkiye'ye ithalat çoğala
caktır. Bugün yaziyet, nisbi 
yüzde rakamlara bakılırsa ak
sidir. Bütün ticaretimizde ü
çüncü gelen bu memlekete ih· 
racatımız, 19:?8 den 1930 za 
kadar umum ihracatımızın yüz 
de 10,6 sından yüzde 12,2 ıine 
çıkmı!tır. Bu memleketten it
haJat, ayni senelerde yüzde 
12,3 den yüzde 11,2 ye düşmüş 
tür. Sterlingin düşmesi, lngil
tere ile ticaretimizi ehemmi
yetJe tesiri altında bulundura
caktır. Buna karşı gelmek için 
ya İngiltere' den başka mahreç 
ler aramak veya lngiltere ile 

Maarif müsteşarı Salih Ze 
Bey dün öuuaya gitti. Mun 
ileyh bir haftl\ kadar Bursa• 1 

teftiılerde bulunacak ve tekr 
§ehrimizc dönecektir. 

Darülfünun Kurtu'u 
bayramına hazırlanıy 

Hukuk fakültesi talebe cen 
1 

yeti bugün fevkalade bir içtim 
aktederek altı teşrinievvel kuı 
tulu~ bayı·amınm daı ülfünun 
ait kısmını tetkik edecektir. B 
sene yapılacak merasime Dari 
fünun çokbüyük bir ehemmiye 
vernıPktedir. Darülfünun na , 
mına bir müderris ve bir takb 
ilk defa lrnrtnluş bayramınd 
birer nutuk söyleyeceklerdir. 

Müderris Muslihiddin Adi 
Bey müderrisler namına nutln i 
nu söyleyecektir. Nutuk söyle 
yecek talebe henüz taayyün et 
memiştir. 

Resmi geçide bin kadar Da· 
rülfünun talebesinin iştirak edE 
ceği anlaşılmaktadır. 

Dıırülfünun haricindeki bii· 
run yüksek mektepler de geçit 
resmine iıtirak edeceklerdir. 
Talebe cem~yetleri bu hususta 
faaliyete başlamışlardır. 

Edebiyat fakültesinde 
Edebiyat fakültesi meclisi 

müderrisini dün içtima ederek. 
fakülteye ait bazı mesaili mü· 
z"\~\.ere etmiştir. 

yetlerine dnğru bıtırilecektir. 
Küçük kıymette bonolarla 

tepdil olunan büyük kıymetteki 
bir kısım bonolar iptal olunmuf 
tur. Gayrimübadillerin bir kıs
mı müzayedede para rolünü bo 
nolan §İmdiden bankaya tevdi 
edilerek mukabilinde avans a
çılmasını istemektedir. Ne bo
r.oların borsaya kabulü, ne de 
avans meselesi hakkında bir 
tebliğ gelmemiştir. 

için fenni tedbirlere lüzum var
dır. 

Baskaca ıu mütalea aerdolu 
nahili;di ki, son hadise, Tür
kiye'nin takip ettiği iktısadi 
kifayet nazariyesinin kuvvetli 
taraflarını göstermeğe yara
mıştır. Beynelmilel sermaye
nin hem iyilik ve hem de fena. 
lık yapabileceği, ıon hadise 
ile daha açık meydana çıkmış
tır. Memleketimizde beynelmi. 
lel sermaye mevzuu tetkik edi· 
lirken, bu modern ıilahın kul. 
!anılması usullerini ve ika ede 
bileceği fenalıkları beraber göz 
önünde tutmak iktiza ediyor. 

Harp, silahla mücadeledir. 
Sulh, sermaye ile mücadeledir. 
Zaman, daimi mücadeledir. Bu 
üç hakikatten birincisi ezelden 

• dur. Son ikinı:ümi ....._ 
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'JONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruı 800 kurut 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 " 

, 
, 

Dil lşlerl : 10 

İmlada tadilat bahsi 

Eski ( d- t ) ve ( eyor - iyor ) bahislerini tekrar 
canlandırarak. zihinleri tereddüde 

düşürmekte mana yoktur 
Halit Ziya Beyefendi imli için kendilerini zorluyanlar (§) 

babainde de, bundan üç sene yi (J) ye çevirerek (gelmij
evvelki zihniyeti tekrar buyu- dir) diyorlardı. 
ruyorlar. Meseli kendilerinin Bin senedir eski yazı ile fU 
edebiyat tarihimizde mahkuk (dır) yazısına. alışmıt gözlerin 
olan kıymetli isimlerinin birin kulağa verdiği gafleti bir an 
cisi sonuna bir sadalı lahika silersek görürüz ki ( d - t) te
aldığı zaman halidi, halide, ha badülü dilimizde daima olmak 
!idin.. ilh oluyor diye bunu sa tadır. 

E 1 
s 1 

i 1 

'en evrak geri verilmez 
'ldeti seçen nuıbalar 10 kuruı 
Gazete .,. matbaa7a ait itler 
ıüdiriyete müracaat edilir. 
etemiz ilinlana me1'uli7etini 
etmez. 

daaız halinde de halid, halidde Zaten Halit Ziya Beyefen
halidden .. ilh. yazmak istiyor- di de (d) ile (t) arasmdaki 
lar. ses yak1aşmalarından bahsede-

Üç ıenedir olmuş, bitmit, rck zımnen bunu itiraf buyuru 
alışılmış bir şeyi böyle değiş- yorlar. Fakat, o zaman da ba 
tirmeğe sebep ne imiş? Çünkü zı zevatın dedikleri gibi. 
kelimenin sonuna bir sadalı - Canım, biz ( dir) yaza. 
harf gelince, t, d ye dönüyor- lım da bazen ( dir) bazen (tir) 

• 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 15 , 
g-art 6 derece idi. Bu· 
n ruzglr mUtahavvil 
va açık. 

·-=·r~ 
Havanın hali 

mut. okuyalım demek İstiyorlar. 
lmli.mtzı, aadaya ve telif- Halbuki alfabemize esas o-

fuza değil de, gramere uydur· !arak savtiliği aldık. Böyle ol 
mağa kalkarsak en mühim e- duktan sonr'\ mümkün olduğu 
sulardan birini sarsacağımızı kadar söylendiği gibi yazma. 
şöyle bir tarafa bırakalım da, mız icap eder. Gramer kaide
üstadımızın istediği esa11 tat ıile okuyuşu iki türlü yapacak 
bik etmeğe çalışalım. yerde, imli kaidesile yazışı iki 

. : !<!im ya 1 Her ıeyde bir ka:, 
, zlıktır gidiyor. Daha plaj
ı çırılçıplak gezenler bor
anın sırtına geçirmeğe va
>ulmadan aouk geldi. T e
i mi geldi, günü birlik mi 
ı malfun değil .. Yalnız bir 
gündür yerletmit göründü 
e bakılırsa pek gidicilerden 
ıl... Bizim talisiz futbol ma
ynanmadan evvel Sofyaya 

(Dört) rakamını eski yazı- türlü yapmak, daha açık, daha 
mız da bile ( t) ile yazardık. kolay anlatılır bir şey değil mi 
Ama bu da bir sadalı harf alın dir? 
ca (dördü) olur. Öyle ise bunu Düşününüz bir kere: Mese-. ' 

i 
1 1 

da dörd) diye mi yazalım? la ıize şunları yazacaklar: (Gü 
Daha fazlası var: (Kelebek zeldir, ilidir, hoşdir, doğru

köpek..) ilh. gibi kelimeler sa- dir.) ve sonra diyecekler ki: 
dalı harf alınca (kelebeği, kö- - Bakın, buradaki ( dir) le 
peği) oluyor diye bunları da ri biz hep bir yazdık ama bun 
(kelebeğ, köpeğ) yazmağa Ha ları okurken şu kaidelere gö
lit Ziya Beyefendi razı olurlar re okuyacakıınız: 

mı ? A) (dir) deki (i) sadalı 
K ile G ve G tebadülü ka- barfi (u, ü, ı, i) okunur. Bu da 

bul edilsin ama d ile t, b ile P kendisinden evvelki hecenin sa 
c ile ç tebadülleri kabul olun- dalı harfine göre olur. 

· yağmış.. Şu halde burada 
olmasa da kar soğuğu bek-

i ek haksız olmazdı ... Benim 
iğim lstanbulun en aşağı 
ay süren muntazam bir son 
an vardır. Acaba bu sene 
nomi olsun diye tarafı ilahi 

masm denecek olursa buna bir 
makul sebep gösterilebilir mi? D) (dir) in (d) si de ken-

Muhterem Mavi ve siyah dinden evvelki harfe göre ba
müellifi (gelmişdir) dedikleri- zen (d), bazen (t) okunur . ., 
ni iddia buyuruyorlar. Harf in Ve, zavallı Türk çocuğu, 
kılibı zamanında büyük Dev- her (dir) gördüğü yerde düşün 
let ve Millet Reisimizin huzur ceye varacak: bu son bahar ilga mı edil

. Öyle ise kömürcülerin et
kara, gözleri aydın olsun! .• 

lannda otuza yakın zevat önün - Dur bakalım, bunu bu-
de bir tecrübe yapıldı. İçlerin- rada ( dir) mi, (tir) mi, (dur) 
de halis İstanbullular ve hara- mu, (tur) mu, ne okuyacağım? 
retli ( dir) taraf tarlan da var- diye, ha 1 

Eski üstatlarımızı daima 

ıe odun kömür fiatleri -İngi 
lirasının aks.ine olarak- çık
ğa başlar .. Bilmem hangi t•· 
stanbul için: 

k Stanbulun fU ıidibldı nevbün

yanına 

min canlar katar lbı havlıı cinına .. 

dı. Gözümüzle gördük ve ku-
lağımızla işittik ki (gelmiştir) hatiya sevkeden eski yazının 
deki (tir) diye telaffuz ebnek içte yer etmiş hatıralarından 

dan başka bir şey değildir. 

1 

'[)emiş ... Bu adam şimdi yaşa 
rdı herhalde ikinci mısraı hiç 

1nazaa: 
ı :min biUlh kıyar ibı · bavlsı clnına.. 

1 Şekline sokardı .• 
ı Havalar bir az daha böyle 
lerse artık sayfiyelere elve
' güneşe, yaza, yeıil tabiata, 
tlara, çiçeklere elveda ... Gel-

ı ı, çamur, yağmur, çepel, •İ· 
ı z ve pislik! •. 

Büyük taksi l 
İatanbulda iliç için aransa an 

.k bir iki tane bulunan bir ıey 
on bahsedeceğim: 
Büyük taksi! ... Bu mübarek 
ıyvanlardan bili iki tanesi 
.adıköy taraflarında yaşıyor .•. 
Ben bundan bir iki ay evvel 

ır gece Haydarpaşa ista&yo
unda böyle bir taksiye bindim 
e bu kazaya uğradığı
n ancak eve vardığım zaman 
nlamıştım.. Çok hüsnü niyet 
~bibi olan şoför bir büyük tak 

siye tek adam binmeyeceğ ini 

ihtar etmedi.Nesine lazım. Kör 
değildim ya! .. Ama gece imiş!. 
insan gözünü dört açmalı ... 

lki gün evvel Kadıköyünde 
gene böyle bir arabaya bindim .. 
Hareket ettik, tesadüfen gö
züm saate ilişti 36 kurut yazı
lı .. Hemen ıordum. 

-- Büyük taksi! cevabını a
lınca kendimi yangın çıkmış 
evden kaçar gibi dışarı attım ..• 

Belediye bilmeli ve iman et
meli ki; bugün hiç kimse isteye 
rek büyük taksiye binmez. Çün 
kü li.izumu yok.. Büyük taksiler 
le küçük taksiler arasında İsti
ap farkı kalmadı .. Şu halde bu 
arabalara bi=nler isteyerek de 
ğil benim gibi farkında olmaya 
rak, kazara biniyorlar, elli met 
re yürüdü mü artık isterse far. 
kına varsın .. Paraları suluyor •. 
Onun için bu arabalar halka bi
rer tuzak olarak durmaktadır .• 
Nazan dikkati celbederim. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 36 

BAŞIDÖNÜKLER 
/brahim Necmi 

<endi gözlerile bu perdenin ar Süheyla Hanım, Nihat llha 
<asını görmek istiyordu. Şim- minin pek yak\nında idi. Ara 
diye kadar kaç gündür içine sıra ellerinin temaa ettiği gö
girdiği bu muhiti geliti güzel rülüyordu. Nihat llbami Bey 
görmüttü. Şimdi merakla, an kendi karısını Şeyda Kimi! 
lamak kasdile gözden geçire- Beyle mefgul görmekten na11l 
cekti . üzülmüyorsa, daha bir hafta 

Acaba sahi miydi? Sanki evvel bir kıskançlık davaaile 
orada bulunanların yüzlerinde bütün arkadaşları yormut o
n içlerini okumak mümkün- lan Mukbil Nedim Bey de Ni
r.ıüt gibi tekrar tekrar, gözle- bat llhaminin kendi zevceaile 
rini aça aça bunlara bakıyor- bu sıkı fıkılığına öylece lakayt 
du: duruyordu. 

İşte Muhteşem Nihat Ha- Semiha Nazmi Hanım, ev 
nımefendi, daha birkaç gece sahipliği mecburiyetile gidi. 
evvel tokatladığı Şeyda Kimi! yor, geliyor, fakat daima Fe
Beyin gizli gizli kulağına an- rit Necdet Beyle mahrem ve 
lattığı bir hikayeyi sarsıla sar ıamimi yakınlığını muhafaza. 
ada gülerek, teklifıiz tekellüf- ya çalıtıyordu. Yazıcı Zade 
ıüz dinliyordu. Hallerine ba- Nazmi Bey, bu arkadatlığı çok 

.• .•... ı;ı.;iıılı·-r-.. ..ı..;.:_ ··.........._ _ _ı.,;,.,. __ ı ............. ı.ı,ı 

Halit Ziya Beyefendi hal 
ve istikbal sigalannın menfile 
rinde ( a) ve ( e) sa dalı harfle
rinin (y) den evvel (ı) ve (i) 
ye tebadülüne de ayni zihni
yetle itiraz ediyorlar. Zira fi. 
kirleri kabul olunursa (olma
yacak) ve (gelmeyor) yazaca
ğız da bunun (olmıyacak) ve 
(gelmiyor) okunacağını tale
bemize ağızdan öğreteceğiz de 
mektir . 

Bunun sebebi (olma) aslın 
daki (a) nın, (gelme) aslında 
ki ( e) nin muhafazası im it! 

Peki ama istifham (mi) ıi
nin dört, ( dir) in sekiz şeklini 
kolayca belliyen ve yanlıtsız 
kullanan Türk çocuğu bu (a) 
ve (e) !erin (y) den evvel (ı) 
ve (i) oluşunu bellemekte mi 
zahmet çekecek? 

Hayır, hayır! Bizi aldatan 
kendi vi.himemiz, kendi itiyat 
larımızdır. Türk çocuğuna, ye 
ni okuma yazma öğrenen Türk 
köylüsüne bakın: Onlar, hat-

Daha birkaç gün evvel Muk 
bil Nedim Beye karısı aleyhin 
de mektup yazdığı için koca 
bir aile faciasına sebep olmuş 
sayılan doktor Lutfi Bey hem 
Mukbil Nedimle, hem de kah. 
sile içli dışlı eski bir dost va
ziyetini muhafaza ediyordu. 

Ahmet Nebil bunlara bak
tıkça beyninin durduğunu his
sediyordu. İçin için bir kurt 
yüreğini kemiriyor, ta içinden 
gelen bir ses: 

- lşte, görüyorsun a, Re 
tit Beyin söyledikleri hep doğ 
ru ! Hiç başka türlü olsaydi 
bunlar böyle olabilir miydi? 

Diyordu. 
Demek meseli kendisine o 

kadar hararetle tek atkı kendi 
maceraları olduğunu söyliyen 
Muhteşem Nihat Hanım efen· 
dinin yalnız bu sofra başında 
kocasından başka, dört tane 
de &fıkı vardı. Ötekilerinin de 
her birinin batından buna ben 
zer birçok maceralar geçmitti. 
"' 11 ,, 

-It:tilıa.clı 1"..ilii 
Türk Sigorta Şirketi 

Alhn kutu Harik .,., hagat üzerin• sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Antikacı Pinot, yine antika 
cılardan Aronson'un mağazası 
na girerken, camekinda gör
düğü etrafı itlenmi9, kapağın• 
da La Dubarry'nin minyatür 
bir resmi bulunan yuvarlak bir 
altın kutuyu göstererek sor
du: 

- Kaça veriyorsun? 
- Satılık değil.. 
- O halde ne diye cameka 

na koydun? 
- Mosturalan süslemek i

çin.. Çünkü görenler bir defa 
durup bakıyorlar ve sonra gi
rip fiatını soruyorlar. Bir ke
re de girdiler mi, altın kutuyu 
almasalar bile, başka bir fey 
satın alıp gidiyorlar. 

- Fakat ben onlardan deği 
lim . 

- Sen bilirsin. Fakat şu 
gül ağacından tuvalet masa11-
na bak! Ne güzel değil mi? Da 
ha yeni geldi. 

-Kaça? 
- iki bin franga!. 
- Alay mı ediyorsun? Ben 

bin iki yüz frank bile vermem. 
- Olabilir. Bak, kartıdan 

antikacı Manass geliyor. Bah
se girerim ki, masayı ona iki 
bin dört yüz franga bile sata
bilirim. 

- Doğrusu, nasıl sattığını 
görmek isterdim. 

- Öyle ise otur. Hiç sesi
ni çıkarma. Bak, naııl satıyo
rum gör .• 

Manasa içeriye girdi. Gözleri 
yeni bir şey keşfetmek için ma
ğazanın dört tarafına saldırı
yor, burnunu yeni bir koku al 
mak için mütemadiyen solu
yordu. 

- Eh, Aronson, yeni bir 
şeyler var mı ? 

- Şu gül ağacından tuva
let masası var. Bak, bir defa 
ne zarif şey! 

Gösterirken de altın kutu
yu da, yavaıça masanın gözle
rinden birine bıraktı. 

- Fransızc•dan -

Manaaa maaayt muayene et 
ti. Yan kollarını kaldırıp indir 
di. Gözleri çekti ve bunlardan 
bir tanesinde altın kutuyu gö
rünce, gözü derhal kapandı ve 
ıonra sordu: 

-Kaça? 
- İki bin dört .yüz frank! ı 
- Peki alıyorum ve derhal 

götüreceğim. 
- istediğiniz gibi yapmız. 

Fakat nasıl götüreceksiniz? 
- Bir taksi çağırırım. 
- İyi ya.. J 

- Manass cüzdanını çıkar-
dı. lki bin dört yüz frangı say 
dı ve mağazanın kapısını aça 
rak bir otomobil çağırdı. 

Otomobil mağazamn yaya 
kaldırımı kenarında durdu. 

Aranson: 

• Sigortaları halk için müsait 1eraiti havidir. 
Merkezi idaresiı Calatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranm:ık adır. 
Telefon: Beyoğlu - 2003 

ARTiSTiK SiNEMASINDA 
Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

VON WlLLİ WOLF'un yeni Alman Operet revüsü 
YALNIZ ••• SEN 

(NURDU ... ) 
Perşembe akışamına kadar iraesine devam edilecektir. 

Mümessili: WALTER JANSSEN 

Bir madende inhidam vukubuluyoc ... üç kişi (Zevç, Zevce, 
Aşık) hapsediliy>or ... İşte bu esrarengiz muammayı 
Yarrn akşam OPERA Sinemasmda 

CECİL B. DE MİLLE'in son şaheseri olan 

DlNAMlT 
Almanca sözlü, sesli ve şarkılı filminde halledeceksiniz. 

CONRAD NAGEL ve CHARLES BİCKFORD tarafından 

MELEK 

Yarın akşam 

SiNEMASINDA 
- Siz bininiz, dedi, ben de 

masayı getiririm. Şöyle yanı
nıza koyarsanız, size de rahat 1 MARY GLORY ve JEAN MURA T'm 
sızlık vermez . temsili muhteşemleri olan 

KOCOK DAKTiLO 
Bunu söylerken de masa

nın gozunu yavaşça açarak, i-
çindeki altın kutuyu aldı ve müstesna filmi münasebetile verilecek birinci gala 
cebine koydu ve ondan sonra da için yerlerinizi evvelden temin ediniz. Bu 
otomobilde yer almıt olan Ma filmin Hitif musiki parçaları herkesin 
nasa'ın yanı batına tuvalet ma ı ••••••••• ağzında dolaşacaktır. ••••••• .. 
sasmı güzelce yerleştirdi. --·- ------------------------

Tam otomobil hareket ede- Teşviki Sanayi 

ceği 11rada da, cebinden altın Hanımlar Biçki Dikiş 
kutuyu çıkardı ve Manass'a Mektebi 
göstererek dedi ki: 

- Y abu, ama da dalgınlık 
ha! İhtiyarladık mı, nedir, §U 

kutuyu da, masanın gözünde 
unutmuıum. Bereket tam za
manında gördüm. Bu ıuretle 
sizi de bir zahmetten kurtar- · 
dım. Öyle ya, kutuyu bulunca 
bana iade etmek için tekrar 
buraya kadar ihtiyarı zahmet 
edecektiniz. 

Ootomcbilin motöründen 1 

çıkan gürültü, Manass'ın ağ
zından çıkan küfrü boğdu ve 
araba sarsılarak yola çıktı. : 

Aronson mağazaya dönün-
ce Pin o' ya dedi ki: \ 

- Nasıl gördün mü? lki 
bin dört yüze satılır mı imiş? ı 

Müdürlüğünden: Sergimiz umuma açrkt:ır. Duhuliye 
yoktur. Talebe kayıtları başlamıştır. Matbu proğram mek
tepten alınır. Adres: Çarşıkapı Atiık Alipaşa camii karşısı. 

Telefon: 2·2094 -------
- Bu Perşembe akşamı 4111 

MAJIK Sinemaamda 
BÜYÜK GALA olarak 

ARTHUR 
GÜZEL KADINLAR 

MASÖRÜ 
(Henry Christene) nin ai;len
celi eserinılen alınmış bu mü
kemmel Fransız opereti Leonce 
Perret tarafından vücuda geti
rilmiştir. 

Heyeti temsiliyesi başında: 
BOUCOT, ROBERT PAR
THEZ, LİLY ZEVACO ve 
MARGUERİTTE DUCOU-

İki maruf ve meşhur .. 
piyanist 

WlENER 
ve 
DOUCET 

Pek yakında 
liri piyano ile bir kaç 

ı. konser vereceklerdir. 4 

İRTİHAL 

Merhum tayyareci Salahaddin 

- Satılırmış dostum. Şim
ti htımbul şive•İle konuşma- di neden altın kutuyu kimseye 
dıkları halde bile, yeni yazıyı vermek istemediğini anla
ne güzel benimsediler ve ne de dım. 

RET. 
Zamana ait bu filmde Fransız 

nüktesi, güzel şarkılar, Riviera 
da latif şenlikler, Jııan • Lea -

Beyin Kerimesi ve Ankarada Milli 
Fen Şirketi müdürü Eşref Beyin 
refikası Bedia hanım düçar oldu· 
ğu Hastalıktan kurtulamayarak ve

fat etmiştir cenazeııi saat on birde 
Kıztltoprak Feneryolunda 188 nu· 
maralı Haneden kaldırılarak Sah· 
nyl cedide defnedilecektir. 

kolay okuyorlar! - O kadar mübalağaya lü 
Ama biz kırk elli senelik ide zum yok. Bu kutu sadece an

timizden olduk diyecekıiniz tika e§yasmın kıymetini biraz 
bunda hep müşterekiz. Ben de daha yüluelmeğe yardım edi- : 
evvelce Harbiyeden Sirkeciye yor, itte o kadar. 
gelinciye kadar kurşun kalem ı-------------- ! 
ıe bir makale yazıverirdim. Ku·· çu·· k Gramer · 
Şimdi masa veya makine ba-

M. BAHA 

Pina pijamaları. 
ARTHUR, bir çıplaklık lrJü-

bünün mıicidi. 
ARTHUR, Dilber bir kadınm 

zevci. 
GÜZELLİK .... 

GENÇLİK. .• 
ve TABİATİLE AŞK ... 

Talim ve terbiye heyetince ilk· H Ü N Ü .... 
mekteplerin 4 ve 5 inci sınıflarına Sablır. 
kabul edilen ve yep yeni bir tarz- i 
da yazılan, emsaline biç benzeme- ' Balıkpazar Makııudiye han. 

Do.dor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstikHil cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afr~ka hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

şında yazıyorum. Fakat yapı
lan büyük inkılap artık "dün,, 
olmıya yaklatan bizler için de 
ğil, "yarın,, içindir. Muhte
rem (Aşkı memnu) müellifi 
emin olsunlar ki yarınkiler hiç 
le bunları düşünmüyorlar. 

İmlada hiç mi tadile ihtiyaç 
yok? Bunu iddia etmek ifrat 
olur. Fakat imli.da muhtaç ol
duğumuz tadilat yazımızın 
savtiliğini azaltmak için değil, 
çoğaltmak için olmalıdır. Söy
lediğimiz gibi yazabildikleri
mızı bozmıyalım. Söylediği
miz gibi yazamadıklarımızı 
yazmak çarelerini arıyalım • 

yen bu kitap çılanıştır. <;ilt!i fiatı No. 35 M. DERViŞ 
25 kuruştur. İkbal Kütüaıhaneıin- i l•lllP•i•y•an•g•o••m•iı•. d111u• .. •rl•iıiıı. ğun•.• .... ' latanbul Defterdarlığın 
dedir. de 

İbrahim NECMi 

mıştı ki Semiha Nazmi Hanı
mın ikramlarına, tekliflerine 
teşekkür etmeyi, hatta cevap 
vermeyi bile bazı kere unutu
yordu. İki defa söylediği ıöze 
cevap alamıyan Semiha Naz
mi Hanım kahkahayi koyuver 
di: 

- O! Bu akfam çok dalgın 
smız, Nebil Bey! .. 

Sonra sesinin perdesini in
dirdi, delikanlının kulağına ya 
vaşça: 

- Bir sofrada üç ıevgili 
toplıyan gençlerin lıali budur 
itle .. 

Dedi. Bu aöz o kadar mana 
lı, o kadar çapkın bir sesle söy 
lenmitti ki Ahmet Nebil silki
nerek uyandı : 

- Affınızı rica ederim, Ha 
nımefendi. Bir mühim iş düşü 
nüyorum da ... 

- Tam iş düşünecek yerı 
bulmuşsunuz, Nebil Bey • 

- Hakkınız var, efendim, 
kusur ettim • 

ktor Lut-

Yeni n: dan: • 
Şartnameleri veçhile piyango 

Türkçe Gramer müdürlüğü için el ve duvar piıanıa 
rı ile duvar afişleri tap ettiriJece-

M. B A H A ğinden taba talip olacakların pey 
Ortamektepelere kabul edilen bu akçaları ile birlikte 30-9-931 çar

kitap da yakında çıkacaktıı. Tale- şaınba günü saat 15 te Piyango 
belerine Türkçeyi esaslı bir eurette müdürlüğünde müteşekkil tayyare 
göstermek endişesinde bulunan bo- cemiyeti mübayaat komiayonuna 
calar bu kitapları tercih ederler. müracaatları. 

- Ne imiı bakalım bu mü 
him iş ? 

Diye sordu. Ahmet Nebil 
süzüle süzüle üzerine dikilen 
bu gözlerdeki alaylı sualden 
ürkmüt gibiydi. Cevap bulaım 
yordu. Gözleri, birden bire, yal 
varıcı bir nazarla, Retit Beye 
çevrildi. Retit Bey hemen bir 
cevap buldu : 

- Bu akşam burıya gelir
ken kendisine matbµat hayatı
na girmesi için bazı tekliflerde 
bulundum. Mutlaka onlan dü 
tünüyordur, Hanımefendi. 

Bu söz bütün sofrayi hey&
cana düşürdü. Retil Beyin 
matbuat alemindeki büyük nü 
fuzu ne kadar meşhurdur, bu 
nüfuzu kimsenin lehine kullan 
mamaktaki inadı da o kadar 
maliimdu. Onun Ahmet Nebi
le teklifte bulunması fevkalade 
bir hal demekti • 

- Bravo! Ahmet Nebil 
Bey matbuatımıza en büyük 
bir kanat altında giriyor de· 
mektir. 

vet, Nebil Bey. 
- Naaıl oldu da aiz bir ada 

ma matbuat hayatını teklif et
tiniz? Bu bir harika! 

- Yolunda sözler her ağız 
dan çıkıyordu. Ahmet Nebil 
kızarmış, t•t•rmıftı. Retit Be
ye t•tkın t•tkın bakıyordu. 
Muhteşem Nihat Hanımefen
di alika gösterdi : 

- Bunda dütünecek ne var, 
Ahmet Nebil Bey? Ben ıizin 
yerinizde olsam, Retit Bey gİ 
bi bir parraine bulduktan IOD· 

ra, bir dakika bile tereddüt et
mem. 

Retit Bey buna da bir cevap 
yelitlirdi: 

- Nebil Beyin düşünmek
te hakkı var. Çünkü benken
disine iş teklif ederken matbu
at hayatının bütün kirli çama 
şırlarını da önüne döktüm. 

Semiha Nazmi Hanım, tat
lı bir tebessümle Ahmet Nebi
lin bardağını doldurdu: 

- Tebrik ederim, Ahmet 
Nebil Bey, Reşit Beyin hima-

Sıttılık otomobil: Defter-
darlık dairesinde mevcut fiat 
markalı, talunin edilen bedeli 
150 lira, satış açık arttmma 11 
Teşrinievvel 931 pazar saat 15 
te Defterdarlıkta. M-931 / 128). 
(2528). 

met Nebil Beyin muvaffakıyet 
leri terefine !. . 

Masa batında bir gürültü 
koptu. Herkes hem Retit Be
yin hoşuna gitmek, hem de Ah 
met Nebili hoınut etmek için, 
kadehini kaldırıyordu. Nihat 
llbami Bey coıkun cotkun •Y• 
ğa kalıktı : 

- Genç ıairin jereffne! Bey 
ler, ayaia kalkalım. Hannnlar 
oturdukları yerde içsinler •. Di
ye bağırıyordu. 

Ahmet Nebil, mahcup ve 
taşkın bir halde idi. Ne yapa • 
cağını bilmiyordu. Semiha 
Nazmi Hanım yanında yavaı· 
ça akıl öğretti: 

- Nebil Bey, siz de kalkı· 
nız, kadehi elinizle tutunuz, fa 
kat içmeyiniz. 

Ahmet Nebil, makine gibi, 
Semiha Nazmi Hanımın dedi
ğini yaptı . 

Kadehler botaltıldıktan so~ 
ra, herkesin gözü Ahmet Nebı 
le dönmütlü. 



iktibaslar 

Hoover ve gazeteciler 

Avrupayı metgul eden mühim 1 
meseleler araırnda, Amerikada olup 
bitenler gözden kaçıyor. Halbuki O• 

rada çok pyanı dikkat feyler cere· 
Yan ediyor ve Reisicümhur Hoo
ver' e kartı açılan mücadele bunlar
dan biridir. 

Matbuatta böyle bir mücadele 
nin baılamau çok ıayanı dikkattir. 
Malumdur ki Hoover siyasi hayatı· 
nın ta batından beri, bir politika 
adanıının muvaffakıyetinde matbua
tın büyük bir amil oldupnu takdir 
etrniıti: Daha ticaret nazın iken, 
rf b . ubafaza 

ıı mat uat ıle teması ın . 
etmek . . "k" '-'ti" tayı"n etnıitti· 

ıçın ı 11<a p . "birt•Y 
Ho0ver az çok ehemmıyetlı el 

. az:et er, 
Yapmağa karar verdi 1111, il kô.· 
f • --•eılar 
oto"rafrılar hatti sın~ b 

• • ' elden a· 
tip lep delaletile d~ ~ 

1 
feyeza· 

berdar edilirlerdi. fdioıllP 

M. Hoover 

nında efkô.rı umuıniyenin ~a.pılan 
. 1 kadar ehemmiyet verıtı, na-
•ı ere o il 
zrrın huıuıi vagonunda gazetec e-
. .. sı'nema operatörünün bulu nnveuç .. 
nuşundan ileri gelnıittir. Onun ıçın 
dir ki Hoover'in yaptıfı her it yal
nız Amerikanın değil, bütün dünya
nın dört tarafında akisler bırakır-

dı. 

Hoover mesleğinde yükselmek 
İçin, bu vasıtalarla da iktifa etıni

yerk yeni bir takım uıuller daha 
daha bulmuıtu. Hususi ıervisine A
mcr\kanın meıhur polis hafiyelerin
den birini de almıftL Bu suretle, fa
aliyeti hakkında mühim gördüğü 
noktaları bütün dünyaya bildirdiği 
gibi, basımlarının ahval ve hareke.· 
hnı da yakından takip ediyordu. 

Matbuatla ilk ihtildf 
Fakat bu politika uzun müddet 

gizli kalamazdL Reisicümhur intiha· 
hında gayrikabili ihmal rol oynanuı 
olan gazeteciler, intihabına çalııtık
ları namzetleri heıabına inkisarı ha 
Yale uğramakta geçikınediler. M~
telif ahval ve zamanda Hoover'ı~ 
kendil~n huıuıi hafiyeleri vasıtatı 
le tarassut ve takip ettirdiğini öğ: 
rendiler. B11 keıif, gazetecilerle yenı 
reisin arasına derhal bir soğukluk 
getirdi 

H~ver Reisicümhıır intihap edil 
~ikten sonra, Beyaz sarayda hafta~ 
'.ki defa gazetecileri kabul ~tmegı 
ıtiyat edinıniıti. Halli bu ıon kab_u~ 
!erden birinde, gazetecilerden hırı 
llıatbuata kartı kullanılan iıtihbar 
•isteminden tikayet etti. .. 

Hoover gazetecilerle olan bu mu 
1"-katında daima kendi isminden bah 
•edilrneıini ve haberi "mevsuk bir 
llıebadan aldıklarını,, söyleyerek 
Yazmalarını iıterdi. B11 mevzuu ba· 
lıi, gazete · · Hoover'den artık cı ııe 

hu · . ' ·ı "ni ve re . •ııteme nıhayet ven mesı . 
1 • • • 
•ırı ancak beyanatının mes'ulıyetını 
ltaı.uı ettiği zamanlar gazetecileri 
davet etmesini talep etti. 

Zaten bu nevi istihbarat gazete· 
~leri alakadar etıniyordu. ea:'~teci
·"" muazzam istihbarat teıkılatları 
•le d·· • · •ger membalardan da carı ııya· 
~'. ~diıeleri takip edebileceklerini 
ılıyorlardı. 

l . lio0ver bu gazetecinin söyledik· 
l!tıni büyük bir asabiyetle dinledi 
~. "h lU ayet masaya bir yumruk vu· 
'"" ' b"I" ,. 8 1< dedi ki: "Ben yapacağımı ı ı 
lttıı.,, 

, lienüz genç olan bu gazeteci de, 
Yıı 

t 1 ıuretle yumruğunu masaya vu 

-ı~'alc, bu suretle m11hatap olmağa 
'o lllıadığını söyledi. Mülakattan 
t "•a Hoover geriye kalan bir kaç 
~.t . 
~ ecıye., masayı yumruklayan ar-
lı d~tlarını "delilikle., ittiham etti. 
~ ıttih . . . ' amı ıııten genç gazetecı 

Ilı; tbuaı sendika11ndan hey'eti umu
l)) Y~ııin cierhal içtimaa davet edil· 
~ ~11\İ istedi. Sendika h ru ile matbuat ara~ın a . 

• 
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• Muhabir mektubu 

Marlene Dietrich 
Bu Alman yıldızının Greta Garbo'yu da 

geçtiğini iddia ediyorlar 
"Mavi melek,, bir ıene beyaz per 

dede gösterildi. Onun arkasından 

"Yanmış kalpler., geliyor. Daha son 
ra da " X-27.,. 

Bu üç film Alman yıldızı Mar
lCne Dietrich'in filmleridir. MarlCne 
eıkiden keman çalardL Fakat bir 
gün geçirdiği bir b.za neticesinde 
bileği kırıldı. Doktorlar kemanı me· 
nettiler. O zaman Marlene batka bir 
meşguliyet düıünmeğe batladı. Ti
yatroya başladı. Mahalle tiyatrola
rında belirsiz bir artist olmuştu. Fa 
kat bir gün Max Reinharat artiıtti 
gördü ve beğendi. 

Zaten o tıralarda Emile Janningı 
bir eı arıyordu. "Mavi melek,, için 
Marlene'den daha iyi bir eı bulamaz 
dı. 

Artist evli idi. Sielbert'le evlen
mit ve bu izdivaçtan bir kız çocuğu 
olmuıtu. Marline kızı perestiı dere 
ceıinde ıever. Kocaıı da §İmdi Pa~ 
riıte ıahne vazıı muavinidir. 

"Mavi melek,, ten sonra Mar~ 

üne gözü arkada, koeasmı ve kızı

nı bırakarak Hollvood'a gitti. 
Sinema payitahtında herkesin gö 

zü ona çevrilıniıti. Marlene o zaman 
partiyi kazanmak mecburiyetincle ol 
duğunu takdir etti. Yani bir nevi 
maça airmit gibiydi. Bu maçta bü
tün kuvvetile çalıtlL Çünkü hatun· 
ları çoktu. Bir defa Greta Garbo'nun 
bütün dostları aleyhindeydi. Alman 

Marlene " X-27 " ismindeki 
filminde 

yada Brigiıte Helm'in dostları ra
kip bir yıldızın doğmaaını çekemi
yorlardı. Fakat onu tutan bir kiti 
vardı: Emile Yallnings. 

Marlene maçta kazandı. "Y anmıı 
kalpler., ve "27-X., filmleri ile bu 

~ 

"Yanmış kalpler,, flltninde Marlene Dietrich. 11e 
Garrg CooDer 

gün "Mavi melek., deki Marlene J 
bambaşka bir kadındır. Bütün dün
yanın en çok ıevilen ve en çok para 

kazanan bir kadınıdır. 

Marlene bir yıldızın sinemada 
üç seneden fazla parlayamayacaftna ı 
kanidir. Onun için bu müddet zar
fında mümkiln mertebe para kazan 
mağa ve hayatının sonuna kadar 
kimseye mühtaç kalınamağa bakı
yor. Taliin de insanı tonuna kadar 
tutmayacağını biliyor. Saltanatı bil- l 

zarure kısa sürecek ~ünkü halk bu 
''muammalı kad,n,, dan da bıkacak. 

Halk bir defa bıkmaya goraun. 
yoksa en yüksek kabiliyette bir 
ıincma artiatti hapı yutmuı demek· 

tir. 

Sonra bir artlsttin ev]i olmaıı. 

seyirci.ter arasında be~ların ~~ ho 
•tm"ıyen bir teydır. Seyırciler 

ıuna gı 

de hiç olmazsa yarı yarıya bekardır. 

Martene ikbalinin neyere kadar 
gideceğini evvelden keıtirıniı bir 
kahin sıfatile, meseli Hollyvood 
civarında, bütün diğer yıldızlar gibi 
bir kaşane satın almamı ıtır. Resmi 
kabulleri yoktur. Hediye alıp ver
mez. Gazetecileri kabul etmez. Mo
bilyalı kiralık.apartımanında ancak 
bir kaç Alman doıtu kendiıini ziya
ret ederler. 

Bir Alman olmatı itibarile musi-

Marlene Dietrich, kllçük kızı 

Maria Siebert'le bera/JH 

kiye meftundur. Bilhassa Chaupin' 
in "noktürn,, lerine baydır. 

Greta Garbo' dan zeki ve tehyiç 
edici olduğuna §Üphe yoktur. Halk 
ruhuna ondan daha yakındır. 

Bir defa ıeref ve töhret onu 
"parvenne,, haline getirmemittir. 
Arhk maddi tıkıntılardan da azade 
dir. Marlene için de uıl olan budur. 

aa-•••a-aaaaaaaaaaaaaaa•aaaauaaaa•-.. ••-aaaaaaaaaaaaa--·-·· una• _________ ..;; ______ , ___ ..;:, __ 

Hakkındaki ıledikodulsra bir nihayet vermek maY.sadiyla Parise 

e/eo Jeanette Macdonald §İmdi Empire tiyatro':unda en Y.Üul 

Sinema Haberleri 

" Londrada Detta Picture 
iıminde yeni bir film imalat 
ıirketi teıkil edilmiştir. 

" Yeni mevsim için Alman 
lar 70 sesli film hazırlamıılar 
dır , 

" Oıaka Mainichi gazetesi. 
nin verdiği malumata göre, ha 
li hazırda Japonyada 1270 ıi
nema salonu vardır. 

" İrlanda' da temata vergisi 
tezyit edilmittir. Birçok sa
lonlar bottur ve mevıim geldi
ği 'halde kapılarını kapatma. 
maktadırlar. 

" Amerikalı yıldız Marione 
Davies gezmek içm Amiıterda 
ma gitmittir , 

" Marlene Dietrich "Şang
hay ekspresi., İsminde yeni bir 
film çevirme~e başlamıştır. 

" Greta Garbo ile Ramon 
Novarro "Mata Hari., isimli 
bir film çevireceklerdir. Ra
m on Novarroyu Greta ile bu 
filmi çevirmek için kandırmak 
ha li p·· 

Yeni Bulgar kabines 
Bulgaristanda siyasi hadiseleri 

inkişaf ve seyrine bir nazar •. 

-1 

Varnanın yeni istasyonu 
V ARNADAN: Bundan 46 den hançerlenerek 

sene evvel "Alekaandr Duba yor! 
öldürülü 

Tenbrig., Bulgaristan emar- /stanbuliski kimdir? 
etinden istifaya davet edilmit lstanbuliski, lstanbuloft 
ve mumaileyh te Sofyayı ter- daha ıedit ilmen daha yükı 
keylemitti. O zamanlar Ruı kudretli bir tahıiyet idi. 1923 
Çarlık siyaseti hakim olduğun senesi 9 haziran inkıli.bınd 
dan Mingrel prensi Rusya ta- feci bir surette öldürülınüt· 
rafından Bulgaristan prensli- tür. Mumaileyhio sebebi feli. 
ğine namzet gösterilmitti. Bu keti fU olmuttur: Sırbistan il 
namzedi istemiyen Bulgaris- uyuşarak Sırp Makedonyaaını 
tan ricalinden lıtanbulof ile onlara vermek suretile arala 
iki refiki Bulgaristana bir rındaki ihtilafı ebediyyen hal. 
prens aramak için Avrupada !etmek istiyor. Bulgar elifba. 
dolaşmaktalar iken Peıtede sından da 3 harfi kaldırmağıı; 
Prens F erdinanda tesadüf ede teşebbüs ediyor. Çiftçilere ço~ 
rek mumaileyhe Bulgaristan müsait davranarak onları zen.
emaretini teklif eylediler ve gin ediyor. Bu icraata taham. 
beraberce alıp Sofyaya getirdi mül edemiyen zümreler ve bil 
ler · hassa aakerf sınıflarla münev
Prens Ferdinand kimdir? verler, çiftçilerin ihraz eyle

Ferdinandın annesi, Fran
sa kralı Lui Filipin kızı pren
ses Klemantin ve b11ba11 da Sa 
ks Döfoburg Gota prensidir. 
latanbulofun teklifini kabul e
den prens F erdinand genç bir 
mülazım idi. Ve Bulgaristana 
vurudile beraber Sobranya 
meclisi tarafından ekseriyeti 
azime ile prensliğe intihap o
lundu ve Mingrel prensi hak
kındaki Rusyanm teklifi suya 
dufmUf ic{i. 

lstanbulof kimdir? 
Bulgar ricali siyasiyesının 

en mühimlerinden bir zattır. 
Yüksek tahsili olmamakla be
raber çok vatanperver ve seci
yesi kuvvetli olduğundan bü
tün Bulgariatanda nafiz olmuş 
tu. Ateıin zekası, şiddetli ic
raatı, ve devamlı inadile meı
hur idi. Prens F erdinandı ken 
disi davet eylediği için daima 
ona tahakküm eylemek İster 
ve sözlerini icra ettirmekte 11-

rar eylerdi. Prens İse artık bu 
kadar tahakküme tahammül e
demiyeceğini ve kendisinin de 
artık bir hükümdar mevkiinde 
olduğunu anlamak istedi 
ve lstanbulofa dirseğini çevir
di! 

lstanbulof lstanbula geli
yor ve Sultan Hamit tarafın
dan huzura kabul ediliyor ve 
padiıaha hitaben: "Ben zatı 
şahanelerine çok cesurane bir 
teklifte bulunmağa ııeldim ! 
Biz Prens F erdinandı kovaca
ğız! Fakat şu ıartla ki, (Mes
ta krasu) hudut olacak Maca
ristanla Avusturya ne tekilde 
ise Bulgaristanlı da Türkiye 
ayni şekilde idare olunacak. 
Maliye, Müdafaayi Milliye ve 
Hariciye nezaretleri tarafı ıa
hanelerinden ve diğer nezaret 
ler de bizim tarafımızdan ida
re edilecektir. Memaliki mah
rusalarında metrutiyet idare 
ilanına müsaade buyurulacak
tır. Zatı tahaneleri de Fran
sova Jozefin Bodapeıteye gitti 
ği gibi mutat zamanlarda Sof 
yayı teırif buyuracaksınız ve 
fakat batınıza fes değil Bul
gar kalpağı koyacaksınız!., de 
mittir. ı 

Sultan Hamit malôm olan 
atlatma siyaaetine müracaatla 
"olur mu olur diitünelim de 
bir karar verelim., diyerek ls
tanbulofu hediyeler ve behiye. 
)erle savmıftır. lstanbulofun 
Sofyaya avdetinden bir müd
det sonra Sultan Hamit bir şif 
re ile macerayi prens Ferdi
nantla yazıyor. Ve az zaman 
sonra da lstanbulof sokak orta 
ıında bir " 

dikleri mevkileri çekemiyerek 
gecenin birisinde ihtilal ve bat 
vekil ile erkanı hükUmeti ve 
birçok da meb'usları tevkif e
diyorlar. Her ne kadar baıve
ki\ bıyıklarını tıraı ve elbisesi
ni tebdil ederek firar ediyorsa 
da bir köyde askeri kuvvetler 
tarafından muhasara ediliyor. 
Çiftçiler silaha sarılarak bat· 
vekillerini şiddetle müdafaa e
diyorlarsa da hükumet asker
lerine akibet mağlup oldukla
rından batvekil yakalanıyor ve 
bir masanın başına getirilerek 
(Sen mi bu ellerinle Sırp 
muahedesini İmzaladın) diye
rek balta ile sağ kolunu ve (im 
zalarken sol elinle mi kağıdı 
tuttun) diyerek sol kolunu ve 
(bu bacaklarla mı imzalamağa 
ııittin) diyerek bacaklarını kes 
mitler ve bu kafanla mı bun
ları düşündün) diyerek te ba
tını parçalayip beynini çıkar
mıılardır ! Bu ihtilal Bulgar
lardan 30,000 kişinin telefine 
ve birçok ta meşhur ricalin zi
yaına mal olmuıtur! 

Ligapçef kabinesi 
Ondan sonra mevkii iktida 

ra gelen Liyapçef kabinesi 9 
sene kadar memleketi hüınü 
idare etmişse de çok uzun SÜ· 

ren idaresinden halk usanmıt 
ve çiftçileri de memnun ede
memiş olduğundan sukut eyle 
miştir. 

Yeni kabine 
Şimdiki kabine Malinofun 

riyasetinde teıekkül eylemit 
bir temerküz kabinesidir. Gos
podin Malinof birkaç defa mev 
kii iktidara gelmiı tecrübeli 
ve nüfuzu nazar sahibi bir zat
tır. Bu kabine, çiftçinin yükle
nnı hafifleştirmek ve onları 
müreffeh bir hayata kavuıtur
mak ve Türk akalliyetinin ar
zularını yerine getirmek için 
sarfı mesai eylemektedir. Bu
gün Bulga~istaoda zahire fiat
ları pek dütük olduğu halde 
hükumet bunları fazla fiatla 
almaktadır. Meseli piyasada 
buğdayın kilosu yüz para iken 
altı kuruta alarak Anvera piya 
aasında satıyor ve azim zaran 
sinesine çekiyor! B1111a muka
bil ekmek fiatlerine bir mik
tar zam yaparak kasabada otu 
ranları da hükUmetin bu zarar 
!arını kapatmağa iıtirak ettir· 
mek arzusundadır. Çok vatan
perver ve çalışkan olan Bulııar 
kardetlerimizin Malinof, kabi
nesi ı;;bi demokrat ve çiftçi 
anasırdan mürekkep ve fevka
lade meziyet ve faziletlerle 
mücehhez bir h .. 
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Sofyadaki acı mağ
lubiyetimiz .• 

Atina seyahatı 
Başvekille birlikte 
gidecek gazeteciler 

ı neticeden mes'ul olan yok mu? 

B•ı•ekillmlz.le barldy• veki1imizin Ati· 
nayi ziyar•tleri miiauebetile Atiııa saz•· 
te1eri mulu.rrirlel' hlrliii matbuat cemi
yetimiz.den bir heyeti mahıuaa Yunania
taru ziyarete davet etmittJr. B• bey.t 
ıu auretle teaplt edilmiıtir. 
Aaım B. ( Artü•in meb'uıv. •e Yakıt 

a.ah.ip •elNıımaha.mriJ,FaliJ& RıfldB,(BoJu 

meb'uauı •.Hakimiyeti Milliye baımuhani 

ri), Necmettia S.cWr: B. (Sİ••• meb'uaa 

•• Alctam u.hip •• baımuba.rrlri), Yu
nus Nadi B. (Moila meb'uaa •• Cüm
hüriyet .. Y enirün salt.ip •e batmuharri
ri), Ahmet Jbsan B. (Ordu meb"usu •e 
Servetifünun mecmuası sahip •• batmu· 
harriri). Hayda1' RiittÜ B. (Denizli meb'· 
usu •• fzmirde Anadolu cazetesi sahip 
•• batmuharrirlJ, FeJ"it Celal Bey (Mer• 

sin meb'u•u •• Adanada Türk Sözü SllZe

teai •ahip •• baımuharrlri),Ahmet Şük
rü B. (Matbuat cemİJ'•Ü amumt lıcitibi 

•• Milliyet ••selesi umumi müdürü), 
Refik Ahmet B. (Matbuat cemiyeti ida-
1'e he,.eti &&a.Sfllda.n •• v akıt au.ete•i 
yazı itleri müdürü), Ali Ekrem 8. (Son 
Posta sahiplerind•n) Kemalettin Kimi B. 
(Anadolu Ajaa11 batmu1ıarriri) N .. el Ye 
Kerami B. ler (Ankarada saseteciler bir
Jiii cemi1eti nisl •• umumi ki.tibi), la· 
mel P,., Hı:, uin refakatlerinde An\capa 
•az.ete fotoirafçılanndan Cemal•• lstall· 
bul fotoirafsalanad.aa Etem B. ler de si· 
decakJ•rdi1'. 

Keşmekeş ne 
zaman nihayet bulacak? 

Niçin mağlQp olduk? 
Memleketimiz Salyada J&Pılan 

.ıanyat müsabakalarına üç kafıle 
ak ittirak etti. Atc:ılar, Eskrim
·, futbolcular. 
aunlarm birinci ... ikinci kafile. 
aha müsabakalara ittirak etme
(. Yalnız futbolcular 27 eylulde 
ırar milli takımı ile oynadı. Hi~ 
lıe yok ki ilk kurada Bulgar eki
n çıkmıt olması bizim için bir 
,•dı. Fakat bu 14ıw dah.i hüsnü 
'nal edemedik. Çünkü ıriden ta· 
\ esas kadrosundan çok noksan 
1teki!dedir. Daha buradan gitme
' evvel blı: Zekisiz bir Türk miJ. 
ı.kam belkemiksiz insana benzer 
tiı tik. O zaman bu itleri bazırla
;ıar mehafilinde bu neıriyatmuz 
Jn göriilmii!tü. 
ıHatti bazı zevat daha ileri gide
ı bunun aerahatan bir taraftarlık 

uğun11 da söylemiılerdi. 
Netice keıke böyle olmasaydı da 
jm yüzümüz kara çıksaydL 
Fakat tahminlerim doğru çıktı 

ı belkemiksiz giden Milli takım 
L&lup oldu. Bu mukadderdi. Çün
l tecrübeoiz bir oyuncudan, ilk cla
olarak milli talmnda santrafor oy 
yan bir gençten zaten fulasıru 

~emek bot olurdu. 
Eier Türk mı1li talmrunm fornt 

ttı Sofyada biç bir İt yapamamıı 
• bu, lamaın''D merkez mubac:ımm 
~re edememesindendir. Kabahat 
ıkla da deiiJclir. Daha ilk defa 
ynelmilel bir temasta böyle mü
n bir mevkii o çocuğa terketmek 
·nelinde bulunanlarındtl'. Bütün 
.nya sporcularının dikkat nazarla-
1 Balkanyata çevrildiii bir zaman
ı Türk milli takamnın böyle bir 
lıbete düımesinden mes'ul olan 
ık mudur? Telııraflardan bile anla
tdıiına göre Türkiyenin gözbebe· 

[ ~ Fikret, Rehii, Mu~'."°' ~~-
,ızınm ıol çıkaramamaaı ıddıemızı 

1
pat eder. 

, Futbol cemi bir spordur n her 
~ncu arkadqından yardım bekler. 
ptntraforun vazifesi de bu yardım· 
~ nazımlıtını yapmaktır. Bunun 
İn de bu yerin çok maç yapmıt. 

' ~efuzu nazar sahibi, arkadatlannın 
,abiliyetini bilir bir oyuncu tarafın. 
an doldurulması icap eder. Bu iıe 
un manaule ehil bir sporcumuz 
ardm Zeki. Alakadar mahafil z~ 
inin antrenemanıı:z olduğunu ileri 
iirüyorlardL Kabul Fakat unutmı
alun ki Zeki en umulmadık zaman
la harikalar yaratabilir. 

Bundan ba,ka Zekinin takım 

ruvvei lnllneviyeai üzerinde gayri 
mbili inkar bir kudreti vardtl'. 

Sonra antrenör mösyö Fred Peg
ı gitmeden evvel takımın çok iyi 

olduğunu söyleyordu.Merak ettiğim 
taraf acaba bu netice üzerine ne dü
tünüyor? 

Haydi bunları bırakalım Cevat 
neden götürülmedi. Senelerden beri 
santrafor oynayan Sami dahamı iyi· 
dir. 

Ve nihayet Federasyon erkanı 

böyle mühim ve temıili bir maç ari

fesinde takımı neden daha İyi çalıı· 
tınnadı? 

Bunlar gösteriyor ki alakadarlar 
bu İfi lizım geldiği kadar itina et
memiılerdir. 

Maçı idare eden M. lvançif tel
graflarda okuduğumuza nazaran 

sureli nazikanede oyunumuzu ten
kit etmiıtir ve ezcümle demiıtir ki: 

"- Sizin ikinci maçınızı idare e
cliyorum. Bundan üç sene evel Zag· 
repte bir maçınızı daha idare etıniı
tim. O zaman taliıizlik yüzünden 
yenilmiıtiniz. Bu sefer muhakkak 
galip geleceğinizi zannediyordum fa 
kat çok şahıi oynadınız ve ıüt atan 
lara pas vermemekten dolayı mai· 
lup oldunuz,,. 

Buna nazaran futbolumuz inhitat 
ediyor. Tekrar ediyoruz: bundan 
mes'ul kimse yok mudur. Ve hali 
bu ke,meket devam edecek mi? 

Atina müsabakaları 
programı 

Atinada yapılacak ikinci Balkan 
oyunları için tanzim edilen proğram 
ıudur: 

1 T etrinievvel, perJembe - Ak· 
ropol palua yerleıilecek. 

2 ve 3 T. E. - Atletler için -
best giiıı)er. 

4 - ilk küfat günü saat 3,30. 

S - Asan atika müzesini ziyaret 
6 -Sunyom kampını ziyaret. Tu

ring klüpte öğle yemeği. 

7 - Pirede liman inıaatmı ziy.., 
nt. 

8 - Marathon gölünde tenezzüh 
9 - Sabahleyin Bizans ve Bena· 

ıi müzelerini ziyaret. Öğleden sonra 
Atina belediye reisi tarafından res
mi kabul. 

10 - ikinci müsabaka günü 
11 - Üçüncü müsabaka günü 
12 - Atletler için serbest giin. 
13 - Hareket. 

Atinaga ikinci kafile gidiyor 
Atinada yapılan olimpiyada 

gidecek olan ikinci kafilemiz 
bugün gidiyor. Bunlar Veysi, 
Mehmet Ali Sedat, Cihattır. 

Cihat lzmirden iltihak ede
cektir. Pertembe günü de atle
tizm federasyonu reiıi Bürba
neddin Bey gidecektir. Bu ıu
retle ıon kafilemiz de gidiyor. 

Bir çocuk tramvay 
albnda can verdi 

Ölen çocu(!un hüviyeti geç vakit 
tesbit edilebildi 

. ';;ın akşam saat 17,20 de Be 
tık.aş tramvay deposu önünde 
çok feci bir tramvay kazası ol
muş, 16 - 17 yatlannda bir ço 
cuk tramvay altında kalarak öl 
müştür. 

Kazaya sebep olan vatman 
}olis tarafından derdest edil
miş, vak'a müd<le.umumiliğe 
haber verilmiştir. Kazanın na
sıl 'li uku bulduğu tahkik edil
mektedir. Çocuğun cesedi müd 
~ei umumi gel"nceye kadar 
olduğu gibi muhafaza edilmiş . , 

tesbit edilmittir • 

İskambil oynarken 
Küçükpazarda küçük Yeni 

banda oturan 19 yaşında Ah
met oğlu Mehmetle Mevlut oğ 
lu Dursun iskambil oynarlar
ken aralannda kavga çıkmıt, 
neticede Dunun bıçakla Meh
medi yaralayıp kaçmııtır. 

İki isimli sabıkalı 
Necati ve Necdet diye iki i

aim taşıyan bir sabıkah dün 
Kadıköyünde Y eldeğirmeainde 

Tevfik Salim Pş. 
Ne diyor? 

Etıbba Odası reiai Dr. Tevfik 
Salim Pı. dan dün ıu mektubu aJ. 
dık. Aynen dercediyonız: 

"'l Tetrinievvvel 1931 !arilıinde 
müddeti hitam bulacak olan Etıl.ba 
Odası idare heyeti ve Haysiyet dj. 

vaı\ı aza Ye yedek azası intihabatına 
ait Muhterem gazetenizin 27 eylw 
1931 tarihli nüshasının birinci sahi
fesinde (Doktorlar arasında) serlilv 
basile inti1&r eden yazının ( muba
denet cemiyetinin tesbit ettiği es&· 

minin tecdidi intihapta tamamen bi
taraf kalması lizmı gelen Oda idare 
heyetinin böyle yalnız bir cemiye
tin kararile yapılmıı liıtayı tamim 
ecliıi doktorlar arasında hayret ve 
münakqayı mucip olmaktadır), di
ye muharrer olan ve Odamıza teel
luk eden kısmına cevaptır: 

Oda Heyeti idaresi kanun -.e ni· 
zama tevfikan intihap olunabilmek 
salahiyetini haiz bilumum Oda aza
sının esamisini bir risale halinde a
zaya tevzi etınittir. 

Muhtelif tetekküller tarafından 

irae edilen namzetlerin esam.isi ev
velce olduiu gibi mahalli intihapta 
salonda yazılıp enzan umuıniyeye 

arzolunur Ye lima:zeretin gelemiye
cek aza ile viliyattaki azaya da ihba 
n keyfiyet edilmesi mutaddır. 

1 ntihap için irae edilen namzet
ler liıtaıma bu defa yalnız (Eb\ıba 
muhadenet ve teavün cemiyeti) 
namzetlerinin derci Odaya yalnız 

me.zkiir cemiyetin namzetlerini bil
dirmiı olmasından naıidir. Diğer te 
ıekküller ·de bildirmit olsalardı an
lann namzetlerinin de derci tabii 
idi. 

Oda Heyeti idaresinin azaya gön
derdiği Mubadenet cemiyetini., lis· 
tasında eski azasından ancak iki ki
ıinin bulunmaaı da Heyeti idare le
hine bitarafiyi muhil telakki edilnıi
yecek bir vakıa olduğu aıikardtl'. 

Keyfiyetin Muhterem gazeteniz
de tavzihini rica ve arzı hürmet ey• 
lerim efendim.,. 

larak kaçmıştır. İki isimli sabı
kalı bilahara yakalanını§, çaldı
ğı paket te müsadere edilerek 
sahibine iade olunmuştur. 

Beyazıt havuzunu 
soyan yakalandı 

Beyazzıttaki havuzun maki
ne dairesine girerek l>azı maki
ne parçalan çalan hırsız yaka
lanmıştır. Bu hırsız 15. 16 yaş 
larında serseri bir çocuktur. is
mi Alidir, 

Fındıklıda bir otomobil 
kazası 

Fındıklıdaki Mitlen lastik 
fabrikasına ait 608 numaralı 
hususi otomobil evvelki ııün 
fabrikanın önünde dururken, 
Betiktaş cihetinden gelmekte 
olan ve toför muavini Mehme
din idaresinde bulunan 2646 nu 
maralı otomobil tiddetle arka
ıma çarpmıştır. Müsademe ne
ticesinde 608 numaralı otomo
bilin çamurluklan, benzin de
posu parçalanmıı, tamponlan 
kırıl~ş, toförü Ligor da batın 

an 

Mektep ihtiyacı kar ısında Edirne 4 numaralı jandarma mek-

Mı./l• f •Çocuk velilerinin bu tehi müdürlüğünden: 
l ıge • müşkülünü hal:ediyor AsgarJ Azami 

Yavrular yurdu 
Bu mektebe 4-7 yaş arasındaki 

çocuklar kabul ediliyor 

Yav,.ular yurdunda ognogan gavrutar 
YaYr1llar yurdu, geçen sene eski Tedrisata Teırinevvelin birinci 

maarifçilerden Gavsi B. tarafından haftası l<la başlanacakbr. Talebe 
Gedikpafada lıtanbul Evkaf müdi- kaydü kabulüne başlanrruıtır. Yuva 
riyeti yanında tesis edilmittir• kısmıne 4--7 Yllf araıındaki çocuk-

Mektepte bnlen Leman Hanım lar alınmaktadtl'. Mel tebin ücreti 
İsminde bir müdür, iki muallim, ve talebe baıına ayda azami S liradır. 

dört tane de mürebbiye vardır. Kabul için nüfus kağıdı, aıı ve sıh
Mektepte 70 talebe mevcuttur. hat raporları istenmektedir. Rapor-

Sade yağı 

Beyaz peynir 

Patates 

Kuru soğan 
Zeytin tanesi 
Arpa 

Saman 

Ot 

3000 

1000 
5000 

5000 

1000 

6000 

3000 

4000 

4000 

1500 

7000 

7000 

1500 

9000 

5000 

6000 

Ekmek pişirme ücreti 80000 130000 

Edirne 4 No. lu Jandarma Mektebinin bir senelik ihtiyacı 

için yukarıda miktarları yazılı dokuz kalem eTzak ve saireye 

verilen fiatlar gali olduğundan bir hafta müddetle temdit edil

miş ve tekrar 6-9-931 tarihinde yapılan münakasasında da fiat

lar pahalı görülm" ş olmakla 26 Ey!UJ 931 den itibaren tekraır 

bir hafta müddetle 4 Teşrinievvel 931 pazar günü saat on h::şte 

ihalei katiyeleri i ra kılınmak üzere münakasay vazedilmiştir. 

Taliplerin Edirneaı: müteşekkil komisyon mahsusuna müra

.caatları ilan olunur. (2784 ). 

D.ANAGNOSTOPOULO-

ve C. SİSK Dİ Ll 
Dr. IHSAN SAMI ~ 

Gonokok Aşısı 
Belsoğuk!uğu ve ihtilat- Yunan vapur şırketi 

arına karşı pe't tesirli ve PİRE - MARS1L YA 
taze aşıdır. D.vanyolu Sul· 1 için seri ve dogru posta. 

tan Mahmut türbesi (PATRIS 2) Lüks vapuru a 
ı:.-m:ı- No. 189 Teşrinievvel Perşembe güniı 10 da 

Galata rıhtımından hareketle her 
' sınıf yolcu ve eşyayı ticariye ala-

Bu sene birinci sınıf da ana ımı· lar da velilere kolaylık olmak için -
fından geçen çocuklarla teıkil edile- mektebin husuıi doktoru tarafından lstanbul 4 üncü icra memurlu-

eektir. Mektep bu suretle ana sınıf· tanzim edilmektedir. Talebe daima ğundan: rak (PİRE ve MARSİLYAYA) gi
decektir. Azimet ve aV'<let biletle· 
rinde azami tenzilat. 

larını da haiz olmak üzere, tam tet- mektep doktoru tarafından ııbbi 
kilath bir ilk mektep olacaktır. muayene ve murakaba altındadtl'. 

Londra cinayeti 
(Başı 1 İnci sahifede) 

Babası Musa ağa Eyip sırtlarında 

çiftçilik etmektedir. Maktulün lıtan 
bulda bir de biraderi vardır. 

P, iroderi ne diyor 
Maktulün biraderi evvelce polis

lik yapmıf bir zatttl'. Şimdi serbest 
meılekte çalıımaktadır. Dün kendi
si viliyetP. müre('l'f\tla bir istida ver
miştir. Mumaileyh istidasında bira· 
derinin katılı etrıuınaıJci fıiphelerini 
zikrederek, vik'arun tahk.ikatma 
konsolosumuz tarafından yazıyet 

edilmesini rica etmekte, bütün tÜP· 
heleri Kasnn namında bir zat üzerin 
de toplandığı için, elyevm Londnula 
bulunan bu zabn firarına meydan 
verilmemesini iıtemektedir. 

kasım kimdir 
Maktulün biraderinin kendisile 

görü~en muharririınize verdiği iza .. 
hata nazaran, Kaımı denilen adam 
Zaro ağayı biraderi ile beraber ev
veli Amerikaya, sonra Londraya 
götüren zattır. Bu zat arasıra mak
tulün biraderine mektup yazmakta. 
dtl'. Son mektubunu da 20 eylulde 
yazmııttl'. latanbulda 22 eylwde a
lınan bu mektupta Kaınn Bey mak 
tulün biraderine hitaben: 

"Kardeıin Ahmet ortadan kay
boldu, uzun zamandan beri göremi. 
yorum. Aramızda bazı ihtilaflar var 
dı. Paraya ve ortaklığa tealliik eden 
bu ihtiliıflann halledimeıi lazımdır''. 
mealinde bazı yazılar yazmaktadtl'. 
Bu mektup Ahmet Musa Beyin bira 
derinin tüphelerini c:elbehnittir. Ci
nayetin 4 eylülde vuku bulmut ol
ması, mektubun da 20 eylulde yazıl
mıı olması biraderinin bu tüphe
lerini kuvvetlendirmittir. 

Ne muamele yapılacak 
Bu iıtida vilayet tarafmdan Po

lise havale edilmittir. Polis istidayı 

Londra konsolo•umuza gönderecek 
ve icap eden muamelenin yapılma11-
nı istiyecektir. 

Zaro Ağanın karısı ne digor 
Zaro ağanın 11 senelik kansı 

Kudret Hanım bu buıuıta diyor 
ki: 

- Ben Bitliıliyim, Zaro baba da 
Bitliate Aşir Motka köyündendir. 
Ahmet Musanın köyü ile Zaro baba 
nın köyü arasında 3 günlük yol var 
dır. Bunlar Zaro babayı burada kan 
dınp götürdüler. Zaro baba gideli 
tam bir sene üç ay oldu. Kencliıin· 
den timdiye kadar üç mektup, iki 
kere de üçer lngilizden 6 inıriliz pa
ra aldık. En ıon mektubu alalı 2 
buçuk ay oldu. Daha haber alama
dık." 

Ağır surette cerh 
Kasımpafada Y eniçetmede o 

turan Şükrü oğlu Mustafa ile 
itçi Hulusi evvelki gece Şeftali 
sokağında kavga etmitler, ne-
. uatafa i i H • ıi • iki 

İş Bankasının kum tara 
mükafatı 

lı Bankaıırun kumbara sahipleri 
arasında senede iki defa olmak üze
re mükafatlı bir kur'a tertip etmekte 
olduğu malumdur Bu lruraların bi
rincisi Nisan ikincisi de T. Evvel 
aylarının birinci günleri çdrilmekte
dir. Kur'a ketidesine tekaddüın e
den ayların birincigününe kadar 
mevduatlen asgari Bet Lirayı bulan 
bütün kumbara aahiplerinin i
sim ve No. len Merkeze gönderil
mektedir. Ankara dan alman haber
lere göre (43) tubesi bulunan lı 
Bankuı bütün ıubeleri kuraya da
hil olacak kumbara sahiplerine nit 
fişleri Merkeze göndermiılerdir. An 
kara Merkezi 1 T. Evvel perşembe 

günü Noter huzurunda çekilecek 
kuraya ait bül:Un hazırlıkları ikınal 

etmiıtir. 

lı Banka.urun kumbara mükafat
ları timdiyekadar her defasında Bi
ner Lira olma!< üzere iki Bin Beşer 
Yüz Lira olma!< üzere (5000) Lira 
ya iblağ edilmiıtir. 1 T. Evvelde çe
kilecek kurada ilk çıkacak kumbara 
sahibine (750) ikincisine (250) lira 
mükafat verilecektir. Bunları takip 
edecek (20) kumbara •ahibinin onu 
na Yüzerden (1000 lira) cliğer onu· 
na da Ellişerden (500) Lira müka
fat verilecektir. 

M. Rabier Bursaya 
gidip geldi 

Bursayı gezmek üzre tehriıniz· 

den giden Franaız ayan meclisi ikin
ci reiıi M. Rabier ile beraberinde 
giden Franıız iyan ve meb'uaan a .. 
z:ası avdet etıniılerclir. Heyete Cüm
huriyet kaannda bir çay ziyafet ve
rilmiıtir. Belediye reisinin kısa nut
kuna M. Rabier uzun bir cevap ver
ınİ§tİr. Heyet ipek fabrikalarını, 

Türbeleri, Y eıil camii ve kaplıcalan 
gezmiılerdir. 

M. Rabier Galatadan vapura bin
erken içinde 15 bin frank bulunan 
cüzdanını çaldırmıı ve Bur.aya var· 
clığı zaman cüzdanın bulunduğu ken 
diune haber verilmiıtir. 

Sis düdük~eri 
Tahlisiye müdiriyeti tarafın 

dan muhtelif yerlere konula
cak ıiı düdük ve çanlannm mü 
nakasaıı bu gün yapılacakbr. 
Düdükler limanda Kızkuleai, 
F enerbahçe ve Ahırkapı fener
lerine takılacaktır. 

Tahliıiye madalyalarının te
killeri henüz tesbit edilmemit
tir. 

Haliç Fenerinde Tevkii Cafer ve 

pir Niyazi mahalle•inde ta§ mer
di ven sokağın.da 13 numaralı hane· 
do mukim iken elycvm ikamegfilıla 
rı meçhul olan Simon varişleri zev
cesi Hirisanti, çocukları Kiryako 
ve Marika ile madam Atinenin va· 

Umumi acentaları: Galatada Çi
nili Rıhtım Hamnda D. Anagnosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tail acentaları: 
Bütün seyahat acentalıklarıdır. 

risleri zevci Pandeli ve çocukları · p••••••••••• .... 
Hıri•to ve Vasil efendilere. ı 

Murisleriniz Simon Ef. ile ma- j 
dam Atinenin Mlşon Elkabes Ef. 

den münasafeten istikraz eyledikl~ • 

ri 1000 liraya mükabil vefaen fe
rağ ettikleri Fatih Çarşambada 

Tevkii Cafer mahallesi Taş merdi

ven sokağında atik 7 cedit 13 numa 

ralı bir hap hanenin 6 Temmuz 338 

tarihinden itibaren faizi ve ücreti 
vekaleti ik beraber paraya çevril
mesi talebile bihasebilvera.s!N! namı· 
nıza gönderilen ödenM! emirlerine 
verilen musaddak meşrubattan ve 
yapılan tahkikattan elyevm ikamet 
gahlarmızm meçhuliyeti bikliril
miş olmakla ilan tarihinden itiba
ren 25 gün içinde i9leyen faiz ve 
ücreti vekaletle borcun temamına 

veya bir kısmına bir itirazınız var
aa ya bizzat veya tarafınızdan bir 
vekili kanuni göndererek dermeyan 
etmeniz ve işbu müddet~ hitamın· 
dan 45 gün içindede istenen faiz 
ve ücreti vekaletle borçlarınızın 

tediyesine bir sureti tesviye dahi 
göstennediğiniz takdirde tarihi 
ilandan mebde olmak üzere 60 gün 
sonra da icrai takibine salahiyyet 
gelmiş bulunacağı ödeme emirleri 
tebliğleri mekamlarına kalın olmak 
üzre 931/111 dosya numaraoile ta· 
rafınıza i.lfulen tebliğ olunur. 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk 
HaJrimliğindM: 

Galatada Köprii başında sarraf ve 
tütüncü 3 No lıı dükkanda Manol 
Turgut efendi: 

St:. YKı.St.1· AlN 

Merkez acenta: Galata Köprü ba 

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Muh ı. 

dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 1 Teşrin

evvel perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(INEBOLU) 2 Teşrinev

vel Cuma 10 da Galata 
Rıhtımından kalkarlar. 

AYVALİKSÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 29 EylU! Salı 
17 de Sirkeci Rıhtımın
dan. 

29 EylUI Salı Trabzon 
nostasr v:ımlmı ·~ca1<trr 

KARADENiZ 
POSTASI 

Erzurum . 
vapuru 30 Eylill 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

lstanbul Asliye mahkemesi Bi· 
rinci Ticaret Daire.sinden: 

t spiro efendi tarafından Aleyhi

nize ikame olunan davadan dolayı 

tarafınua gönderilen teblii vara

kasında mahalli ikametinizin meç

hul bulunduğu mübaşırın mezkQr 

varaka zahrındaki meşrubattan an- 1 

)aşılmış olduğundan müddei vekili· 

nin ta!ebin<? binaen bu bapdakl te

bliğatın ilanen icrasına karar ve

rilıniş ve yevmi muhakemede 21· 
10-931 saat 14 te tilik kılınmış ol· 
duğundan tarihi mezkürda vakti 
muayyende hazır hulunmanu: ve 
aksi takdiıde vekili müaaddak gön 
dermeniz tebliğ mekamına kaim ol 
mak üzere :.eyfiyyet ilan olumu. 

25 EylQJ 931 Cuma günü saat 22 

de Karadenizde Burgaz önünde 

Emene Burnundan altı mil açıkta 

maruz kaldığı fırtına dolayısile ha· 

mulesi bulunan 235 ton asfalttan 

tahminen otuz otuzbeş fıçısını deni 

ze atan Gerze ]imanına mensup 

İhsanı Hüda nam motöriln süvarisi 

Ali efendi kaptan tarafından tan· 

zim edilen 26-9·931 tarihli rapoı 

mahkememize verilmiştir. 

Deniz Ticaret kanununun 1065 

inci maddesi mucibince bu bapta 
tetkikat i<:raııı için 3 Teşrinevvel 
931 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 13,30 kararlaştırılmıştır. 

Bu işle al5kadar olan herkes rapor 
alınırken y~vm ve vakti mezkQrd• 



[ ~leı eroar.ık uanıarı ~ . 
M .. dürJüğün ıçın

K~ralık Pui satıcılrk yeri İstanbul Tapu u 4 Teşrini-
senelik l:irası 600 lira kiralamak açrk arttı;ma (241S). 

Vel 931 :Pazar ıs Defterdarlıkta. (M-931-
146 

· ·-----

-~~~ .. ~· . . 

-ilihat.nızi muhafaza ediniz •• 

Asipin - Kenan 
Komprimeleri. 

Baş, diş ağrılarının ve aoğuk 
alğınlığıntn 

birir-ci ilacıdır •• 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: .. 

fi iora olunan kagıt ve 
(26-9-931) tarihinde k~palı_ zarkl~f ettikleri fiat haddi iti-

, .. k da taiıplerın te ı 
ıtarton muna asasın 1 ı:kfir kağıt ve kartonun 
d ld .. ··ı emiştir Bu sebep e me 

a e goru m :. .. t kra;r kapalı zarfla münaka.sası yapı-
8-10-931 perşembe gunu e 

lacaktı~. . .. t (l3) te teklif ve teminat mektuplarını 
T 1ı !erın o gun saa . .. 

a p d Mübayaat Komısyonuna muracaatları. 
hamilen Galata a (2789) 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyetinden: 

Hilaliahmer Cemiyetinin yeni Postahane cıvarında Ak-

11 H (3) numaralı Satış Büro deposunda mevcut sarav ı ar anının . - · _ _,. ,. d 
·· · · mücibince tab'ı ettırecegı Y=ı nev ı e numune ve şartnamesı . .. .. .. 

. · kbuz için Teşrinievvelın on dorduncu 
(28.000) cılt maktu ma d'"rtte ı"cra edilecek aleni münakasaya 
C b ·· .. saat -0n o 
: a:şam a g~n~ . alarm nümune ve şartnameyi gör-
ı~tırak etnıeK ıstıyen matba . .. · 
' • B"" Müdiriyetıne muracaat etmelerı. 
ınek üzere mezkur uro (2793) 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: .. 

k rnuhafrz kaptan ve gemıcı el
Merkezimiz için 155 ta ~ ümunelerine göre yerli malı 

'bısesi ile 119 kaput ve 149 çı t n.
1 

aptırılacaıktır. Yevmi mü-. r .. akasaıey 
fotın kapalı zarf usu 1 mun .h. miisadif pazartesi günü 

ı . · l 931 tan ıne . 
na tasa 19 Tı:şnnıevve . • dan taliplerin şartnameyı 

. e<l"l· 1., oldugun 
saat 14 olarak tesbıt 1 ,n · K Mustafa Paşa sokağında 

1 ·· ·· Galatada ara · · · gormek üzere her gun • münakasaya iştırak ıçın 
murluguna ve . 

nıerke.zimiz Levazım me .. t şekki! mübayaa komı-
k 'mizde mu e 

de vakti n:ıuayyende rı:e~ ezı ur (
2820

). 
syonuna müracaatları ılan olun · - J b I dördüncü icra memurlu 

memurlu- ı stan u _ lstanbul üçüncü icra d 
- ğurı nn: 
l:Undan: . . . F tına nah ide hanım 

Bir borcun temini istifası ıçın Cemil Beyın a 
1 ıncrııun ve paraya çevrilmesi muk~r •immetindeki alacağındanT do:. 

rer gayet kıymettar antika mı- mahcuz Beyoğlunda Tum_ = ·ı·k 
nalı .. .. ı·· o·· ..• kart vizitlik hallesi Çıikurbostan sokagı a ı .. 

zurnrut u umu . Ü N maralarla mu 
ite yine aynı cinsten tavus kuşu ., 18 ' 20 cedit 16,18 u . Ç ku bos· 
t .. i Teş- · h·· ~udu cephe'31 u r Ul>de elmaslı dikiş çetanecee rakkam ...... d 14 
. i "";"ij • tarafı An ıryanın 

rınievvclin beşinci Pazartee ,.-- tan sokağı sag . kas te-
dai Bede• al hşap hanesı ar 1 

&aat on üçten sonra San Numar 1 a .__. · duva 
ta · d a•ık · k t" binasının «• ıçcsı nıııda mücevherat şubesın e • • tefon şır e 1 . ·ı.e ah-

kt Ta· f ahara aıt arsası m &rttırnıa su-rctile satıla<:a ır. rı sol tara ı b .. de 
l' runa . 93 metre ter ıın 
'Plcrin orô>da bulunacak memu dut tahmınen h elyevm 

Ilı·· dd a iki bap ane Uraca.atıarı ilin olunur · müka em 
372 

lira kıyme-

lstanbul Asliye 5 inci Hukuk 
1'.!ahkemesinden: 

1'iladam Manyo vekili avukat Hay 
•ettin B tarafından Galatada doğru 
Yolda 136-138 numaralarda mukim 
t>anayot efendi aleyhine ikam• 
0 lunan davanın ilanen tebliğat i~~ 
'•na rağmen 24-9-93\ tarihli oelsei 
llıuhakemeoinde isbatı vü<:üt etme
<1.iğinden hakkında giyap kararı. ve 
tılnıi§ ve dava hüküm derecesıne 
&el · hak menin 31-rn.ış ve emri mu e . 
I0.931 t "h' .. dı"f cumartesı 

.. .. arı ıne musa . ol 
&unu saat 14 de tayın kılınmış 
~Uğundan hukuk usulu mulıakeme
:ri kann'1unun 406 ci maddesi mil· 
tıb· · · et ınce bir ay zarfında ıtıraz 

ekdiğerine ınaklup .. 
Y · eli arsa kırk bet gun 
ti muhammın k". ınüzay~eye vaz· 

.. ~detle mev 11 • 
mu<> . a talibi uhteeın· 
olunarak lOO _Iır~ d haddi la

olu bedelı muzaye e 
de P d"ğ·nden bir ay ·· riil •rne ı ı yikinde go ç • kil mü-

1 t mdıden mev 
müd-Oet e e 1 muştur. İştirasına 
zayedeye vazo un . uhammi
talip olanların kıyaı~tı m ak -

. . "'de 7 nisbetınde pey ça 
tlesının ıo N . rnüs· 
Sml ve 926/4072 dosya 0 

• .. 
be · mura-

tashiben müzayede şu sıne tari· 
1 meleri ve 2-11-931 

caat eye kadar htan-
h. rıde saat 14 ten 16 ya 

ı d"" düncü icra memurluğuna 
bul or bilvekale müracaat ey· 
bizzat veya 
lemeler! ilan olunur. 

MiLLiYET SALI 29 EYLÜL 1931 

Bütü:ı dünya ş;ıorcuhrıııın tıra~ o'r.'.u'<ları yegane bıçak 

MOND-E TRA dır. 
Uzun müddet Radium tıraş bıçağını 
imal ve piyasaya sevketmiş olan Rot 
Bühner fabrikası bu kere evelki sev
ki yatı yerine MOND-EXTRA tıraş 
!bıçağını muhteırem müşterilerine &- "-•!ll•·;.l'&o:...._, ... .,~.>i~i:"':rtıolfl 

T!3' .. ..,!~:""'~n· T "r.!..'1' 
ti L.' 

ISTANBUL VİLAYETi -----11111 
Kız V"' AMELı• AYAT Lisan v~ Ticaret 
Erkek mektepleri 

Yeni ders senesinde aşağıd"lki şekilde ve müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihti
sasla atma1< üzr~ LİSAN ve TiCARET proğramlarını tevsian tedrisata baş~ıyacaktır. M k
tepler 2 <'evre olup linci devrel~ri üçer senedir.Bu devreye ilk mektep mezıınlari!e o der~c~d~ 
tahsil görenler kabul edilir. İkinci devre iki senedir. <?rta mektep m~z?nları veya bmncı 
ihtisas Ticaret mektepleri mezunları kalul edilir. İkincı devrı: _muhtelıttır.. • 

Kayıt için her gün saat ondan on altıya kadar nıüracaa! edi_~· Kız • Cagaloglu Düyunu 
Umumi•ıA karsısında T. L. ?2731 ErkPk - Caır• 1o~ u T. L. 216~0. ----• 

.1~ İSTİKLAL LİSESİ ve 
nehari 

fık, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her glin müracaat olunabilir. hbyenlere tarifname gönderilir. 

T•lpfon 22':;34 fqta.,bul - 5 .. ı.ı,. "'ı..a~· 

NiŞANTAŞIN'DA 

l'.. t. ş· 1· rf kk. L~ . f\na - dk 
Le 

1

~i vv: r:eKhea:i iŞ } er a } JSeSl .?rt~ - Lise 
Y k . · F Almanca İogılızce ı<Ursları ve 

Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenme ıç!n r~nsızca, tt H·r gün saat 10-17 ye 
Kız. Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyi~ teşkılatı ~evcu ur. • .. d rilir 'f,rlri.,~t 
l.:'d•r t'llebe kaydedilmektedir. Mektep talımatnnmesı meı;; ı~e!lt &.'::; ;

879 
· 

- 19 Eylülde baş~amıştır. Telefon: Be}oğlu 2517 esıs " 1 

Kız - ERKEK, LE"f,L NEHARİ ~ 

. STA BUL TU K OLEJ. 
ANA, iLK, ORTA ve LiSE sınıflarım havidir. L:san De!sle~i: IN~LİZCE ve FRAN 
<:t7<'A n r. l.t·~'h··l Cağnloğ:u Kapaı. Fırın karşı$ında 1 el. ~~535 " ~11 "' 

9 dan 19a kadar lıer gün devam edııır. 

lnkilap Liseleri I_~~::_· _ 
Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 1 

1, . · d . programlannı tamamen tatbik ed«r Ecnebi lı>an tedrisatı, ecnebi m<kıeplerine kat'ıyyen lüzum . 
,esmı er> h .. ·J il 

7 

1 lstanbuı 1ı:1eıeaaye~ı an~ar. 1 
Pazarlıkla arsa 

842 metro 69 santim murabbaı sahasında bulunan Kabataş

ta Vapur İskelesi karşısmda ve Ömer Avni camii yanında ve 

21,067 lira 2S kuruş kıymet takdir olunan mezarlık arsası pa

/ zar!ıkla satılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her 

1 
gün ve pazarlığa iştirak için de 1580 lirahk teminat lazrmdır. 

, Bu teminat ya nakden veya depozito suretile yahut Hükumet-
çe mutetber tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber 5 Teşrinievvel 
931 Pazartesi günü saat ıs e kadar Levazım Müdürlüğüne mü
racaat edilmelidir. (2826), 

*** 

*** 
Bedeli keşfi 433 lira 32 kuruş olan Beyoğlu tephiı:1ıanesi 

seyyar etüv makinesinin tamiri açık münakasaya konarak iha

le gününde talip çıkmadığından ihale müddeti 5 Teşrinievvel 

931 pazartesi gününe temdit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi 

görmek için her gün Levazrm Müdiriyetine müracaat etmeli

dir. Münakasaya girnıek için de 33 liralrk teminatı müvakkate 

liizrmdır. Bu teminat ya nakden veya depozito suretile yahut 

hükfrmetçe muteber tanınmış bankaların /birinden getirileceık 
teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber mez 

kur tarihte saat on beşe kadar Daiıni Encümene müracaat edil 

melidir. (2828). 

bırakını}aC ık Li'" m·ıkemmcliyettcJır Talim ve terbiye 
1 
~~..!teri memle~eti~ızın en gu7.ı c mua .'m vı;:. m~· 1 

bb·ı ı d milrekkeptir. Ana ve baba ı·avrularını INKILAP LISEl.fo.R NE her husn ta tam bır emnıye. ~ re ı r r. '" · h · d T ,.r '"'" ıırıı 1t111o1t" tt""lim cdebılirler ~l\1ufassal iza nam·. Vtrece~ niı: adrese gon •rı ır 

Mektep Nuruosmaniyededır. Telefon: 20019 ........... ~~ ...... ~~·--------.-...----~ 
BE~MI ıtlNtlB T~HK tiMTE~ IİRKETi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesı ~ahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgra! !~~~=-~e~~i~a~: '!eı7;;.;0960 Posta kutusu Ist. 753 
... vwnnrsw wauwvxz h I 

Doktor lstanbul sı hat ve ictimai muavenet 
Hafız Cemal müdürlüğünden: 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

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

İstanbul 8923. 

Sıra numarasını beklememek 
· müracaat 

Tıp Talebe Yurduna 1931 senesi için alınacak talebe kadro
su dolduğundan kayıt ve kabul edilmek üzere müracaatta bu
lunulmaması ilan olunur. (2818). 

Tayyare Cemiyeti 
Laleli apartmanları müdürlüğünden : 

L5.leli apartmıanlarmda beş adet beşer ve üç adet dörder 
-0dalı evler müzayede ile kiraya verilecektir. İstiyenlerin mü- ı 
za ecie ünü olan Te ini evvelin dördüncü Pazar ünü sabah 

Türkiye iş Bankası 

Bize ait bir malın Türkiyada 

~M~Mi MümessilU~ini 
ve 

" 
" ,, 

veriyoruz. Bu işi deruhte 
etmek arzusunda lbulunan 

4000 kW"uşluk b;r sermayeye 
[-. _ _Jl.l.aJ~llJlll!l...Jlc.w:us.lıllı;..lll.t;..k.aı' ın 

mal İlk 
el:>ilirl~----
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8 MlLLIYEl SALJ EYLUL 1931 

Toptan Flatına ·Perakende Satış 
• 

Avusturya fabrikaları hezaren sandalyeleri umumi satış deposu İs
tanbul'ia Katrrcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. N. Aciman 

Telefon İstanbul 2409. HAMIŞ: Aynı depoda envai çe~it perde ve 
döşemelik kadife hue ve fantaai kumaşlar, mütemvvi ıstok perde mister, 
tül, keten perdeler, örtüler pirinç korneş, hali« İngiliz kesme tike karyo· 

3 üncü Kolordu 
ilônları • 

Galata 1 Karaköy lalar ve saice, fabrika fiatma top- ~~~ 
tan ve perakende satılmaktadır. Fi- C' 
at maktudur. '-""'~ --

Eskişehirdeki Kol Ordu ıl 
Hava kıtaatı ihtiyacı için !9 
ton kıriple 166 ton kok körır 
rü kapalı zarf usulile münakf 
saya konulmuştur. İhale 
11-10-931 tarihine müsadif P 
zar günü saat 15 te Komis}' Erkekler için 

lngiliı. 
Muşambalan 

Çevrilebilir 
MuJambalar 

81/ Liradar 
2 itibarer 

Müflon ile gabar-221; 
din Pardesüler 2 " 

Trençkotlar 

İngiliz biçimi 
Kostümler 

131
/2 

ıs1/2 

Cihanşümul marka 

MINDELBEBG 

EMPEBMEiliLiZE 

Pardesüler 
271

12 Lira 

' 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi 

renklerde 

Çevrilebilir 
Muşambalar 12

1/ Liradıır 
2itibare 

Ylüflon ile gabar 211/ 
din pardesiller 2 " 

ipekli 
Mu~amba[ar 21

1
/2 " 

Çocuklar • • 
ıçın 

İngiliz 
Muşambaları 

Trençkotlar 

Yünlü 
Palto~ar 

41
/2 " 

s1ı 2 ,, 

81 ı2 ,, 

Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto-
1 .. ar, kostümler 

muşambalarla Ha-

nımefendilere mah-

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

··r. ı 1 1 Ql;\ltı • 

•------------------------•! numuzda yapılacaktır. şar iZMIR lnternaşonal KQLECI namesini görmek istiyenler· 
her gün ve ihaleye iştin'ak e 

1931-32 ders 8C<lesi için kayıt muamclui 1 Eyliilde baflıyacak ve 22 
Ey!Cıle, kadar devam edecektir. 

İkmal imtlJıanları apj!ıda göat<!ril«ı günlerde icra edilecektir. 
19 Eylfılde Türkçe tedris edilen mevzulardan, 21 Eyllılde Fran
sızçadan, 22 Ey!Cılde İngili..ce tedria edilen mevzulardan. Daha 
fazla ma!Umat almak ieteyenlerin •tağıdaki adresle Kolec müdürlü
ne mürcaatları rica olunur. Telefon: No. 3606. 

İnternaşonal Kolec, Posta kutusu No. 258, İzmir 

, Çanakkale Nafia Baş 
1 mühendisliğinden: 
! 1 -- Çanakkale - Bahkesir yolunun vilayet dahilinde ve 

muhtelif mahallerde inşa edilecek olan beher adedi 2601 lira 16 
kuruş bedeli keşifleri dört adet tamirci kulübesi 10 Teşriniev

vel 931 tanhinde ihale edilmek üzere 21 EylUI 931 tarihinden 

1 

itib'!reıı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uııulile yeniden 
, münakasaya konulmuştur. 

1 2 - Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminat 10 Teşrinievvel cumartesi saat on beşten 

evvel Çanakkale Vilayetine tevdileri ve şartnameyi görmek 
ve tafsilat istiyenler Nafia Başmühendisliğine müracaat eyle
meleri. (2655) 

Harita Umum müdürlüğünden: 
Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühen

disliği tahsili için gönderilecek rki talebeyi seçmek üzere 

12, 13 ve 14 Teşrinievvel 931 tarihlcırinde üç gün müsabaka im

tihan yapılacaktır. 

mek istiyenlerin teminat 
teklifnameleri vakti muayy 

1 
ninde Komisyonumuza miiı1 

caatları, (2575) 
1 • • • 

İzmir Müstahkem 
kıtaatı için un, arpa ve yul 
kapalı zarfla münakasaya k 
muştur. İhaleleri unun 1 T 
rin 931 perşembe, arpa ve 
laf 3 1.Teşrin 931 cumarte 
günü saat 15 te İzmirde M" 
Mv. SA. AL. KOM. nunda 
pılacaktır. Taliplerin şartrıB 

mesini almak ve münakasa 
girmek üzere teminat ve te 
lifnamelerile mezkur komis 
na müracaatları. (298) (245( 

• • * 
Sakanboludaki kıtaat içt 

odun kapalı zarfla münakaSI 
ya konmuştur. İhalesi 17-1 
931 Cumartesi günü saat 14 
Safranboluıda Askeri Satın ft 
ma Komisyonunda yapılaca 

tır. Taliplerin şartnamesini 1 

mak ve münakasaya girnı 

üzere teminat ve teklifname 
rile Safranboluda mezkilr $ 
misyona müracaatları. (337) 

(2651) 

• * * 

~J 

fstanbul Adliye Levazım dairesinden Ist. Gümrükleri muha
faza müdirliğinden: 

Muhtelif liselerce talebe kanununna tevfikan namzet gös

terilmiş olan efendilerin 1() tadhlerde sabah saat 8,30 da aşağı

da yazılı liselerden birine müracaatla imtihana iljtirak etme

lcıri lazımd1r. 

Namzetlerin imtihana gircıbilmeleri için 10-10-931 akşamına 

kadar hüviyet cüzdanları ve lise şahadetnamelerie imtihan 

olacakları lise müdürlüğüne kendilerini kaydettinneleri mec
buridir. 

İhale tarihleri aşağıda yJ 
lı beş kalem erzak ve yı 

Fmdrklıda III K. O. SA. A 
KOM. nmda pazarlıkla 
caktır. Taliplerin şarnamel 
ni KOM. da görmeleri ve ih 
saatinden evvel teminatlal' 
Komisyonda hazır bulunma 
n. (356} (27 
Sade yağı 29-9-931 Salı gi' 

İstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri ekmeği 
kapalı zarf usulile mevtkii münakasaya vazedilmiştir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye levaznn idaresine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de 15 teşrinievvel 931 ta· 
rihine müsadif perfC'II1be günü saat 15 te teminatı muvakkate' 
mektuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mübayaa ko
misyonuna müracaatları i!Sn olumır. (2700} 

Edirne deftero.arlığından: 
On beş bin lira kıymeti muhammeneli İnoz nahiyesinde 

"18 931" dönüm ve 408 zira miktarındaki İnoz namı diğeri 
Beylik koru ile maruf koru ve mera temliken sekiz sene ve se
kiz taksitle satılmak üzere 2-9-931 tarihinden itibaren "30" 
gün müddetle kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye vazolun
duğundan taliplerin % 7,5 kuruş depozitıo akçeledle yevmi iha 
le olan 2-10-931 tarihine kadar Keşan Maliye dairesine müra
caat etmelerinin ilan olunur. (2545). 

lst. Gümrükleri muha
faza müdirliğinden: 

(Mangal kömürü mübayaası) dır. 
1 - Müdürlüğümüz için lüzum olan 55000 kilo mangal kö

mürü açrk kırdırmaya .konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri komis

yon kitabetinden alınacaktır. 
3 - Kırdırma kurulacak alım satım komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 14/101931 tarihine raslıyan Çar amba günü 
saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan 206 lira 25 
kuruşluk muvakkat güvenme "teminat,, laorile belli 
saatten evvel komisyona gelmeleri. 
İstekliler orada görebilirler. (2701) 

Istanbul ithalat gümrüğü 
lüğünden 

müdür-

İstanbul Ithalat Gümrüğü anbarlarile SiI'keci Gümrüğü an
barına vazedilecek 4 adet hassas terazi için yaptırılacak beton 
ayakların 10 ve bilahare 24 Eylfil tarihine müsadif günlerde bil 
münakasa talibine ihale edileceği evvelce ilan edilmiş ise de bu 
ilanlar hükümsüz addedilmiştir. Salifüzzikir işin 30 Eylfil 931 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te İstanbul İt:'halat 
Gümrüğünde müteşekkil komisyonda münakasasının icra kılı
nacağı ilan olunur. (2323). 

l - Müdürlüğümüz için lüzumu olan 160 çeki odun açık saat 16 da. . 

kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tastikli suretleri müdür• 
lüğümüzün komisyon kitabetinden alınacaktır. 

Kastamonı, Bursa, Askeri, Kuleli Askeıi, İzmir, Ankara, 

Sivas, Kayscıri, Samsun, Konya, Trabzon, F.ricek Liseleri Mü

dürlüklerine müracaat edilmesi lanmdır. , 

Pirinç 1-10-931 Perşembe sS 
14 da. 

-------------------------! Pirinç 1-10-931 Perşembe s 

lstanbul Deniz levazım sahnalma 3 - Kırdırma müdürlüğümüzde müteşekkil ıkurulacak 

Alım Satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 14/10/931 tuihine ıraslıyan Çarşamba günü komisyonundan: 
saat l4 tedir. ı 150 Ton Ma2ı0t: Kapalı zarfla ihalesi 30 EyHU 931 çarşam-

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 30 lira mu-1 ba günü saat 10,30 da icra edilecektir. 
vakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel 

1 Yukarıda miktarı yazılı mazotun hizasında gösterilen gün 
komisyona gelmeleri. (2702} ve saatte kapalı zarl usulile ihalesi icra kılınacağından şartna

Isparta VilayetiDaimi 
Encümeninden: 

1 - Bedeli keşfi sekiz bin sekiz yüz otuz üç ljra kııık beş 

kuruştan ibaret İsparta - Dinar yolunda 2+889 ila 46+000 ara
sında muhtelif kısımlarda yapılacak tamiratı esasiye kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usulile münakasaya iştirak edecekler erbabı 
vukuftan olduklarına dair Nafıa dairelerinden muta şahadet
name ve Ticaret odası vesikalarını ve sah~bi scrnıaye olup bu 
gibi inşaatta bulunmamış ve 'bu kabil inşaattan anlamadıkları 
takdirde inşaatın hitamına kadar müteahhit taliplerin refa
katlerinde bir fen memuru bulunduracaklarına ve bu fen me
murlarının mukavelenameyi müteahhitlerle beraber imza ede
ceklerine dair müteahhit ve talipler Noterden musaddak bir 
teahhütname itasına mecburdur. 

3 - Teklifnameler kaç liraya talip olduğuna dair birinci 
maddedeki sarahat dahilin.de yazılarak talip tarafından imza
lancak ve mühürlü bir zarf içerisine k'Onup zarfın üzerine talip 
ismini yazacaktır zarfı kapıyacaktır. Zarf başkaca teminatı 

ır.uvakkateye ait banka teminat m"1ctubu ile ikinci maddede 
istenilen resmi evrakla berll!ber diğer mühürlü bir zarf içerisine 
konacak ~ işbu zarf üzerine teklifnamenin yalnız işe ait ol
duğu işaret olunarak mühürlenecektir. 

4 - İhale muamelesi dört teşrinievvel 931 pazar günü saat 
on beşte İsparta Daimi Encümeninde icra edilecektir. 

5 - Fazla tafsila talmak istiyenlerin keşifleri göreceklerin 
Vilayet Nafıasına müracaatları ilan olunur. (2609). 

Merkezi Bükr~~!~~~T~A~~~!NA (Eturu Ru~ 
men) Petrol Sanayi Anonim Şirketi İstanbul şubesi Galata'da 
Taptas Han Üçüncü katta bulı>nan yazıhanelerini Galatada Çinili 

• ..... ~:t~tı~ l!!~~i!i_~~µ kata nakletmiş bulunduğunu iJSn eder . 

mesini almak istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin yu
karıda yazılı gün ve saatte tcminatlarile birli:kte Kasımpaşada 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. (2300) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11. inci Tertip 3. üncü Keşide 

11 TEŞRiNiEVVEL 1931 DEDİR 

Büyük ikramiye 
100,000 Liradır 

Ayncaı ( 40.000, ls.ooo, 10.000, ) Liralık 

ikramiyeler veı (S0.000) Liralık bir Milk&fat. 
Yardır. 

iktisat Vekaletinden: 
Ankarada Tavukçuluk enstitüsü teşçir sahasnda 4191 lira 

bedeli ıkeşifli Su tesisatı 21 gün müddetle aleni münakasaya 
vazolunmuştur, 

Evrakı ienniyesi ve şartnamesi Vekalet muhasebesine ve
rilecek Beş lira müıkabilinde telsiz telgraf civarında Enstitü
ler inşaat Fen heyetinden verilecektir. 

Münakasaya iştiı"ak edecek talipler ilan edilen bedeli keş
fin % 7,5 ğu nişbetinde usulüne tevfikan yazılmış banka mek
tubunu veyahut merkez muhaseıbeciliğine aynı miktarda yatı
rılan paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. Nakit 
teminat kabul edilmeyecekttr. ' 

Taliplerin ehliyeti fenniye vesikaları ve yukarda yazılı şe
kilde teminatlarile birlikte 20 Teşrinievvel 1931 tarihine mü
saaif S~lı günü saat 15 te ziraat müşteşarlığı kısmında müte-

14,30 da. 
Kuru üzüm 1-10-931 PerşeJ!I 

saat 15 de 
Kuru ot 1-10-931 

saat 15,30 da 

• • 
K. O. Ve. L. F. kıtaatı 

tiyacı için şeker, merci!ll 
bulgur, un pazarltlt suret' 
30-9-931 Çarşamba günü 
15 den 17 ye kadar pazarlık 
retile ihaleleri icra kıhnac 

tır. Taliplerin KOM. a mil 
<:aatlan. (353). (2751'1 

• • • 
Selimiye fırını için 

kilo un kapalı zaırf usulile 
Teşrinievvel 931 de saat 16 
icra kılınacaktır. Taliple 
şartnamelerini okumak ve 
ııakasaya iştirak etmek üı 

yevmi mezkilrde teminatla 
ıbirlY<te KOM. a müracaat! 
(354). (275 

Safety Razot 
Sizi mükemmeleu traş ti 

cektir. Zira bıçağını ken<li 
leyen ve uzun müddet k~ 
liğini muhafaza ettiren yeğ 
makinedir. 


