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Amerikadan bildirildiğine 

göı-e, İtalya Hariciye Nazın 
Sinyor Grandi ltalyaya avdet 
etmek üzere vapura binmiştir. 
Grandinin müfarakatile Ameri
kanın polis ve emniyeti umu
miye teşkilatı, çok mes'uliyetli 
bir vazifeyi başarmış olmala
rından dolayı geniş bir nefes 
almış olacaklardır. Çünkü bir 
haftadan beri telgraf haberleri 
Amerika bükfunetinin, bu 
mümtaz misafiri faşist aleyh
tarlarına karşı muhafaza et
mek için aldığı tertibattan bah
setmekte idiler. Yüzlerce süva
ri polia, bir kilometrelik mesafe 
de yüzleri halka doğru çev
rilmit 1,200 asker; bu, Grandi 

lhtikarla mücadele icin hükumet tarafından tanzim 
edilen kanun layihası BUyUk Millet Meclisine verildi 
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Bulgar Başvekili Ankarada halk i İhtikara 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır Karşı 
Dün akşam parlak bir ziyafet verilmiş ve ziyafette 

Başvekil ismet Paşa ile 
M. Muşanof arasında samimi nutuklar irad edilmiştir l 

Nevyorku ziyaret ettiği zaman ANKARA, 2 (Telefonla) -
alman tedbirlerin bir kısmıdır. Bulgar Başvekili M. Muşa-

Bi kısım gürültücü Ameri.- ı nof Cenapları saat dörtte Rei-

k hır f • t 'd ~ hakkı sicümhur Hazretleri tarafından a ann aşıı ı ar.,.., n- k b 1 d .1 . . a u e ı mıştır. 
daki kanaatleri ne oluna olsun 
herhalde şu inkar kabul etmez istikbal parlak oldu 
bir hakikattir ki, İtalya Harici- ANKARA, 2 (A.A.) - Bul 
ye Nazm, bugün Avrupamn en gar Başvekili M. Muşanof Ce
dürüst devlet adamlarından bi- napları, refakatlerindeki zevat 
ridir. Ve Amerika şehirlerinizi ile bu sabah saat 9•30 da busu-

ıi trenle şehrimize gelmiştir, 
yareti sırasında irat ettiği müte 
addit nutuklarla da bu hakikat M. Muşanof Cenapları, istas 

yonda Başvekil ismet Paşa Hz. 
ile Hariciye Vekili Tevfik Rüş 
tü, C. H. F. umumi katibi Re
cep Beylerle Hariciye vekaleti 
erkinı tarafından istikbal edil
mişlerdir. 

bir defa daha tebarüz etmittir. 
Grandi, Cemiyeti Akvam heye
ti umumiyeııinin aon içtimaın· 
da tahdidi teıılihat mütarekesi-
ni teklif etmekle aulb ve müsa
lemete taraftar olduğunufiliyat 
la gösterdiği gibi, Amerikadaki 
nutuklannda da beynelmilel 
münaaebatta kuvvet yerine hak 
ve adaletin ikame edilmesi pren 
ıibini müdafa etmittir. Binaen
aleyh fa iıt. rejimine aleyhtar 
olan bir kısım Amerikalı1ann 

nümayişkar tezahürlerine rağ
men, Grandinin aulb ve müsa
lemet yolundaki mesaisi şuur
lu Amerika efkan umumiyesi 
tarahndan takdir edilmif ola

Askeri müfre>zeler reami se
lamı ifa etmiş ve muzika Bul
gar milli marşım çahnıştır. is
tasyonun iç ve dıt tarfmda biri 
ken halk, M. Mutanofu tiddet 
le alkıtlamııtır. M. Muşanofa 
Batvekil Paıa Hazretlerile Ha 
riciye Vekın T ·1ı: ü tii tt.... "o" 

ve refikaları Hanımefendiler na 
mma da Madam Muşanofa bi
rer buket takdim edifmittir. M. 
Muıanof Betvekil ismet Paşa 
Hazretlerile birlikte doğruca i
kametine tahsis edilen Ankara 
Palas oteline gitmişlerdir. Şeh 
rin metbalinde üzerinde Bul
garca "Safa geldiniz,, yazılı gü 

M. Muşanof fle refikaları 

caktır. 
' 

Hoover ile Grandi arasındaki 
resmi temasların neticesine ge
lince; bu hususta bayalata ka
ı>ılmamak lazımdır. Evvela A
merika ile İtalya arasında hal
ledilecek hiç bir ihtilaf yoktur. 
İki devlet arasındaki münase
bat samimidir. Ve mülakattan 
ıonra .neşredilen tebliğde de bu 
•amimiyet tebarüz ettirilmit
tir. 
Diğer beynelmilel meselele

re gelince; Grandi'nin ziyareti
ni, İngiliz ve Fransız Baıvekil
lerinin Amerika aeyahatlerile 
llıükayese etmemek lazımdır. 

İngiltere en büyük bahri dev
letti. Fransa da dünyanın albn 
İıtoklarım topladıktan sonra 
llıaliye aleminin en kuvvetli 
devleti olmuştur. Binaenaleyh 
lioover, gerek. Mac Donald ve 
ırerek Laval ile anlattıktan son 
ra bir takım meselelerin halline 
doğru mühim adım atılmıt sa
)l!abilirdi. İtalya bu vaziyette 
değildir. Diğer devletlerin teş
riki mesaisi temin edilmedikçe, 
ltalya ile anlaşmakla bu gün 
.\merikayı alakadar eden mese 
lelerin biç biri halledilmiş ola
lllaz. 
Amerikayı başlıca alakadar 

~en mesele, borçlar meselesi
dir. Halbuki bu alacak verecek 
İtinin anahtarı F ransanın elin
dedir. Tahdidi teslibat mesele
•inde de Fransa birinci rolü oy 
ll11maktadır. Binaenaleyh bu 
lıe,nelmilel meselelere temas 
!!dilmiş ve ağlebi ihtimal ltal
)ın noktai nazarile Amerikan 
lıoktai nazan arasındaki birlik 
lıoktaları tesbit edilmiş olmak
tı beraber, herhangi bir itilafa 
"d~rrlmış olması muhtemel değil 
ır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

zel bir tak kurulmuştur. 
Jsmet Paşanın nutku 

ANKARA, 2 (A.A.) - Bat 

Gümrükten beyanna
meler çok geç çıkıyor 
Muamelatın tesrii için müfettişlik 

bir talimatname hazırladı 
Gümrüklerde muamele dün 

biraz daha tabiiliğe yaklaşarak 
devam etmiştir. Maamafib şim 
diye kadar alınan netice meyda 
na koymuştur ki, beyannamele 
rin tescil, tetkik ve vize mua
melesi islah edilmedikçe, bu
günkü karışıklık ve betaet de
vam edecektir. Gümrüklerde 
çalışan Maliye müfettişleri her 
gün yüzlerce müracaat ve şika 
yetle karşılaşmaktadırlar. BUDı 
ların hemen hepsi de muamele
.nin uzamasından ileri gelmek
tedir. 

Bunu nazarı dikkate alan 
Maliye heyeti teftişiye riyaseti 
muamele şeklini tesbit eden bir 
talimatname projesi hazırlamış 
tır. Maliye Vekaletine gönderi
lecek olan bu talimatname vazi 
yeti izale edecek şekildedir. 

Malige taftiş heyeti 
Adil Bey 

reisi 

Holanda tıe lsveç sefirleri Ankarada Gazi Hazretlerine 
itimatname/erini takdim ettikten sonra 

vekil ismet Paşa Hazretleri bu 
aktam saat 20,30 la Bulgarlı 
tan Batvekili ve Hariciye Nazı 
n M. Muşanof ve refakatinde
ki zevat şerefine Ankara Palas 
ta bir ziyafet vermiıtir. Ziyafe 
tin sonlarına doğru İsmet Pa
ta Hazretleri atideki nutku irat 
buyurmuşlardır: 

Başvekil Hazretleri; gerek hük{J
mı>ti cümhuriye ve gerek şahsım na
m.1na Türkiye idatt IDL!rkezinde za
tıalilerine hoşamedi beyan ederken 
davetime mukabele hususunda ibraz 
buyurulmuş olan miisaraattan do
layi da arzı teşekkür etmek isterim. 
Bu ziyarette yüksek nezaketin ve 
iki memleketi biribirine bağlıyan 
muhadenet hislerine tekabul eden 
samim1 ve devamlı dostluğun te
zahuratı mündemiç olduğunu gör
mekle mes'udum. 

Başvekil Hazretleri; Bulgar ve 
Türk milletleri arasında mecut o-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
.. -••••••••••-••••H•••••••••&11••••••••••H•.-

Ecza fiatlerinde 
ihtikar var mı? 

Ehbba odası hu me
seleyi tetkikle meşgul 
Etıbba Odası heyeti idaresi 

Dr. Tevfik Sa-,,---~~~ .. 
lim Pş. nın riyt 
setinde evvelki 
gün aktettiği 
içtimada, ecu 
fiatlerinin yük. 
seltilmeğe kal 
kışılması ihti· 
malini müzake
re etmiş ve bu 
mesele hakkın
da Etıbba mu
hadenet cemiye 
tinin müracaati 
de görüşülerek 
bazı mukarrerat 
ittihaz edilmiş- Tevhk Salim Pş. 

tir. Bu içtimada Etıbba Odası 
tarafından konferanslar veril
mesi ve risaleler neşri de takar 
rür etmiştir. 

Oda heyeti idaresi bugün de 
saat 14 te mutat içtimaını ak
tedecektir. 

J 
' 

Kanun layihasının 
ihtiva 

ettiği esaslar 
ANKARA, 2 .(Telefon

la) - Hükumet ihtikarla 
mücadele için tanzim etti
ği kanun layihasını bugün 
Meclise tevdi etti. Bu layi
ha alakadar encümenlerde 
tetkik edilecek ve yakında 
heyeti umumiyede müzake
re olunacaktır. Layihanın 
ihtiva ettiği esaslar şunlar 
dı,r: 

1 - Memleket dahil ve
ya haricinde toptan fiatın 
tereffüunu icap ettirecek 
bir sebep yokken 1873 nu
maralı kanunun ikinci mad 
desinin verdiği salahiyete 
binaen hükumetçe ittihaz o 
lunan tedabiri istismar su
retile eşyanın ca,ri toptan 
ve perakende liatlerine zam 
yapanlar üç aydan üç sene 
ye kadar hapis cezası ve 100 
liradan 10 bin liraya kadaT 
ağır para cezasile mahkum 
olurlar. 

2 - Biıinoi maddede be
yan olunan suça ait davalar 
gerek resen ve gerek lktı
sat vekaletinin ticaret ve
ya iktısat müdürleri veya 
müfettişlerinin ve bunların 
bulunmadığı yerlerde en bü 
yük mülkiye memurlarının 
talebile Cümhuriyet müdde 
iumumileri tarafından ta
kip olunur. 

Bu türlü talepler vukuun 
da Cümhuriyet müddeiumu 
milerinin suçu takip etmele 
ri mecburidir. Bu davalar 
sulh hakimleri tarafından 
diğer davalara tercihan ve 
müstacelen görülür. 

Kanun neşri tarihinden 
muteber olacaktır. 

Adliye 
Müsteşarlığı 

ANKARA, 2 Telefonla- Veka
let emrine alman Adliye nıüsteıarı 
Ferit Bey yerine Adliye teftiş he
yeti reisi müsteşarlık umurunu ve.ki 
!eten tedvire memur edildi. 

Alman siyasi fırkaları
nın üniformaları 

BERLIN, 2 A.A. - Leipzig im
peratorluk mahkemesi üçüncü daire-

. sinin, Rhin eyaleti reisinin Hitler fır 
kasmın üniforma ta§ım&1mı men'e
den kararın bu kuken kıymeti olma
dığına karar vermesi siyasi ınabafil
de birçok mütalea ve tefsirlere yol 
açmışbr. Demokrat mahafil, hu kara 
rm son derece teessüfe şayan olduğu 
nu ve Prusya'nm muhtelif eyaletleri 
rei•leri tarafından ayni tekilde itti
haz edilmit olan kararlar üzerinde 
bir takım akisler hasıl etmekten ha-
li kalmıyacağını beyan etmektedir. 

Yunanlılar muvafakat 
etmiyorlar 

ATINA 2 (Hususi) - Bulgar bü 
kUmeti Yunan - Bulgar muğlak me
selelerinin müzakeresinin Sofyacla 
icrasını teklif etmiı ise de Yunan 
hükumeti buna asla muvafakat ebne 
mektedir. 

Selanikte müsademe 
ATINA, 2 (Hususi) - Selanik 

Darülfünununun, talebenin grevi mü 
nasebetile, ıeddi üzerine Darülfünun 
lular ile zabıta arasında müsademe 
olmu,, bir kaç kiti yaralanmııtır. 

Yeni vergide tereddü .. 
dü mucip nokta yok! 

Eytam, eramil üç aylıklarının da 
bugün tevziine başlanıyor 

Kanunuevvel umumi maatı dün 
verilmiıtir. Dünkü Son P ... ta gazete 
si iktısacli buhran vergisinin tatbika
tında hazr tereddütlere düıüldüğü
nü yazsyor ve ezcümle diyor ki: 
"Meıeli (200) lira maaı alan bir 

memurdan ilk bakışta (19) lira (68) 
kuruı vergi keailmek lazımdır. Fakat 
diğer bir tefsire göre bu verginin 19 
lira 84 kuruı tutma11 İcap ebnekte
dir ki bu fark hazine lehine olarak 
ıenede bir milyon lira kadar bir ka
zanç tutacaktır. 

Defterdarlık bu nokta hakkında 
Maliye Vekaletinden izahat istemiı 
tir. Gelen cevap hazine lehine çıkar
sa fazla verilen paralar önümüzdeki 
aya mahıuben geri alınacaktır." 

Bu huıusu Defterdarlıktan oor
duk. Şu cevabı aldık: 

" - Böyle bir teY ne vardır n 
ne de ıorulmuıtur, Kanun vazibtir. 
Kazanç vergisi çıkanldıktan oonra 
kalan mebliğ üzerinden kanunun 
tayin ettiği tekilde ikhsadi buhran 
Yergisi de tarholunarak maaı veril
miştir. Bu gazetenin yazdığı gibi, 
böyle milyonlar meseleai yoktur. Bu 
ne§J"İyatı hayretle karııladık.,, 

_üç ayhklar 
Bugün veriliyor 
- Altı mal müdürlüğüne merbut on 
§Ubede, eytam, eramil ve mütekaidi
nin kinunuevvel, kanunusani, ıubat 

Defterdar Şefik Bey 
üç ayhklannrn tediy.,.İne de bu g;ı,.. 
den itibaren ba§lanacaktrr. Bu ıut
lerden Eminönü malmüdürlüğüne 
merbut bulunan Sultaıı Ahmet IR88f 
tevzi mahalli ile Fatih malmüdürlü
ğüne merbut Fatih ID88J si§elerinin 
pek harap olduğu Defterdarlıkça na
zarı itibara alınarak, bu iki giıeden 

(Devamı 6 ıncı sahliede) 

Fırtına biraz dindi ! 
Boğazda bekliyen vapurlar 

nihayet yola çıktılar 
Bir haftadan beri gah hafif 

ve gab şiddetli olarak devam 
eden karayel fırtınası dün sü
kUııet bulmuştur. Liman men
suplan dün sabah hafif yağma
ğa başlıyan karı fırtınanın du
racağına bir itaret telakki et
mişlerdi. 

iki günden beri Karadenizde 
fırtına şiddetli olduğundan ba
zı vapurlar postalarını yapama
mışlardı. Dün bu vapurlar Bo
ğazdan çıkmışlardır. 

Y eniköy önünde evvelki gün 
oturan İtalyan vapuru da dün 

(f>~vamı 6 ıncı sahifede) 

Dalıiliye vekilinin 
Seyahati intiba/arından .. 

Yuk•rda: Şükrü Kaya Bey Çemişkezekte Dersimlilerin 
şikayetini dinliyor. Aşağıda: Siirtte Fı,.ka kumandan· 
lığını ziyaretten ayrılıyor .. 



Tarihi 11e Sigasi Tefrika: 14 

Birinci Millet Meclisi 
Y lizan: Eclkne Meb'usu 

M. Şeref 

Meclis içinde din kavgaları .. 

Hilafet ve saltanab ellerine dolayan
lar boyuna tahrikat yapıyorlardı 

Şu fark ile ki olduğu gibi ı gul olamaması pek tabii idi. 
görünüyorlardı •• Bunda baştan B~ sebepl~ i~~?ci reisler ise, 
başa bir zavallılık olmakla be- 1 eksenya yaran t-J. 
raber dalaletin, gafletin, alda- Müzakereler hep duhudu a-
tılmanın da eseri vardı. fıyordu. 

Ya ötekiler! G b büyükleri 
Asıl korkunç unsur onlardı. ar ın 

s;'ınıar hilafetçi olmadıkları hal manasızmışl 
de Büyük Şefe kar§ı, kökü ne o Bir gün mekteplerde okutu-
lursa olsun, sakat dütüncede lan dersler arasında Garp haya 
bulunmaları onları murdar bir tına ait fıkralar zikredilerek is
çukura yuvarlamıştı. Meclis- lam dininin bin bir kahramanı 
te müdafaa edilen Türk dava- ve mefharet medarı olan zevat 
sıma karşı, milliyet duygusile dururken garbın büyük adam
istihza eden bunlardı. !arından bahsetmenin minasız-

Mutlaka davanın İslam da- lığını öne sürdüler. 
vası olduğunu haykırırlardı. Halbuki gizli celsenin mana 
Sebep? sı bu değildi. O celsede başka 

'Pek basitti. Ve çünhü Çer- şeyler konu§ulacaktı. Lakin iş 
kes, Arnavut, Kürt olanlar alt üst olmuştu. 
Mustafa Kemalin şahsına kartı Ali Şükrü (Trabzon) gar
muarız olduklan için işi milli- bin intibah devrini yaratan la
vet zaviyesinden gören millici yemutlarla inkılabı meydana 
Iere, kuvvayi milleyecilere kar getiren büyük mütefekkirlerin 
~1 yürüyorlardı. hepsini yerin dibine ıokuyor-

Ne istiyorlardı? Bura11 ma- du •. O rütbe ki Dalamir gibi 
lilm değildi.Görüşünüz, her hal Rosso gibi Didro gibi Wolter 
da davanın kazanılmasma ta- ve Montesquiyo gibi iazımı 
taraftar idiler. Ve sonra bu İ· öyle bir hale getirdi ki bunlar 
şin batında Büyük Şefin bulun bir sürü cahil şamar oğlanın
masına tahammül edemiyorlar dan batka bir §ey değildi. 
dı. Kalbinde volkanlar gibi Her şegi inkar 
kaynayan mukaddes vatan ate 
şinin dört yanı ve bütün Türk iş gükremişti.. Ali Şükrü 
milletini nasıl tutuşturduğunu (Trabzon) gibi İngiliz lisan 
görememek gafleti bu güruhu ve edebiyatım bilen, garpte ya 
sersem, hodgim, berbat etmiş- tamıt olan bir genç kafadan 

böyle sakat, berbat, çürük dü-
ti. k h §Üncelerin çı mauna ta am-

F eragat günlerinde ya,ayan mül etmek mümkün değildi. 
millet gün geçtikçe davayı Büyük Şefe karşı olan tah-
kavrayrodu. si küskünlüğü onu artık bütün 

1,te bu sebepledir ki Milli dünyayı nurlatan büyük adam 
Hakimiyetin temerküz ettiği ları inkara kadar vardır.mıştı. 
meclisten gizlenen bir nokta Hamdullah Suphi (Antal
yoktu ve bütün millet vekilleri ya) atıldı, onu Necati {Saru· 
olan biten işlerin hepsini, hep- han) takip etti. Şimdi it tatsız 
sini, hepsini biliyorlardı. bir devreye girmitti. (Söyleye 

Lakin bu bilenler meclisi teş cek, devam, devam - söylemi-
kil edenlerin kaffesi mi idi.? yecek, hezeyan dinleyemeyiz) 

Bu çok mühim bir mesele- gürültüleri arasında riyaset va 
dir. zifesini ifa edemiyordu. İtte bu 

Ölüm ve dirim savaşına gi- akıbetlere kadar sürüklenen 
rişmiş Türk milletinin bütün meclisin içinde müzakere aafha 
ku'lvetlerini seferber etmİ§ o- tarı kanşıyordu. 
lan Mustafa Kemal Patanın 
Millet Meclisine büyük bir iti- Jş siMha dökülüyor •.. 
mndı vardı. Onun yüksek se- lt o kadar alevlenmişti ki 
ciyesi, dürüst görüşü ve dört §ahsi taarruzlar başlamıştı. 
yanı kavrayan ferasetli bakrtı Bunlara kanşan softa güruhu 
asla s 'mazdı. O, daima her şe da bütün bütün İ§i azıtmıştı. 
yi en. aÇılc lisanla mecliste te§- {Devamı var) 
rih eder, münakaşayı kabul e-

Teslihat 
Mütarekesi 

MiLLiYET PERŞEMBE 3 KANUNUEVVEL 1931 
-

HARüCf HA~lERlbıE:R 
D~i 

M. Venizelos 
Müddeiumumi! 
Muhalif Yunan gaze

teleri Başvekile 
böyle.. diyorlar l 

lngiliz lirası ilk muha
rebeyi kaybetti 

•• 
Olüm cezasına mah-

kum olanlar 
ATINA, 30 (Muhabiri mabsusu

muzdan) - Mali ve ikbaadi buh?
mn tahdidi her memlekette oldugu 
gibi burad~ dahi bük\ımctin en uğ
raıhrıcı meıgaleıini tqkil ediyor. 
Bir sürü tedbirler müzakere ediliyor. 
Şeker gibi, buğday gibi, rakı e!:bi 
mevaddın inhisar altına alınması, ıd
halatm tahdidi, bükümet memurla
nnın maatatından tenzil yapdması 
ve saire ve saire. 1 nhiaarların burada 
manaları başkadır. HükUınet hazine
sine yeni varidat temin etmek değil, 
hariçten gelen bu malları bir el .va
sıtasile (hükumetin eli vasıtasile) 
getirtmek suretile hem külli mikdar 
alınacağından bir az daha ucuza dü
•Ürmek hem de bu mevaddın müba-

Fransa ile lngiltere arasındaki 
iktısadi müzakereler 

ehemmiyetle •akip edilivo• 
PARIS, 2. A.A.- Fransız-lngiliz ! ' 

Adliye encümeninin mazbataları 
bugün Mecliste görüşülecek 

ANKARA 2 (Telefonla) - Y armki Meclis in'ikadında ölüm 
cezasına mahkum &ekiz şahıs hakkındaki adliye encümenin~ 
mazbatalrı müzakeı..., edilecektir. Bunların içinde İspartanın hır 
köyünden Fatma isminde bir de kadın vardır. 

iktiaadi müzakeTeleri, derkô.r olan e
hemmiyetleri itibarile iktisadi maha
filde pek büyük bir alaka uyandır
maktadır. Sınai ve zirai istibsalat ü
zerine lngilterenin koymuı olduğu 
rüıum Franıız ihracatına takriben 
bir milyar frank kaybettirmektedir. 

Maamafih, ExcehiOI' gazetesine 
göre lngiltere hükümetini, almıt bu-

' . b lunduğu mühim himaye kuvvetı a-

' • . b yaa edileceği memleketlere o nıs et-

sebile vaziyetinden geri döndürmek 
müşkil görünmektedir. 

Binaenaleyh, bu rüsumun daha 
munsifane bir tarzda tesiıi imkanım 
elde eylemek veyahut Fransaya ge
len lngiliz eşyasına tatbik edilen as
gari tarifeyi ilga etmek Fransa için 
çok mühim ve lüzumludur. 

Excelsiyor gazetesi. Fransanm 
kuvvetli vaziyetinin bedbin olmak11-
nn müzakereleri hazırlaya:;,ilecek 
derecede olduğunu söyliyerek yaz
d1klarına nihayet vermektedir. 

te Yunan mahsulü idhal etmek. Çok 
pratik bir fikir. Rakı inhisarı, yalnız 
rakıya mahsus olacak, diğer yerli iç
kilere şamil olmayacaktır. Çünkü bu 
rada bilhassa ,arap her sınıfın, bele 
fukara sınıfın bir nevi mührem ihtiya 
cıdır. Yunaniıtanın tahdidi idhalat 
tedbirleri kat'i surette teshil ve tat
bik edildikten sonra bu memlekete 
fazlaca idbalat yapan Türk istihaala 
bnı da bir az müteeııir etmesi muh ... 
temeldir. Türkiyenin ve Türk ihra
cat tacirlerinin bu ciheti derpif et
meleri, ona göre kombinezonlar dü
ıünmeleri elzemdir. 

Almanlar ne düşiinüyorler? 

• • • 
Muhalif gazeteler bu buhranda hü

kii.mete aleyhtarlık yapmak için çok 
müessir ve hassas zeminler bulmakta 
dırlar. Bunun için hüklİmetin matbu
at kanununa yeni bir taknn şiddetli 
maddeler ilave edeceği de söylenmek 
tedir. Adliye Nazırının istifa, ve Ad
liye Nezaretinin bizzat M. Venizelos 
tarafından deruhte edilmesi bu ta
aaVYUrla alakadar görünüyor. Muha 
lif gazeteler timdi de IVI. Venizelosa 
(Müddeiumumi) ünvarunı vererek 
bir nevi alay etmektedirler. IVlaliye 
bezaretinde mühim bir ı·ol oynayan 
miistetar Deliyanis'in de istifası, buh ' 
ram tahdit için Maliye Nezaretince 
ittihazı derpiş ve müzakere edilmek 
te olan tedbir bakk:nda nazırlar nok 
tai ihtilafından ileri ııeldiği temin e
dilmektedir. Maliye Nazırı M. (Ma
ris) buhranın vüs'atini anlatmak için 
beynelmilel maliyat ve iktısadiyabn
da iıtikrar temin edilmedikçe devlet 
bütçesinin bile tanzimi pek müıkül 
olduğunu söylemiıtir. 

• .. • 

BERLlN, 2. A.A.- Berliner Boer 
sen Kurier, •'lngitiz lirası, ilk mu
harebesini muhakkak surette kaybet
miştir." demekte ve bu formül ile ec
nebilerin fikirlerini hülasa etmekte
dir. 

lngiliz lirası, dün Berlin piyasa
sınc!a evvelki günkü fiyatı olan 14,75 
marktan 13,90 marka dütmÜf!Ür. 

lngiliz lira•ının muharebeyi. kay
betmi~ olmaıı burada umumıyetle 
hayrete şayan telakki edilmemekte
dir zira bu muharebe kazarulmazdL 

İserliner Boerıen Kurier, diyor ki: 
Eğer lngilizler, altın mikya11nı ter
ketmezden evvel Almanyanın muta
leasına müracaat etmiş olaa.lardı,Al· 
manya onlara kendi1'inin yapmış ol .. 
duğu tecrüb~n!ıı tevlit etmiş bulun
duğu felaketleri açıkça gösterecek ve 
lngi.lizler de no suretle neticelenece
ği bilinmeyen bu kabil tehlikeli te
şebbüslere atılmıyacaklardı. Ciddi 
Alman mahafili Londra tarafından 
ortaya atılan ve nasyonalist mat
buat tarafından berayi batır ikti
bas olunan ve ltwiliz lirasının suku
tuna sebep Franıızlann manevraları 
olduğu •uretind bulunan tayİalara 
inanmamaktadır. 

Buhran, tabii olduğu üzere, yeni 
bir taknn hiıler ve kaygular uyandır 
dL Bu cümleden olarak yerli mahıu
lat ve mamulabnm iıtihlakini temin 
etmek ve bu maksatla propagandalar 
yapmak üzere (yerli malları koru
ma) cemiyeti na mile yeni bir cemi- · 
yet tetkil edildi. Küıat met'Bsimi ge
çen gün pek depdebeli bir surette ya 
pddı. Reiıicümhur, Başvekil, nazır
lar ve ıehrin bütün ve b;lbassa yük
sek tabakalarına mensup bir çok ze
vat hazır bulundular. Muhtelif ze
vat tarafından nutuklar irat edildi, 

Filhakika bu lnahafil, lngiliz lira
sının sukutunda Franıızlarm hiçbir 
menfaati olmadığını .,.,kila bilmek
tedir. Bil~kis lnrriliz dövizinin ıuku · 
tu, Fransayi Almanyada mevzuu 
bahsolan me•elelere muadil bir ta-
knn meseleler karşısında bulundur
maktadır. 

beynelmilel buhranın eşkali, bu buh

Recep Bey bugün geliyor 
ANKARA 2 (Telefonla} - Halk Fırkası kAtibi umumisi Re-

cep Bey tsia~bulda bulunan oğlunu, geçi~diği kazadan 
dolayı tedavi ettirmek üzere latanbula hareket ettı. 

Fırka maliye tetkik komisyonu toplandı 
ANKARA 2 ("ı elefonla) - Fırka Maliye tetkik komisyonu 

bugün öğled;n sonra Haran Fehmi Beyin riyasetinde toplandı. 

Fransa namına müzakerotı 
idare eden M. E. Flandin 

ciheti düıünülmektedir. 
Daha bugünden itibaren, reisicüm .. 

burun bir emirnamesi !ıükUmete pa
rası düşkün memleketlere tatbik e
dilerek gümrük rüsumunun karar
namelerle vaz•i sali.hiyetini vermek
tedir. Bu ilk hareket, Almanyanın 
mükabeleibilmisil vadisine girmeğe 
amade olduğunu göstermekte ve 
büklİmetin eline yakında lngiltere i
le girişeceği müzakeratta kullanabi
leceği bir ıili.b vermektedir. 

E11:JeUi paranın istikrarını 
temin etmeliydi 

LONDRA, 2 A.A. - M. de Fleu
riau'nin dün Hariciye nazın Sir 
Jhon Simon'u ziyaret etmes~ iki hü
kılmet araaındaki nota teatisinin 
mantiki neticeıi olup lngiltere hükiı 
meti ticari bir itilifname akti mak
sadile müzakerata girişilmesi arzu
sunu izhar eylemiştir. 

Bu noktai nazar teatilerinin bima 
ye usulüne taraftar hükiimetin mu
vaffakiyetinden mukaddem Fransız' 
!ar tarafından yapılmıt olan teklifler 
üzerine icra edilmiı olduğu ve bina· 
enaleyb Fran~ızlar tarafından yapı
lan teşebbüıü münhaıiren Ruıiman 
ve Gilmour ruıumunun vaz'ı üzeri
ne icra edilmif gibi göstermenin doğ 
ru olmıyacağı beyan edilmektedir. 

Bu yeni rusumun Fransız ticare
tini son derece müteeısir etmekte 
olduğu da muhakkaktır. Bir de pa
rasının kıymeti düşkün olan memle
ketlerden gelen mahsulata tatbik e
dilecek % ıs munzam resim ile ln
giltere'den Fransa'ya yapılmakta o
lan kömür ihracatının muhtemel te
vakkufu, ticari müzakeratın küşadı
nı her zamandan ziyade zaruri kıla
cak mahiyette yeni bir takım imil
lerdir. 

Şu hale göre müzakerata batlanı
lacak demektir, fakat lng-iltere bir 
gümrük tarifesi vücude getirmenin 
eaaslı şartı olan parasının istikrarım 
temin etmedikçe ameli bir neticeye 
vasıl olunup olunamıyacağı ıuale 
şayan görülmektedir. 

Dahiliye vekilinin tetkik seyahatı 
GAZlAYINTAP, 1 (A.A.} - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 

Sürüçten ıehrimize muvasalat etmiş, h~raı;tle ka~ıla?~ıştır. 
Belediye tuafmdan Vekil Bey ıerefine hır zıyafet venlmıştır. 

Şükrü Kaya Bey lslahiye'ye hareket etti 
ANTEP 2 (Hususi) Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve Siirt 

meb'usu M~hmnt Beylerle re( akatlerindeki zevat dün akşam şeh
rimizi teşrif ettiler. Bugün Kilise gidip geldikten sonra yarın ls
lahiyeye hareket edeceklerdir. 

M. Mussolini ile ismet Pş. arasında 
teati edilen telgraflar 

ANKARA, 2 (A.A.) - Batvekil İsmet Paşa Hazretlerinin ls 
tanbulda oğradıkları otomobil kazası münasebetile lt~lya Başve: 
kili M. Mussolini tarafından gönderilen telgrafname ıle Baıveki 
limizin cevabi telgrafnamesi berveçhi atidr: . • . 

Uğradığınız otomobil kazasını haber al~ım. T~hk~yı. geçır
miş olduğunuzdan dolayı zatıalilerine samımi tebrıklenmı tik-
dim ederim. MUSSOLIN 

ltalya hükumet Reisi Musolini Cenapla~~": • • 
Otomobil ka?:ası vesilesile hakkımda• gostenlen .alakada.':' do: 

layı çok mütehassis oldum. Zatıalilerine en harareth t~ekkürlen 
mi arzC'derim. lSMET 

Komünist tevkifatı 
BlLBAO, 2 A.A. - Henüz an

laşılamıyaıı bir mak•atla Bilbao'ya 
doğru gelmekte olan 23 komünist 
tevkif edilmişlerdir. 

Almanya'da iflaslar 
BERLIN, 2 A.A. - Teıriniev

veldeki 143S iflisa mukabil teırini
aani ayındakiler ı2ıS den ibaret kal
mıştır. Yapılan konkordatolarda tl!§
rinievvel ayındaki 1010 e mukabil 
teırinisanide 93S olarak kaydedilmit 
tir. 

Prusyada Fransızca 
BERLIN, 2 A.A. - Prusya ma

arif nazırı, 1932 paskalye yortuların 
dan itibaren Franıız liıarunı Prua
ya'da mecburi ve birinci reımi lisan 
olarak bütün Prusya ilk tali ve yük
sek tedrisat müesseselerinde tatbik 
eylemeği amir bir emirnameyi İmza 
etmiıtir. 

Kudüs yolundaki 
soygunculuk 

KUDÜS, 30 A.A. - Evvelki gün 
Kudüs yolu üzerinde badiı olan ta· 
kavet vak'asım kendi gözü ile gö~ 
Kudüs göz baatalıklan hastanesı 
müdürü Dr. Stratheam vak'ayı §ÖY 
le anltatıyor: 

der, söyler, söyletirdi. Onun 
dört yanına toplanmıt olan 
iman ve emel arkadaşları çok 
defa onun nokatı nazarına mu
anz, fikir ve mütalealar beyan 
ederlerdi.. O, bunları teşvik e
derdi ve hatta söylemeseler, 
söylemek istemeseler mutlaka 
söyletmek için çareler arardL 

ranm Yunanistana tahmil ettiği vazi 
yetin ne olduğu izah edildi ve her 
kese yern mahsul istihlaki, yerli ma 
mulabn istimali hararetle tavsiye e
dildi. M. Venizelosun nutku bilhas
sa alkışlandL içtima Zapiyan mekte

Mevkİİ ıneriyete gir- binde oldu. lçtima•n burada yapılma 

lngiliz lirasımn mütemadi suku
tunun teeirlerine inzimam eden fn .. 
giliz gümrük tarifelerinin tesirleri 
Alman ihracatını o derece fiddetle 
tehdit etmektedir ki şimdi burada 
hemen vakit kaybetmek•izin himaye 
tedbir!P.rine müracaat edilmesine ka
rar verilmiştir, halbuki geçen hafta 
bu gibi tedblrlerin ittihazı siyasi 
mülahazalar dolayisile muvafık gö
rülememekte idi. Daha timdiden ln
giliz kömürünün Almanyaya ithali
nin menedilmesi mevzuu bahsedil
mektedir. 

Dalıni surette meriyet mevkiinde 
bulunan bir kararname, bunun bir 
hamlede yapılmasına müsaittir. 

Hatta İngiltere hiikumetinin ye
ni ruıuma ait yeni listeler neşrinde 
istical göıtermesi, Almanya, F ele
menk ve Belçika'nın İcrasına amade 
olduklnrı beyan eyledikleri müzake
ratta bir pazarlık zemini hazırlamak 
kaygusundan mülhem olup olmadı
ğı da suale ıayan görülebilir. 

Prens Tosun Cemil'in 
marifetleri 

Macera bpkı bir sinema filini gi
bi geçmiıtir. Ben birinci otomobilde 
bulunuyordum. Birden bire yolun i
ki tarafındaki kayalar arkasından 
yüzleri gözlerine kadar failara sardı 
ve tepeden tırnağa kadar ıilalılı bir 
kaç bedevi çıkarak tüfeklerinin teh
didiyle ıoförleri otomobilleri durdur 
mağa icbar etmİ§lerdir. Ben Tazİye
tin vebametini derhal anlıyamanuf
bm. Ancak başıma sopalar inmeğe 
başladıktan ve karıma bıçak çekildi
ğini gördükten sonradır ki neye uğ
radığımızın farlruıa vardım. Akibeti 
mizin ne olacağını acı acı düşünür~ 
ken arkamızdan ikinci otomobil ye
tif ti. Bu araba bizimkinden daha mü 
kellef olduğu için haydutlar derhal 
ona saldrrarak onu da soydular. Bi .. 
ribirini ardınca gelen 15 arabadaki
ı.,. de bizim gibi mükemmel bir da
yak yedikten sonra soyulua soğana 
çevirildiler. Bunlar arasında biri A• 
merikalı ve diğeri 1 ngiliz olmak Ü%C 
re birkaç turist de vardr. Amerikalı 
biraz mukavemet eder gibi göründü 
ğü için kafası yarılmıı ve dayak ki
raaı olmak üzere 300 lira kadar pa
ra11 da alınmııtır. Haydutların ge
çen de Alman hapisanesinden kaç
mıt bir taknn şerirler olduğu zanne 
Jiliyor. Takiplerine kuvvetli jandar· 
ma müfrezeleri göndcı·ilmiştİt". 

Bir gizli celsenin arafesin
de, riyaset odasına topladığı 
bir çok muarızları bir kavis tek 
!inde 11ralanan sandalyalar üs 
tüne oturtarak bunları söyle
tirken, söylerken ayakta dinle
yen Necati (Saruhan) asabiye
tinden taşmıştı. Türkün Büyük 
adsız kahramanı ona sonra; u
mumi katip Recep Beyefendi
nin odasında aynen şöyle söy
lemitti: 

- Muhammet, pek çok de
fa Ebu Sululü de, münafıkları 
da dinliyordu. Her batıl
dan dürüst bir düşünce ile bir 
ı, ı,.·ı,. • ·ı· ı k ... ~_.! ... :!4 ;c-..tı ır. t susturma ta 
değil, söyletmektedir. 

işte bunların pek çoğu er
kinı harbiye aınıfrnda okumu§, 
pek çoğu Avrupada tahsil gör 
müt, pek çoğu mevkiler kazan
mıt iken bu ruhi dadaletten 
kurtulmanın, hakikate taham. 
mül etmenin yolwıu bulamıyor 
lardı. Garaz, kin, haset o ka
dar ruhlarını karartmıştı. 

Kötü bir benlik davasını, 
Türkün vatantümul varlık da
vasına tercih etmek bedbahtlı
ğına düıtükleri içindir ki tari
hin muahaze çukuruna yuvar
landılar, gittiler. 

Meclisin mesaisini tanzim e 
den divanı riyaset bitaraf ol
mak lazım iken, ordunun ve 
devletin bitmez tükenmez itle
rile meşgul olan reis pata
nın her dakika i§inin batında 
bulunarak meclis işlerile mes-

dd 1 11 bu mektebin banlsi Zapa Paıanm 
miş a o unuyor vaaiyeti ile alakadar bulunmaktadır. 

BERNE, 2 (A.A.) - lsviç- Bu Zapa Paıa Yunaniıtanda bir çok 
re, Cemiyeti Akvam katibi umu hayrat bıraktı. l.tanbııldaki Rum 

Zapiyan k•z m•ktebi de bu adamın 
miliğine bir nota göndererek vakıflarındandıı·. Bu zat vasiyetna
hemhudut devletlerin de aynı meıinde her clö<t ıenede bir, bir Yu
veçhile hareket etmeleri şartile nan yerli mallar sergisi yapdmaaım 
laviçrenin bir senelik teslilıat da vaıiyet etti. Halbuki bu zatm yap 
mütarekesini kabul etmİf oldu tığı müessesab bayriyeye .-akfettiği 

malların çoğu Romanyada bulundu
ğunu bildirmiştir. Cemiyeti Ak ğundan ve Romanyada ise bundan 
vam katibi umumiliği 39 hükU elli •ene evvel bu emlak müsadere e
metten bu hususa dair cevap- dildiğinden bu her dört senede bir 
lar almıt olup bunlardan bazda yerli mallar sergisi yapılma!! i!ımal 
n lsviçredeki bir takım ihtira- edilmişti . .Şimdi ise buhran vaziyeti-

lngiltereyi en hassas noktalarm
dan vurmak için yün mensucat ile, 
dikit makinelerinin ve pamuk İplik
lerin ithalinin men'i de düşünülmek
tedir. 

En ziyade mazharı müsaaJf.! mil
let maddesi ahkiını bu himaye ted
birine kartı bir engel tqkil edobile
ceği cihetle alakadar devletlerle mü
zakerelere girişmek ve onlarla bir 
takım contingentement itilafları akt
etmek suretile Almanyayı lngiltere
ye kartı serbest bir bale getirmek 

Bu nazariyeyi himaye usulü la· ı 
raftarı olan İngiliz matbuatı da te
yit eylemektedir. Bu gazeteler, bu 
müzakeratın yııkmda küşadı keyfi
yetini yaİnız ecnebi rekabetine karş? 
bir müdafaa vasıta51 ı:ibi değil, ayni 
zamanda ticaret muahcdelerinin mü
zakeresi esnasında hükUmctin elin
de bir ıilô.h olmak itibarile gümrük 
tarifelerinin fezailini methetmek j. 
çin, bir delil ittihaz etmitlerdir. 

KAHiRE, 30 - Bir çok otellere 
olan borçlarını ıs bin 1 ngiliz liraaı 
k•ymetinde kar11lıkıız çeklerle öde
meğe kalkıştığı için oldukça ağır bir 
hapis ve para cezasına mabkii.m edi
len kral Fuad'ın yiğeni Prenı Tosun 
Cemil namusuna sürdüğü bu leke
den dolayı Prens unvanından mah
rum edilmiştir. 

Londra'da arbedeler 
LONDRA, 2 A.A. - Biı;ok iş

sizler polislerle müsademe etmiıler
dir. 

nin ihdas ettiği mecburiyet dolayısi M e e d k 
dir. Cemiyeti Akvam meclisi mulatı koruma cemiyeti) nin resmi n messilleri, hükumetlerinin mukave- re, şimali Çin'de yeni bir hüku.metin 
zi kayıtlar dermeyan etmişler- le tesis edilen (yerli mahsulat ve ma . a çurıye gı ece 
reisi, alınan cevaplardan hiç bir kiitadı müteveffanm e•eri bnyri olan lenameyi 2 şubat ı932 de İmza ede- teessüs faaliyetinin terakki etmekte 

h '-" · l"h b" bu Zapiyon mektebinde yapıld!. t hk• k t k • ceklerini bildirmişlerdir. olduğu anlaııhyor. Ü.•umetın tes ı atın ır sene a 1 a omısyonu B k 1 "b· JO Cbantoung h"ı-~metı· rOl'ıı· ol·~ 
dd 1 1 ed·ı · Zapa Pata Yunanistanda hayrat u mu Ave ename mucı ınce, ""u ~-

mü ete tati 1 mesıne mu- sahipleri arasında (Averof) dan son- devlet bunu kabule muvaffakat eder Han - Fou - Tcbou, Feng - Younh -
halif olmadığı, bilakis bunun ra geliyor. etmez, Cemiyeti Akvam katibi umu- Liang ve diğer jenerallerle bir itti-
hepsinin tasvip etmekte olduk Bütün milletler buhran fenalıkla- misi, J>i• ::abıt tanzim edecektir. Zap fak aktetmiştir. 
ları neticesini çıkarmaktadır. nndan kendilerini nasıl kurtaracak- c • k d h } tın tanziminden 90 gün sonra mu- Müşahitler kayboldu mu?. 
Mumaileyh, bazı devletlerin i- lanm düıünüyorlar. Eli bağlı kalan emiyetJ a Vam a araret i kavelename, imz~ etmiş olan devlet- PEKiN, 2 A.A. - Ecnebi müşa· 

1 halin ler için, mer•iyet mevki.ine girecek .. leri sürmüş olduklann şartla- arın vay e..... tir. bitlerin cenubi Mançuride kaybol-
rın daha §İmdiden yerine geti- FEHMi müzakerelere sebebiyet Veriyor duldanna dair çıkarılan iıaat tama-

Çin talebesi harp istiyol' men asılaızdır. 
rilmit olduğu ve devletlerin tek 1 *(" "'h d' l • · PARIS, 2 A.A. - Le Journal, ı •Bir cihetli" muahedeleri protesto ı ç· Bı"taraf mıntaka 
life vermit oldukları cevaplar- ngı iZ mu en IS erının PEK N, 2 A.A. - ısoo ın tale-

tahkikat komisyonu azasının intiha- etmekte ve Versailles muahedesin- besi dün ak~ N:ınkin'e hareket et- TOKYO 2 AA Mançu ·•de 
daki mütalea ve tefsirlerinin muvaffakıyetİ hı hakkında dün Cemiyeti Akvam den beri Çin'de hariçez memleket im mek üzere .;lan katara hücum etmiş bitaraf bir ~taka .vücude g..;:riJ. 
teslihatın tatiline mütealilk ola meclisinin 12 !er komitesinde hara- tiyazına m•lik bulunmamaktadırlar. ler ve yolcuları imneğe mecbur et- mesi hakkında resmen vaki olan be-
rak ittihaz eclilmişolan karar ile LONDRA, 30 - fngiliz mühen retli müzakereler cereyan etmiş ol- Me.amafih, ltaiyft İ•rar ediyor. miılerdir. Talebeler, Nankin'e gide- yanala nazaran yalnız Çin askerleri-
mütenakıs bulunmadığı fikrin- disleri dün cenubi ıimendifer battı duğunu yazmaktadır. F elcmenk nam7.etliğ"ini vazebnişse rek Japonya' ya iJiru barpetmek le- nin büyük set dahiline çekilmesi de-

Üzerinde 440 ton ağırlığında ve tak- lspanyollarla cenubi Amerikalı- de küçük devletler lsviçreyi tercih binde tiddetli bir nümayiş yapmak ğil, fakat Cbang _ Usuel Liang hü-
dedir. riben SO metro uzunluğunda eski bir !ar bu komiıyon azasının yediye ve eylemişlerdir. niyetile indirdikleri yolcuların yeri- kumetinin de Chin _ Chow'dan uzak 

Bunun neticesi, devletlerin şimendifer köprüsünü yerinden kal- hatta dokuza ve on ikiye iblağını is- l 1 d l . ç k ne kendileri trene binmiılerdir. laı- batka bır· yere nakletınesı' ı·cap 
· b' k ı d ·h be f ı im ev etın mu11a1 a atı li zım ·r artık teslihatın tatili kararının dırarak yerıne yepyeni ır öprü tiyor ar ı, nı ayet ıten aza 0 a- Tsitsikar gel'i alınacak eder. 

1 teşrinisani 1931 tarihinden iti kurmuılardır. Ameliye ancak bir ması takarrur etmittir. Fakat bu ra- CENEVRE, 2 A.A. - Cemiyeti Japon hükumeti vücude getirile-
haren mer'iyet mevkiine gİrmİ§ kaç saat sürdüğü için katarların mu kam k~t'i değildir. iki munzam aza- Akvar.ı meclisindeki Perou müıne.ıi PEK.İN, 2 A.A. _ Jeneral Ma - cek bitaraf mıntakamn Moukden'dc 

ld tat seyrüseferine a•la halel gelme- lrk hakkında da ko.t'i bir karar ve- li, harbin önüne geçmek çarelerini Tchan - Cban'm kııın ıiddetinden tqkil eden muıtakbel bükiunetin 
O uğundan malfunat kaydet- mİftİr. Yeni köprü in~a edildiği yer- rilmiş değildir. ltaiya'nın namzetti- inkitafa mazhar etmek makaadile ya iıtifade ederek Japonlara hücum et- murakabesi alımda bulunmasını d• 
nıelerinden başka yapacaklan den kızak vazifesini gören raylar ğini vazcbniş olduğu muhakkaktır. pılan mukavelenameyi dün İmzala- mek ve Tıitaikar'ı geri almak iste- teklif etmektedir. 
bir şey kalmamı§ olduğudur. üzerinde getirilmiş ve son derece Fakat bu bir takım müşkülat tabad- mıştır. diğini söylenmektedir. 

f d 1 1 k ti . · le 1 kaldırılarak · a • du""su""ne ıebebiyet vermı.tb·r. Zir• 1- Avusturya, Belçika, Columbı·a, Is- Ç Japonların zayiatı e era mec isi katibi umu- uvve 1 vms r e rıy zı " Şimali inde geni bir 
1. y • • b ebl ' d bir katiyeUe yerfoe yerleştirilmiştir. talya Muahedenin yeniden tetkikine panya, iLtvanya, Norveç, Orüııe bu PEKiN, 2 A.A. - Burada, soo 

mi ıg.ıhın t u. t iğin en ma~u: Bu, son zamanlarda fen sahasında taraftar olup Mr.ızetliği Almanya'- mukavelcnameyi daha evvelce imza hükumet taarru7Jar neticesinde Japonların ver 
mat a ze mı§ olup kendisını ihraz edilen harikulade muvaffakıyet nm, na!nzet!iğini ileri ıürmesi neti- lamışlardı. TOKYO, 2 A.A. - Rengo Ajan- dikleri telefat miktarının 700 olduğoı 
b karara bağlı addet k ·lri. İl lıl•irdleilıili l"idmirİlılllllllllllllllllllmcmei"iirum·lıliıemvmlım·ı.emdmemcme~k~tı~·r·· ~A;l~m~a~n~l=a~r~i:s•;;.:, .. ..:;IVl;=;c;lı;"•~te;k~i~F~r~a~n~s~ız:.,:v~e~A::,:lm::_an:...:m!!!!ü:- !...::s~ın~da~n~P~ek~in:'~e~g~e:l:en~b~ir'.:.._'.:te~l~g~raf~a~g!o-~ .. :.!..;tab::m:=:in:_:e:d~ilm'.!:e~k~t~e~d~ir~.~~~~~~ 
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Bu . istifaların aca a se e nedir?-
Ekononıi Maarifte 

Başka memleketlerde 
yeni iktısadi tedbirler 

ilk mektep 
Hocaları 
Darülfünuna girmek 

için teşebbü-

Bütün devletler ithalat resimlerini 
arttırıyorlar, bütçelerini kısıyorlar 

satta bulunacaklar 
Muallim mektebinden me· 

zun olan ilk mektep hocaları 
yüksek tahsillerine devam ede
bilmek için Darülfünuna gir
mek için teşebüsata girişmiş
lerdir. lıtanbul ilk mektep mu· 
&ilimlerinden bir hey'et bu hu
susta vekalet nezdinde teşebbü · 
satta bulunmak üzere Ankaı-a
ya gitmiştir. llk mektep mual
limlerinin darülfünuna kabul e
dilebilmeler i için yüksek tedri
sata kabul şartlarının da tadili, 
veya muallim mekteplerinin 
ders programlarının lise derece 
sine yükseltilmesi icap etmek
tedir.Muallim mekteplerine bir 
sınıf daha i15.vesi ile bu ikinci 
şeklin kabil olacağı zannedil· 
mektedir. Bu hususta kendisile 
görüştüğümüz bir ilk mektep 
hocası diyor ki: 

lkbsadi buhran bütün dünyada 
ıiddetle kendini hissettiriyor. Bilhas 
sa Avrupa devletleri buhrana karşı 

tedbirler almakla me§gul bulunmak
tadrrlar. Buhran tedbirlerinin muh
telif tecellileri görülmektedir. 

Çekoslovakya hükumeti ikbsadi 
buhrana karşı bir tedbir almak üze.. 
re, parlamentoya bir kanun layihası 
tevdi etınİ§tİr. Bu layiha mucibince 
memurin maa~1an tenzi) edilecektir. 
Naznolann maap yüzde 15 ve diğer 
memurların maaşlan da bu nisbet 
dahilinde azaltdacaktsr. 

Bundan başka memurlara veril
mekte olan bütün ikı · miyeler de kal 
dmlacakbr. Kazanç vergisi artbrıla

cakbr. 
Jngiltere hükUmeti de parlamen

toya tevdi edilmek üzere yeni biı 
layiha neıret:miştir. 

Bu kanunla hükUmet bau yeni eş
yanın idhal reamini yüzde 100 arttır
mak salahiyetini almaktadsr. Yeni 
bnuna merbut listede bilhaasa yaş 
meyva, yaı sebze ve çiçekler vardır. 

Diğer taraftan Yunanistanda da 
azami gümrük tarifesini 10 misli art
bran bir kanun liiyihası meclise tev
di edilmiştir. 

Kanunun bir maddesi mucibince 
ı.funrük kanundaki azami resim on 
miıli artacakbr. Kanunun ikinci 
ınaddesi mucibince mecliai nuzzar
harari!e bazı maddelerden abnan a
zami reaiın, bu e§ya YunanistanJa 
ticaret mukavelesi aktetmemİ§ mem 
leketlerden gelse bile aığari rüıu
Qla tebdiL' edileln1eceği ıeklindedir. 

ltalya hükfuneti de lıa2ı idlıalat 
eşyasını tahdide tabi tutacal<hr. Bu 
lıususta hazırlanmakta olan kanun 
bugiinlerde neşredilecektir. 

lngiliz lirası düşmekte 
berdevam! 

lnciliz lirasmda birkaç giinden 
beri görülen sukut devam etmekte
dir. Yalnız dün bouada lngilizin 
sukutu nisbeten hafif olınu§tur. 

Dün ııaat 14 te lngiliz boraada 
688 kurnı on parada açılmıştLBor
lan:ın kapanmasına pek az müddet 
lmbncaya kadar bu fiatı muhafaza 
eden lngiliz son dakikalar da sukut 
etmiş ve 685 te kapanınışbr. 

-lngilizin sukutunun devam ede
ceği tahmin edilmektedir. 

İngiliz lirası gene 
düşüyor 

LONDRA, 2 A.A. - lngiliz lira 
sı düşmekte berdevamdır. Bu sabruı 
aaat 10 da açılışta 83,5 Fransız fran.. 
Ilı idi. Saat 11 de 83 frank olmuş
tur. Dolar 3,24 idi. 

Amerikalılar hayrette 
NEVYORK, 2 A.A. - lngfüz 

lirasmın mütemadi sukutu, Nevyork 
Piyasasını hayrete düşürmüştür. Ba
:tı mabaf"ıl, bu sukutun sebebi piya
•anın lngi)tere hükUınetinin lirasınm 
İatikrannı temin edebileceğini ümit 
etmekte olduğu yer.ıi bir seviyeye gö 
l"e ta"clil edilmİJ olmıw olduğunu be
J"an etmektedir. 

Baz. alametlere nazaran, Ncv
l>ork piyasasında lngiliz lirasının faz 
la miktarda satılması J a,,içre ve F e-
1-enk dövizlerinin mubayaaomdan 
ileri gelmiştir. 

izmir afyon piyasası 
Dün şehrin1izdeki Aktebir banka 

Kambiyo Borsası 
!sterlin 685,00 

11 
Kuron 15,25,60 

Dolar 0~47,2ö,60 1 Şllfng 4,21,35 
- --
Frank 12.00 Peztta 5,66,65 

ltret 9,19,00 Ra,şm•rlt 1.99,0! 
. --

1 Zloti frank B. S138,(8 
- -- --

Drahmi 37,05,CO Penrll S,63,24 
- - -

frank 1. 2,41,91 " Ley 82,10 
-- -

Leva 69,0J,OO ~ Dinar 26,1& 

F!orln 1,16,81 Çervoneç 

Borsa f Altın 969 

harici 
l Mecidiye 51,ot 

Banknot 242 

Esham ve Tahvılatın nevi 
i Eı tik.razı dahlU 00,00 
Düyunu muvnhhJde 36,50 
İkramiyen Dcm1ryolları 2,70 

sı ıubeıine lzmirden gelen bir tel
grafa nazaran, lzmir afyon piyaı3sı 
tereffiie başlamıştır. Akıebir malla
n 850, Yalvaç 825, Karahisar 800 -
825 kurnı araomdadır. 

Fiatlerin yükselişi alaka ile takip 
edilmektedir. 

Çuval kıtlığı Vekalete 
bildirildi 

Kontenjan listede çuval idhalatı
nm esaslı bir tahdide tabi tutulınası, 
bilhassa l stanb-.11 kontenjanına az 
çuval konulması tehriınizde bir çu
val kıtlı ğı doğurmuştur. 

Çuval fiatleri 40 kuru§tan 60 ku
ru§a yükıelmittir. Ticaı·et odası bu 
yaziyeti tetkik etmiş ve tetkikat ne
ticesini müstacelen lkbsat Vekaleti
ne bildirmiştir . 

Yunan borsası kapalı 
ATINA, 22 (Hu•usi) - Hükii

met, Londra ve Pariste tngiliz lirası
nın düşmekte devam etmesi hasebile 
Yunan borsasının seddini bir ay ıla
ba temdide karar veııniştir. 

Canada buğday istih· 
saline devam edecek 

OTTOV A, 2. A.A. - Garbi Ka
nada ınutehassıslan, iktisadiyatçılar, 
memurlar ve demiryollan kumpanya 
sı erkanı meclisi-dün M. Arthur Cur
rie'in riyaseti albnd• toplanmışhr. 

Meclis, Kanadada buğday iıtihaali
ne devam edı1mesinin makul ve mu· 
hik olduğu mütaleasında bulunmuş
tur. Bu mahsulün birçok seneler zar
fındaki iıtihsal ve istihlakinin tetki
ki, gerek İıtihaalin Te gerek istihli
kin tezayüde mütemayil olduğunu 
göatermiıtir. 

- Gayemiz şahsi endişe ve 
menfaat değildir. Yüksek tah-
silimizi yaptıktan sonra da 
münhasıran ilk mektep sahasın 
c:!a çalışmak üzere taahhüt altı
na gireceğiz." 

Aldığımız malumata naza
ran, esasen maarif vekaleti bu 
mesele üzerinde meşgul olmak 
tadır. 

Esperanto dersleri 
veriliyor 

Esperanto lisanının Fransız 
Ticaret Odalan tarafından bey 
nelmilel m•uavin lisan olarak 
kabulü üzerine ~hrimizde de 
Esperanto lehine bir cereyan 
hasıl olmuştur. Bu meyanda 
C. H. Fırkası Eminönü kaza 

Bağdaym vaziyetindeki oalahm, 1 merkezinde de Esperanto li.sa
bu mahıule karp meTcut olan itima n üzerine dersler tertip edil-
dı muhik olduğu mütaleaımda bulun 
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muştur. Bu mahsulün birçok seneler mıştır. Esperanto denlerını es-
zarf>ndaki istihaal ve istihll\l<inin perantistlerden Hakkı Nezihi 
tetkiki, gerek istihoalin ve gerek is- Bey verecektir. Esperanto ko
tihlakin tezayüde miitemayil olduğu lay öğrenilir bir lisan olduğun-
nu göstermiştir. dan bu dersler ancak on saat 

lzmirde tasarruf ve devam edecektir. 

iktısat haftası 
İZMlR, 2 (A.A.) - Şehri

miz iktısat ve tasarruf cemiye 
ti Vali Kazım Paşanın refika
ları Maide Hanımın riyasetin
de içtima ederek tasarnıf hafta 
sında yapılack işlere dair karar 
!ar ittihaz etmiştir. Bu kararla
ra göre yerli malı ihtifali çok 
muazzam olacaktır. 

Yerli malı 
İZMlR, 2 (A.A.) - Şehri

miz elektrik ve tramvay şirketi 
müstahdeminin elbiselerini ve 
paltolarını yerli malı kumaştan 
yapmağa karar vermiş ve icap 
eden kumaşı da mübayaa etmiş 
tir. 

Norveç sefiri geleli 
Dünkü ekspresle Norveç sefiri M. 

Beozon Sigurt Sofyadan aileaile bir-
likte şehrimize ııelmiılerdir. 

Zekai B. iyileşti 
Bir müddetten beri rahatsız bu

lunan Dayinler vekili Zekai Bey iJi
leımiştir. Zekai Bey Düyunu umu
miye hakkında hükumetle temasta 
bulunmak ilıere cumartesi günü An
karaya hareket edecektir. 

Bir ihtilas 
Sarıyer malmüdürlüğüne ta

bi Emirgan maliye tahsil fU· 
besinde memurlardan bir zatm 
ihtiluı görüldüğünden kendisi 
ne işten el çektirilmiştir. ihti
las miktarı 60 lira kadar ise de 
mahiyeti itibarile •İrkat vaziye 
tinde görülmektedir. İşe vazi
yet ede" müfetti§ler tahkikata 
devam etmektedirler. 

Denizli meclisi umumisi 
DENİZLİ, 2 (A.A.) - Bu 

gün meclisi umumi açılmıştır. 
Vilayet daimi encümeni mecli
se yanm milyon Jirabk ınüteva 
zin bir bütçe vermiştir. 

Papa Eftimin papazı 
Papa Eftimin Balıklı Rum 

hastanesinde ölen papazının 

hastanece kendisine teslim edil 
mek istenmediği veya mezarlı
ğa sokulmak istenmediği haber 
verihnq ve bunu biz Balıklı 
hastanesinden sormuştuk. Has 
tane böyle birşey olmadığı ce
vabım vermiş ve dünkü nüsha
mızda bu cevabı yazmıştık. 
Dün mütemmim olarak cliğer 

alakadar yerlerden aldıtumz 
malilmatta ölen papazın cesedi 
için bazı mümanaat olmut ise 
de yapılan ihtar üzerine bun
dan vazgeçilmiştir. 

İzmir postası kaldırıl
ımş değildir 

Bir gazete Seyrisefainin İzmir 
pootaemı kaldsrdığmı yazıyordu. 
Halbuki Seyrioefain idaresi lzmir 
postunu kaldmn1J değildir. Y alm% 
kıt münaoebetile yolcu az olduğun
dan Mmr postasile 1 zmir poıta11 tev 
bit edilmiştir. 

Küçük Haberler 

* Kadastro meslek mektebinde 
tapo ve kadastro sicillerinin defterler 
Üzerinde tesbiti için bir kurs açılmış 
tır. Bu kuraa devam etınek ÜzereK.on 
yadan Faik, lzmirden Cemal, Anka
l"adan Ihsan, Buraadan Halit Beyler 
l.tanbula gelmişlerdir. 

* Kadastro mealek mektebi topoğ 
rafya muallimliğine bahriye mühen 
diılerinden Hiiaeyia Avni. Hendese 
n müsellesat muaUimliğine de esfa 
n baide lıaptaalanndan Te bahriye 
mühendislerinden Ali Mehmet Bey 
tayin edibnittir. 

* Kadaatro meslek melrtebi tedıi
aabmn iki sene olma11 taluırrÜt"et
miııtir. 

Mahkemeierde Belediyede 

H . . V .. d Fiat 
rısıs- arna musa e- Listeleri 

mesinden kim mes'ul? 
Ticaret mahkemesi ehli vukufun 
celbedilerek istimaına karar verdi 

YuKarda bulgar vapuru,a§ağıda yunan vapuru müdafaa vekilJeri 
Bundan iki aene evvel Marmara- Her iki taraf vekilleri mahkeme 

da bir deniz faciası olmU§, Yunan huzurunda uzun uzadıya iddialannı 
bandıralı Hirisiı vapuru B"'1rar ban dermeyan ettiler. 
dsralı Varna vapurunu batırmış, mü Lutfi Fikri Bey ehli vukuf rapo
aademede 3? kiıi de boğulmuştu. runa itiraz etti. Diğer taraf raporun 
Mnhakemesıne Birinci Ticaret mah- itiraz edilecek mahiyeti olınadığını, 
kemeainde .~landan bu '!'üs.ad~e müsademe muhtin.in Hirisi vapuru 
davaıuna dun de devam edilmiştir. ld • ·· ledi. y da o uguna soy ama Yapurun 

Muhakemede Birisi vapu~ kum- bamulesi bulunanların vekilleri de 
panya11nı • avukat Lutfi Fikri Bey ao'"z alarak muhtinin" · H" · • J • ırısı vapuru o 
Varna vapuru kumpanyasmı da avu d • ·· ı d"I N · d h · 
ka Ali Kemal D- • • ugunu soy e ı er. etıce e eyeti 

t ~T temsil etmekte ı- hakime t • d hl• 
diler Taraf raporu anzun e en e ı vu-

• eyn acentalan ve alab- kulu L'--t mahk elbedil 
dl ._,. . n=- emeyec e-
ar an samı auaüyle mahkemeyi din ek dini . .. -~• . . r J dı. B nl .. r eamesıne1 u....-euennın de •:or ~ u ann ~asuıda benuz Hiriti vapuru lnımpanyasmdan alm

bsr gun evvel Bulgarıstandan gelmiı m•sma karar verdi Te mahkeme bat 
olan §ahıslar da Yardı. ka bir güne talik edildi. 

Kadınlar Birliği 
süt liman! 

Yeniden istifa eden yok, artık 
her şey yolunda imiş ! 

Lô.tif• Bekir Hanım 

Kadınlar Birliğinde sem vu· 
kua gelen istifalar ve onun et
rafındaki dedikodular hakkın· 
da Birlik reisi Latife Bekir Ha 
mm dün bir mubarririmize ıu 
malı'.lmatı vermiştir: 

- Ruhsar Nazmi Nuri Ha
nım resmen istifa etmemittir. 
Hasta olduğu için mezuniyet 
istedi. Reşide Hanımın da isti
fası yeni değildir. Birkaç ay ol
du. Kendisi muallimdir. Bakır
köyünde oturuyor. Birlikte ça,. 
lışamadığı için istifa etti. Ne
bahat Hamm da esbabı sıhhiye 
den dolayı istifa etti. Başka da 
istifa eden yoktur. 

Birliğin bugünkü vaziyeti İl· 
tifade bahış değilse bu, idare 
heyetinin kababatı değil, kon· 
grelerin bize verdiği direktifler 
dedir. 

Birliğin faydalı olup olmadı 
ğı hakkındaki kanaat ve fikir
ler şahsi ise bizi alakadar et
mez. Resmi ise o makamabn ' 
müdahaleleri lizmıdır. Bizden 
evvel faaliyete başlayan Avru
pa ve Amerika Kadın Birlikle
ri elyevm faaliyetlerine devam 

etmektedirler. Çünkü Birlikler 
büsbütün hususi sahalarda ça
lışır. Biz de böyleyiz. Bizim de 
Birliğimiz de erkek aza vardır. 
Ben Birliğin faydalı ve gayele
ri olduğuna kaniim. Aramızda 
ihtilaf olduğunu zannetmiyo
rum, Böyle bir fey düşünenler 
varsa nisanda aktedeceğimiz 
kongrede söylesinler. 

Evvelce Birliğimize dahil 
bulunan ve bilahare aynlan ba
zı banunlann yeni bir Birlik ya 
pacakları meselesine gelince: 
biz kadınlık uğruna çalışacak 
her türlü teşekkülü memnuni
yetle karıılanz." 

Dün Birliğin içtima günü ol· 
makla beraber, ekseriyet olma
dığından toplanılamamıthr • 
Pazar günü içtima edilerek bu 
meseleler göriifülecektir. 

Yol masraflan hak
kında bir tamim 

Maliye vekaleti memurlann 
tahkikat,iatikşaf ve cürmü ıneş 
but gibi muvakkat vazifelerin
de alacaklan yol masraflan 
hakkında vilayetlere bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamimde bir vilayet veya 
kaza merkezinden ayrılarak ma 
IUnı bir daire dahilinde, tetki
kat taharriyat ve istikşaf gibi 
bir hizmet için yapılacak aeya. 
batlerde ve cürmü meşhut tah
kikatında katolunan mesafeye 
bakılmaksızın yalnız nakliye 
masarifi nisbetinde yol maaari. 
file memuriyet merkezinden ay 
rılmaamdan gene buraya avde
tine kadar geçen müddete göre 
seyahat ve ikamet yevmiyesi 
verilmesi icap edeceği bildirili
yor. Bu hükmün hilafına olarak 
şimdiye kadar tediyat vaki ol· 
muş ise tediyatm bu esua göre 
icrası liznn geleceği emri ve
rilmittir. 

1 ••• 1 

Tasdik ettirmiyenler
den ceza alınıyor 

Lokanta, kahvehane gibi yer 
lerin tarife listeleri teftişe bat· 
lanmıttır. Listesini tasdik ettir 
miyenlerden asgari 5 lira ceza 
kesilmektedir. ikinci teftişte 
gene tasdik etirmiyenlerden 3 
misli ceza alınacaktır. 

1 

Kreş müdürü istifa etti 
Darülaceze kreş müdürü dok 

tor Ali Şükrü B. istifa etmi§tir. 
istifasının sebebini sıhhi vazİ· 
yet olarak göstermektedir. Fa
kat istifanın kreşe son yapılan 
hücumlardan ve idari esbaptan 
ileri geldiği söylenmektedir. 

Adliyede yeni tayinler 
Bodrum müstantikliğine F ethiy ... 

den Ali Nihat, Sandıklı müstantikli
ğine lslabiyeden Hüseyin, Ayvalık 

M. U. ne Bürhaniye aza mülazimi 
Şaban, yerine aabık Ezine aza mii
l&zjıni Hüsnü, Şarki Karaağaç hiı

kimliğine hukuk bakimlerinden Ö· 
mer Lutfi, Gümü§BDe azalığına sa
bık F etbiye müddeiumumisi Sıtkı,. 

Safranbolu müddeiumumiliğine Göy 
nük miiddeiwnumİIİ Şerif, yerine 
Seydiköy müddeiumumiıi Mnıtafa, 

Marzkirt müstantikliğine Meılek 
mektebinden Davut, Çemitgezek 
müddeiumumiliğine Meslek mekte
binden Selami, Amasya azalığına A
dana Hukuk hakimi Muıtafa HulU
ai, Foça azabğma sabık Sıvas reiıi 
Hüseyin Necdet, Konya azalığına 

aalnk Diyarbekir müddeiumumisi 
Ahmet Necati, Gördüs lıakimliğine 

Sabri, Bafra ceza bakimliiiııe Sıvaı 
ıulh hakimi Veli, Vezirköprü müd
deiumumiliğine Muammer Tevfik. 
Ankara Sulh Hikimliğine Sürmene 
M. U. si Lütfi n Cide M. U. si Fer
ruh, Ankara azalığına M.U. muavi
ni Zeki, lzınit M. U. liğine Hukuk 
mezunlanndan irfan, Cihanbeyli M. 
U. liğine Hukuktan Mehmet Fuat, 
Sürmene M. U. liğine Hukuktan 
Tevfik, Dörtyol hakimliğine Tevfıl<, 
lzmir hakimliğine Balıkesir hukuk 
hlikinıi lımail Huan, Cide müddei
umumiliğine sabık Aziziye M. U. O. 
man Fethi Aydnı sulh hiı.kimliğine, 
Sapancadan Muhiddin Tekirdağ ha
kimliğine, Aydm sulh bakimi Ah
met, Sapanca hakimliğine, Hendek 
ceza bakiıni Sadrettin, Dinar hukuk 
hakimliğine Dinar M. U. muavını 
Atır, lstanbul sulh hakimliğine, İs
tanbul M.U. muavinlerinden Burha
nettin, lıtanbul M.U. muavinliğine, 
sulh hakiıni Ahmet Lôtfi, Akseki M. 
U. ne hukuk mezunlanndan Mehmet 
RÜ§IÜ, Dinar M.U. ne hukuk mezun 
lanndan Feridun, latanbul aza miiliı 
zimliğine hukuk mezunJarmdan Nu
rettin, Ankara icra ba:ımuavinliğine 
Ankara aza mülazimi Mnzaffer, Fat
aa M.U. ne hukuk mezunlarmdan A
aaf, Ankara M.U. muavinliğine hu
kuk mezunlanndan Edip, Ankara 
aza mülazimliğine hukuk mezunla
nndan Nefiıe H. n Beyler tayin e
clilmiılerdir. 

Bu listeye nazaran Iatanlıul ad
liyesinde de bir takım tayin ve ta
luıTViiller vardır. ' rakat henüz mü
ddeiumumiliğe bu lıususta teblipt 
yapılmamıştır. 

Y abuz Ankarada Adliye müfettiı 
!erinden Muıtafa Faiz Beyin lıtan
bnl Ticaret mahkemesi azalıimıı ta
yin edildiği bildirilmiftir. 

Polis mektebi Ankara· 
ya nakledilmiyor 

Son zamanlarda polis mekte 
binin Ankaraya nakledileceği 
söyleniyordu. Polis müdürlü
ğünde mektebin Ankaraya nak 
li baklanda malılmat yoktur. 

Nahiye kongreleri cu-
martesiye başlıyor 
C. H. Fırkası Ocak kongre

leri bu hafta sonunda hitam bu 
lacaktır. Nabiye kongreleri cu 
martesi günü başlayacak ve a
yın on betinde bitecektir. 

Tıp talebe cemiyeti 
Tıp Talebe Cemiyetinin senelik 

kongresi 4/12/931 cuma günü saat 
10 da eski Türk Ocağı binasında top 
lanac:ağı ilin olunur. 

Rüsumatta 

Komisyoncular 
Birliğinde 

Reis ve azadan iki zat 
istifa etti 

Gümrük komisyoncuları bir
liğinde bir ihtilaf çıkmıştır. 

Birlik heyeti idaresinin ev
velki gün yaptığı hararetli bir 
içtimadan sonra reis Hasan 
Tahsin Beyle iki aza iatifa et
mişlerdir. 

lstifalann hangi sebepten 
vukubulduğu malum değildir. 
Komısyoncular birliği Ticaret 
müdiriyeti esnaf mürakaba bü
rosuna tabi olduğundan büro 
vaziyeti tetkike başlamıştır. 

T absin Bey dün kendisinden 
istifası sebebini soran bir mu
barririmize demiştir ki: 

- Şahsi işlerimin çokluğu 

dolayısile Birlik riyasetinden 
çekildim. Diğer istifaların sc· 
bebini bilmiyorum. 

Poliste 

Kundak athlar 
Galatada Sadi Jl8!8 ,.partnnanmın 

2 numarasında oturan A.,..am efen
dinin mutfağının pençereainden yan 
fln çıkannak için içeriye tutu§mU§ 
gazh gazete parçaları atıhn11, mut
faLtaki bevlu Ye peçeteler tutnımuı 
fil da yangının biiyümeaine meydan 
verilmeden evdekiler tarafından ateı 
aöndürülmüıtür. Poliı tahlıi!cat ya. 
pıyor, 

İhtiyar bir kadın 
eziliyordu 

Şoför Abdullah efendinin idare
sindeki 2595 numaralı otomobil dün 
Y eniköye giderken 75 yaıında Ma 
dam Sofyaya çarpın!§ ve kadım ya. 
ralamqtır. Şoför yakalamm1, Madam 
Sofiy• tedavi altma abmnışbr. 

Gene toslaşblar 
Dün gece saat yarımda tramvay 

tirketinin tranaport arabau Galatada 
Kapı İçi mevkii önünden geçerken 
toför Kemalin idaresindeki 2156 nu 
maralı otomobil ile müsademe etrniı , 

neticede otomobilin camları, radya
tör ve motör aksaıni lurıl~ıbr. O
tomobil yolcularmdan Balurköy ta' 
bakhanesi usta i>a§l§ı Koço efendi 
hafif surette aol şakağından yaralan 
nuştır. Zabıta tahkikat yapmakt~chr. 

Hüviyeti anlaşıldı 
Bundan bir müddet evvel Galata

da aralık sokaklardan birisinden g~ 
mckte olan bir adam birdenbire düş
müı, yapdan muayenede kalp sekte
ıinden öldüğü anlaşılrmı:aa da, hii
viyeti tayin edilememişti. Ölünün 
Eyip'te Akçe§me ıokağında evvele• 
ikamet eden Kamil isminde boşta g• 
:ı:er birisi olduğu anlaşdmııtır. 

Faik Sabri Bey 
Anlıaradan bildirilcliiine göre, 

Gazi muallim mektebi müdürü Faik 
Sabri B. vekilet emrine almımıtır. 

Faik Sabri Beyin yerine ve. 
kileten umum müfettiılerden 
Hasan Ali B. tayin edilmiıtir. 
Mumaileyh bugün Ankaraya 
hareket edecektir. 

Behçet Bey dün An
karaya gitti 

lkbsat vekaleti umum inhisar 
müdürlerini Ankaraya dnvl"t ebniş
ti. Tütün inhiaar umum müdürü 
Behçet Bey dün akşamki trenle An
lıaraya hareket etmiıtir. 

Lik maçları 
lıtanbul Futbol Heyetinden: 
4/ 12/931 cuma günü ic:ra edi 

lecek Lik maçları: 
Taksim Stadyumunda 

Vefa • F. Bahçe (ikinci) sa· 
at 10. Hakem Emin Bey. 

G. Saray - Haliç (Şilt), ıaal 
11,15 hakem Emin B. 

F. Bahçe - Beşiktaş (Şilt) 
saat 13 hakem Emio B. 

Vefa • Eyip (Şilt) saat 14, 
45 hakem Emin B. 

İkinci küme Kadıköy F ene. 
babçe sahasında: 

Topkapı - Hilal saat 11 ha
kem Refik Osmon Bey. 



4 

Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

3 K. EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde
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ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 lıurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 ,. 1400 n 2700 ,. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete Ye matbaaya ait İfler 
iç.in müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
• Yeijilköy rasat merkezin
den verilen malCtmata naza
ran bugün hava sabah bida
yette bulutlu sonra açması 
muhtemeldir. Rüzgar §imal 
den mutedil kuvvette ese
cektir. Dün tazyikı nesimi 
772 milimetre, azami suhu
net 3, asgari 2 santigrat kay 
dedilmiljtir. 

1 San'at ve Sinema 

Istanhul 
Sokaklarında 
İstanbul Sokaklarında ... 
ilk sesli Türk filmi. Dünden 

beri Elhamra sinemasında gös
teriliyor. 

T ürkiyeye asrın fihncilik 
san'atını getiren ve Türk aktö
rünü Avrupa sahnesine çıka
ran bu film için ilk hüküm: 

- İyidir •• 
Güzel konutuluyor. İyi re

simleri, iyi muzik'i var. Şarkı
ları hoş, aktörler muvaffakıyet 
li. 

Filmin ilk olutu, yenilik· 
deki kusurları elbette örtecek 
ve aratmıyacakıtır. 

Fakat, teşebbüslerin asıl he
deflerine varmalan için ıaınİ· 
mi olmak ilk şarttır ve .. İyilik 
açıklıktadır. 

Biz de açık konuıalım. 

••• 
İstanbul Sokaklarında'yı 

dört noktadan tetkik etmek ye 
rinde olur. 

Bir: T e,ebbüs .. 
lki : Yapıt 
Üç: Temail 
Dört: Eıer ..• 
İpekçi Kardeşler limitet ıir

kctinin bu te,ebbüsü yerinde
dir ve istikbal için çok ümit ve
riyor. Karar verebiliyoruz ki, 
T ürkiyede film yapabiliriz Ve .. 
her koyulan sermayeyi çıka· 
rabilecek kadar da müşteri var· 
dır. İçeride: İstanbul, Ankara, 
İzmir.Dııanda:Yunanistan, Mı 
sır, Suriye, Bulgaristan, Ro
manya, Yugoslavya, İrak, Ar
navutluk. Bunların her birisin
de Türk ve türkçe konuşan var 
dır.Ve bu memleketlelrden gös 
terilmesi imkanı olan her şehir 
de Türk filmleri diğer sahneleri 
aranmadan kendisini barındıra 
bilecek, müteşebbisini koruya
ct.k, hatta kazandıracak kadar 
seyirci bulabilir. 

1 pekçi Kardeşleri karar ve a 

zimlerinden, emniyet ve teıeb· 
büslerinden dolayı tebrik ve 
takdir etmek haklı olur. 

Birden bire hiç tecrübe edil
memiş bir saha üzerinde 60 bin 
liralık sermayeyi riske etmek 
iyi cesarettir. 
YAPIŞ : Yapışta kusurlar, 

acemilikler ve.. noksanlar var. 
Rejisör herhalde noksan ve or
ta bir adam. fotografların çeki 
!işinde ve sahnelerin filme alı
nışında ve aldırılışında kusur
lar var. Dekor, ses, tertip ve 
teknik acemilikleri gözden kaç 
mıyor. 

Bir de : Meseli niçin Bursa
da, Mısırda, Atinada konuşulu 
yor da İstanbulda konuşulmu· 
yor? .. Bunun sebebi daha ziya
de vesaitsizlikte mi acaba? .. Ne 
tekim, doktorun konuşuşunda 
Ertuğrul Muhsinin sesini ve 
sözlerini dinliyoı-uz, kendisini 
göremiyoruz!? 
TEMSİL : Türk aktörleri

nin yüzünü ağırtacak 'haldedir. 
Güzel konuşuyorlar. Galip, Hi 
zım, Talat kırk yıldan beri bu 
işi kendilerine meslek edinmiş 
gibi pişkinler. Hele, Hizımın 
çalışı ve okuyuşu, camide "aşn 
şerif kıraat., edişi harikulade 
enfestir. Muhakkak ki Hazım 
istikbalin en mükemmel Türk 
film artistlerinden birisidir. 

Talat azıcık yapmacık konu
şuşlarını giderirse kusursuz ve 
bir ikinci filmde bu şartla fil. 
me alışkan bir aktör olacak. 

Rahmi ilk defa sahneye ve 
filme çıkmasına rağmen iyi. Se 
si, okuyuşu da güzel. Kör oluş· 
taki sessizliğini, gözlerinin açı· 
lışmdaki heyecansızlık ve duy
gusuzluğunu acemiliğine bağış 
lamak sayısı çok olan muvaffa. 
kıyetli görünüşleri yanında bel 
ki haklı olur. 

Semiha Hanım şarkı söyleye 
biliyor. Azize Emir Hanım gü 
zel arapça konuşan, fakat hiç 
te aktör olmayan ve rolünü be 
nimseyemeyen , başaramayan 

bir kadıncağız. 
Bu hatuncağızm yerine Da

rülbedayiin kadın artistlerin· 
den birisini pekala koyabilirler 
mış. 

Bilmiyoruz, belki de bu nok 
tada bazı mali ve iktısadi dü
şünceler hakim olmuştur. Fil
min Mısırda, Suriyede oynan
ması ve müşteri bulması gibi. 

Ki, filmde türkçe, rumca, a
rapça, franıızca konuşuşlar bu 
lunmaaından da bunu anlryo
ruz. 

ESER : Bunu mevzu ve mu· 
hassala diye ikiye bölüyoruz. 
Mevzu caziptir, doğrudan doğ 
nıya sinemacılık noktasından 
düşünülmüştür. Mütehayyel
dir, romantiktir. Böyle olma
Sinda bir gariplik yok. Avrupa 
ve Amerikalılar ne akla hayale 
gelmez, beyin kabına sığmaz 
mevzular · uydurup bize seyret 
tiriyorlar. Yeter ki seyredile
bilıin, derli toplu, kaleme ve 
söze gelebilen bir şey olsun. Bu 
mevzuun noksan ve uzamış yer 
lerini saymazsak başkaca kaba 
bati yok. Meraklı, seyredilebi
lir, temsil olunabilir bir mev
zu. 

En iyi tarafı eğer Avrupada 
gösterilecekse lstanbul için bir 
reklam vasıtası oluşudur. Tak
sim meydanı, Cümhur;vet abi
desi, Beyazıt meydanı o kadar 
güzel çekilmiş ki çeken için de, 
çektiren için de, lstanbul bele 

Milliyet'in Edebi Romanı: 96 

BAŞI DÖNÜKLER, 
lbrahim NECMi 

Reşit Bey, hayretle Ahmet 
Nebile haklı: 

- Halbuki bana pek lehiniz 
de bulundu. Arada bir şey mi 
geçti yoksa? 

Ahmet Nebil kızarıp boza-
rıyordu. 1 

Refik Cemal, hazır ele ge· 
çen fırsatı kaçırmamak istedi: 

- Bir de bir Memruke Nu· 
man Hanım var. Fakat o, aleyh 
te bir şey söylemedi. Y aloız 
Nevzat Süreyya- Beyle pek u 
yuşmuş görünüyorlardı. Feri
dun Necdet Beyle Semiha Naz 
mi Hanımefendi de teklifsiz .•• 
Şeyda Ki.mil Bey Muhte
şem Nihat Hanımefendiye yal
taklanıyorlardı. 

Reşit Bey bir kahkaha sa
vurdu: 

- Size de Süheyla Hanım 
kaldı galiba? .. 

Dedi. Refik Cemal, utanma· 

dan utanmış gibi görünmek İs· 
tedi. 

Ahmet Nebil, bahsi değiş
tirmek lüzumunu hissetti: 

- Beyefendi, Refik Cemal 
Beyde piyasaya ait mühim bir 
haber var. 

Dedi. Reşit Bey, birden bire 
teklifsiz şakacı çehresini değiş 
tirdi. Tekrar ciddi patron yüzü 
nü takınarak Refik Cemale dön 
dü. 

Refik Cemal, Haraççı zade 
ticarethanesinin iflası, ticaret
hane sahibi iki biraderin külli
yetli para ile firarı, Yazıcı za
de ticarethanesile ona merbut 
müesseselerin bu iflastaki his· 
sesi hakkında malumat verme
ye başladı. Bu haberleri dikkat 
le dinleyen Reşit Bey, Ahmet 
Nebilin masası başına geçmış, 
notlar alıyordu. 

- Pek ala! Hemen gidiniz, 

Modern gençlik pek cahil 
Hemşiremle kayın birade

rim, küçük yeğenim olan Türk 
Ayın anası ve babasıdırlar. Bu 
hafta da §Öyle bir mektuplan· 
nı aldım: 

"Bu cuma da mutlaka öğle 
yemeğine bekleriz. Senin çok 
sevdiğin tavuk yahnis~ ile hal 
yan makarnesi yaptık. Türk 
Ay da dayım nerede diye bekle 
yip duruyor. Muhabbetler, se
lamlar .. ,, 

Türk Ay zeki, fakat biraz 
gürültücü çocuktur. Altı ya
şındaki çocukların da bukadar
cık gürültücü olmasına müsa· 
ade edilir değil mi ya? Onun 
için anası ve babası her hafta 
cuma günleri yemekten sonra 
kafaları bir iki saat dinç olsun 
diye beni çağırırlar. Karı ko
ca: 

- Haydi Türk Ay! Dayınla 
bahçeye çık, biraz eğlenirsin! 
Dedikten sonra, bizi bahçeye 
gönderirler. Kendileri de da· 
ma tahtasının batına geçerek, 
bir iki saat zihin yorarlar. 

Türk Ayın da istediği bun
dan ibaret! Beni elimden tu
tar, bahçeye götürür. Artık 
orada bir haftanın içinde yeni 
ne öğrendi ise, anlamadıkları
nı bana sorar. Ne tuhaf şey
ler sorar yarabbi, bu zamane 
çocukları! Ben de elimden gel 
diği kadar anlatmağa çalışı
rım. Bazen öyle şeyler sorar 
ki, yaşına başına uymıyan su 
alleri beni hayretlere düşürür. 

O cuma günü de hemşirem 
le kayin biraderim: 

- Haydi Türk Ay, dediler, 
dayınla bahçeye çık, biraz eğ
lenirsin. ...................................................... 
diyesi ve Muhiddin Bey için de 
mükemmel bir şey. İnsan ade
ta İstanbul yerine fstanbuldan 
çok başka bir yeri seyrediyor 
zannına düşüyor. Keşke haki
kat de böyle olsa! 

Sonra Ayasofyanın, müzenin 
içinde çekilen fotograflar bura 
!ardaki san' at eserlerimizi bü
tün ihtişamlarile gözlerimizde 
birer defa daha yaşatmak ve 
yükseltmek için çok muvaffa
kıyetli eserlerdir. 

MUHASSALA Tecrübe 
çok iyi olmuştur. Film heyeti 
umumiyesile muvaffakıyetli
dir ve Avrupa eserleri derece
sindedir. Bizim ince eleyip sık; 
dokuyuıumuz, en küçük kusur 
ları bile gösterişimiz bugün j. 

çin değil, yarın içindir. Sinema 
cılığın ve filmciliğin memleke
timizde de ilerilemesini,inkişaf 
bulmasını ve Türk filmlerinin 
çoğalmasını görmek istediği. 
miz içindir. 

Aktörlerimizi liyakatli bulu
yoruz. Müteşebbislerin azmini 
takdir ediyoruz. 

- Film yapmak için ehliye
timiz vardır .. 

Diyoruz. llerilemek için de a 
zim, liyakat, para ve .. cesaret 
olduktan sonra daha başka ne 
ister? .. 

Belki bir az dikkat!.. 

Ethem İZZET 

bu hususta daha sarih malii
ma.t toplayınız. Öğleden sonra 
tekrar görüşürüz. 

Bu emri alan Refik Cemal, 
sür'atle dışarıya fırladı. 

- Şimdi başbaşa kaldık, 
delikanlı. Seninle biraz ciddi 
görüşelim. 

Reşit Bey, Ahmet Nebili 
karşısına oturttu. Ciddi bir ta
vurla konuşmağa başladı: 

- Evvela şu lüzumsuz hi
capları bir tarafa bırak.Açık ko 
nuşalım. tık haftalarda bu Şiş
lili hanımların göz bebeği idin. 
Hepsi senin için bayılıyorlardı. 
Şimdi aleyhine dönütleri senin 
başka tarafa başka bir kıza a
laka duyuşundan ileri geldiği 
meydanda. Bunun için çok en
dişe edecek bir şey yok. Yal
nız merak ettiğim cihet, Nemi. 
kanın bütün bu işlerdeki rolü
dür. 

Ahmet Nebil, put gibi du· 
ruyor, için için yüreğini kemi
ren bir azap içinde bekliyordu. 
Retit Bey, metin, vakarlı, pü
rüzsüz sesile devam etti: 

- Nemika benim yeğenim
dir. Çok doğru düşünür, kafalı 

Dakikasında Türk Ayla bah 
çede baş başa kaldık. Artık 
sorgulara cevap vermekten bık 
tığım için: 

- Beni dinle Türk Ay! Sa
na bir masal söyliyeceğim, de 
dim. 

- Masal mı? 
- Evet, güzel bir peri ma 

salı! 
Türk Ay hayretten gözlerini 

açtı: 

- Masal ne demek? Peri 
ne demek? 

- Yani olmamış bir hika
yenin içinde perilerin neler yap 
tığını anlatacağım. 

- Peri ne demek? 
Hoppala! Bizim Türk Ay 

perinin ne demek olduğunu bil 
miyor. Onu da anlattım: 

- Peri demek sihirli kud
reti olan bir kadın demektir. 

- Sihirli kudret ne de-
mek? 

- Yani, bir bakarsın duva 
rın içine girer kaybolur. Hava 
!arda uçar. İstediği zaman gö 
rünür, istediği zaman gö:ün· 
mez. 

Türk Ay zeki çocuktur de
miştim. İzahlarımı can kula
ğile dinliyerek anlamağa çalı
şır. Sonra da anladığını ispat 
için mukayeseli bir misal geti 
rir. Nitekim bu izahıma da şu 
cevabı verdi: 

- Sinemadakiler gibi değil 
mi? 

- Tıpkı onlar gibi!. İtte 
ben de sana böyle bir peri ma· 
salı söyliyeceğim. Evvel za
man içinde, kalbur saman için 
de fakir bir kızcağız varmış. 
Küllükte yatıp kalkannış. 

- Küllük ne demek dayı? 
- Ocağın birikmiş külleri 

yok mu? İşte küllük orası! 
- Bizim Ataman gibi dese· 

ne! 
- Nasıl sizin Ataman gİ· 

bi? Lf 

- A, a ! Atamanı bilmez 
misin? Bütün gün sigara içer, 
üstü başı kül iÇmdedir. 

- Yok, bu öylesi değil! 
Bu fakir kız sigara içmiyor. Sı 
cak tutsun diye ucağın soğu
muş külleri içinde yatıyor. 

- Ocak ne demek? 
- Kışm kulübeyi ısıtmak 

için odunların yakıldığı yer. 
Doğru! Zavallı çocuk şo

faj santral ve elektrikli soba 
devrinde doğmuş. Ocağı nere 
den bilsin? Masala devam et
tim: 

- O gün Padişahın kızı ev 
leniyormuş. 

- Padişah ne demek? 
- Padişah demek, eskiden 

hiç liyakatleri olmadığı halde, 
babası da padişah diye millet
lerin başına musallat olan a
damlar demektir. Bunlar mil
let işlerini bırakıp, saraylarda 
zevk ve sefa içinde yaşarlar
dı. lşte bu padişahlardan bi· 
ri kızını evlendiriyormuş. Her 
kes düğüne gitmiş. Fakat 
bizim fakir kız nasıl gitsin? 
Elbise lazım, araba lazım .. 
Sarayda alem var. 

- Alem ne demek? 
- Yani herkes orada büyük 

bir kızdır. Yegane kusuru bi
raz fazla asabi olmasıdır. Dün 
akşam kendisini biraz isticvap 
etmek İstedim. Ootomobil için 
de bayıldı. Zaten geçenlerde bir 
gün de buradaki tavrından şüp 
helenmiş tim. 

Reşit Bey, bir lahza durak
ladı. Gözleri büyük bir dikkat
le Alım et Nebile dikildi: 

- Rica ederim, hiç çekinme 
den serbestçe söyleyin: Nemi
ka ile aranızda ne var? 

Ahmet Nebil, içli bir üzün
tü ile cevap verdi: 

- Vallahi beyefendi, size 
ne cevap vereyim, 1:ıilmiyorum. 
Nemika Hanımefendiyi ilk de
fa zatı alinizle beraber Muhte
şem Nihat Hanımın evinde gör 
müştüm. O günü fikirlerini çok 
takdir ettim. Bunu kendilerine 
de söyledim. Bir kaç gün son
ra Beyazıtta Darülfünundan 
çıkarken rastlaştık. Nebahat 
H11nım da yanındaydı. Nemi
ka Hanımefendi Nebahat Hanı 
mı bana takdim ettiler. Ben za 
ten eskiden komşuluk hasebi
le Nebahat Hanımı tanırım. 
Kendisine evine kadar refakat 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Kağıda sarılınış tütün ( 6) 

Kağıtsız içilen tütün ağızlığı ( 4) 
2 - Nikotinli ot (5) imal vası

ta11 (4) 
3 - Dokunak (5) Her tarafı su 

(3) 
4 - Çiftinbiri (2) Derviıin zikri 

(2) Beyaz (2) Yama (2) 
5 - Can (3 Zehr (4) 
6 - Dmeir (4) Dıvarcı aleti (4) 
7 - Tavla kemiği ( 3) Aıkeri haı 

tane (5) 
8 - Zaman ( 2 ) Arazi bulan 

adam (5) Nota (2) 
9 - Pis değil (5) Ağacın kolu 

(3) 
10 - Musikide tabir (2) Me (2) 
11 - Vücut suyu (3) Cansız t•· 

hir (7) 

Yukardan aşağı 
1 - Batı bot (7) 
2 - Köpek (2) Şuh bir tarzda 

(6) 
3 - Çiçeklerin sultanı (3) Edat 

(3) Ben (3) 
4 - Bunaklık (4 Duygu (3) 
5 - ftaretler (5) Su (3) 
6 - Birdenbire (3) Gayret (4) 

Edata (2) 
7 - Cömertlik (7) 
8 - Ayak (2) Yere serilir ( 2) 

Nota (2) 
9 - Yükseltmek (3) Hicap (2) 
10 - Baba ( 5 ) Geyiie benzer 

ha!fVan (4) 
11 - Çadır ( 4) K.ibarlrlı: ( 6) 

İYİ BiR MÜJDE 
Amerika cambazhanelerinin en 

büyüğü 

MORGAN 
SiRKI 

Pek yakında İstanbulda bekleniyor. 

~rEHl sineınasın~a 
GEORGES O'BRİEN ve 

MONA MARİS 
tarafından temsil edilen 

ESRARENGiZ 
TAHTELBAHİR 

Sözlü ve şarkılı film. Bü
yük muvaffakiyet kazanmıştır. 

Yeni netriyat 

Muhit 
Muhit fevknliıde bir nüsha neşret· 

miştir. Gazi Hazretlerinin kuıe kağı 
dına basılmıt enfes bir reıimlerile 
tezyin edilmit olan bu sayısında ge~ 
rek Edebiyat ve San'at, gerek ilim 
ve fen meraklılarını heyecanla alaka
dar edecek zen&'in resimlerle muıav
vcr mündericat vardır. 

İp. Halat ve Keten 

A. Ş. tasfiye memurluğun

dan: 
Şirketimizin heyeti umumiyesi 

31·12--931 Perşembe günü saat on
beşte Galatada Ömer Abit Hanın· 
da 2 inci kat No 21 yazıhanede fev
kal~e >içtima edeceğinden hi56eda· 
ranın hamil bulundukları hi"9e &e· 

.netlerini tarihi içtimadan on gün e· 
vel malq>uz mükabilinde şirket vez 
nesine veyahut bir bankaya teslim 
edilerek alınacak mektubun şirkete 
tevdH ile yevmi mezkQrda teşrifle
ri. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Murakıp r"'Porunun kıı:ıaatı, 

2 - Tasfiye memuru raporunun 
tasdiki. 

salonda toplanmış. Yemekler 1 - A, Türk Ay, sen sahiden 
yiyecekler, dans edecekler.. bir şey bilmiyorsun. Ömrün-

- Dine dansan desen e! de hiç bıyık görmedin mi? Öy 
- Pek ala, dinedansan diye le ya, babanın bıyığı yok. 

!im. Fakir kız ne yapacağını Benim de yok. Hoş kim-
düşünürken, kapının önünde senin bıyığı yok ya! Doğru, 
bir peri görünmüş: "Kızım, ne nerde göreceksin? Bıyık diye, 
düşünüyorsun .. Hiç düşün- dudağın üstünde biten kıllara 
me!,, demiş. Bahçede bir ka· derler. 
bak varmış, parmağı ile doku Bu defa Türk Ay düşündü. 
nunca, kabak bir saltanat ara
bası olmuş.. Anlıyorum, salta 
nat ne <:\emek diyeceksin! Ya· 
ni çok süslü bir araba olmuş. 
Arabanın önünde dört tane ka 
tana! Üstünde pos bıyıklı bir 
arabacı! 

- Bıyık ne demek? 

Yine anladığını İspat için mu
kayeseli bir misal arıyordu. 

Ve en nihayet iki ellerini çır
parak dedi ki: 

- Anladım dayı Bey! Tıp-
kı büyük annem gibi değil 
mi? 

ettim. Sonradan, geçen gün Ne - İyi. O halde .. 
mika Hanımefendi bendenizi Ahmet Nebil, bir sual hey· 
Nebahat Hanıma aşık diye itti keli halinde bekliyordu. Reşit 
ham ettiler. Otomobilde biraz Bey epice tereddütle karar ver
acı konuştular. Sebebini anlıya di: 
madım. Dün gece Nebahat Ha - O halde en alası, bu izdi
nımı Muhteşem Nihat Hanı- vacı bir ayak evvel yapmak ola 
mın suvaresine götüren de ge- cak. Kızın babası var mı? 
ne Nemika Hanımefendi oldu- - Hayır, efendim. Bir anne 
ğunu öğrendim. ıi var. 

Reşit Bey, parmağını diJle- - Erkek akraba, filan? 
ri arasında ezerek düşnüyordu: - Yok zannediyorum, efen 

- Hı .. Hım.. dim. 
Diye söyleniyordu. Ahmet - O halde kızı annesinden 

Nebil, korka korka durdu. Re- istemeli. Muvafakat ederlerse .. 
şit Bey: Reşit Beyin dudakları bir te 

- Affedersiniz, mahrem bir bessümle açıldı. Gözleri, imalı 
şey sormak istemem amma.. imalı, Ahmet Nebilin gözlerini 

Diye tereddüt gösterdi. Ah aradı: 
met Nebil: - Her halde ederler, değil 

- Rica ederim, beyefendi, mi? 
sorunuz. Ahmet Nebil, kıp kırmızı, 

Dedi. şaşkın, bu umumi adamın ko-
- Bu Nebahat Hanımı ger- ca bir gönül işini böyle kısaca 

çekten seviyor musunuz? hele doğru gidişine müteeccip, 
Ahmet Nebil, utangaç bir cevap veremedi. 

kız hicabile kızardı. - Muvafakat ederler, he-
- Evet, değil mi? Ala, bu men nikahı kıyarız. 

sevgi bir izdivaca doğru mu 

1 
Reşit Bey bir an düşündü: 

yürüyor? - iki mesele: Biri, izdivaç 
- Elbette, efendim. edince varidatınızı arttırmak. 

-BU AKŞAM 

Maj k Sinemasında 
Tolstoi'nin meşhur eseri 

CANLı CESET 
JOHN GİLBERT tarafından 

Zengin sahneler, Rus musiki ve 
.dansları, müthiş bir aşk ve he
yecan faciası. İlaveten: UFA 
dünya havadisleri ve Fran
:. ıEça solo keman konseri. 

... ! .. ___ ............. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
DARULBEDAYI TEMSiLLERi 

akşam Bugün 
Saat 21.30 da 

AYNAROZ 
KADISI 

Komedi 6 perde 
Yazan : Miısahip
zade Celal. 

11~11111111 ~ 

~~~ılı~ 
Cumartesi günü MUM SÖN
DÜ. 

Oyundan sonra hususi tıram 
vay. 

Bekleyiniz .. ŞARLAT AN 
(Konk). 

I!!!! 

Üsküdar Hale Sinemasında 
TİTANİK 

Mümessili: Virjina Valli. 
!Sili! 

BULGAR OPERET 
HEYETi 

(Fransız Tiyatrosunda) 
Bugün saat 16 da mekteb talebelere 

mahsus tenzil§.th matine 

Viktoria ve Husari 
Fiatlar bütün koltuk için 

60 kuruş 
Akşam saat 21 de: 

BAYADERA 
Elmmerich Kalmanin en güzel ope
rebi. Tenor ; Yvan Çaçef; Prima 
Donna: Mimi Balkanska; Rejisör: 
St. Stoyloff. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, İstanbulda Sir
kecide Ali Rıza Merkez eczanesi
dir. Taşraya 150 kuruş posta ile 
göndec!.tt. İzmirde İrgat pazarın· 
daki, Trabzonda Yeni Ferah ecza· 
nelerinde bulunur. 

bunun için burada maaşınıza 
bir zam yaparız. İcap ederse 
bir ders, filan da buluruz. Di
ğeri, kızın annesine göndere
cek münasip bir kadın bulmak. 
Akrabanızdan kimse yok mu? 

- Benim kimsem yok, 
Beyefendi. Yalnız Cevat Bey 
akrabamdır. Fakat onun da 
kadın kimsesi yok. 

- İşte bu zorca. Benim de 
kadın tanıdıklarım bu işe pek 
yaramaz. Ne İse, birini bulu· 
ruz. 

-Yaloız .. 

Ahmet Nebilin korka korka 
ortaya attığı bu kelime üzeri· 
ne Reşit Bey döndü: 

-Yalnız ne? 

- Kız henüz Darülfünun· 
da tahsildedir. 

- Varsın olsun. Zaten ni
kah, düğün falan olasıya kadar 
bir sömestır geçer. Hangi sö
mestre. 

- Bilmem ki .. 
Reşit Bey, kahkahayla gül

dü: 
fDevamı var) 



Nasıl Para Kazandınız? 

N. Nuri Bey anlatıyor 
Terhis edildiğim gün, cebimde 

ihtiyaca kafi param yoktu. 
Anna May W ong nasıl! 

sinema artisti oldu? Günlerce, haftalarca aç kaldım ! 
Sanayi birliğinin umumi ki 

tibi, Şehir meclisi azası, tanın
mış avukat Nazmi Nuri Beyi, 
Vakıfhanındaki yazıhanesinde 
çalışırken buldum. Bana yanın 
daki koltuğu gösterirken sor
du: 

- Hayır ola, bir şey mi 
var? 

- Var dedim, bizim anket 
için .. 

Sözümü bitirmeme meydan 
bırakmadan atıldı: 

- Ne münasebet .. Ben zen 
gin değilim ki .. 

Hemen cevap verdim: 
- Mutlaka zengin olmağa 

lüzum yok .. 
Hayatta muvaffak olmuş 

bulunmak kafi... Bugünkü mev 
kiinizi elde edinceye kadar pek 
çok sıkıntılı günler geçirdiğini 
zi söylüyorlar .. 

Dudaklarında acı bir tebes
süm bulutlandı: 

- Hangi sıkıntılı günler a 
zizim, aç kaldığın günler dese 
nize .. 

- Demek aç ta kaldınız? 
Masanın üstünde duran pa 

ketten bir cigara yaktı. Bir ci 
gara da bana uzatarak: 

- Anlaşıldı dedi, elinden 
kurtulamıyacağız .. 

Zile bastı. Gelen 111dama: 
- Bize lutfen iki ' kahve 

söyler misiniz? Dedikten sonra 
hikayesine başladı: 

- Ben, hayata kırk lira 
borç para ile atıldım. Hiç U· 

nutmam 1918 senesi sonbaha
rının yoğmurlu bir günü idi. 
l erfis edilen ihtiyat zabitleri 
arasında Kadıköy vapur iskele 
sine çıktım. Cebimde bir haf
talık ihtiyacı temin edecek pa
ram yoktu. Babam, Bağdat
tan hicretle Musula kadar ge
lebilmiş. Annem, kardeşlerim 
Suriyede esir olmuş, Trabzon
daki akrabalarım ise Rus isti
lasından kaçarak Karadeniz 
kıyılarına ilticaya mecbur kal
lnıştı. Bütün efradı dağılmış 
bir ailenin hiç bir yeıden ve 
hiç bir kimseden himay~ gör
Ilı.esine imkan olmıyan hır u • 
\'u idim. 

Diğer ihtiyaçları bir tarafa 
bırakalım, sadece aç kalmak 
tehlikesi karşısında idim. 

Sonra aradan öyle günler 
geçti ki , bu tehlike kendini 
hissett;rdi: Aç kaldım.. Gün
lerce, lıaftalarca .. 

Benim gibi T rabzonda doğ 
lnuş, İstanbulu pek az bili~ 
taşralı bir gencin İstanbul g!
bi büyük bir şehirde yaşıyabıl 
lnesi Himalaya dağlarına çık· 
inak kadar müşküldü. Fakat, 
ihtiyaç, fazlalaştıkça müşkül
lerin azameti ufalıyor ve bu, 
beni hayata karşı cesur yapı· 
Yordu. Tanıdığım birçok kim
selere müracaat ederek 1; iste
dim. Fakat hepsinden ret ce~ 
Vabı aldım. Tahsilime güvenı
Yordum ama taşralı bir çocu
ğun en yüksek irfan menbaı o
lan lstanbulda irfanını istis
lltar edebilmesini de kolay bul 
lnuyordum. Maamafih, yaşa
llıak mecburiyeti vardı. Kapı 
kapı dolaşıp iş aramaktansa 
Yer• yurdu belli bir vaziyete 
!!İrmeği daha muvafık buldum. 
Bir yazıhane açmak lazımdı. 
takat ne ile? 

Hiç olmazsa iki aylık kira
Yı peşin vermek ve bir de ke· 
fil göstermek icap ederdi. 

Haydi bunları temin ettik 
diyelim, yazıhaneye masa, is
kemle kanape gibi şeyleri nere 
den v~ nasıl tedarik edecek
tiın? 

Tanıdıklarımın içinde mü
racaat etmediğim tek adam kal 
lllıştı. . 

Arkadaşlarım, bu zata mü
t~caattan da bir netice çıkmıya 
Cuğını söylediler. 

- Zuar yok.. dedim.. Bir 
defa tecrübe edelim .. 
. Kazanamadığım takdirde 
iade etmemek şartile kendisin
den kırk lira borç istedim. 

Arzumu kabul etti ve bana 
kefalet ederek oturduğu han-

da boş bir odayı benim için 
kiraladı. Bu iyi kalpli, büyük 
insanın adını da söyliyeyim: 
Nemli Zade Şevki Bey •. Bunun 
üzerine han odabaşısı Mehmet 
Efendiden ayda iki lira kira · 
mukabilinde iki iskemle ile bir 
kırık masa aldım. Filistin ric'a 
tinde bütün eşyalarımla ben.
her kitaplarnn kaybolmuş, yal 
nız ceza kanunu ile mücelle 
nasılsa çantamda kalabilmişti. 
Eşyası bile benim olmıyan ya 
zıhanemde işe başladım. 

Sabahleyin erkenden yazı
haneye gelir, ortalığı süpürüp 
temizler, akşamlan da on pa
ra kazanmadan eve dönerdim. 
Evim dediğime bakıp ta kira 
ile tutulmuş bir evim var zan
netmeyiniz.. Y enikapıda uzak
tan bir akrabamın nezdinde sı
ğıntı vaziyetinde idim. 

O akrabam, biraz evvel si
ze kahve getiren adamdır. 

İşlerimi yoluna koyun
ca kendisini yanıma al
dım. O gündenberi yanımda
dır. Uzatmayım: llk aylar, 
çok sıkıntılı geçti. Meçhul bir 
gencin, birden bire kendisini 
tanıtmasına zaten imkan yok
tu. 

Ağır ağır muhit ile temasa 
geçtim. Bu temaslar neticesin
de, görüştüğüm kimselerin şah 
aım hakkındaki itimatları artı
yordu. 

Burada bir şey daha kaydet 
mek isterim: Harbi umuminin 
ilim arifesine tesadüf eden 

Şimdi en büyük emeli Çinli bir 
ediple evlenip Çinde oturmaktır. 

\ ran istediler. Seni de stüdyo
'j ya götüreyim. 

Kendimi bir nur alemine 
kavuşmuş zannettim. Çünkü 
bu kadar kolay muvaffak ola
cağımı zannetmiyordum. 
Wang'ın koluna asılıp kaldım. 

Anna Mag Wong 
Maruf Çinli sinema yıldızı 

Anna May Wong hayatını şöy 
le anlatıyor: 

- Daha birkaç sene evvel -
kaç sene olduğunu sormayı
nız • Los Angeles civarında 
ki Çin şehrinin derelerinde o· 
yun oynadığım zamanları düşü 
nüyorum. Mektebe gidecek yer 
de, gizlice sinemaya gittiğim 
için ne kadar çok dayak yedim. 
Şimdi gayri mümkün rüya için 
de gibiyim ve uyanmaktan kor 
kuyorum. 

Los Angeles'te bir Çin ça
maşırhanesinin arka dükkanın· 
da doğdum. Hayatım hakika
ten bir peri hikayesine benzer. 
Nasıl sinemaya geldim? Pek 
gayri · muntazır bir şekilde .. 
Hatta Çinli eski bir Protestan 

- Teşekkür ederim, teşek
kür ederim. Benim büyük bir 
artist olacağımı ze.nnediyor
musunuz? 

- Wong Lin Tsong, sen 
bu küçük vücudunla üç yüz fi-

l 
gürımın arasında kaybolup gi
dersin. Fakat senin gözden 
kaçmıyacağına eminim. Çünkü 
sende bir mandarin siması var. 
Sonra da gözlerin çok iri.. F o 
tojenik çıkmazsan diye korka
rım .. 

Çok az sonra Nazimova'nın 
çevirdiği "Kırmızı fener,, de 
bana ilk rolümü vermişlerdi. 
On dört yaşında idim. Hayatı 
mı geniş geniş kazanıyordum. 

- O halde niçin Hollyvood 
dan ayrıldınız? 

- İki sebepten!. Birincisi 
hayatımı sadece kazanmak ba
na kafi gelmiyordu. Ben dai· 
ma büyük bir artist olmak hül 
yasmdaydım. Halbuki bulun· 
duğum yerden bir adım ilerile 
yemediğimi görüyordum. Va
kıa Douglas Fairbanks'ın "Bağ 
dat hıı·sızı,, filminde bir küçük 
hizmetçi rolünü almıştım. Bu 
rol hoşuma gitmişti ama, istis 
nayi bir şey olmuştu. İkinci se 
bep de, filmlerde daima ölmek 
ten artık bana gına gelmiş ol
masıydı. Sahne !N:'iları san' at 
noktai nazarından • benim pek 
hazin bir şekilde ~lmekten baş 
ka bir şey yapamıyacağımı zan 
nettikleri için, her filmde mut 
laka beni öldürüyorlardı. Öl
mezden evvel de filmde ya bir, 
ya iki sahne görünebiliyordum. 

f 

papazının delaleti ile geldiğimi 
söylersem hayret edersiriz. Bu 
zat bilmediğim bir s~bepten 
dolayı papazlığı bırakarak Los 
Angeles'e geldi ve sinemayn 

Madam Butterfly'yi de çe
virdi•·•en sonr:ı artık, hatta ha 
zin b,, şekilde dahi olsa, ölme 
meğe karar verdim ve Berline 
hareket ettim. 

"Mucize,, filminin müellifi 
Kari V oelmeller sırf benim için 
birkaç senaryo yazmıştı. Birin 
cisi Tsong idi. Bu filmi çevir
d;kten sonran nazan dikkati 
celbettim. Beni Londraya ça· 
ğırdılar. Orada tiyatroda The 
Cirde of Chak piyesin oyna
dım. Bu piyes o kadar muvaf
fakıyet kazandı ki, çeşit çeşit 
ve hiç beklemediğim birçok tek 
lifler karşısında kaldım. Lond 
ranın bütün kibar cemiyeti be 
ni akşam yemeklerine, müsa
merelere davet ediyorlardı. Bir 
edebiyat kulübüna aza kayde
dildim Bir Çin operetinde dan
setmek ve şarkı söylemek için 
konturat yaptım Çince bir mec 
muai iş'arı İngilizceye tercü
me ettim. Artık Londrada bir 
fırtına gibi esiyordum. Ondan 
sonra sinemaya avdet ettim. Pi 
cadilly ve Haitang'ı çevirdim. 
Şimdi Hollivood'a ailemin yanı 
na avdet ettiğimden dolayı mes 
udum. Londradaki cemiyet ha 
yatının verdiği yorgunluğu ge
çireceğim, bana inanmız, iyi 

Avukat Nazmi Nuri Bey 

hukuk imtihanlarımlZda diplo
mamı almak için iki dersim 
kalmıştı .. Askerliğe davetimiz 
diplomamı al111ağa imkan bı
rakmadı. 

Dört senelik harbi, yoksul
luk takip edince Darülfünuna 
gidip imtihan vermektense işe 
koyulmağı tercih etmiştim. 
Bu esnada Muhamat kanunu 
çıktı. Mektepten mezun olmı
yanlar, avukatlık yapamıyacak 
denildi. düşünüyordum: 

- Eh .. İki dersten imtihan 
vermek bir şey değil!. Nasıl ol 
sa muvaffak olurum.. diyor
dum. Fakat Darülfünun Berut 
Hukuk mektebinin sınıf numa
raları İstanbulda malum olma
dığından bahsederek dört sene
lik derslerden imtihan vermek 
liğimi istedim. 

intisap etti. İsmi de Jemıs 
Wang! 

Bu zat hem filmlerde oy111-
yor, hem de Hollyvood ile Çin 
şehri arasında irtibat vazifesini 
görüyordu. 

Eğer Çinli figüranlara ihti 
yaç varsa, bu zat işi deruhte 
eder, lazım gelen figüranları 
toplıyarak stüdyoya getirirdi. 

On bir yaşına geldiğim za
man, bir sinema aktirisi olmak 
arzusile yanıp kavrulmuş bir 
haldeydim. Bir gün karar ver 
dim, aileme sezdirm~yerek pek 
kudretli James Wang hazretle 
rini buldum. Titriyerek, Pearl 
White, Mary Pickford ve di
ğer artistlere karşı olan hay
ranlığımı anlattıktan sonra, 
kendimin de bir sinema artisti 
olmak istediğimi söyledim. Bir 
müddet bana baktı ve dedi ki: 

- Küçük Wong Lin Tsong 
- asıl ismim budur - bugün 
benden tam üç yüz çinli figü-

bir iman besliyerek çalışıyor- bir kitap okumak, en parlak mü 
dum. samerelere ve süvarelere git-

Şimdi her akşam, benimle mekten her halde daha çok iyi 
birlikte o ıztıraplı günleri ya- dir. 
şlyaıı karımın ve çocuklarımın Çok defa evlenip evlenmiye
yüzüne bakarken bugünün fe- ceğimi sorarlar. Evlenirsem bir 
yizli inkişafını, dünün o sıkın Çinli ile mi, yoksa bir beyazla 
tılı günlerine borçlu olduğumu mı evlenmek istediğime merak 
zu asla unutmayız. ederler. İnsan kiminle evlenece 

Burada Türk gençliğine, ğini evvelden kestirebilir mi? 
küçük bir tavsiyede bulunmak Fikrim, henüz tanımadığım 
isterim: Çine, şu uzak ve esrarengiz Çi 

Bu esnada evlenmiştim. Bir 
de çocuğum olmuştu .. Çocuğu 
ma süt, evime yiyecek temin 
için akşamlara kadar uğraşır
ken sabahlara kadar da Darül
fünun derslerine çahşmağa mec 
bur oluyordum. Bu mesai ne· 
ticesinde işte şu duvarda asılı 
diplomayı aldım. Diplomam, 
harpte ve hayat müşkülatında 
ye'se kapılmak istidadını gös
teren irademe yeni kuvvet ver 
di. 

O tarihten itibaren akran 
ve emsalim arasında daha iyi 
çalışabilmek için lazım gelen 
enerjiyi kendimde buldum. 
Her gün, ferdaya daha büyük 

Aile şöhreti, aile serveti ne gitmek ve hayatımın son 
zeval bulan, kıymetsiz vasıta- günlerini orada geçirmektir. 
!ardır. Eğer yarının kendileri Fakat bunun için evvefa Çince 
için refah hazırlamasını arzu yi gayet iyi öğrenmeldiğim la
ediyorlarsa bunu ancak kendi zımdır. İnanınız ki, Almancayı, 
iradelerinde ve irfanlarında bu 1 İnP,ilizceyi çok iyi, Fransızca
labilirler. yı bir az bildiğim halde, Çin li-

Ben, böyle doğdum ve böy sımında kendimi çok zayıf bu-
le büyüdüm.,, luyorum. Fakat beni de mazur 

M. Salahaddin görmeli. Çünkü Çin alfabesin-

Douglas F air
banks Pariste 
Cenubi Amerikaya gideceği zan. 

nedilirken, Douglas Fairbankı tek
rar Fransaya geldi. Paristet kendis' 
ni karıılayan gazetecilOTe bu ani ıe
yahatini §Öyle anlatıyor: 

- Son filmimin ilk İraeıinde ha
zır bı.lunmak üzere, Holleyvood' dan 
Nevyork'a gelmittim. Bu filmin ism~ 
biliyorsunuz ki, ''Sek•en dakikada 
devri alem, dir. Filmin muvaffak .,. 
lup olmadığını söylemek bena düt 
mez. Amerikana gazeteleri daha bi

, tarafane bir surette size malümat ve 
receklerdir. Fikrimce eğlencelibir fi 
!imdir ki,bu da az biqey değildir. Sc 
yahatime gelince, beni Nevyork'a ge
tiren trende Lesvis Milestone'a rast 
geldim. "Garp cepheıinde ıüküneı 
var,, filmini idare eden bu zati tanır· 
sınız. Lev'in muayyen bir projes· 
yoktu, onun içindir ki kendi projele
rimi ona kabul ettirmekte güçlü~· 
çekmedim. Gelecek filmi Lew sahne 
ye vazedecektir. Ben budefa batlu 
bir hat takip ederek ikinci defa dev· 
ri aleme çıktım. 

Paris'te on bet gün kalacağım v< 
burada filmimin bazı sahnelerini çe
vireceğim. Paris'ten sonra Samiı 
Mortiz'egideceğim. Kar ve kıı ıpor
lannı çok severim. Karda da birlaı.1 
film çevirdikten sonra Ruıya'ya, o
n.dan Sibirya'ya ve Mançori'ye ha
reket edeceğiz. Beraberim.izde yen. 
sistem bir se5Ji film cihazı götürüyı. 
ruz. Daha nakli kolay daha piratik. 

J Senaryomuzu hadiselerin müııaades 
nisbetinde sadıkane bir surette çe 
vireceğiz. Nihayet Pekin'e gidece 
ğiz. Çünkü zevcem Mary Pickfcr. 
ile orada buluımak için sözleıtik 

J Karunla benim hakkımda çok mana 
• · ' 1 sız ıeyler söylendi. Bunların aslı fas 

Anita Pllf!i!'tn ,qeni re.~imlerinden bir. lı yoktur. Bilakis BevOTley Hills'd< 
yeni bir ev inta ettirdik.Mar'ynin hr 
rikul&de bir zevki vardır. Bu sebep 
tetn evi dötemek için Hollyvood' d, 
kaldı. Dünyayı devrettikten sonr< 
yeni evimizde §Öyle oturup dinlen 
mek, ne iyi bİrfey olacak! 

' Lil Dagover'in bu şapkası Hol/y
vood'da derhal moda olmuştur. 

Sinema Haberleri 1 

"' Londra belediyesi her biri 
üçer bin kişilik beş sinema in
şa etmeğe karar vermiştir. 

"' Amerikada yirmi beş sine 
mayı idare eden Schubert The 
atre corporation mali müşki
lat içindedir. 

'f Paramount Caarles Ruddy 
Roger'nin mukavelesini tecdit 
etmemeğe karar vermiştir. 
Buddy müzik hole girecektir. 

"' Film amillerinin talebi üze 
rine maruf yirmi sekiz yıldız 
bir sinema kral ve kraliçesi in
tihap etmişlerdir. Reylerin tas 
nifi neticesinde Maurice She
valier kral ve Ruth Chatterton 
kraliçe seçilmiştir. 

"AŞK HAZRETLERi., filmi
nin vazu sahne~i Joe MA Y'in yeni 
filminin ismi "iKiSi BiR ARADA., 
dn·. Bu filmin FFransızca muhavere 
tisini JEAN MURAT ve ANNA 
BELLA oynamaktadırlar. 

de dört bin harf var.Halbuki bi 
zim alfabemiz yirmi altı harfı 
geçmiyor.. dört bin harfi iyice 
öğrenmek için insar.ın ömrü ki 
fayet etmez değil mi? Garpte 
yaşamış Çinli bir ediple evlen
mek istiyorum. Çünkü onun 
garp lisanlarına vukufu saye
sinde ben evin içinde pek ya
bancı kalmamış olacağım. Böy 
le bir izdivaçtan sonra artık 
Çindeıı bir yere çıkmam. 

Lakin bundan evvel bir kere 
de Hollyvood'da muvaffak ol
mak istiyorum. Şimdi Sessue 
Hayakaya ile birlikte çevirdi
ğim son filmden çok memnu
num. 
Şark filmlerinin eski rağbeti 

bulacağını zr,nnediyorum. Kim 
bilir şu dakika hangi kö,ede 
bir küçük Çinli kız yeni bir An 
na May Wong olmak hevesin
dedir. 

1 

Güzel Alaman artisti LlANE 
nin nail olduğu ayni muvaffakiyete 
namizet büyük bir film bitirmiştir. 

1 

Bu latif filmin Almanca ismi "OP
KRNREDOUTE • Fransızca ismi 
daha teshit edilmemiıtir. Bu filimde 
Liane Hayd ile birlikte çokttanberi 
sinenıa perdesinde görmediğimiz ly-
van Petroviç'le Georges Alekxander 
oynıyacaktır. 

* Yakında Beyoğlunun büyük sİ· 
nemalarının birinde, E. A. "DU
PONT., un şahe•eri olup GINA MA 
NES ve DANIEL MAAND AEL
LE'in büyük biı· kudretle temsil et

tikleri "OLUM PERDESi., gösteri 
1 lecektir. 

SARI ODANIN ESRARI fil
• •İnden daha kuvvetli olan SiY AH
LI KADININ KOKUSU filmi bit
miştir. Hali hazırda Paris'te Mari
vaux tiyatrosunda gösterilmekte o
lan bu filmin mümessilleri: Hugu
ette DUFLOS, Roland Toutain, Mar 
cel Bôbeı-t, Leon Belliers ve Des Jar 
dins'tir. 

• Çekoslovak ticaret nazırı bütün 
seıli ecnebi filmlerini yeni bir reıme 
ve ithaline müsaade mecburiyetine 
tabi tulmu§tur. Konulan resim fatu
ra fiatinin yüzde biridir ve bu para 
tahsisat olarak milli Çekoslovak film 
sanayiine verilecektir. 

Norına Shearer ıon filmlerinden 
birinde ilk defa olarak şarkı söyle
miştir. Bi-z de sesini dinleyebilecek 
miyiz? 

Evlenecekler mi? 
Jobn Gilbert'in üçüncü kansı o 

lan lna Clarie'den ayrddıfrıru ve ga· 
liba da bu defa Lupe Velez ile ev
lenmek üzere olduğunu yazmııtık 
Her ikisi geçen hafta Pariıte idiler 
Fransız gazetecileri de meseleye m 
rak ettikleri için, ikisinin birinin a ö 

zından hakikati öğrenmek iıtemi;~ 
IOT. HOT iki artisttin Amerikaya av 
det edeceklerini haber alınca, ista< 
yonda beklemiıler. Jobn Gilbert'ir 
cıyası vagonda! Hizmetçisi bir llfa 
ğı bir yukarı dolatıyor. Gözü de eı 
yada! •. Fakat ne gelen var, ne gi 
den! Nihayet bir düdük ve tren sar 
sılıyor. Hizmetçi vagona atlıyor. 

GazetecilOT öğreniyorlar ki, he, 
ikisi de geceleyin barda fazla kal 
mıılar ve sabahleyin vaktinde uya 
namamıılar. Trene yetiımek için taı 
yareye biruniJler. Her ikisi de Şer 
borgda eıyasını bulmuı ve kendiler 
ni .götürecek Mauretania vapurun· 
yetiımişler. Tayyare yolculuğundan 
Lupe Velez vapura biner binmez yı 
tağa dlişmüı ve Fransız gazeteciler 
de hakikati öğrenemeden kalmışlar. 
Sinema yıldızlarınm düğünleri d· 
amma merak uyandırıyor ha! 

Pariste en son çevirdiği "Dişi köpek" isimli filmde büyük bir 
muvaffakıyet kazanan müteveffa /anie Marese (Bir kaç ay 

evvel Fransada bir otomobil kazasrnda telef olmu11tu. 
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iktibaslar: 

Yıldızlarda canlı 
mahlôklar var mı? 

Birinci sahifeden geçell yazlıar-__ M_ız_A" _ __Jı K / DIN 

• Nevgorkta çıkan SC/ENTIFIC A MERICAN dan. 
Daima yeni istilalar p~inde en kuvvetli teleskoplarla bile 

koşan lskenderi Kebir gibi, ar görmek mümkün değildir. Böy 
hk toprağa, denize ve havaya le olduğuna göre, filden on bin 
bakim olan modern insan, §İm defa büyük bir insanı da gör
di faaliyetini başka dünyalara mek elbette kabil olamaz. 
tevcih etti. Acaba yer yüzün- Fakat 9uraamr aöylemek la 
den başka diğer alemlerde, zımdır ki, aydan ve güneşten 
insanlara benzer mahlukatın maada, gök yüzünde Merih ka 
mevcudiyetini aösteren alamet dar bize malum olan batka bir 
ler var mı? yıldız daha yoktur. Filvaki 

Bulgar Başvekili Ankarada halk 
tarafından şiddetle alkış anmıştır 

Kış sofrası 

Kokulu şuruplar 
Bir fişe iyi cinsten ıarap alırıt· 

nız. Dört portakalı bu şaraba doğrar 
ve bfr ay böylece bırnkıraınız. Bir ay 
ı~nra hepsini bir f, ilo toz t t kerin \,s 
tune boşaltırsınız, atetşe ıürenini7. 
~ynatır, köpüklerini, içine de iki 
uç kadeh iyi cins rom ilave ettikten 
•?~· süzer ve şiıe!ere taiuim edor 
11nız. Bu şurup gayet enfes bir lez
zettedir ve ilanihaye dayanır. 

Diğer yıldızlardaki hararet güne, etrahndaki devri esna
derecesini tayin ıçın son za- amda Zöhre yıldızı bize bazen 
manlarda yapılmakta olan tet- Merihten daha fazla yaklaıı· 
kikler, bu mühim mevzuu da yor. Fakat Zühre bize bu ka
ortaya çıkarmış bulunuyor. dar yakın geldiği zamanlarda, 
Söylemeğe hacet yok ki, su ol güneıle aramızdaki. mevkii, gü 
mıyan ve yahut su buhar veya ne, tam arkumda bulunduğu 
buz halinde bulunan muhitler- için kat'i neticeli rasatlara mi 
de uzvi hayat mevcut olamaz. ni oluyor. Yalnız ziya tahlille 
En yakın yıldızların bile arzı- rine nazaran anlatılmştır ki, 
mızla olan azim mesafesi na- Zübredeki müvellidülhumuza 
z1'n dikkate alınırsa , bu yıldız miktan uzvi hayata imkan ve
lardaki dercei harareti tayin remiyec:ek derecede azdır. 
etmekteki müşkülat kolayca an Cümlei Şemsiyeye dahil di 
laşıhıbilir. Halbuki bu fenni ğeı- seyyarelerden Utarid'i na· 
~ucize bu gün husule gelmiş- zan dikkate alalım. Bu yıldı
tır. Bu yıldızlardaki dere- zın bir nıaıfküresi daima güne 
cei harareti tayin ıçın ter- §e müteveccihtir. Nasıl ki ay 
mometre değil, son derece baı da arzımıza daima bir nısrfkü
sas g< !vanometre kullanılmış- resini göstermektedir ve diğer 
tır. Bu galvanometrede, birbi- nısıfküresi biç görülmüt değil 
rine mücavir havası alınmış kü dir. Binaenaleyh Utarid de da
çük höcrelere mevzuu hararet ima gün~e müteveccih olan 
pillerinden istifade edilmittir. kıımmda hararet, diğer kısmın 
T eleskopu en yakın yıldızlara da iıe soğuk uzvi bayatın ta· 
çevirerek, bu yıldızların ışığı hammül edemiyeceği derecede 
hararet pillerinin üzerinde tek fazladır. Fakat aoğukla aıca
sif edilmi! ve bu suretle bu yıl ğın karıttığı kenar teridinde 
dızdaki clerecei harareti tahmi uzvi hayatın mevcut olınau 
nen tayin etmek mümkün ol- ihtimali vardır. 
muştur. Bu derecei hararet, Günqe nazaran Merihten 
tıpkı arzımızda olduğu gibi, daha uzak aeyyarelerde iıe, 
yıldızların muhtelif mmtakala- derecei hararet çok az olduğu 
rına göre değişmektedir. için, lıu yıldızlarda uzvi haya. 

Mesela Merih yıldızının hat bn mevcudiyeti varit değildir. 
Cümlei Şemsiyeyi bırakıp, 

istiva mıntakasında derece; ha Kainatın diğer alemlerine ba
raret J..utuplarına nazaran da- kalım. Bu yıldızlar, gök yüzün 
ha fazladır. Daha sonra Meri· de Cümlei Şemsiyeye dahil 
hin havasır.da müvellidülhumu yıldızlar gibi görünüyorlarsa 
za ve su buban bulunduğu da da, mesafeleri o kadar uzakbr 
anlaşılmıştır. Yalnız bu su bu ki, ıtığı arzımızda ancak pek 
ban Sahrayi Kebirin kuru ve çok senelerden sonra vasıl ola 
sıcak havasının ihtiva ettiği biliyor• 

(Başı birinci sahifede) 
la!.' bu dostluk rabıtalarrnın beynel
duvel mutat olan usul ve merasim
den ve hukukJ eşk§lden sarfınazar 
edilse bile tarihi bir mukarenet ve 
ıiıkar olunmaz bir ahlak imtizacın
dan ne(et etmekte olduğunu itmi
nam tam ile beyan etmekliğime mü 
saade buyurunuz. 

L§alettyin iki kOm§ll arasında 
teessüs edemiyecek olan bu rabıta
ların Bulgar ve Türk milletlerini 
biribirine balJaması, haiz oldukları 
seciye ve evsafta bu derece mÜ§'I• 
behet gosteren bu iki milletin u
zun seneler yanyana yaşamı§ ve 
ayni ıstırabı çekmi!j bulunmaların
dan ileri gelmektedir. Seciye/erin
de mevcut mü§abehetten başka Av
rupanın !jSrkı cenubi memleketleri
nin menlıatlerinin, ı"ktisadi ve içti .. 
mal bünye ve teşekküllerinin ayni
yeti de bu yakl'aşmalannda tabii 
birer amil olmu!jtur. 

Bu silretle milletlerimiz hakikati 
eşyadan ilham alarak aralarında bu 
~urlu dostluf!u tesis ettiler. Mazi
de acı tecrübe ve derslerle karşı
laştıktan sonra §imdi artık yüksek 
ve hakiki menfaatlerinin ve takip 
edecekleri yolun nerede bulundrı
ğunıı anlamışlardır. 

Bulgar milletı' :ııatı ili/eri ve muh 
t"rem rüfekayı mesaısı gibi 
deruhte etmiş oldukları vazifenin 
temamen ifasına hasrınels ve emel 
"tmi!j olanlatın faaliyet ve mesaisi
nin memleketin sulh ve sükOn da
hilinde inkişaf ve tealisi için ~k 
kıymetli bir hamle olacağını bihak
kın ümit edebilir. 

. Milli inkişafı hususunda Bulga
rıstan tarafından şimdiye kadar sar 
fedilmi!j olan mesaiyi zaten kemali 
takdir ve araka ile görüyor ve mu
habbetle yakından takip ediyoruz. 
Sulhün tekarrürüne candan iştira
ki, Bulgaristanı Balkanlarda ve 
Avrupada medeniyet için bila şek 
ve şüphe lüzumlu bir unsıır haline 
getirmi!jtir. Şu dakikada tezahüra
tına derin bir meserretle iştirak et
tiğiniz sıkı dostluk, iki memleket 
münasebatını tevkir ve teyit eden 
bir silsilei muahedat ile ifade edil
miştir. Yegane hedefleri sulhün vi
kaye ve muhafazasırıa memleketle
rinin dahi/1 teşkilatına vakfı mesai 
etmek olan Bulgaristan Kraliyeti i
le Türkiye Cümhuriyeti 1925 te bir 
muhadenet muahedesi ve bilahare 
de ticaret, ikamet, hakem, bitaraf
lık, adli tesviye ve iadei mücrimin 
gibi birçok mukavele ve muahedeler 
sktetmek suretile münasebetlerini 
beynelmilel sahada da tayin ve tes
pit etmişlerdir. Bu da ispat eder ki 
iki memleket arasındaki mukarene
ti hissiye haricinde bir de bu mua
hedat ve mukavelatrn akit ve tan
ziminde başlıca amil olmuş bulunan 
mütekabil yü ~sek ve esaslı menfaat
ler vardır. 

ıu buharından azdır. Keza Me Gözle baktığımız zaman, 
rihteki havayi nesiminin kesa- gördüğümüz yıldızlar birkaç 
feti de küremize nazaran me- bini geçmez. Halbuki teleskop 
ıela Everest dağındaki havayi la baktığımız zaman, milyonlar 
nesımi ke~«fetinden azdır. Gü- casını görüyonız. Uzun mesa
nün sıcak zamanlarında Meri- feli hasaas plaklarla da diğer 
hin hattıistiva mmtakaaındaki milyonlann fotoğrafileri alına· 
de. ecei hararet, aıfırdan çok bilmi§tİr. Bu yıldızların fizik 
yukarı bulunmaktadır. Su ve ıeraiti de uzvi hayata mü~ait 
Müvellidülhı:muza da bulun- görünmemektedir. Hepsi de 
duğuna göre, bu mıntaltada uz son derece sıcak yıldızlardır. Bu mukavelat ve muahedatırı lki 
vi hayatın mevcut olmayışına Çünkü bunlar zeveban halinde memleket münasebatını tanzime ha 

h
··1cmed·1 z· b im 1 ki dim olduğunu söylemeg-e bilmem Iü-u ı em ez. ıra u mınta- o aaa ar, ıfı annı arzımıza 

ka anımızın bi...-ok yerlerın' e kadar gönderemezler. zum var mıdır? Münasebetlerini ve • ~ bu derece metin ve ra .c:in temeller 
naz ran, uzvi hayata müsait- Netice şuraya varıyor ki, üstüne kurmuş olan iki memleketin 
tir. Fakat Merihin bu ınıntaka uzvi hayat noktai nazarından bu suretle ehemmiyet ve faydası in 
11nda da olsun, uzvi haya- arzımız kadar vaziyeti müsait kar edilmiyec,.k iki sulh ve sükün 
tın mevcudiyetini ispat edecek hiç bir yıldız yoktur. unsuru olduklarını ve olacaklarım 
elde bir delil yoktur. Merihte şüphesiz kabul etmek icap eder. 
ki koyu renkli teritleri evvelce iki mmeıin marufu alem olan fe-
nebatat yığını olarak izah eder Aslanla şaka olur mu? ragatİ nefis ve fedakarlık hassa/atı sayesinde ely~vm cihana müstevli 

için ~saimizi birle!jtirmeğe mec
bur olduk. Fakat, müşterek imtihan 
ve felaket zamanlarında Türkler 
ve Bulgarlar ve çetin müşküJ§ta 
galebe ı;almalarını mümkün kılan 
sebatı, mukavemet kabiliyetini gös 
termişlerdir. Bulgaristanda yü~bin
Jerce irkaşınız mevcuttur. Bunlar, 
memleketimizde Bulgar balkı ile 
hemahenk ve kardeşçe yaşayan bir 
intizam unsurudurlar. /ki unsurun 
ayni şerait dahilinde asırlarca yan
yana yaşamaları keyfiyeti olarak a
ralarında seciye ve mizaç itibarile 
husule gelen müşabeheti bilmiyen 
var mıdır? Bütün bunlar, mütekabil 
münasebetlerimizin vasfı mümeyyi
zi olan bariz müsaadekarlığı göz" 
çarpacak bir surette meydana koy
maktadır. 

Bu müaadekirlrk, diyebilirim ld, 
maziden kalma bakik1 bir an' anedir. 
Zira Bulgarlar, asırlarca milliyetle
rine ve hars/erine riayet eden bir hl 
Jrimiyetı'n altında yaşamışlardır Bu 
suretle iki milletimiz arasında te
haddüs eden rabıtalar ve bu millet
lerin arzettiği müşabehet, hususi 
bir kardeşlik gostermektedir. Çalış
ma ve sabır bahasına bütün memba
larınz ve bütün mevcudiyet vasıta
larını isyihsal "ttikleri besleyici 
toprakta beraber oturmuş olan bu 
ilci millet, hakiki toprak karde!jleri
dir, 

Yeni Türkiye, eski bir devleti 
cezri bir surett~ değiştirmek ve si
yasi, ahlaki ve içtimai noktai nazar
dan yeni esaslar üzerinde kurmak 
sııretill' cihana hayretbahş bir kırıl
maz irade ve cür'et misali vermiştir. 
Esasen civanmert Türk milletinin 
mümtaz evsafını layikile takdir et
mek için terakki yolunda azimle yü 
rümek istiyen bir milletin kat'ı ira
desini teşkil eden ve ancak on sene
den beri merkez ittihat: edilen An
karayı temaşa k§fi değil midir? Mu 
kavemet edilmez bir hamlezıin tesir
le yenileşen ve gençleşen Türkiye
nin halen mukadderatına h§lum bu
lunan ve gilzel memleketinizi, size 
içtimai ve hars! sahada yeni yeni 
muvaffakiyetler temin eden geniş 
ve ıslahkar, yorulmaz bir faaliyet 
meydaw haline getirmiş olan bü
yük devlet adamı Gazi Mustafa 
Kemalin ilhamlarına tebean mil/1 
Türk dehasının derecesini g6sterdi 
niz. 

Mazide müştereken geçirilen me 
~akkatıerin hatırasına merbut bulu
nan iki millet, sulh ve adalet yolun 
da günün meseleleriri halledecek 
vasıtaları bulm:ığı bileceklerdı'r. Mü 
tekabil dostluğa istinat eden mena
fi tesanüdü, iyi bir istikbalin kMi
Jidir. Sulhü candan istiyoruz. Ye-
1tiine gayemiz. bütün mesaimizi re
fahımızın idaesine ve terakk1· izin 
teminine hssrermektir. 11ri11Uz de 
harp meydanlarında kahramanlık 
gösterdik. yni kahrnmanlığı sulh e
serinde de göstermekten hali kalmı 
yacağız. Bu suretle bizzat kendimiz 
iqin çalı~arak beşt.~riyetin kat~u~ma
ğa can attı/!ı umumi refahın esaslı 
§artı buhınduğu sulh davasına da 
badim olmuş oluruz. Bu duygularla 
mütehassis olarak, Tü rk milletini 
dahiyane sevk ve idare eden Reisi
cümhur Gazi Must :• fa Kemal Haz
retlerinin sıhhat ve saadetlerine 
Cümburiyetin itila ve refahına vl!' 
Zanalil~rile refikayı muhteremele
rinin sıhhltine bardağımı blclırıyo 
rum." 

Bulgar Başvekilinin 
ziyaretleri 

lerdi. Halbuki Merih mıntaka BOULOGNE, 30 A.A.- Niabe- olan iktisadi buhran yüzünden tc
larında derecei hararet tefavuk ten muti ve halim tanınan bir arslan haddüs edecek müşkülleri de ikti
lan nazarı dikkate alınınca yelesini okıamak için seyircilerden ham ve bertaraf eıfocdlerir.e kani
bu izah mukni görünmüyor.' birinin kafesin içine soktuğu kolu im. 
Bu koyu renk!a •eritler olsa ol kaparak parçalamıilır. Yaralı hasta- Zatı alilerine Ankara sevahatinde 

h T neye kalclınlmışsa da biraz sonra rehkat etmek suretile bfze bii vük Ankara 2 ( A.AA.) - Bulıııır 
sa, avası daha nıtubetli arazi ölmüştür. HayY1U1ı itaat daireaine al bir haz ve 10ref bahl(etll1İş olan Mm. Başvekil M. Muf'U•of, muvasalatla
deki depresyon mahsulüdür. mak için kafeoe siren mürebbi de Mnşanof'a bu nezaketlerinden do- r.nı müteakip ikamatlcrine tahaiı eJi 

Merihte, Vatington'daki hayvan tarafından o kadar tehlikeli layi borçlu olduğum minnettarlığı- len Ankarap::ılaı otelinde bir müddet 
Kapitolden yüz defa daha yük- surette mrılmıştır ki hemen kolu- mı arz ve iblağ etmeden sözlerime iotiruatten •onra refakatinde BuJ. 

k b' b' ) nun kesilmeıine mecburiyet hiıııl ol- nihayet ;-ermiyeceğim. Kadehimi gar sefiri M. Pavlof bulunduiu hal-
se ır ına O sa, elimizdeki mu•tur. Hayatı tehlik•,_,,r. B ı · d H · · V kil' T fik R" ·· 
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:ı ıHIT.ı''l'ılI ıı:llli[ n· ıı,ı,ı ·] 1 1 '[ ı'"ll'ljlllllllfilllill1ıı11 l 1 bir kiya~tle tedvir eden Kral üçün Beyle Başvekil ismet ve Büyük Mil-JJJ U ilJ.WJ Ü cü Boris ve Zarif Kraliçe Yuanna let Mccliıi Reisi Kazını Pa!IB Haze-= M ıı• M b h Haxret/erinin sihhat ve saadetleri- rabnı makamlarında ziyaret etmişler - ua ım u a at Bey tarafından § ne , güzel hşs!etler s:ıhibi BultTar dir. Büyük Millet Meclisi Reisi Ka-
E::3 t= millrtinin re fah, teali ve inkişafına znn Pa~a Hazretleıi •aat 12,30 da, = Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi = ve Mm. Mu .•anofla Zatıalilerinin Ba4vekıl l•met Paşa Ha:tretleri 13 te 
= (HERBERT N G E:= sihhat ve şer~fine kaldırıyorum. 1 M. Muşanofa iadei ziyw-ette bulun-c-= . . ASSON) 'un F l "'uşlard :r. M. Muşanof öğle yemeği 

tDEA Ü M. ftiv$ •not'un cev(Jbl ni hus~si ourette Ar~ Palasta, 
.. L B RO ve YENİ MÜSTERİ = Başvekil Hazretleri· 1 Ba,vekil Pa~a Hazretl<-rı ve Hıırici-

BULMAK SAN'ATİ r Mıiltditanc daveti~izden dolayi. l'.e Vekili. Tevf}k Rüştü Bey ile hir-
fıilh•s_ a minnettarlığımı arzederim. lıkte yemışl•rdır. 

1 
Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. E Türk topraklarına ayak basdığım- Bulgar Başvekili ve 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. E dan beri hakkımda hürmetkirane 
E ibzal buyrulan dikkat eserleri, beni Yunanlılar 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. r mahçup bırakma.'ı:tadır. lstanbulda b 'lh C" h · T'" k ' · ~~l~A. (Hususi) - Bulgar Baı-

·numııırııınıırnııııııııımıımıııınrrını~ıııııııillllHlr.ııillllllJjl!llITlllllll ~~~iei:~8:.~l::~::;:Eı~;i;:e~!;: h:~'17:~;a~;:i:ı;e~~.::u!i~c~1::~ 11 illııııııMmmıııııııııııııııııııııımmıımıııımıııııııı1111111111mıııııımıııııımıı,11ıımııııııııııııııı11ıııııııııi11. ;~~~~~:~~;f ;p;~;:Jf !~?~:~2; ~:~~;:;;:::~~:~::E~:~E 
E 

•il• t M tb ;.:____:_ mi minnettarlığımı arzederim. sebatı üzerinde de bit' hüsnij tesir ya - l ıye a aası = pacağı tahmin edilmektedir. 
=. _=' _ Meme/eketl~rimizi, birbirine o- L B 1 • t • 
= kadar mes'udane bir surette rapte- a U garıe nın 
o==: NEFİS V İ O den do,t/uk, birtaraflık, uzlaşma ve b - E SER S RETTE __ hakem muah~delerinin mmeı1erimi ir makalesi 
§§ . ~er .. nevi evrakı matbua tab'ını d&uhte eder. Notere ~i ~~zun zamban1dan beri yekd~_iferine Sofyada çıkan ''La Bulgarie" ga-

derslerinden iotifade etmit olan Bul
garistan ve Türkiycnin bir macera· 
> a atılmak için en küçük bir niyet 
bile beslemedikleri a,ikardır. Kimııe
ye ıır cl'eğildir ki, Türkiye Cümhu
riyeti ile Bulgaristan araundaki 
müoasebat ıon derece dostanedir. 
Türkler ve Bulgarlar kendilerini ayı 
ran ihtilafları cesaretle tasfiye ett:k 
ten sonra, ıenelerden beri münase-
betlerindeki normal inki§"fa şahit 
olmaktadırlar. iki komıu araoındaki 
mukarenet bu suretle gittikçe daha 
mübariz bir ahenk dahilinde tahak
kuk etmektedir. Bulgariıtanla Tür
kiye araundaki teşriki mesai hiç bir 
mania te.adüf ebnemektedir. Bulgar 
hükumeti reisinin Ankarada ikame
ti, .hali hBZirda ehemmiyeti esasiyeyı 
baız olan bütün sahalarda iki millet 
arasında iotikbale tealliik eden im
kanları mahallinde takdir etmeie mü 
ıaade bahşolacaktır. 

Diğer taraftan muahedelerin ve 
muk .. •elelerin tatbikatından müt&
vellit bazı sahalardaki birkaç meoe
lenin halline de hizmet etmiı olacak 
tır. Bu meseleler ne kadar hemmiyet 
ıiz de olsalar, iki memleket münase
babnda derlvıl taıfiyeıi icap eden 
lüzumsuz sikletlerdir. Böyle olduğu 
halde bazı mahafilin, M. Muşanof'un 
Ankara seyahatine, hiç le haiz olma 
dığı ve ula olamıyacağı bir mahivet 
atfetmekteki ısrar ve temerrütl..,:;ni 
anlıyamıyoruz. Balkan milletleri ma 
:ıide kafi ıztırap çekmiş olduklan j. 
ç!n. kim~."nin onlıınn hüsnü niyetle
!"'ndeı;ı ?uı>he etmeğe Ye kendi gav
retlennı ancak ıulh ve terakkiye "-"" 
retmrk bu•usundaki arzularını ıüp
hed~ bıralanıığa ıırjık baklan yolı
tur." 

Yeni 
Vergi 

(Ba~ı 1 inci sahiled~) 
maa, alacaklar için düyunu umumi
Y~ binasında yeniden küşat edilen 
ırııeler tahsis edilmittir. Eminönü 
malmüdürlüğüne merbut merkez ıu
ı.,..si de ııene eıki merkez tevziat ye
rınde bulunan Mercan JUbesinden 
l1JIUll verecektir. Esbabt maaıın ko
laylıkla maaılıırmı almalan için sa
a! sekizden itibaren maaş yerlerinde 
birer nwnara tevzi memurları ile kon 
trol memurları bulunacaktır. Maaıla 
rını aldıktan sonra, bir noksanlrk gÖ 
renler kontrol memurlanna müraca .. 
at ederek, muamelelerinde bir yanl11 
lık olup olmadığını tetkik ettirebile
ceklerdir. E'.YÜJ! maat gİıesile Beşik
taş ID""J gı§eomden maada11, ikişer 
gişeden te<'iye yapacaklardır. Üç ay
lık maaşla birl'kte bir senelik küsu
rat ta veri!ecekti~: Defterdarlığın ga
zeteler~ gonderdıgi ID!Ulf cetvellerin
de 8 kanunuevvel salı günü unutul
muş olduğundan 8 kanunuevvelde de 
maas yerleri maaı tevzi edecekler
dir. Maaş sahipleri maaşlannı bizzat 
alacaklardır. Mutemetlerine aldır
mak isteyenler, istida ile malmüdür
lükler.ne müracaat edecek ve i<tida
larına kendi tatbik imza ve mühürle
ri ile birlikte mutemetlerinin de im .. 
za veya mühürlerini vazedrcek]erdir. 
~ynı zar.landa İmza veya mühürle
rın ınaaı •ahibi ile mutemedine ait 
?ld.nğunu ikamet etı:lderi mahalle 
ihtiyar. heyeti ile merbut bulunduğu 
malıallhı zabıta iımirine tasdik ettire 
celderdir. Mütekaidini askeriye İJe 
m:ıtemet iı~dalanru ve berhayat il~ 
muhal~ulenni bulunduğu mahallin 
~kerlik şubesine tı.• -''k dtirecdd.,,... 
dır Ve. b~~~dan ihtiyar heyeti ile 
zabıta :ınunnın tasdikı aranmavacak 
!'r· Noterden mu•addak vclciletname 
ıbraz edenler bu kayıtla~tli\n müstes
na addedilmi~tir. B·J gürık:; tevziat 
eytam ve eramile mahıuıtur MMa 
tev%i.atı kanunuevvelin on dok.ızu.,; 
da nihayet bulacaktır. 

Adliyede maaş 
htanbul Adliye dairesinde kanu

~uevve) maaşı bugiin tediye edilecek 
tir. 

1 ••••••• 

Fırtına biraz 
Dindi 

( Btı!jı birinci sahifede) 
kendi vetaitile kurtulmuıtur. 

Son fırtınada Karadcnizde 
bir kaza vuku bulduğuna dair 
limana bir malumat gelmemiı
tir. Eaasen fırtına pek te aJJİ ol 
madığından vapurların liman
lara iltica edebildikleri anlaşıl· 
maktadır. 

Yalnız İnebolu civarında 

- Doktor, bani tey-.. ilacmm 
iki hafta kullandıktan sonra iyileıe
cekti7 Dün öldii. 

- Verdiğim ilacı luıç giin kul
landı? 

- Bir hafta.. 
- Bunda hayret edilecek birşey 

yok. Ben kendisine iki hafta kullan 
sın dedim. O bir hafta lmllanmıı. 
Kabahat bende mi? " 

Evlilik 
Evlendikten bir müddet sonra 

ııenç zevce kocasına sordu: 

- Artık bekarlık hayatım aramı 
yorsun değil mi? 

- Doğrusu aramıyorum. Lokan 
talarm yemekleri o luıdar fena idi ki. 

Ziyafette 
- Dün bir ziyafette idim. Hiç 

memnun olmadım. 
- Neden? 
- Sofrada yanı batımda birisi 

oturuyordu. Delıtetli taıı idi. 
- Eb, bundan, ne çıkar? 
- O kadar ı•tı ic!i ki, kendi ta-

bağını zannederek, mütemadiyen be 
nim tabağımdaki yemekleri yedi. 

Dalgınlık 
- Aman Cemile, çok dalğmım. 

Sana bir paket çikolata ahnıtlnn• 
- Eh, tramvayda mı unuttu.n? 
- Hayır, yemiıim. 

Lüzum 
- Amcan ıırtık eve l'itmiyor mu 7 
- Hayır! luınsı öldü ya, artık 

eve kitmeğe lüzum kalmanııt. 

Dişçide 
Arif Eteneli, c!i,inin ağnaına ta

mammiil edemediği için, derhal bir 
ditçiye gitti ve koltuğa oturdu. O 
ağrı arasında da sordu: 

- Bir diıi kaça çekiyorsunuz? 
- Beş liraya.. 
- N a11l? iki saniyelik iJ için beş 

lira? 
- isterseniz birkaç dakika uza

tayun. 

Ölümden tasarruf 
Bir musevi mezarlıimın bekçisi 

Samuel Levy'ye tikayet etti: 
- Allah gözden aalduın. Bıı ae 

ne bizden ölenler az.. 
- Elbette az olacak. Şimdi ülü 

ınaaraflan çok .. 

Namus 
Samuel Levy arkadatına dedi ki: 

- insan namuslu olursa, müüfa
tmı görüyor. 

- Ne var? Bir f"Y mi oldu? 
- Geçen gün bir köpek buldum. 

Saia ba, Yl!rdum, kimse satın alma
dı, sola baı vurdum, kimse satın al
ma:lı .. En nihayet sahibini buldum • 
götürüp kcn ;ii"ine verdim. O da ç:a-
kaı-.p bana b"t lira verdi. 

- Çin - Japon oyunu oyna
dık. Ben Cemiyeti Akvam ol
dum. 

Kerempe fenui açıklarında aal 
seklinde ve üzerinde mahruti 
yüksek bir cisim görülmü~tür. 
Keyfiyet denizcilere ilin edil
miştir. 

EDiRNE, 2 - Şiddetli so
ğuklardan sonra kar başladı. 
Şimdi her taraf bembeyazdır. 

sürüklenip kaybolmuştu. Bun
lar Foça sahillerinde bulunarak 
kurtarılmıtlardır. 

Yugoslat1gad11 kurt ırürüleri 

Limon şurubu 
Limonıurubu yapmak için limonu 

sıkıp suyunu almalı ve teker ilivQ 
ederek kaynatmalı. Nisbeti 4udur: 
600 gıram ıeker, 400 pam limon 
ıuyu' 

Abajor 

Bu abajor gayet sade fakat zarif
tir,yapılması da çok kol~yıdır Bunun 
İçin """eli abajorun irtifaı v~ kutru 
n~sbetinde ~dan, yahut daha iyi
ıı kırep doşınden ayni ib'adda iki 
parça alınır. Yalınız bu parçalardan 
biri açık, diğeri ele laaJ kırmızı, ya
hut yeşil olmalıchr. 

Abajorun. telden bir iskeletini ya 
parsınız, bu ıskeletin üzerine evvela 
koyu renkli parçayı geçirir ve kenar· 
l~rmı dikersi~ <?ndan sonra diğer 
bır parçaya gelır11niz. Bu parçanın 
alt tarafmdan bqer santimetre kut 
runcla olmak üzere, üçte birine ka
dar makasla kesersiniz. Bu suretle 
•pk renk parçanın alt lmımında g• 
"!' puıkuller hasıl olur. Bu parçayı 
dıfer parçan1n üurine tatbilı eder 
üst kısmını dikersiniz, alt kısmın~ 
gelince bqer aantietre ib'admdaki 
kesi~ kıııı_nlan, resimde prdüğünüz 
v~~ıle, bır defa kendi etrafında çe. 
vırdikten sonra alt kısmını diker· 
ıiniz,abai?r meydana sıkar. Alttaki 
kıvrıler bırer defa çeım1diği için ma 
İn teklinde boşluklar basıl olur. Alt 
Kıınnda koyu tafta bulundağu ci
hetle ıııiın manzarası --•- L-- .. ·· •• .,.,_....., goru 
Dur. 

Hindistanda 
Vaziyet 
Her şeye sebep Lord 

frvin'in zaafı imiı 
91..0NDRA 2 (A.A.) - Dün 

Keınberç'te bir nutuk söyleyen 
muhafazakar mebuslardan Mia. 
ter Locher Lampson, amele fır 
kasının Hindistan aiyasetini 
tenkit etmiştir. Mumaileyh 
Lord İrwin'in siyaaetini mua~ 
haza etmiş ve Lordun göster
mit olduğu zaaf az kalsın Hin
~istanın mahvu harp olmasını 
ıntaç edecekti, dem~ıtir. 

Yeni ırigaset 

LONDRA, 2 (A.A.) - Ya
nn parlamentoda bükfunetin 
Hindistan siyaseti hakkındaki 
müzakerata başlanacak ve bu 
müzakerat iki gün devam ede
cektir. M. Mac Donald, kabine
nin ıiyasetini tasvip etmesini 
kamaradan istiyecek ve mütea· 
kıben muhalefet namına M. At 
tlee, söz alacaktır. 

M. Mac Donald, M. Hoare 
M. Simon, M. Baldwin ve M'. 
Churchill müzakeratm ikinci 
günü söz alacklardır. 

M. Churcbill, bir takrir vere 
rek kamaradan, hükfunetin Hin 
diatana Westminateı- atatosun
da tarif edildiği tekilde bir ka 
nunu esasi vermemesi ve Hint 
kanunu esuiainin parlamento
nun İngiliz İmperatorluğunda 
ıulh ve asayitin muhafazası j. 
tibarile uhdesinde bulunan yük 
sek mes'uliyeti ihlal etmemesi 
ve İngilz ticaretinin menafii ile 
kabili telif olması tartile hükU
metin siyasetini tasvip etmesi
ni talep edecektir. 

Hindistan 11a'iıri memnun 

~ aıt bılcumle evrak, mektupluk kag"ıt, zarf, kartvi~it, _ag ıyan _ra 11 ~rın sen;_ere~ı oldıı- ı zetes;, Bulgar başvekilinin Ankara 
= h f ~ gunu beyana lmwnı gormııyorunı seyahati hakk d 1 - b' b 

mıı tıra, reçete ve aturalar renkli olarak el ve duvar _ işte bunıın içi.~d;r ki bu rabıtala; k-'cde _ .. mlıııda yazki~~a-ı ır '4m• 
ı== ·1· 1 1 F' = .. . 1

u ~ ... cu e ıyor : __;; ı an arı yapı ır. ıatlar mutedildir. _ - · se ~ lam ve devamlulrr. Zıra, bir te- ''Diplomaıı·k h' b' k"l' 
- ADRES A k - J "f . 1 k ıc ır ıpe uasyon ı;;;:; : n ara caddesi dairei mahsusa - sabu 1escr:_ .~klma. tanhuz~kk.i~ırl~·· Bu teşebb(iıü mevzuu -bahio olmadığı 
E · Telefon: 24310- 24318. 24319 ~--".'. ra ıra ar, -~0 - erı, e~ 1 nıılletin halde, b;ı seyahat etrafında bazı ga-

rııı.:u~_dab .vle menfala.ılcr.ı;d:? bulunan zetelerde şiddetli bir miicıu!ele acıl
mıııe.n.a ı tcm.1yu nt ve />Jslere te- mı~ olma'1nı\ şahit olduk. Fnkat -bu 

IZMİR, 2 - Evvelki gün ve 
dün şiddetli yağmurlar yağdı. 
Bir feyezan olmasından korku
luyor. 

BELGRAT, 2 A.A. - Cenubi 
s ... bıstan' da hakiki bir kar fırtması 
hüküm ıünnckteoir. Şimendifer mü
nakalab inkitaa uğramıştır. Bazı 
noktalarda kar iki metre irtifaa ka
dar ycl<;elmiştiı·. Köylere aç kurt 
sürülerinin hücum ettiği bildirilmek 
tedir. K;;ytüler b nları defetmeğe 

YEN1 DELHl 2 (A.A.) -
M. Mac Donald Hindistan me· 
selesi hakındaki aiyaaetine da· 
ir Yuvarlak Masa konferansın· 
da diin verdiği izahat umumi 
vali üzerinde ve resmi mahafil 
de itikir bir inşirah basıl et
miştir. Bununla beraber efkarı 
umumiyenin herhangi bir ekse
riyetinin bu izahttan memnun 
kalması pek az muhteml oldu· 
i?u :ıannedilmektedir. 

kabul eımektedırler. gayretler kimsey· hat k d M • r h · ı aya ıcv e c.... 
azıu~ zrçok mrırıiaları a.'jmsk mİyeccklerdir. Zira mazinin çetin ıllillllililll1ı!!llWllllll!llillllllliillllllllllll/ll/llll/111//llllllllll!W/lllilll/1111111!!1/1Wllillllllllllllllllllllllli 

lZM1R, 2 - Birkaç gün ev
vel yedi balıkçının bindiğ • bir 
kayık, fırtına tesirile açıklara uğraşmaktadır. 
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Muhabir mektubıı 
• lstan~ul Evkal Mü~irliğin~en: 

Samsun yardıma muh
taç bir haldedir •. 

Karadenizin en işlek ve zengin 
bir şehri olan 

Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda i11+işar eden bütün 

daireler gazeteler için bilumum resmi 
i1anlannı kabul ede" 

Lüleburgazda Sokullu Mehmet Paşa camii minaresi inşaatı 

kapalı zarf usulile yapılan münakasada talipler tarafından ve

rilen bedel ıhaddi layik görülmediğinden pazarlıkla ihalesi ic

ra edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün öğle

den ~onra İnşaat Heyeti fenniyesine ve ihale tarihi olan 

5-12-931 Cumartesi günü saat on dörtte İdare Encümenine mü

racaatları. (4155) 

Samsun sefalete doğru gidiyor KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanı'lda 523 

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

Doktor 

YILBAŞI Piyangosu: 1,000,000 Hafız Cemal 
Gazi Gişesi ~:~;:~ 

[ii'evlet Demiryollart idaresi ilanları J 
Mudanya - Bursa hattına muktazi 4000 m~e traversin ka

palı zarfla münakasası 19 birinci kanun 1931 cumartesi günü 

saat 14 te An'karada Umum Müdürlükte yapılacaktır. 
denilince 
mutlaka 

Gazi Gişesi sahibi bir kollu Gazi Cemalin tek eli çok uğurlu bir eldir. 

Dahiliye hastalıkları 
mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ-

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa veznelerile Mudanyada mez

kur hat işletme amirliğinde üçer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. ( 4066) 

Her ay büyük ikramiyelerden bir veya bir kaçı birden mutlaka 
müşterilerine isabet eder ve bununla iftihar eder. 

Yılbaşı biletinizi her halde GAZİ GİŞESİNDEN alınız. ,~Yangın Hayat Kaza Otomobil Bu suretle yarrm vücudile çalışan bir malul gaziye ufak bir 
y;ırdrmda bulunmakla da büyük bir zevk duyacaksınız. Bey
oğlu, Maçka ve Şişli civan muhterem halkına daha yakın
laşmak arzusile İstiklal caddesinde ı: < bir şube açtım. Taş
radan vuku ıbulucak siparişleri deııhal ve bila masraf taah
hütlü olarak gönderirim. TEK KOLLU GAZİ CEMAL. 
Gazi Gişesi Merkezi - Eminönü Selanik Bonmal"§esi köşesinde. 

' leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: .A:N.A.:c:>C>LlJ 
1 İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek SİGORTA 

isteyenler, kabineye 

la veya telefonla 

malıdırlar. 

müracaat 

levu al· 
Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

Telgraf; 
İmtiyaz 

Samsunda Gazi Parkına bir nazar 
Gazi Gişesi Şubesi - Beyoğlu İstiklal caddesi Artistik Sineması ya-

SAMSUN: Akdeniz salıillerinde 
lzmir Ye Merıin ne iıe Karadeniz sa .. 
bilinde de Samsun o dur! Çocukluk 
zamanlarunın geçtiği bu mes'ut di
yarda öyle bir haleti ruhiye vardır ki 
insan bir kere bu muhite girince vü
cudünde bir zindelik, i.sabmda bir 
fevkaladelik hissetmemek kabil de
ğildir. Daha uzaklardan vapurun gÜ
verteıinde göja-in dairei rüyetine 
beyaz evleri, muhtetetn ki.,anelerile 
dahil olan bu tarihi tehir Karadeni
zin aalıhar bir perisi ve Aandolunun 
timal.e .doğru açılnuş nurlu bir pen
ceresıdir. 

fiatler düşmeğe başlamıt ve şu te- nında ,pastaeı köşesinde. 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

nezzül bugün tüccarlara kan ağlata- DlKKA T: İstanbul Bahkpazarı köşesinde Gazi Gişesi mukallidi 
cıık bir hale gelmittirl Oyle tüccııl'- Cemal Efendi ile hiç bir alakamız yoktur. 

lar vardır ki §U sırada tütünlerini Iİm•••••••••••••••••••••••••••• satamıyorlar, eğer satımı olsalar if-

Dr. A. KUTiEL 1 
Cilt ve zührevi ha•talıklar teda

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34 Kaza ve 

laslan muhakkaktır. Otuz, kırk se
nede kazandmıt olan bu servet ve 
§Öhreti bir günde kaybetmek ne e
lim ve ne feci bir manzara olur! Bir 
tüccann ifliımdan hasıl olacak za
rar yalnız kendi nefsine münhasır 
kalmaz, belki devlet hazinesinin 
cepheıinde de mühim rahneler açar! 
Kazanç, emlik ve arazi vergilerini 
ödeyen bu tüccardan batka onun 
nam ve hesabına çalıtan bir çok köy 
ler, İfçiler ve ameleler dahi felakete 
tlüterler ve bu yüzden geçinen bi•· 
sürü halk ejder sefaletin pençesinde 
zebun olurlar! 

Satılık Ankaz 
r:.mniyet sandığı müdürlüğünden: Do..i.tor , 

Rusçuklu Hakla 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Müzeyyen ve Ayşe Hanımlarla Muammer Talip ef.vasisi Hacr 

Ahmet Faiz Beyin 11 326 İkraz numaralı borç senedile istikraz lı ~ey~ğ~?· İstiklal cad

eyledikleri meblağ mükabilinde Sandığımız namına merhun • desıABf ~kyuk hPannakb"k~k-

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

Kudreti iktisadiye . d k ' . pu, rı a anına ıtışı 
bulunan Tarabyada Tarabya caddesın e es ı 202 ve yem 194 1 Apartrman No 21.- Tel: 

UNVON 
Gün geçtikçe yÜkselmekte olan 

Samsun fU on sene zarfında öyle bir 
derecei tekamüle vi.sd olmuştur ki 
aylarca ıenelerce tetkike tayan saf
halar arzeylemeğe batlamıttır. Öte
den beri parlak bir istikbale mazhar 
olacağı belli olan bu rilayetin mevkii 
coğrnfisi Te arazisinin kabiliyeti is
tihııaliyeıi akıbet kendiaine bugünkü 
ınes'ut vaziyeti hazırlamıştır. 

numarah ve yüz beş arşın arsa üzerinde ahşap üç katta dört ; Beyoğlu 2797. 

oda iki sofa bir mutfak ve altında ıbir küçü k dükkanı havi harap lbSaat: l 4 - 18. sJll kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır
mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002. 

inhisar idaresinin nazarı 
dikkatine 

al'tırma bedeli haddılayıkını bulduğu taktirde kat'i ihalesinin • A 

Bu vili.yetin arkasında vaıi bir 
hinterlandın bulunma11 ve bu hinter
landın en kısa yollardan Samsuna 
merbut bulunma11 ve arazinin her 
tiirlü ziraate elventli olması berke
sin nazarı dikkatini buraya çevirmit 
ve bu yüzden bu memleket layık ol
duğu mevküe yükselmiıtir. 

lzmirde geçen senelerde vukua 
gelen aeylip ve hareketi arz felaket
lerine her taraftan kotuldu ve insa
niyetin iktiza ettirdiği her türlü mu .. 
avenetler ibzal edilerek açdan rt1h
nelerin kapablmasına uğratıldı. O 
müthiş felaketlerin rahneleri ve sar
aıntdan gözle görülür ve kulakla işi
tilir derecelerde olduğundandır ki 
,, bedbahtların feryadü figanı umum 
vatanda,larm ve bilhassa Hükameti 
Cümhuriye ricali muhteremesinin 
rikkat ve merhametlerini celbe kafi 
gelmit idi. 

~~~n:1:~;:~:i~7:::::~:;~ ~~:~:~:;:~~:at ~~::ı~ar:ç~~~ 1 Askeri fabrika· I 

yapılması mükarr~r bulunduğundan talip olanların mezkur gün lar ilanları 
ve saatta Sandık Idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan BEŞ YÜZ ELLİ TON Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

n • • • u w olunur. GAZÖÜL 

Müzayede ile Satış 
1931 Ka.nunevelin 4 üneü Cuma 

günü <ıa.bah saat 10 da Bcyoğlunda 

Kabristanda Sabık Kroker ve Ko
hut birahanesi yanındaki ŞİMAL 

sokağında Amerikan Taavün yur• 
du karşısmda 7 No lu ABUAF a
partımanı 5 ind dairesinde mevcut 

D. ANAGNOSTOPOULO 

ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

28 Teşrinisani 931 tarihinde 

kapalı zarfla münakasası yapı

lacak olan beş yüz elli ton ga

zöülün esnayı ilanında fasıla

sı bozulduğundan bu malzeme 

nin yine kapalı zarfla müna

kasası 28 Kanunuevvel 931 

tarihine yapılacaktrr. Şartna

mesinde partilerin teslim müd 

detlerinde de tebeddülat yapıl 

mıştır. Malumat almak isteyen 

lerin Komisyona müracaatları 
ilan olunur. (4144) 

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 

Eski hali 
PlRE-MARSlL YA 

için seri ve doğru posta. Başınıza bir felaket gelebilir; 
Halbuki Samsun da yardım edi. 

lecek bir haldedir. 

(PATRIS II) Lüks vapuru 10 
Kanunuevvel perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 

Samıun yakın zamanlara kadar 
bataklıklar içinde ahalisi sıtmadan 
kırıhr ıuıuz, havasız., çamurlar için
de, karanlık bir memleket idi. Şehrin 
timdi vasahna tesadüf eden kıımm
da iki cesim mezarlık ve bunlann 
öte tarafında Mert ırmağına doğru 
çamurlar ve müzahrafat içitıde 
basık ve adi kulübelerden mürekkep 
bir Tatar mahallesi var İdi ve ıeb
rin kenarlarını dalgalar yaladığı için 
sahil boyundan geçmek kabil olmu
yordu.! 

Bu hastalığın çarei izalesine ge- gayet müzeyyen ve modem eşyalar sınıf yoku ve eşyayı ticariye alarak 
lince: Samsunun ıelameti endiıesile müzayede euretile satılacaktır. (PİRE ve MARSİLY AYA) gide
kalpleri çarpan mütefekkir zümrele- Modern akaju, zarif yemek oda ta- cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
rin düşündükleri gibi hareket eyle azami tenzilat. 

Umumi acentaları: Galatada Çi
nili Rıhtım Hanında D. Anagnosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 

!1'c.k. m~cburiyeti vardır. Eğer ki da- kıını, direktuar usul~ mod:rn ya
ıreı ınhısariye _ hiç lüzumu olmasa tak oda takımı, ampır usulu salon 
bile - buradan dört milyon liralık takımı , kadife kumaşlı fümuar ta
t~tün müba~aa etmiı olsa S,amıunun 1 kımı, maroken kanape ve koltuk, 
zurraı da, tuccarı da bu elım vazi- b'blo . 1 dl k"b'k Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: t k ı , avıze er, van, u ı , masa· 
ye ten urtulmuı olur. Samıunun şu . Bütün seyahat acentalrklarrdır. 

Şimdiki hali acıklı vaziyeti, hakikaten nazarı dik- lar ıportnıantolar, kadıfe perdeler, 
kate alırunağa ve derhal imdadına muşambalar, sobalar, çay masaları 

Şimdi Samsun kamilen ve çok koıulmağa fayeıtedir. lavabolar, bronz kare karyolalar, 
cazip bir hal alnuıtır. Bataklıklar 
kurutulmuı, ıular getirilmit, hava11 Ragıp KEMAL kolonlar, s~def tabureler, aynalar, 
kesbi ciyabet eylemi§, hastalıktan samaverler, tablolar, dolaplar, vi-
eser kalmanuı, sokaklar açılmıı, kal İkinci Ticaret Mahk;emcsinden ·, trinler, sandaliyeler, kristofl yemek 
dırımlar döşenmit, k11nu mühimmi d ı 

SEYRtSEFAIN 
Merkez acenta: Galata Köpril ba 

11 B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühiır. 

dar ••de ban 2. 2740. 
çamurlardan kurtanlmıı, elektrikler- İflasına karar verilen Osman paşa tabakları vesair eşyalar. Ana o u ve 
le nurllll'll garkedilerek karanlığa ve- Zade Abdulka.dır beye ait olııq>, sa- 1 Acem hz lılar'. ~anyo tertibatı (~- TRABZON POSTASI 
da edilmit, ıehrin vasatında acıklı tılığa karar verilen Kasuqpaşa kul- · ıpartıman <lalı• kıralıktır.) Pey su- (ANKARA) vapuru 3 Ka-
bir manzara arzeyleyen mezarhkla- laksızda atik 61, cedit 117 temanu renlerden 100 de 25 teminat alınır. 1 nunevvel perşembe 17 
rıu yerine çok kıymetli bir ıehir ve de Galata Rıhtımından 
çok parlak bir park kurulmuı, harap .350 lira kıymetinde mükaddema tur~ 
mahalleler birer mamurezara dön- şueu halen bot dükkanın üçte bir kalkacak ve Zonguldak. 

1atanbul 7 inci icra memurluğun- İ b 1 s· S tnüı ve ıehrin sahilinden baıtan başa his...U ile ve yine Kasım paşada ne o u, ınop, aınsun 
demiryolları geçirilmiıtir. Bana öyle yağ hane ı;okağında atik 1 cedit ve dan: 4400 lira kıymeti muhaıxunme- Ünye, Fatsa, Ordu, Gire-
geliyor ki yarım asır zarfında Sam- k 'be Ji Aksaray dvarında alaca mescit- l son, Trabzon, Rı'ze, Ho-ta rı n 771 arşın ve her arşın 30 
sun denizi büyük bir cezire uğramış k k te Çakırağa mahallesinde mahzen 1 paya gidecektir. Dönu"ş-
ve elli metre kadar geri çekı'lerek uruş ıymetinde bir kıt'a ar.sanın 

k · halen Sayit erendi <1<>kağında 19 N. te bu iskelelerle birlikte oralarda tulani bir meydan bırakmış- eza üçte bir hissesi ile yine Ka- lu hane tarihi ilandan itibaTCn 
30 lır ve yahut ıenelerden beri mütead- sım paşada atlama taşı eaddesinde Pazar , Sürmene, Pıolat-

dit nehirlerin sürükleyip getirdiği atik 36 v.e arşmı 30 kuruş kıymetin- gün müddetle müzaideye vaz·edil- lhane'ye de uğ,rayacaktır. 

ALAKADARANIN NA
ZARI DİKKA TiNE 
Askeri fabrikalar için müna

kasa veya pazarlıkla alınacağı 

ilan edilip bunlardan Avrupa

dan celbi zaruri olan mevat ve 

malzeme için heyeti vekilenin 

milli iktisadı koruma haıkkın

daki kararnamesinin 3 üncü 

maddesindeki sarahat dahilin

de celbedilecek işbu mevat ve 

malzeme mukabilinde memle

ket mamulat ve mahsuLatından l 
ihracat icrasını kabul eylemesi · 

meşrut bulunduğu malilm ol

mak üzere ilanı •keyfiyet olu-

/ nur. (4232). 

l'Üoup ile deniz dolmuı olduüundan d k · miştir. Birinci arttırma üç kanun- ı :••••1111••••••••= • e ta riben 600 argın arsanın ü~te 
febrin lehine olan ıu açıklık huıule % sani 932 tarihinde saat 16 da daire-
gelmiştir. biri ve keza Kasımpaşa atlama taşı NQRJSKE 

eaddesinde atik 39 cedit 55 No. lu de iera olunacaktır talip olanların 

Bir mukayese ve arşını 30 kuruş kıymetinde tak- kıymeti muhammenenin yüzde ye- Q L• 
Samsun evvelki halile belki daha riben 600 al"§nı arsanın sülüs his- disi ni&betinde pey akçası vermele- rİent lDİe 

tnüreffch ve daha meı'ut idi. Çünkü sesi ile Kasımpaşada Dört kuyuda .ci lazımdır, talip olanlara bu işe ait Norveç bandralı "Hallingdal" 

Altın Yıldız Mensucat 
Türk Anonim Şirıketi 

Meclisi İdare Riyasetinden: 
Şirketimizin heyeti umumiyesi 

7 Kanunsani 932 perşembe günü ' 

• 

( TÜRKiYE İŞ BANKAS~ 
0 zamanlar tütünü, mahsulatı çok mükaddema dükkan halen 31 No.Ju 931-2155 No. lu dosya irae edileceği vapuru 5 Kanunevvel tarihine doğ-
para ediyor ve m""'1ekete külliyetli 1 ·b· · de f il' dalı' "li · 
para !l'İriyordu. Şimdi iıe Samıun ve t"'1laIIlı. 40 Hra .kıy~inde. arsa- gı ı ı_eap e ~ ta s at ı verı r. 1 ru limanımızda beklenmektedir. 
d~ büyüm~ı ve ~aba güzelleşın.iıı, nın uç~ bır hıssesı 20 gun muddet- ve daireye talık olunan artırma şart- Hamulesini tahliye ettikten sonra. 
da.hı! ve ... hı! deıru~~llarile ve çok le artırma ile satılığa çıkarılmıştır. namesini dahi gelip okuya bilirler mal kabul ederek, Burgaz Vama. 
guzel şoaelerle kendısıni her tarafa Satış 16 Kanunusani 932 Cumarte- müterakim verği v~ ~lediye vakıf Köstmceye hareket edece~ir. ' 
rapteylemiş olduğu halde vaeıefaki s~ günü saat 14 te mahkemenin tf- iear~si. ':°üşter_iye aıttır. ~akla.rı_ta- ORIENTMARE 
eski refah ve saadetini kaybetmiş las odasında yapılaeaktır. Tali,p o- pu oııd.lile 11abıt olmayan tporeklı a- l 
'"' çok muztarip bir vaziyete düş
müştür! Hükumeti Cümhuriyenin !anlar şeraiti ve herhusus hakkın- laeaklılarla diğer alikadarJarın ve Yakında Volos, Pire, Ye Bujiye ha-
bunca lutüfkar ihtimalarına mazhar da tafsiL!it almak üzere Tasfiye me- irtifak hakkı sahiplerinin bu hak- reket edecek vapurlar: 
olan bu meşhur diyarın kabiliyeti murları Cevdat Fahri, ve Kaludi tarının ve hususi faiz ve masarile İtalyan 'bandıralı TRİDENTE 
harikuladesine rağmen, ıu elim va- Beylere Bü•o azaları aher gün öğ- dahi olan iddialarını ilan tarihin- vapuru 5 K. evvele doğru hareket 
~yete dü,mesi harbi umuminin sar- lenden sonra müracat etmeleri ve den itibaren 20 gün içinde evcakı edecektir. 

saat 14 te Galatada Ömer Ahit Ha- · il 
mnda 2 ind katta 21 No. lu yazıha- İ bul ı · ı stan a tmcı ıcra memur u-
nede adiyen içtima edeceğinden ğundan: Bir borçdaıı dolayı mah
(beş) ve daha ziyade hİa1ıeye malik cuz ve paraya çevrilmesi mükarrer 
olan hiasedaranın hiimil bulunduk- 3 adet aiyah Demir karyola 7-12-931 
!arın hisse acnetlerıru' · ta•:ihı' ı'çtı' •· - tarihine müsadif Pazarerteei günü 
madan on gün evvel ma~uz muka- ııaat onda onbire kadar Sirkeci.de 
bilinde şirket veznesin.e veyahut 
bir bankaya teslim edilerek alına

cak makpuzun şirket<> tevdü Jlzım
<lır. 

Rıimamei müzakerat: 

Cümhuriyet oteli önünde ikinci art 
tırma suretiyle satılacağından talip 
olanların yevmi ınezkOrde mahallin 
de hazır bulunacak memura mürac 

•ıntılarından mütevellit iktı•adi buh-
ranlardan ve bütün cihanı iıtili. eden artınna<!a takdir edilen kıymeti yüz müspetelerile bildirmeleri lllzımdır. Tafsilat için Galata, Frenkyan 1 - Heyeti idare ve murakıp ra-
~ali hastalıklardan batka bir şey de- de lO nispeti depozito edileceği i- Akai taktirde hakları tapu ai<:ille- Hanında Theo Reppen vapur a- porunun kıraatı, 

at eylemeleri itan olunur. 

eılse de Samsunun hususi ve müs- lan olunur. rile sabit olmayanlar satış bedelinin centalığına müraeaat olunması.Tel. 2 - 1930 aeneııi bilançosun.un İııtanbul 5 inci İua Memurluğun 
teoı;:,.vaziyetlerine nazaran ıu buh- paylaşmasından hariç bırakılır ala- B. O. 2274. tetkik ve tasdiki ile heyeti idarenin dan: Mahcuz paraya çevrilmeaine 
tan dan bu derecelerde müteessir ZAYİ - 5-668, 11-305, 9-1428, kadarlarm iera ve iflJls kanununun ibrası. karar verilm 100 adet mektep şap-
olma11 Pkla hayale geletnczdi! 

18-5050 sieil numaraarda mükayyet 119 cu maddesi hükmün.e göre tev- Dr. HORHORUNI 3 - 1931 &enesi için murakıp ta- kası 7-12-931 T; ne tesadüf eden Sebepleri ve çarei izalesi 
Liman dairesinden aldığımız taife tiki hareket etınt'leri ve dalıa faz- yin ve ücretinin t.e&piti. .pazarteei günü saat 12 den itibaren 

Samoun vilayeti (340.000) nüfus- eüzdanlarını zayi ettik. Yenisini a- la malfunat isteyenlerin numarası Zöhreviye ve bevliye tedaviha-- 4 - Müddeti hitam bulan azala- Beyoğlunda Tünel civarında Tekke 
:

11 
ve kıomcn tek mahıullu bir mem- lacağımızdan ılıükmü olmadığı i- ı balada yazılı dosya numarasile me- nesi: Sabahdan akşama kadar. Bey- rın yerlerine ymi aza intihabı ve sokak 432 No. lu Şapka mağazası ekettir ve tütün mahsulatı bu mem-

leketin yegane vasıtai saadetidir. lan olunur. Rifat, Şevki, Ali, Hü- muriyetimize müracaat etmeleri i- oğlu Tarlabaşı, Taksim Zambak S. Meelisi İdarece intihı\p olunan a- ile satılaeağı 
829 senesinin nısfı ahirinden sonra seyin. ilin olunuı; No. 41. zanın tasdik ve intihabı. 

ı...._~~---=::::....:::~--------~--------------ml9--mlllİ--
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B O NO 
alır aatar ::.1 

pazar Meksudiye Han 

No. 35 M.Derviş 

Fatih Birind Sulh Hakimliğin

den: Milli Müdafaa vekaleti deniz 
Müşteşarlığının Seher hanım aley
hine ikame eylediği alaeak davası
nın gıyaben cari muhakemesi ne
tic:e.sinde 192 lira 13 kuruş tı ·ıs ılin• 
karar verilmiş ve ikametgahına gön 
derilen baş katip ihbarnamei zirin
deki mübaşır şerhinden ııemti meç
hule gittiği anlaşılmış olmakla müd 
deialeyh mümaileyha müddeti ka
nuniyesini muhafaza ile tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında temyiz 
etmediği ve harc:ı kanunisini ver· 
mediği takdirde hükmün kesbi ka-

, 



K 
Hükumetimizin, sanayii milliyemizi himaye efmak hususunda ittihaz eylediği 

müessir tedabir neticesinde ilk muvaffakiyet: 

S<§llhı ö lb ü ifil ü ifil ~®}~ ü 
• 

Plakla.rı.rı.ı.rı. Fia. t:la.rı.rII 

200 KURUŞTAN 180 KURUŞA 
TENZiL ETMiŞTİ • 

• 

ÇiÇEKÇiLER • 
BAHÇEVANLAR 

1 

SEBZECİLER 
C. P. markalı müstahzarah kullanınız. 
Çiçek ziraatine Meyva ziraatine 
Sebze ıiraatine Bai ıiraatine 

Mahsus gübreler 
Nebatat hışaratının ltlllına mahsus kuvv tli müstahzarat. Mezrn&tınızı 
abrip eden hastalıklarından vikaye için mükemmel antikriptogamik ro·l·;n• 

Sahş mahalli: V. HA YLER ve Şkı 
İsta· bul Çakmakçılar yokuşu, büyük Yeni ha'l No. 22-23 
~ Tel. 2,1278 ~ 

1 •stanbuf l:ieledıyesi ılanıarı , 1 
Keşif bedeli 13388 lira 21 kuruş olan Edirnekapı-Rami yolu

nu::ı. O 056-3-267 kilometıroları arasındaki kısmın tamiri 
24-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Teminat akçesi 1004 lira<lır. 

"' İnönü Şehir yatı mektebi talebesi için kumaşı meıktep ida
resinden verilmek üzere yaptırılacak yüz elli taıkım elbisenin 
imaliyesi 24-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzere açıık mü
nakasaya konmuştur. Teminat akçesi 16 liradır. 

* fnönü Şehir yatı mektebi için lüzumu olan 23 kalem seb
ze 24-12-931 peTşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 93 liradır. 

~ Beyoğlunda Aynalıçeşmede Süruriye maıhallesinde Sa
mancı sokağında Emin camii mektebi arkasmdaıki bahçe ma
halli icara verilmek ve 24-12-931 pel'Şeffibe günü ihale edilmek 
üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 2 liradır. 

* Fatihte Nişancı caddesinde Eftal zade mahallesinde kü
çük medrese kiraya verilmek ve 24-12-931 perşembe günü ihale 
edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 7 
lira 50 kuruştur. 

* Cağaoğlunda Hadım Hasanpaşa medresesinin Cümleka 
pısı dahilinde bulunan sağ taraftaki aralık mahalli kiraya ve 
rilmek ve 24-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzere açık 
müzayedeye konımıştur. Teminat akçesi 2 liradır. 

~· Ankara caddesinde Tayyare Cemiyeti meı:ıkezi karşısın
da tersane emini Hacı Yusuf Efendi mektelbi binası altında•ki 

dükkan yerile kiraya verilmek ve 24-12-931 perşembe günü iha
le edilmek üzere açıık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 
13 lira 50 kuruştur. 

* Üsküdarda Atlama taşında 9-71 ve 10-73 numaralı dük
kanlar arasındaki arsa kiraya verilmek ve 24-12-931 perşembe 

günü ihale edilmek üzCTe açı:k müzayedeye konmuştur. Temi
nat akçesi 3 liradır. 

* Divanyolunda on odalı köprülü Mehmet.paşa medreses't 
bir seneden üç sen~ye kadar kiraya verilmek ve 24-12-931 per
şembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. 
Teminat akçesi 28 liradır. 

* Davutpaşada Alipaşa caddesinde •kain 107 numaralı dük
kan kiraya verilmek ve 24-12-931 perşembe günü ihale edilmek 
üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 3 liradır. 

Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden ir
saliye alınarak bankaya yatırılıp alınaıcak amkbuz ve yahut hü
ki\metc;e muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Kapalı zarflarda bu şekil teminat makbuz 
veya mektubu şartnamenin pullu bir nüshasını ve işe göre fen ve 
Ticaret odası vesikasını teklif mektubu içerisine koymak icap 
eder. Açık müzayede ve münakasalarda ise yalnız teminat mak
buz veya mektubu getirmekle olur. Yukarda yazılı işler hak
kında işin nev'ine göre şartname almak veya görmek ve liizım
gelen maliimatı almak için her gün Levazım müdürlüğüne mü
racat etmelidir. İhale günü ise saat on ibeşe kadar Daimi En
cümene müracaat edilmelidir. ( 4235). 

PAZARLIKLA ODUN MÜBA Y AASI 
Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit hesabına 4000 küsur 

çeki odun pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığa iştirak için 1519 li
ra teminat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Bele
diyeden irsaliye alınarak ban.kaya yatırılıp almacak makbuz ve 
yahut hükfunetçe muteber tanınmış bankalaırdan getirile<:e!ı: te
minat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mek
tubu ile 3 Kanunuevvel 931 perşembe günü saat on beşe kadar 
Daimi encümene müracaat edilmelidir. (4185) 

lstanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Evkaftan maaş almakta olan mütekaidin eytam ve erami

lin üçer aylık maaşları tediye edileceği cihetle Kanunuevvelin 

5 iı:ci Cumartesi ve 6 ıncı Pazar ve 7 inci Pazartesi günleri ey

tam ve eramile ve 8 inci Salı 9 uncu Çarşamba ve 10 ncu Per

şen:ıbe günleri de mütekaidine tevziat yapılacağı cihetle şube
lerıne müracaatları. (4226). 

Jandarma Satın Alma 
- - Komisyonu Riyasetinden: 

(2000} çift siyah çizme kapalı zarfla alınacaktır. Münakasa 
23-12-931 çarşamba günüdür. Taliplerin şartname almaık üzere 
her gün, münakasaya iştirak için de teminatlarile beraber 
muayyen günde saat on beşten on altıya kada1" Gedikpaşadaki 

Komisyonumuza müracaatları. (4173) 

Akşam Erkek San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Kayıtlarını yenilemiyen ve devama başlamıyan talebenin 

isimleri silinecektir. Malfunat için ilan olunur. ( 4236) 

Ankara'da 

TAŞ HAN PALAS Oteli 
Taş Han Büyüık Gazi heykeli karşısında An.karanın en rahat 
ve elverişli otelidir. Kalorifer, banyo, elektrik ve her türlü 
konforu havi, servisleri seri ve muntazamdır. Yeni sahibi: 
Sabık Merkez kıraathanesi ve Azmi Milli Ticarethanesi 

sahiplerinden İbrahim Tevfik. 

GaJrinıli~a~iller Tak~iri Kı1nıet 
Konıis1onu Riyasetin~en: 

Evvelce tevzi edilen yüzde ikileri
ni aldıktan sonra kararları ve istih
kak miktarları değişmiş o an Gayri
mübadillerden aşağıda q.umaraları 
yazılı karar sahiplerinin yüzde ikile
rini almak üzere 3-12-931 perşembe 
·günü saat 10 dan 16 ya kadar Ko
misyona müracaatları. (4237) 
Karar Karar Karar Karar Karar 
No.su No.su No.su No.su No.su 
1079 1084 1094 1101 1109 
1080 1086 1095 1102 1110 
1081 1087 1096 1105 1111 
1082 10 91 1097 1106 1112 
1083 1092 1099 1108 1113 

KARTAL MALMODORLOCONDEN: 
Karyesi Sokağı Cinsi Zirai Muhammen bedeli 

Pendik 
Pendik 
Pendik 

Mektep 
Mektep 
Aralık 

Arsa 90 
Harap hane 110 

Duvarları mev-

Lira 
45 
110 

cut arsa 144 150 
Pendik Aralık Harap hane 108 75 
Pendik Aralık HaTap hane 77 75 

Balada evsafı muharrer emvali metrukeden beş parça emva
li gayri menkule temliken satılmak üzere 23-11-931 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 13-12-
931 pazar günü saat 15 te ihalesi icra kılınaıeaktır. Bedeli pe
şindir. Taliplerin yüzde 7,5 depozitolarile Kartal Malmüdürlü
ğüne müracaatları. (4110). 

KARTALMALMODORLOGONDEN: 
Karyesi Sokağı Cinsi Ziraı Muhammen bedeli 

Lira 
Pendik Aralık Münhedim hane 50 

.. Çınar Harap hane 104 500 

.. Çınar Harap hane 120 120 .. Karakol Münhedim hane 30 30 

.. Karakol Münhedim ıhane 100 40 
Pendikte emvali metri'ıkeden beş parça emvali gayri menktile 

temlıken satılmak üzere 24-11-931 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye çıka..-ı!mrştır. 14-12-931 Pazartesi günü 
saat 15 te ihalesi icra kılınacaktl'T. Bedeli peşindir. Taliplerin 
yüzde 7,5 depozitolarile Kartal Malmüdürlüğüne müracaat ey
lemeleri. (4112) 

lstan~ul Hvtal Mü~irli~inden: 
PAZARLIKLA KİRA YA VERiLECEK EMLAK 

Sene 
1 - AnadoluhisaTmda Çaıvıışbaşı çiftliğinin otlakiyesi 1 
2 - Anadoluhisannda Ça<vUşbaşı çiftliğinde 195 dönüm 

tarla 1 
3 - Sayımocağı keçi mandırası ve otlaıkiyesi 3 
4 - Sayımocağı terzi mekanı mevkiinde 100 dönüm tarla 3 
5 - Sayımocağından 95 dönüm tarla 3 
6 - ,, 84 dönüm tarla 3 
7 - ,, 20 dönüm tarla 3 

8 - ,, 14,5 dönüm taı'la 3 
9 - Hasköyde Piri paşa mahallesinde dere rokağında 43 

Nıo nısıf bostan 3 
10 - Üsküdarda Dağ hamamında 3 dönüm tarla 3 
11 - Üsridarda NuıJ:ıkuyusunda Seyit Aıhmet deresinde 

20 dönüm tarla 3 
12 - Beykozda Hünkar iskelesinde tabakane ittisalinde 

çayır ve kır kahveciliği 3 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aktı sabıkın hitamı 

yeni müstecirler için teslim tarihidiT. 
Miiddet: 5 Ka. evvel 931 cumartesi günü saat on 'beşe kadar 

yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharTer emlakin pa
zarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. 
Talipler şartnameyi dkumaık ve teminat ita ederek: icara ait 
taleplerini dermiyan eylemek: için İstanbul Evkaf müdiriye
tinde varidat müdürlüğü akarlar !kalemine müracaatları iliin 
olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakıkında malfunat almak istiyenler 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. ( 4227} 

1932 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramiye \,000,000 
1 .. 400,000 
1 

" 
200,000 

1 
" 

150,000 
1 " 

100,000 
1 

" 
40,000 

1 " 30,000 
1 " 

20,000· 
1 

" 
15,000 

100 Mükafat '(J,000} 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 
100 .. ( " ) 100,000 
100 " ( " ) 100,000 

5 ikramiye 110,000) 1 50,000 
5 

" 
(8,000} 40,000 

6 " (5,000) 30,000 
15 .. (3,000) 45,000 
60 " 

(2,000) 120,000 
ıoo .. (1,000) 200,000 

'Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma 

Komisyonundan : 
Kilo 

6000 Sadeyağ kapalı zarf usulile münakasası: 12-12-931 cu

martesi günü saat 10,5 da 

20000 Kuru fasulya açık münaka~ı: 12-12-931 cumartüi günü 

saat 13 te. 

9000 Sabun açık münakasası : 12-12-931 cumartesi günü saat 

15 te. 

5000 Zeytin yağı açrk münalkasasx : 13-12-931 Pazar günü saat 

10,S da 

5000 Zeytin açclı: münakasası: 13-12-931 Pazar günü 13 te 

İstanbul Deniz Levazım Arnl;arı ihtiyacı için yukarıda 

cins ve m}ktan yazılı CTzakın hizalarmdaki gün ve saatlerde 

kapalı ve açrk münakasalaırı icra olunacağından şartnamelerini 

görmek istiyenletin her gün ve vermek istiyenlerin muvakkat 

teminatlaı:ıile birlikte hizalarındaki münaıkasa gün ve saatinde 

Kasmıpaşada Deniz Levazımı Satın Alma komisyonuna mü
racaatları. (3871' 

BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAMİ 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlilatı. Frengi nok 

tai nazarından (Wasuıman teaınil· 
lü kan küreyvatı sayılması, tifo v< 
sıtma teşhitıi, idrar, balgam, cara!ıa· 
ti, kazurat ve su talilatı, O!tra ınik 
roskopu, hwıusi aıılar ittihaZJ. l{a· 
nın üre mikdarı.nın tahlili ve k• 
nın &ed.imaitation sür'ati, Divanyc 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. T~· 
lclon 20931. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Hidrokarbon Petrol gaz yağla' 
rı" hakkındaki icat için Sinai Jl(iı· 
dirlyeti aliyeaic&n istihsal edilıııİI 
olan 29 Mart 1922 tarih ve 3304 llll' 
maralı ihtira beratı bu kere ferııl 
veyahut icara verileceğinden mel' 
kUr ihtirayı satın almak veyahu1 

isticar etmek arzusunda bııJunJIP 
zevatın İstanbul Bahçekapı Tal 
Han No 43-48 de mlıkim vekili ll
W. !STOK Efendiye müracaatlar• 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI .• 

" Hidrokarbon yağının tahvilı 
hakkında olan bir ihtira benıtı tal<' 
bi için İstanbııJ Vilayeti eelile<;in" 
12 Şubat 1930 taTihinde takdim olU' 
nup 2585 numara iJe mukayyet ınil· 
racaat üzerindeki hukuk bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğindeP 

mezkUr ihtirayı isticar etmek vey•' 
but satın almak ar%116Ullda buluna~ 
zevatın İstanbul Bahçekapı T•~ 
Han No 43-48 de mukim vekili ı:J. 
W, İSTOK Eknıd.iye müracaatlar• 

Beyoğlu sulh ikinei hukuk hfikiıı' 
liğinden: Madam Zaruhi ve Moil 
Habib efendinin şayian ve müşt" 
reken mutasarrıf bulundukları Ga· 
!atada Yeni cami mahallesinde ati~ 
Yeni cami cedid eski Balıkpazat1 

sokağında cami kapusu ittisalinde 
2-1 No. lu dükkanı hükmen izaJei 
şuyuu zımnında satılığa çıkarılınıŞ: 

tır. 1 - Gayri menkulü mezkür i~' 

katlı olup alt katı camcı mağazasl 
üstü tun uzlu iki odayi havidir; V 
Gayri menkulü mezkiirun kı)" 

meti 6000 lira olu.p Jı3' 

len İstanbul defterdarlığına i· 
poteklidir; 3 - Tapuca müse': 
cel ve gayri müseccel hak sahiplef1 

tarihi ilandan itibaren 20 gün zaf' 
fında müracaat etmeleri aksi takdif' 

de gayri müseccel hak sahipleri sıı· 

tış bedelinin ~ylaşmasından haıil 
tutulurlar; 4 - Müzayedeye iştira~ 
edebilmek için yüzde 7,5 pey akçl' 
si verilmesi mecburidir; 5 - Gayr• 
menkulü ınezkürün tamamı tarihi i• 
landan itibaren bir ay sonra yatl' 
4-1-932 tarihine müsadif pazartef' 
günü saat 15 te Beyoğlu sulh mal!' 

kemesinde satılacaktır. Fazla maJıl' 
mat almak isteyenler 931/l 79 ?<~ 
lu dosyasına müracaat cdcbilirJcf' 
İşbu gayri menkülü mezkur kıl'" 
meti muhammenesi üzerinden eı1 
fazla bedel veren zatın üstüne b' 
rakılır ihalesi üstüne bırakılan zat! 
gün zarfında artırma bedelini vef' 
meye mecburdur aksi takdirde ilı"' 
le fesh edileceği gibi fark ve zaraf1 

ziyan andan tazmin ettirilecektil 
Talip olanların müracaatları ilıİ~ 
olunur. 

MlLLlYET MATBWJ 


