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Umumi Neşriyat 

ETEM 
ve Yazı Müdürü 

İZZET 

Varşova 
Mükalemesi 

lıt Bulgar Baıvekili Goapodin 
Qtanof memleketimizi ziya

'tt etmek üzere yola çıkar çık
Yugoılavya Hariciye na 

llıı Möıyö Mariııkoviç te Var 
lota'nın yolunu boyladı. Bat
ltltiller ve Hariciye nazırları a
'tıında mütekabil ziyaretler 
~lomaai teamülü haline girdi 
li bir zamanda biz Yugoslav ha 
'ic:iye nazınnm bu Var9ova 
Iİ)oaretine hususi bir mana at

iyecektik. Fakat Fransız 
llıeteleri bu ziyaretin pek ma 
I' r olduğunµ söylüyorlar. 
Ye Marinkoviç seyahatile Mu
Rnof ziyareti arasında bir mü 

•ebet görüyorlar. 

1 

Fransız gazetelerinin bu 
lıütalealarına inanmak lizım
lır. Çünkü evvela Lehi.atan 

1 ~ariciye nazırı Mösyö Zaleski 
'4-lıa son günlere kadar Paris
~ bulunuyordu. Cemiyeti Ak

ın Mançurya meselesini 
"k eden fevkalade içtima

!'ıda bulunmak üzere Fransız 
~ et merkezine gitmişti. 

~ orada Fransız Hariciye na 
"le sıkı temasta idi. 

1 

Saniyen gerek Yugoslavya 
'. gerek Lehistan Fransız Ha 

• yesine çok yakın olan iki 
~!ettir. Binaenaleyh gerek 

, ~ goslavya'nın, gerek Lehista 
harici siyasetleri hakkında 

rıansız matbuatının salahiyet
~ .söz söyliyebileceklerini ka-
"111 etmek lazımdır. 

Fransız gazetelerinin yaz
ılıkıarmı doğnı olarak kabul 

ekle beraber Bulgar Baş
' "linin memleketimizi ziya-
1t1i., neden Yugoslavya'da bu 

ı 
~ar telaşı mucip olduğunu 
l amak cidden ınüşküldür. 

kü eğer bu ziyarete busu-
llbir ınana atfedihnemiş olsay 
dı Mösyö Marinkoviç bu Var 
~a nüınayiıini yapmak lüzu
"1nu biasetmezdi. 

Bulgar Başvekilinin ziyare
li esbabı kafi derecede sarih
i . Bir sene evvel Hariciye ve 
~i Tevfik Rüştü Bey Sofya
}· ziyaret etmişti. Şiındi ayni 
~ınanda hariciye nazırı ınevki 
l\i İşgal eden Bulgar Batvekili 

, bu ziyareti iade ediyor. Ta 
~i bu ziyaret münasebetile 
(akara' da iki devlet ricali ara 
'1ıda bir takım samimi ve doı 

cı ı-ne müki.lemeler vuku bul-
r. ltıuştur. Ve neıredilen resmi 

tebliğden de anlıyoruz ki, iki 
llıemleket adamları, orta el
~ilerinin de buzurile yaptıkla
lt noktai nazar teatisinde iki 
ltıillet arasında biç bir ihtilaf 
olmadığı görülmüttür. 

Bu dostluğun umumiyetle 
le bilhaaaa Avrupa'nm cenubu 
tarki kısımlarında sulh ve mü
'alemete yardım edeceği de ili 
'fe edilmektedir. Türk - Bul 
tar dostluğunun bu samimi te 
lahüründe bundan batka bir 
llıana aramak abestir. 

Le Journal gazetesi, M. 
Mutanof'un :ziyaretini, harbi 
llmumidenberi devam eden bir 
dostluğun yeni tezahürü mahi 
)etinde telakki ediyor ki, bu, 
ayni gazetenin ayni makalesin 
de Lehistanla Yugoslavya ara
•ındaki ıon temau, panisla
\i:zm mefkiiresinin yeni bir te
lahürü ıeklinde telakki etme
•i kadar sakattır. 

1,in hakikati şudur ki, eğer 
'rürk - Bulgar dostluğunun 

el' bir başlangıç noktası aranıyor
) •a, harbi umumiden çok evvel 
ti ki zamanlara kadar geri git

t1af' ıı:ıek lazımdır. Muhterem mi
YI •afirimizin lıtanbula muvasa

A latı günü yazdığımız bir yazı
göf' da tebarüz ettirmek istediği
da~ı llliz gibi, bu dostluk Berlin mu 
ef ııbedesinin imzası akabinden 

başlıyor. Çünkü imzadan bir
kaç sene sonra Bulgaristanı 
kendi vilayeti gibi idare ede
llıiyeceğini anlıyan Rusya, vü
cude getirmek için. kanını dök 
tüğü genç devlete kartı vazi
}'et alınca, Bulgar muhtariye
tinin en samimi taraftarı Türk 
ler olduğu anlaşılmıştı. 1886 
ıenesinde Rusya'nın bütün ib
ram ve ısrarlarına rağmen, Tür 
kiye Bulgaristan aleyhine tah-
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1 Cenup_ 
·Hududu 
Dahiliye vekili, Baş 

vekalete bir 
rapor gönderdi 
AN.KARA, 6 (Telefonla) -

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
1 Adanada tetkikatını ikmal et
miştir. Yarın Mersine ve ora
dan Siliikeye giderek Mersin 
tarikile avdeti pek muhtemel
dir. 

M. Muşanofun Ankara dönüşünden iki intıba : Haydarpaşa is'asgonunda "abalı 

Dost. Bulgaristan Başvekili ·dik-
kate şayan beyanatta bulundu .. 
M.Muşanof diyor ki: "iki memleketin refah ve saa

deti, sulhün temini için yeni ufuklar açılmıştır.,, 
Başvekil Hz. bu akşam Sofyaya avdet ediyorlar, Mm. ve M. Muşanof 

seyahatlerinden pek memnundurlar .. 
Bu ziyaretten siyasi ve iktısadi mühim neticeler alınmıştır. 

danı, Vilayet ve Belediye erkanı in
hisar müdürleri, Kaza kaymakamlan 
Fırka mensubini, Ticaret odası et
karu ve diğer bir çok teşekküller na
ouna gelen zevat ve tehrimizdeki 
Bulgar kononisinden mürekkep ke
sif bir kalabalık istikbal ebnişler<lir. 

M. MufBnof, trenden inerek. kar 
ıdamağa gelenlerin birer birer elle 
mi sıkınıı ve lıeraberce rükuplarına 
tahsis edilen istimbotla Tophane 
rıhtımına gelmişler ve oradan hazır 
lanan otomobiller" binerek pazar ol 
mak münasebetile Fenerde kain A- 1 

yastefonos Bulgar kilüeoini ziyaret 
etmişlerdir. 

Kilisenin kapısında M. Mutanof 
refakatindeki zevat Bulgar eksarih 
vekili tarafından istikbal edilmiştir. 
M. Muşanof, o sıre.Ja başlamıı o
lan dini ayinde ha= bulunmuıtur. 

Kilise Başrahibi tarafından, M. 
MuşanoPun kiliıeyi ziyareti münaae 
betile Bulgarca bir nutuk irat edil 
miştir. Mösyö Muıanof, bu nutka 
mukabelede bulunınuıtur. 

Gazi Hz. M. Muşanol ile birlikte Ankarada Halk evinde verilen 
konsere gelirken .... 

Bundan sonra kilisede Türkiye 
Cümbur reisi Gazi Hazretlerinin 
fBhıi saadetleri ve Türk hük\ımcti
nin terakki ve taaliai temenniyatın 
izhar eden bazı ili!ıiler teganni edil 
mittir. Bulgar Baıvekili misafirimiz M. 

Mu§8Dof cenapları, dün refakatlerin
deki zevat ile birlikte hususi trenle 
Anluıraclan ıehrimize avdet etmiılcr 
dir. 

Doat ve komıu Bulgaristanın mub 
terem Batvekili, Haydarpaıa istas-

yonunda merasimle karJılanmıtlar
dır, istasyon, ıereflerine Türk ve 
Bulgar baynıklarile donamnıı. asker 
ve polis müfrezeleri ihtiram vaziye
tini almııtır. Misafirlerimizi, garde 
vili Muhiddin Bey Kolordu kuman-
danı, Polis müdürü, Merkez kuman-

Mösyö Muıanof, kiliseden çıktık 
tan sonra Bulgar mektebine gitmiı 
ler, otomobille Eyübe kadar bir te
nezzüh yapmıılar ve bu meyanda 
Eyüp camiini ziyaret etmiılerdir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

'"''''' 
Vecihi B. evvelki gün geldi Papaz 

Hikayesi Evvelki gün Adapazanndan ıeh
rimize relen sivil tayyarecimiz Ve
cihi B. dün tehrimizde bazı ziyaret· 
ler yapmı§tır. Vecihi B. dün Tayya
re Cemiyeti reisi Hasan Fehmi Bey
le birlikte öğleden sonra fırka mer
kezine eelerek fırka reisini ziyaret 
~tmiıtir. Fırkadan sonra kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Pı. yı ziyaret 
etmiıtir. Vecihi B. akıam geç vakit 
de vilayete gelmiştir. 

Vecihi B. bu kıt uçuı yapıruya-
ık ve tehrimizde tayyareciliğe ait 

ıtlerle meıgul olacaktır. Baharda, 
gene memleket dahilinde taraf taraf 
uçuşlar yapacaktır. Vecihi B. cu
martesi günü saat 17,S da Halk evin 
de tayyarecilik ve terakkiyatı hak
kında bir konferans verecektir. 

Uçuşların ·faideleri 
Vecihi B. dün kendisile görü ten 

bir muharrrimize son uçuı intibala
rını söyle anlatınııtır: 
~- Gerek ıark ve gerek cenup 

seyahatlarun benim için çok mucil>i 

Papa Eftim Ef. nihayet 
ölüsüne 

bir yer bulabildi 
Mesele maliim: Papa Efti

min bir papazı Balıklı hastane
sinde ölüyor. Eftim Efendi pa
pazı papazlara ait kabristana 
göndermek istiyor. 

Fakat bu papaz Efendi di
ğer taraftan afaroz edildiği için 
buraya defnedilmesine müma
naat edilmiştir. Bunun üzerine 
Papa Eftim tarafından kabris
tanın umuma mahsus kısmında 
bir mezar satın alınarak Papaz 
Panoratoa Efendi defnolunmuı 
tur. 

istifade oldu. Halkımızın tayyareci- k" 
lik hakkındaki düşüncelerini büyük Dün gece ı yanüın 
bir ümitle söyliyebilirim. En ufak ve Dün e-ece saat yirmi üç buçuğa 
en uzak köylerimizde bile Türk doğru Sirkecide Köprülü harunc!a 

Adanadan BaşvekaJete ce
nup hudutları vaziyeti ile diğer 
bazı hususlar hakkında Şükrü 
Kaya Bey bir rapor göndermiş 
tir. Dahiliye Vekilinin Akde
niz sevahili ve lzimr havalisin 
de yapacağı tetkikatın şimdi.
Iik tehiri muhtemeldir. Şükrü 
Kaya Beyin avdetinde lcra Ve 
killeri heyeti yeniden alınacak 
bazı tedbirlerin müzakeresine 
ba:ılayacaktır. Şubat nihayetin 
de Meclise tak°8im edilecek o
lan 932 bütçesinin bu meyanda 
müzakeresi de kuvvetle muhte 
meldir. 

.. 
V apurcular biraz ne-
fes almaya başladılar! 
Karadenizde iş başladı ve vapur

I cuları tehlikeye 
düşüren rekabet nihayet bitti .. 

- Rekabet mi? .. Hila onun 
acısını çekiyoruz. Bir ıeydir ol 

V k l ..... du. Bir daha .. AQÇa Çl ıga Vapur sahiplerinden tanın-
V mi§ bir zat yana yakıla anlab-
~ Q r Şl yordu: 

ANKARA, 6 (Telefonla)_ Ka- -Tasavvur edin; zaman ol-
çakçdık meselesile mCJğul bWunan du, ki kötsrüden Rumeli ve ya
fırka maliye komisyonu her sabah hut Aanadolu Kavağına git
onda toplanmaktadır. Komisyonun mek için verdiğiniz para ile 
içtimalan reç vakte kadar devam et- Karadenizin en uzak limanları
mektedir. · 1 na gidebiliyordunuz. Tabii ya-

kın zamanlara kadar yaııılan 
bu rekabet vapur sahiplerine 
pek pahalıya mal oldu. Hala 
kendimizi toplayamıyoruz. 

Dün Kasımpaşada feci bir cinayet 
oldu: Üç kişi ve bir polis yaralandı, 
bir kişi de öMü. Resmimiz yaralı 
polis Emin Efendi ile Raşı'di gös-

teriyor. Tafsilat Polis haberleri 
sütunumuzdadır. 

1- Suriye' de 
Cemal Paşa 

2- lzmir Meslhl 
Sabatay Zevl 
3- Macera Kızı! 
MILLtYET'in yeni tef

rikaları olacakbr. 

• .. 

- Ya, timdi, diye, sordum. 
Muhatabım "Söz gümütse, 

sükut albndır,, darbı meselini 
, hatırlamış olacak, ki birden 

iki üç saniye bir tereddüt dev
resi geçirdi, söylemeli ıni, söy
lememeli mi? 

1 Israr ettiın: 
- Bu günkü vaziyetiniz na-

l sıl, dedim. Ma~affer Bey 

- Eh... ı cilere fazla izahat vermek "sa-
Cevap kafiı değildi. Tekrar labiyetiın,, haricindedir. 

sordum, bu defa : Doğrusu kendimi bir devlet 
- Malum ya, timdi, Kara- memuru kartısmda zannettim. 

denizde nakliyat zamanıdır. it Hayretle muhatabımm yüzüne 
ler, evvelki aylara nisbetle, bir baktım. 
parça iyidir. dedi. - Öyle iae "salahiyettar,, 

1 Sonra ellerini uğuşturarak zat kim? 
tebessümle ilave etti: - Vapucular birliğinden ia-

1 

- Yalnız unutmayın, ki tediğini:z ınaliimatı alabilirsi-
"deniz dalgasız olmaz!,, niz .• 

- Şikayetlerimiz var, de- • * il< 
mek istiyorsunuz, galiba? . Üçte keramet var derler. 

- Yok, dedi. Zaten gazete- (Devamı 5 inci sahifede) 

gençlerinin tayyareciliğe olan alaka· bir odada yangın çıkınıısa ela teves 
!arı Türk vatanının saadet ve scla- süüne meydan verilmeden derhal aön ı • 

Vecihi B. Fırka merkezinde (Devamı 5 inci sahifede) dürülmüştür. 
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Dişçi mektebi talebesi cemiyeti 
kongresi toplandı 

birinci Balkan muharebeleri Fransız davası namına kurban karşı bir tedbir olduğunu Fran 
ıırasındaki kısa bir fasıla istis- verildikten sonra, artık yeni sız matbuatının salabiyattar 
na edilecek olursa, Türk - yeni İslav mefkurelerinin Fran olması lazım gelen lisanından 
Bulgar dostluğunun yarım a- sız harici siyasetine ilet olabi- öğrendikten sonra, Varşova zi 
ıırlık bir tarihi olduğu görülü- leceği zaman çoktan geçmiş ol yaretine bir blöf oazarile bak
yor. sa gerektir. M. Marinkoviç'in mak lazım geldiğine hükmet-

Panislav mefkuresine ge- Vartova :ziyaretinde biz bir tik. 
lince; bu, azacık eskim~ ede- fevkaladelik görmemiştik. Fa· Ahmet ŞÜKRÜ 

Pera - ita/yan maçmdan heyecanlı 
bir dakika 

- Y az;uı apor sütunlarında -

lstanbul Darülfünun dit tababeti 
ıubesi Türk Talebe Cemiyeti dün 
ak1am saat 17 de Halk evinde se
nelik içtimalannı alrtetmiılerdir. 
Kongre hocaları Ziya Beyin riyaseti 
altında açılmıftır. ilk Önce eski he
yeti idare raporları okundu, Rapor 
hakkında idare heyetinden tafsilat 
istendi. Sabık heyeti idare azasından 
veznedar Fethiye Hanmı tarafından 
cevap verildi. Azadan bir kiti eski 

heyeti idareyi kontrol edecek bir 
mürakebe heyeti intihabım riyaset
ten istedi. Bunun üzerine üç kişilik 
bir murakebe beyeti intihap edilmiı 
tir. Bnnclan sonra eski heyeti idare 
tarafındaa hazırlanan nizamname o
kurunu' ve madde madde müzakere 
edilmiştir. Bunu müteakip yeni heye 
ti iilare intihap edilerek kongre kap• 
tılmııtır. 
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Tarihi ve Sigasi Tefrika: 18 

Birinci Millet Meclisi 
Yazanı Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

Çerkes Etem orduda isyan 
çıkarmaya çalışıyor •. 

Casusları bile kendilerini ipe çekiyor, 
ordu emirlerini dinlemiyorlardı •. 

Ordu ve bükU.met her tarafta edenleri alır ve bir kısmını siz 
tedbirlerini tatbik ettikçe ve bu dütmanlarla beraber hareket 
tatbikatta kudretini gösterdik- ettiniz diye öldürür. Böyle bir 
çe Etem ve Tevfik beylerin ha takım taaddiyatı namütenahide 
ya1hanesinde yalııız hayalhane bulunuyorlardı. Ve bunun ne
lerU.de tekevvün eden emel ticesi olarak, hiyanet neticesi 
sahai intişar bulmaktan mah- olarak, ya Yunanlılara kendile
rum oluyordu. Son zamanlar- rini yalnız brakmamalan için 
da garp cephesinde bir kuman rica ediyorlardı ve yahut Yu
dan tebeddülü oldu. Erkanı nanlılarla beraber kaçıyorlar
harbiye reisi İsmet Bey memur dı ve yahut ta bu gelen gayri 
edildi, hükiimetin vermiş oldv muntazam taki kuvvetlere kar
ğu vazife bu cephe üzerinde ı şı silahını istimal ederek cep
kuvvetli ve muntazam birer he teıkiline mecbur kalıyorlar
ordu vücude getinnek ve di- dr. İtte garp ordusu kumanda
ğer tarahan bütün o sabada nı bu zavallı müılüman hal
ve bütün o manatıkta hükume- kın kalbini tatmin etmek ha
tin hakiki olarak teessüs etti- yat ve menafiini ıiyanet etmek 
ğini vebu teessüs eden hükiime ve düımanla beraber kendileri
tin şeref ve haysiyetinin daima ni yürümekten men için yega
mahfuz kaldığını herkese gös- ne bir tedbir olmak üzere (Si
tennek ve icap ederse filen te- mav) ve havalisine sırf hal~a 
yit etmek idi. Bu zat deruhte merci olmak üzere böyle bır 
ettiği vazifeleri ilk andan itiba hey'et göndermişti. 
ren fevkalade bir ıurette mü
debbirane bir tarzda tatbik et
meğe başladı. işte bu tatbikat 
esnasında iC:; ki Etem ve Tev
fik Beylerin kendi planlannm 
biraz zaman sonra mevkii tat
bike kat'iyyen ve külliyen çık
maktan menedileceğini idrak 
ettiler ve plinlarmm tatbiki i
çin istical lüzumuna kailoldular 
Etem Bey rahataızlığmı baha
ne ederek gih Eskiıehirde ve 
gah Ankarada çalıııyordu. Re
Jit Bey meclisin içinde çalııı
yordu, Tevfik Bey kardeıi E
tem Beyin vekili ııfatile Kütah 
ya ve o bavalideki kııvvetleri
nin başmda çalıııyon:lu. Ve her 
üçü aynı maksada çalıııyorlar
dı. Etem Bey hastalık bahane
sile burada bulunduğu bir aıra
da cephede bulunan biraderi 
Tevfik Bey hiç manası olını
yan bir takım eababı zahiriye 
ile bükUmet ve ordunun icraa
tına itiraz etmeğe başladı ve 
bu itirazlarmı Büyük Millet 
Meclisinin kanımlanmn tatbik 
olunmamasına kadar ileriletti. 
Misal olarak batınına gelen bir 
kaç şeyini söyliyeceğim. Me
sela. Caausular Büyük Millet 
Meclisinin vazettiği kanun mu 
c;b;nce istiklal mahkemelerine 
tevdi olunur. Firar mesaili is
tiklal mahkemelerine tevdi olu 
nur. Halbuki kuvvei seyyare
nin batında bulunan Tevfik B. 
her ikisi meseleyi dahi doğru
don doğruya kendisi halledi. 
yordu. Yani filan adam casus
tur diye Tevfik Bey tarafından 
derhal idam olunuyor yahutfira 
ra sebebiyet vermittir diye T ev 
fik Bey ve yahut Etem Bey ta 
rafından idam olunuyordu. Hal 
buki mutlaka idam olunan ca
sus ve yahut müsebbibi firar 
değildir. Bunlar kendi nüfuzla
rını tehditlerini ika· ve tqmil 
etmek için böyle (terrör) ya
pıyorlardı. Garp ordusu kuman 
danı bütün kıımandanlara oldu 
ğu gibi bunlara da yapmıı ol
duğu bir tamiminde bir tebli-
ğinde bunu menetmitti. 
On!ar buna itiraz etti-
ler ve bu itirazlarında hak 
sız olduklarını basit bir mü
kaleme neticesinde kendileri 
clahi itiraf ettiler. Mesela; Si
mav bavalisinde düşman çekil
dikten sonra hükiimet memur
ları bulunmadığından halkın 
ahva!.i müzepzip bir halde bulu 
nuyordu. Hükiimeti merkeziye 
icap eden memurlarını jandar
ma ve polis tayin edip gönderin 
ceye kadar orada sırf halka bir 
merci idari olmak üzere garp 
ordusu kumandanı oraya bir 
havali kumandanı tayin etti, 
Simav ve havaliai kumandanı 
diye bir zatı tayin etti ve mik
dan kifi jandarma ve kuvvet 
oraya gönderdi. Buna da itiraz 
ettiler. Garp ordusunun böyle 
bir tedbiri tatbik etmekten di
ğer bir fikir ve maksadı davardı 
O da fU idi: Düıman çekildik
çe derlıal birinci kuvvei seyya
reye mensup olan müfrezeler 
oralara gider halkı soy~r v~ ya 

Tevfik Bey bunu da iste
medi ve gönderilen havali ku
mandanlığını maiyetindeki jan 
darmasile beraber oradan iade 
etti. Bu tarzdaki muhalefetle-
rini bir gün o raddeye getirdi 
ki .• "Ben garp ordusu tanı
mam,, dedi yani dütman karşı
sında kuvvei müselli'ba ile Tür 
kiye Büyük Millet Meclisinin 
garp ordusu kumandanına is
yan ediyordu. Bu valta riyase
te intikal etmişti. Ben bunun 
bir tarzı muslihanede hallini 
pek çok arzu ediyordum.Bunun 
için meseleyi resmen Heh'eti 
vekileye ve bey' eti aliyeni2e in
tikal ettirmeden evvel bizzat 
halledeceğimi zannederek te
şebbüs etmiştim. Ve burada bu 
lunan Etem ve Rüştü Beyi ala
rak cepheye gittim. Oradaki 
kumandanlarla görüştüm. Mev 
zuu münakata olan esbap o ka 
dar baıit o kadar manasızdı 
ki, hakikaten ne Rüttü Beyce 
ne Etem Beyce ve ne de diğer 
bu işlerle temasta bulunan ve 
alakadar olan arkadaşlarca ha
izi ehemmiyet görülmedi. Ve 
bir mesele olarak telakki edil-
medi. . 

Ve garp ordusu kumandanı 
nın bu noktai nazardaki tebli
ğatının her hangi bir zat, her 
hangi bir kumandan tarafından 
reddedilmiş olmasını makul bul 
madılar. Bina~naleyh böyle 
bir mesele adeta mevhum kal
dı. Fakat derakap bunlar bu 
esasın çürük olduğunu görün
ce ikinci bir esasa geçtiler. De
diler ki; biz filin, filan, filan 
kumandanlan istemeyiz onlar 
yapamazlar. istemedikleri ku
mandanların hey'eti umumiye
ıi nazarı itibare alınırsa adeta 
garp ordusunda hiç bir kuman 
dan kalmıyordu, bütün garp 
ordusunu bunların emrine tabi 
kılmak icap ediyordu. Halbuki 
reddettikleri kumandanların 
her biri ayrı ayrı sahibi fazilet 
ve sahibi kıymet insanlardır. 

(Devamı var) 

lthalah tahdit edelim 
ltlıali.tı tahdit, iJte; yaziye~ ik

tısadiyelerini mükemmelleıtır~~k 
ve milli paralamıı himaye etmek ıçın 
aıri devletlerin gayeleri ve düşünce
leri haJbca tedbirdir. Milli mahsula
tı kullanmak, yerli mallan istihlak 
etmek her vatandaJm borcu olmah· 
dır. 

Türkiyemizde de sanayii milüye
yi himaye ve tetvik emelile hepimiz 
yerli mamulatı kullanmalıyız. Bil
haıaa çimento ııibi matlup evsaf ile 
mücelıhez n cina ve kuvvet itibari
le meııWilci ecnebiyedeo idhal edi
len emsali ile rekabet edebilecek bir 
mükemmeliyette bulunan mahsula
tmuzı tercihan Ye lmt'iyyen kullan
mamız lizımdır. 

Şehrimizde yapılım çilne.ıtobı.r, 
taıradan ııelenlerden daha iyi olma
sa bile her halde müsavidir. lntaab
mızcla münhasıran yerii çİmentoJ'U 
kullanalım. Bu suretle hem memle-
ketimizin müYaZenei tiaaiıeıini sağ 
la?'!aJ~lf hem de m-6i milliye 

Alman kabinesinin 
mevkii sarsılıyor 

Vaziyet 1918 de garp cephesinde 
bir rahne açmağa teşebbüs 

edildiği zamandakinin aynıdır •. 
BERLIN, 6 ( A.A.) - Büyük sana1i ceiini ihbar mahiyetinde olduiuna dair 

mahafilinin mürev•İci eflı:irı olan Dftt· olan bütün pyialana aul •• ...... , olmadı 
ehe Berwerkszeituni, M. Brüninır'in mu- iı cihetle bunlart1.1 kat'i surette tebip •· 
kavemetiain gitgide artmakta olduiunu dilmesi jcap eder. Hitler'in adamı, ıösleri 
ya:tma.kladır. Son müzayaka emirna.ıneai ne fU sw-etle dft'am etmit~r: •1Biz, içinde 

bu baptaki malUmala nazaran 7enidea. I bulunmakta olduiumuı mahpe•t•n kaıtu
J'Ü&binlerce Tat.nda,ı nıüfritlerin. .a.cralan ni Ye meıruti Ya•ıtalarla pkmak İ•tİyo
na se•kedecektir. M. Brüning, Fransıs ruz. •e buna ÖniimÜzdeld •enenin ilk ms 
Bat•ekilinin ümit yerici beyanabna rai· fında muvaffak olacaiınuıı::ı talimin ecliyo 
men bernelmilel mü.zakerahn ruuvaffakı- ruz. Bizim İçin bu dakikada bir koalis70-
yetine inanmakı.dır. Vaziyet, 1918 de na ıirmek meyzuu bahiı deiildir. Fransa· 

garp cepbeıi.nde bir rahne açmağa teııeL ya karır talcip edeceğimiz battı huekete 
büı edildiği zamandakinin aynı&r. Bu aelince, bizim Fransa ile mücadelemiz:, a& 
tetebbü• Alman kumandanlaiırun 1.on ü- lc:eri. bir mesele deiildir. Fakat Fraasa.m:n 
midi idi . Herıey, taarruza bai1ı idi. Brü- bizi tecrit etmek Ye biz-i alçaltmak lete~ 
•i.ns, •arpte yapacağı diplomatik yarma büılerine kartı elimizden ıeldiii kadat' 
teıebbi.iıünde muvaffak olmaya~ olur- mukavemet ecleceiiz. Almanya, Franıaya 
•• istifa elmeai icap edecektir. Halefi da- baiL olan bir takon mileltlerden mürek· 
h• timdiden iktidar mt"vkiine ge1meje i.- kep bir ıru.p larahndan ihale edi.lmiıtir. 

ma.de bulunmaktadır. Bi:ı:, Y•tamak bak.lanı, 7ani kendisine hür 

Birüning, kendini koli• 
BERLIN, 6 (A.A.) - So•yalı.ılerin 

met etmeaini bilen her milletin mallk ol
duğu iptidai. hak.lan talep ediyoruz:. 

M. Zales1d, Londraga 
gidecek 

Fransa 
lngiltere 
İkhsadi müzekercler

den netice 
çıkmıyacak mı ? 

P ARiS, 6 A.A. - Havaı a· 
jansının diplomasi itleri muhar 
riri, Fransa bükfunetinin İngil
tere ile Fransa arasında güm
rük tarifelerini islah ve tadil 
maksadile doğrudan doğruya 
müzakeratta bulunulmak için 
İngiltere bükUınetine yapmıf 
olduğu teklife mezkiir hükiime 
tin vermit olduğu cevabın umu 
mi esasına dün sabah ıtbla kes 
betmİ§ olduğunu istihbaratına 
atfen bildirmİ§tir. 

Muharririn bu tebliği, mü
sait bir hal sureti elde edilebile 
ceğini pek az ümit ettirebilecek 
bir mahiyettedir. 

Bu şerait Fransa hükumeti· 
nin önümüzdeki pazartesi gü
nü Londra'ya müzakerata me
mur murahhaslar göndermek 
suretindeki projesinden fera
gat etmesi muhtemel görül
mektedir. müre..,,ici efkarı olan VorwaerU sazeteai. 

uı:un bir Laımakale netretm.iıt.ir .. Ba ma
kalede Sosyalist fırkknın, aendikalann lm 
peratorfak bayrajı teıldlitnuo •e muhte· 
lif •por teıkiJ•tlarrnın müttehit bir cepbe 
vü.cude ıetirmit olduklan ve hüküm.etin 
Faıixme kartı yapacaiı mücadelede bu 
cepheye İ.atinat edebileceii beyan olun
maktadrr. Vorwaertı diyor ki: Alman a
mele &ınıfı. Ba4vekilin betaatini anlamı· 

ror •e ona : "Brüning, kendini kolla!" di 
ye hay'kırl)'or. Bu 't.itap, dinlenilmelidir. 
Yoksa amel• emrfı cümhuriyetin müdafa
uını kendisini deruhte edecektir. 

vAaşovA, & (A.A.) - tııü•"•W••Y Gandhi Pariste 
Kurjer Codzienny, Londra'dao alın.at ol-

duğu bir haberi ne,retmektedir. Bunda Çok kalmadı 
~- Zale•k< Lo,ndra .. ya~at<n;n mü.ma<ley p ARiS 6 (A.A.) - Gandhi, Pa 
hrn Leh noktaı nazarını uıab etme11ne me • • burada 

- . ..ı· nı'e muvasalat eder etmez, • dar olacagr beyan ~dılmekt ır. I . . . d d b• 
Filvaki Hitlercilerin iktidar mevkiine 1 kik bHı1nt'lil~ tarafmd h anbulyap anttu~ 

1 • 0 · • k k t a u re&m1n e azır unmu • 
celnıeaini A m~~· yı an:ııı e ar~ı a J Bi ok Hintliler, söz alrnıtlar ve 
i bir hareket ıttihazın.a sevketmeaınden rç .. 1 • 1 di Ga dh" b" 

• • ..11- b · nutukları soy emıı er r n ı, ır 
ve bu hareketin Cemıyelt aK.vamı ır em l kaç te ekkür kelimesite mukabelede 
ri vaki kartıaında Luhındurmasından kor ! 

bulunmuftur. 
Tethiş hareketleri kulmaktadtY. Gen bir Fransız heykeltratı, 

Lebiatan bu kabil bir harekete kartı Gandhi'~e mwnaileyhi elinde bir 
yıldırım tiddet .... siiratile mukabele et- seyyah aauı yÜriimekte oldu~ hal
meie anıade hulun~ktadır. Bunun Lon de tasvir eden bir heykel hedıye et
draca bilinmesi matluptur. Ve M. Zafea.. mittir. 

BERLfN, 6 ( A.A.) - Merkezi amele, 
müıtalıdemin. ve memurin te4kil&tları, bu 
cün lamİr•t aleyh.inde bir takım heyaıuı.a 
meler netretmitlerdir. St-ndikalar, aefale· 
tin biribirlerile birleımeei IAı:rm celerı 

lcimMlet' araaındA.Lı:i dahili mÜt:adelelerin 
pek abes olduğunu kaydettikten sonra bu 
pyrime•'ul demasoji ve behimi tehditler 
devrinde mes'uliyet hislerini, fecaatlerini 
•e fikirlerinin ıelanıetini muhafaza etmiı 
olan kirnaelere hitap 'Ye müracaat etmekte 

ve onlan tethi4e Ye cebri :ıı:ora kartı mü
cadelede bulanan kimaelerin &aflarında 

me-,,ki almağa da•el eylemektedir. Bu d.a
vetn•me, ao•yaliat ıendiL:alan umum fe

dera•yonu ile, hrritHyan •endUc&ları ve de 
molı;t"at sendik.lan tarafında.nimu edilmi.ı 
tir. Bunlar bu acf'etle amele letkili.tlan.aa 

fa4İat tethiıi rejimine kartı mücadele et
mek için aon bir müracaatta bulunınakta
dırlar. Bu müracaat hükümete sos,...Iiat, 
hıristiyan ve demokrat malıafilinin na•yo 
n.list • soayaliat damsa.sının hücumuna 

mukawemet azminde bulu.ndujunu ıöater 
meii ve onu bu hareketlerini -daha zi7ade 
ıiddetle himaye ye •ehabete tet•İk etme· 
ii. i•tibdaf erlemektedir. 

ki bunu hitt.bi oracla aörleyecektir. Ma içtima, bir Hint ~k~~ teren-
lıabir, ıu ıörleri tıa.,.. ediyor: nümü ile nihayet verilmiıbr. Bun• 

Fran•a ile İngiltere ara•ında büyiik dan sonra Mahabna, ıinema opera ... 
iktiaadi meseleler hakkında mevcut olan tör\erinin beklemekte oldui'u ulona 
ihtili.flann halline dair yapılacalı. umumi götürülmüıtür. 
<t<lafruunede gümrük ;t<tafnım da yer bu. Lider, orada uçak bir iskemleye 
Jacaiı ümit ediliyor. otunnu, ye dizleri üzerine bir gül 

Londra'da ne düşüniilügor 
buketi ile refah rwnzu olan meyY• 
ler koymU§tur. 

LONDRA, 6 (A.A.) - Gazeteler, Hit· lnııi!izçe birkaç söz söylemesi i-
ler'in bcya~b .. klunda "-••• mütaleala.r çin vuku bulan rica üzerine Mahat

Hitler ve Fransa 
LONDRA, 6 (A.A.) - M. Reıenberc. 

Ha.•a• Ajansının hir muhabirine beyan.at• 

ta bulunarak Hitler'in son beyanatmıo e
hemmiyeti, bu beyanabn ecnebi matbua.t 
mümeaıillerine yapt'lm.ıı olmaaında mÜn· 
demiç olduğunu 1ö7lemi4tir, Bu beyana· 
tın yakında bir darbei bükWncl: icra ed'}~ 

Yunanistanda 

netretmekt.dj.rl9ı'r 

Sunday Expreıs diyor ki: Hitler'in hu· 
•u.ıt borçları ödeyeceğini öirenmek en zi 
1ade lnsihıue i~ Amerikayı ali.kadar e
der; ~ün.kü on.la.nn Alnıany•da 7atı:nlınıı 
mühim paralan yardır. 

Sunclay Chrooicle, yazıyor: Şimdi bij .. 

tün dünya, Hitler'i dinliyor Zira onun si~ 
yaaeti çarçabuk Alma.:n milletinin sİ)'aıeti 

olmuftur, 
Obaerver, cliyorki: Şimdi, Hintlu'ia. • 

yandırmakta olduğu alaka, mazideki dip· 
lomasi hatalarıma neticesidir. Ecnebiler. 
Na.ı:ia'lerin relaiai kredi aabibi olan de .. -
letlerin buhrana kartı koymak için bir 

p1Uıılan me•cut olduiunu lı.iç bir zaman 
İ•bat elmemiı olduklarından dolayı .. e 
an-f bunun için dinliyoralr. 

B&le komiteıinin içtimaı, ya:r.İyeti tep
dH edecektir. Hülıi.aa, "Hitler'in beynelmi 

lel aldı ıelime kar-'' yapmakta. olduiu bir' 
müsabaka.,, da hazır bulunuror~ 

Atinada herkesi heye
cana veren bir hadise.. 
Hükumetin dava ettiği 7 muhalif 

g.azete beraet ettiler 
ATINA, 4 {Muhabiri mahsusu- B.'.1 !elgrafnamenin n~tri üzeri_-

muzdan) - Birkaç gündür Atina n~ ~ük.~~ ve ~azeteJ.eı:in yaz.dıgr 
halkı şimdiye lıadar ııörülmeıniı gıbı Moıyo Ve":'7:eloa, ~ m'.1halifl':." 
bir matbuat skandalı müvacehesin · ~rafından ke'!dı~ı~e. muddeıwnumı 
dedir. Geçen pazruotesi ve salı gün- unvanının verildiğ'ını ııeçen mektu 
leri Atina'nın birinci (cünha) mah· bumda yaznıtftım. 
kemesi hu skandalın muhakemesile Adliye nazırı sıfatile hakiki müd-
meşgul oldu. dciumumiye emir vererek bu yedi 

Muhakemenin tarzı İcrasını gör- gazete baklanda takibat icraımı, 
mek merakı büyük bir kütleyi sar• bunların mahkemeye sevkini eııırd
mış, mahkemenin genişçe salonh· miştir. Mesele tabii ehemmiyetli 
rı ve koridorları dolduktan sonra idi. 
yüzlere varan bir sürü merakldar Bir taraftan ıimdiye kadar Yu
da bina haricinde ve ayak üzerinde nanistan'da yedi gazetenin birden 
neticeye intizar eylemişlerdir. muhııkeme edildiği viki değildi, 

Dava yedi gazete aleyhinde idi. sonra mevzuu dava memleketin iti
Bu gazetelerin hepsi de hükiımele barı maliyesile alakadardı ve ÜçÜn· 
muhalif partilere mensuptur· Bu ye cü merakb cihet de f'lhitler araım
di ııazete namma davaya dahil olan da birçok yüksek tabıiyetlerin 
et bas elliyi mütecavizdi: Sahı"bi im- bulunması idi. 
tiyazlar, ıekretet"ler, iktısat muhbir MuL-"' fırkalar liderlerinden 
leri ye birçok hariçten müstakil """" _,.. --n muL·-'rler.. Möıyö Çaldaris bu muhakemenin 
,_ ,_. uam tehirini R-.vekil ft Adliye nazmı Dava için yine bir ıürii plıit -. 
c•llıedilmiı. Bunların arumcla oi- Mösyö V enizelosa bilvasıta tavııiye 
yasi fırblar liderlerinden Çaldaris etmİf, halbuki Batvekil bu tavl.İye
ve Papanastaııiu, banka müdürleri, yİ kabul etınemiıtir. Bu tavsiyenin 
borsa erkanı ııilıi tebadetleri aJikıı. yapılması ve mesmu olınama11 da 
uyandıran zevat bulunuyordu. muhakemeye olan umumi m.,,.akı da 

Dava da §U idi: Bu gazeteler ba ziyade arttmnııtır. 
bet milyon haldnnda Y onan ibra- Sabahlı alqamlı ilci gün süren 
cat baıılrasına beynelmilel santınl bu muhakeme çok hassas ve hey• 
banka11 tarafından çekildiği yazılan canlı bir muhit icinde icra edildi. 
ve hükiımetçe Y unanista'nm itil.arı Bu hassaııiyeİ ve heyecan vekil
millisini lezelzüle ufratabilecek ma !ere de, mahkeme azasına da sirayet 
hiy~ ~ ~ bir telıınıfna. etti. O derecede ki mahkeme reisi, 

ma, Pariı'te kendisine yapılmıı olan 
kabulden ve hazır bulunmuı olduğu 
giizel içtimadan mütebuıis olmuı 
olduğunu söylemiıtir. 

PAR.IS, 6 A.A. - Gandhi, bu 111-
bab Paris'ten pek erken mufarekat 
etmit olduğundan azimetinde dünkü 
ıet..,etli kalabalık bulumımamı§tır. 

y .ınız bazı meraklılarla, ııazeto. 
ciler, fotograf muhabirleri, Pariı'te
ki muhtelif Hint cemiyetleri murah
hasları, Hintli tacirler, Kı"bıırlar ve 
talebe hazır bulunmuılardır. 

Mabatına, Tiryeate'ye gİtınelrte
dir. Orada Hindiıtan'a gitm..ıı: ÜZ&. 
re vapura binecektir. Maamafih, Vil 
)eneu.e'ye giderek Romain - Rolland 
ile görüımek üzere Montreux' de te
vakkuf edecektir. 

Moskovada bir kilise 
berhava oldu 

PARIS, 6 (A.A.) - Le Jounıal
in Moıkova' dan istihbarina göre 
mezkur şehirdeki Sanit - Sauveyr 
kliseıi bir süikast neticesinde berha
va olmuıtur. 

Bir Italyan kruvazörü 
denize indirildi 

ROMA, 6 (A.A..) - Havalar mii
sait olduğundan Pola kruvazörü, duk 
d' Aoste ile ııeminin vaftiz anası olan 
dütes de Pistoina, bahriye ve müna
kalat naZırlan, birçok amiraller ve 
hükümet erkim ve tevkiçinde bulu
nan bir halk kütlesi hazır bulunduğ'u 
halde denize indirilmiıtir. 

Clemenceau aparbmanı 
müze haline konuldu 

P ARİS, 6 A.A. - Cleınan
ceau'nun Franklin sokağında 
oturmuş olduğu küçük apartı
man, müze haline getirilmiş o
lup bundan sonra umuma kü· 
~ad., bulundurulacaktır. 

men mahkeme kararile, menetti. 
Bu iki giinlük muhakemeden ve 

pek çok taJıitJerin İıtİmamclan IOD 

ra mahkeme mahkumiyet unsurla
" bulamıyarak maznunların beraeti 
ne karar verdi. 

Tahtı zanna alınan ve beraet ka
zanan gazete!.,,. İse timdi sahifele
rinde bayıam yapıyorlar. 

Fehmi 

Yunanistan ve istikraz 
ATlNA, 6 (Hususi) - HükU

met, beynelmilel iktısadi buhranın 
seyrini yakmdan tetkik ederek ona 
göre bir rapor vermek üzere ihracat 
bankası müdiirü Möıyö ( Çuderoı) 
u Pariı ve Londra'ya gitmefe m• 
mur etmittir. 

Mösyö Venizelos, Yunan sana
yünin ve zirai tetebbiiııatın takviye 
ıi icin haricten bir iıtikraz akdi 
mii,:;,ımn olcİuğunıı kanaat beyan 

-• D 
Kambiyo işleri .. 

Maliye vekaleti nakit işleri müdürü t~ ek 
bul ve lzmir'de tetkikatta bulunac. 'll }t 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Maliye vekaleti nakit ;& 
müdürü Sırrı Bey bu ak§amki trenle İıtanbula gitti. Sırrı 
İıtanbulda ithalatın tahdidi dolayııile tahassül eden kan 
itlerile alakadar olacak, iki gün İıtanbulda kaldıktan ıonı ;ak 
mire gidecektir. • 

Sırrı Bey İzmirde de birkaç gün kalarak orada imti V 
tirketlerin ve bazı mali ve ticari müesseselerin gerek iktı 
yallmızı koruma kararnamesinin tatbikinden evvel ve geı :.ltak ş 
sonra yaptılclan siparişlere mukabil tediye edecekleri karr sine d 
hakkında tetkikatta bulunacak ve bu müesseselerin bazı 11 '{ apıla 
libatı üzerinde meıgul olacak tır. bu s • 
ismet Pş. cuma güni~;~~ 
bir nutuk söyleyece)~:0b~ 

ANKARA, 6 (A.A.) - Tasarruf haftası cuma günü l rk n 
evinde Baıvekil İsmet Pata Hazretleri tarafından irat ol ~emI 
cak bir nutukla batlıyacalctır. İsmet Pata Hazretlerinin n· ':'n re 
radyo ile memleketin her tarafına tamim olunacaktır. '•stan 

Mübadele komisyon1:!:~~ 
ştır. 

Şevki Bey: "Komisyon işlerini mayı 
k d •k J J " d• Altı a ar ı ma e ça ışıyoruz ıyor bir t 

ANKARA 6 (Telefonla) - Muhtelit mübadele komuhtel" 
yonunda Türk 

1

heyeti reisi Şevki Bey bugün Maliye vekil .altı~ 
makamında ziyaret etmittir. Şevki Bey ayni zamanda konıyetlı 
yon mesaisi hakkında Bııvek:il Paıaya da izahat vermİ§tir. 'ıştı.~. 
ki Bey komisyonun vaziyeti hakkında bana dedi ki: C 

- Komisyon itlerini önümüzdeki mayısa kadar ikm~ı~ b 
çalıtıyoruz. lki güne kadar lstanbula döneceğim. tnı 9 

Gümrüklerden malliırın kola 
/ıkla çıkması için proje .. 

1etine 
i g62 

~\t 
,ıııda 
lı: 'fe s 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Maliye tefti§ heyeti reisi ekte 
dil Bey buraya geldi. Maliye vekili Beyi ziyaret ederek ~ü • 
riik ithalatı, kambiyo vaziyeti ve yeni kararnamenin tatbıkı L 
etrafında izahat verdi. 

Yeni kararnamenin tatbiki dolayısile gümrüklerden çıl 
nlacak mallann daha · .<.>laylılcla çıkarılması hususunda Aı Ll 
Bey Maliye vekaletine bir proje takdim etmiştir. ıfta 

Anadolu' da şiddeti; ·~ln 
soğuklar devam e·diyo ·ı ~: 
Erzurum' da karın irtifaı 50 santi.1 .ı.":.:
metredir. Kayseri' de tipi ve kar ~bi 
ANKARA, 6 A.A. - Mete-, 11, Kayseri, Merzifon ve Ç ıs 

oroloji merkezinden aldığımız rumd.~ 9 dur. Bu nu~taka Koı,:, 
malumata göre Trakya ve gar- ya mustesna olmak uzere tamı 
bi Anadoluda üç günden beri men karlı geçmiştir ve devaı(~ 
tazyikin mütemadiyen düşmesi etmektedir. Bolu da kar İrtifafılatı 
neticesi olarak suhunet zaitlere 16, Sıvas ta 32, Kayseri de 2teah 
kadar yükselmiş e kar tama- santimetredir. . 
men yağmura çevrilmittir. Şarki Anadolu tamamen b~•ş 

Bu mıntakalarda asgari su- lu ve karlı geçmektedir. Asgaı\;:~ 
hunet sıfırın üstünde bulun- suhunet 16 dır.Erzurum da kaı 
maktadır. Son 24 saat zarfında İrtifaı 50, Sarıkamış ta 55, 
Bursada 9 milimetre ve diğer Kars ta 28, Bitlis te 35 santi 
mahallerde daha az olmak üzre metredir. Karadeniz sahil mın 
yağmur ölçülmüttür. Bu iki takası asgar~ suhunet sıf_ırın d 
mıntakada şimdilik don tehli- nundadır. Rıze de asgarı ~uhu· 
kesi mevcut değildir. net 4 bu mmtaka eksenyetlt 

C1'11up ve Şarki Anadolu da karlı geçmiştir. l 
Malatya ve Diyarıbekir müı· İnebolu da kar irtifaı 23 Si· 
tesna olmak üzere diğer yerler nop ta 8 santimetredir. Bu mı!' 
de asgari susunet sıfırın oldul,- takada tazyikin muntazamaJI 
ça üstünde olup iki günden be- d~şmesin:.nazar&:'1 s~hunetİJl 
ri devam etmekte olan yağış yukselecegt ve bınnetıce do11 
kesilmeye baflaDUftır. tehlikesinin zail olacağı belcle-

Malatya da kar devam et- nebilir. 
d mektedir. Merkezi Anadoluda 

bir gün evvel pek dütük bulu
nan suhunet kann yağmuiyle 
bir miktar yükselmeğe bqla
mıştır. Nitekim bir gün evvel 
Ankara da aıgari suhunet na
kıı 12 buçuk iken bu sabah na
kıs 2 ye kadar yükselmittir. Ma 
amafih merkezi Anadolunun 
bazı menatıkında auhunet pek 
düşük bulunmaktadır; Sıvaı ta 
asgari auhunet nakıı 17, Kon
yada 14, Aksaray ve Yozgat da 

Meclis ne zaman 
Tatil edilecek? 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Meclisin ne zaman tatil kararı 
vereceği henüz maliim değildir. 
Bin ihtimale göre ayın 12 sin
de, diğer bir ihtimale göre de 
ayın 25 sine kadar bu karar ve
rilebilecektir. 

İrat vergisi ve kaçakçılığın 
men'i gibi bazı mühim mesele
lere dair kanun layihalarının 
?1art i~ti?1aında müzakere ve 

Kagseride v~ Çankırı'da , 
KA YSERt, 6 A.A. - Şid- t 

detli tipi ve kar devam etmek· 
tedir. Kar yarım artını geçmiş· 
tir. 

ÇANKIRI, 6 A.A. - Bir 
haftadan beri devam eden müt· 
hit ıoğukları müteakip dündeıı 
beri kar yağmağa batladı. Kaı 
kasabada bir kantı bulmuştur. 
Yükıeklerde bir buçuk metreye 
yakındır. 

Yol inşaab 
ANKARA, 6 A.A. - 13 

buçuk kilometre imtidadmdaki 
Cibik Derebarajı iltisak yolu 
tesviyei turabiye imalatı sanai· 
ye ve şose intaatı Emin Bey gu 
rubuna ihale edilmittir. 

Zekai Bey gidiyor 
ANKARA, 6 (Telefonla) 

- Türk Dainler vekili bugüo 
geç vakite kadar Maliye veka· 
letinde meıgul olmuttur. Ze
kai Bey yarın veya öbür gün 
İıtanbula dönecek ve oradao 



.. 

Yeni kontenjan listeler merakla bekleniyor 
ı--------------------~----------·---------------------------------~~--------~~~~----~~----------------------------------------------~~----------------------c1· 

Yeni Şirketlerde Ticaret odasında Cemiyet ;> ı 

ı~ eker istihsalabnın ço
~· :ıltılmasına çalışılıyor 

rn 
arı 

~ak şeker fabrikası bu sene 800 
vagon istihsal yapabilecek 

geı Jşak şeker fabrikasının tas 
aa sine devam edilmektedir. 

n Yapılan tahmine göre fabri 
bu sene 800 vagon şeker 

• lısal edecektir. 1 Uşak şeker fabrikasına ili.
en yapılan yeni ispirto fab-

l ısı bu sene İ ,250,000 kilo 
ırto istihsal edecektir. 

•. 1 rk nıilyon kilo tütün! 
ol Memleketimiz İ93İ senesi 
n• ün rekoltesi 40 miloyn, Bul-

ristan'm 36 milyon, Yuna
tanın 42 milyon kilodur. 

1 
İ 930 senesi' tütün istihsali. 
uzdan 30 milyon kilo satıl
ştır. 

iYI Altın fiatlan 
Altın fiatlerinde son günler 
bir tereffü görülmektedir. 

uhtelif sebep ve amiller tesi
il altında olan bu tereffü ebem 

oniyetli bir şekil almağa başla
. ~ıştır. 

Cümhuriyet Merkez Banka
nın bir müddet evvel Altın fi. 
ini 925 kurut olarak tesbit et 
ıesine rağmen fiatler 960 hat

' J l 962 kuruştadır. 
.:l! /.ltın borsaya kote olmadı-
ıından fiat temevvücü piyasa-

• 1ı: ~e serbest olarak cereyan et-
1 ektedir . 
Ü 

'kı Liverpool bnğday . 
pıyasası 

LIVERPOOL, 6 A.A. - Bu 
lfta zarfında piyasada metanet gö-

• ,(miittür. Piyasanın vaziyetini ta
il eden amiller. kambiyonun zafı, 

lan tin' de ha valann fena gitmesi 
• an mubayaası için yapdan mühim 

arişler o1up bunlar muamelatın 

il İyi bir surette cereyan etmesini 
ıç eylemiıtir. Amerika'nın kq 

1 .bsulatı hakkındaki asgari hususi 
' .hminlerde fiatlarda istikrara doğ

:U. bir temayül h8.sıl olmasına me~ 

far olmu,tur. !stokların pek az mab 
,11 bir &urette tenakus ebnit olma-

1 .na rağmen, hakikatetn mevcut 
10ahsulün az olması yüzünden sarfi. 

3at daha ziyade serbestçe ve kolay-
1\kJa icra edilmiıtir. Rusya mevari
aı.ıatının tenakusu mukavelenamelerin 
Z!eshi neticesidir. 

Temayül iyidir, itimat avdet et• 
i§tir. Fakat kontenjanman ,ayia

..tı, rı gayri müsait bir tesir icra eden 
··~irer amildir. 
r 

Gümüş fiati 
SPOCANE, A.A. - Amerika 

Belediyede 

~Et narhı 
i· l.J e zaman? 

___...._ 
kararının tatbi
kine ne 

zaman başlanacak? 
Et komisyonu narh hakkın

da verdiği kararı henüz ne iktı
ıat müdürlüğüne ne de daimi 
~ncümene bildirmemiştir. 

Narh et cinslerine göre ya 
llıezbaha meclisi veya iktraal 
llıüdürlüğü tarafından tesbit e.. 
dilecek tir. 

Alakadarlar narhın bu ayın 
on beşinden itibaren tatbika 
başknacağınr tahmin etmekte• 
dirler. 

Darülbedayii ıslah 
Darülbedayii islah komisyo 

tıu ikinci içtimaını Muhiddin 
lleyin riyasetinde yarın aktede 
:ektir. 

Darülaceze komitesi 
Darülaceze himaye komite

&i ilk İçtimaını Muhiddin Beyin 
~iyasetinde vali konağında ak
letmiştir. 

Komite Darülaceze menfaa
line bu kış bir balo verilmesine 
!tarar vermiştir. Bu hususta da
ha bazı yardım şekilleri görü
!iilmüştür. 

Komite her hafta muntaza
tı:ı11n içtima edecek ve. mesaisi-
1\e devam edecektir. • 

ticaret odası reisi, gümüı madeni 
fiahnı arttınnak için Hindistan bükU 
meti ile Amerika gÜmÜ§ müstahsil
leri arasmda gümüt ihracatına müte 
allik olarak yapdacak itilafa müteaJ. 
lık pl8nların beynelmilel ticaret oda· 
11 mutehassular komitesince ihzar 
edilmiı olup mezkur odanın 1 mart
ta aPris'te toplanauk olan meclisi
ne tevdi edileceğini bildirmittir. 

Londra Borsasında 
son vaziyet 

LONDRA, 6 A.A. - İngiliz li
rasında geçen hafta zarfında vukua 
gelen ani temevvüçler, esham borsa
sının faaliyetini felce uğratmı! ve 
borsacıların sarfetmiı oldukları gay 
retlere rağmen devlet eshamı, milli 
dövizin ric'ati ile mütenasip bir kıy
met tereffüü gÖatennemittir. 

Diğer taraftan, Yuvarlak masa 
konferan•mın akamete uğraması 
Hindistan'da müfritlerin faaliyetleri 
ni arthnnaları ihtimalini göz önüne 
getirmekte olduğundan dolayı bu 
halde borsa muhitinde inhitat hare
ketinin devamına baia olmuıtur. 

Bundan ""'ka, lngiltere yeni par
lamentonun hemen, hemen bütün 
ecnebi idbalatına kartı ittihaz et
mek istediği gümrük tedbirlerini, 
bütün dünyanın, biç bir suretle mu
kabeleibilmisil tedbirleri almağa kal 
kıtmıyarak kabule mütemayil olmıya 
cağuu anlamııtır. 

İngiltere için ihrac:at ticaretinin 
inki§Bfını temin etmek her zaman
dan ziyade hayati bir zaruret halini 
alını! olduğu bir sırada bir tarife 
muharebesi zuhur etmesi ihtimali, 
lngiliz tİcaftt bilançocunun salahı 
için herhalde bir falihayır t"§kil et
nıemektedir. 

LONDRA, 6 A.A. - Birçok 
gazeteler, geçen hafta İngiliz 
lirasında ani olarak vukua ge
len tenezzülden dolayı İngiliz
lerin izhar etmekte oldukları 
endişelere tercüman olmakta. 
drr. 

Sunday Express, ve Sunday 
Chronicle, efkarı umumiyeyi 
tatmine uğraşmaktadırlar. Fa
kat Rıı;ynolds gazetesi milletin 
hakiki bir buhran karşısında 
bulunduğunu yazmaktadır. İn
giliz lirasının dahilde iştiırak 
kıymetini kaybetmekte olduğu 
korkuları birer hakikat olabilir. 

Bundan sonra fazla miktar
da banknot ihracı ve bunun va
him neticeleri gelir, kambiyo
lar, İngilizlere müsait değildir, 
çünkü milli hükUmet harice iti
mat telkin edemiyor. 

Mahkemelerde 

Bir 
Soygunculuk 
Kasap Zeynel ağayı 
soyan ve yaralayanlar 

Bundan üç ay evvel bir ge· 
ce sabaha karşı eşeğile Kiğıt
haneden Kemerburgaza giden 
Kemerburgazlı kasap Zeynel 
ağanın önüne 3 kişi çıkmış Zey 
nel ağanın 30 lirasını almış· 
lar ve Zeynel ağayı yaralamış 
!ardı. Bu soygun ve cerh hare 
keti üzerine maznun ve mev
kuf bulunan Kemerburgazlı 
Kadri, Mustafa ve lsmailin 
muhakemelerine dün de devam 
olunmuş, şahitler dinlenmiş 
ve daha bazı şahitlerin celbine 
lüzum görülerek dava (27) ki 
nunuevvele brrakılmıştır. 

Papağan bardaki hadise 
Birkaç akşam evvel Papa

gan barında fazla içki ve mü
nebbih kullanarak birden bire 
ölen Matn;ıazel Sofya'nm tah
kikatına ' müddeiumumiliğin 
vazıyet ettiğini ve bu ölüm 
melesile alakadar görülen ama 
vut Süleymanın tevkif olundu 
ğunu yazmıştık. Bundan baş
ka daha bazı kimseler bu ölüm 
hadisesile maznWı bulunmakta 
ve polis tarafından takip olun
maktadırlar. · -

Listeler Yeni bütçe Büyüyor! . 
Şark şimendifer ame- Ne halde? 

Yeni kont~njan liste
ler merakla bekleniyor 

Gümrüklerde beyannamele
rin tescil ve vizesini daha seri 
bir surette yapabilmek için ba
zı yenitertibat alınmıştır.Beyan 
nameleri tetkik eden büroya ye 
niden yedi memur daha ilave 
edilmiştir. Bu suretle vize işi 
bir misli tezyit edilmiştir. 

İstanbul gümrükleri karar
namenin ilk tatbiki günlerine 
nazaran nisbi bir tabiiliğe gir
miş sayılabilir. 

Alakadar mehafilde gelecek 
ayların kontenjan listeleri ala
ka ile beklenmektedir. Yeni 
kontenjan listelerin ihtiva ede
ceği rakkaml~r hakkında §İm
diden bir çok tahminler yapıl
maktadır. Tabii bu tahminler 
hiç bir esa~a istinat etmemek. 
te ve hakikatla hiç bir alakası 
bulunmamaktadır. 

Yeni kontenjan listeler per
şembe günü Ankara'da Resmi 
gazete ile neşredilecektir. Bu 
listeler kil.nunusaniı, şubat ve 
mart aylarına mahsus buluna
caktır. Yeni listelerin bilhas
sa ihtiyacı karşılayacak bir şe 
kilde bulunduğuna ve ilk lis
tede görülen bazı hataların 
mevcut bulunmıyacağına kat'i 
kanaat vardır. 

Ankara'da bulunan Maliye 
heyeti teftişiye reisi Adil Bey 
kararnamenin en iyi sureti tat
biki hakkında hükumetle te
masta bulunmaktadır. 

Tahtelbahirler j!itti 
Birkaç gündenberi limanı· 

mızda misafir bulunan F ran
sız tahtelbahirleri dün akşam 
saat İ 7 de limanımızdan 'hare
ket etmitlerdir. 

T ahtelbahirler doğruca üs
sübahrilerine gitmektedirler. ---
Kaçakçılıkla mücadele 

Samsun, 6 (Milliyet) 
Bafra tütün müdüriyetinin İt· 
tihaz eylediği şiddetli tedbir 
neticesinde bugün 6İ paket 
sigara kağıdı derdest edilmiş
tir. Kaçakçılarla şiddetli mü
cadele berdevamdır. 

Vili·yette 

Muhtar 
intihabı 

Bu ayın son haftasın-
da yapılacaktır 

• Yeni sene muhtar intihabı bu ay 
yapılacaktır. Aldığımız malumata 
göre intihabaf ayın son haftasmda 
ve bir :lriin içinde yapılacaktır. ---

Tüccar tazyık mi 
ediliyor? 

SAMSUN, 6 (Milliyet) -
Saınsun bankaları yılbaşı hesa
bını rüyet bahanesile tüccarla
rı tazyika başlamışlardır. Tü
tün piyasasının fena vaziyeti 
dolaysile müşkül vaziyete düş
müş olan tüccarlar telaş içinde 
dir. 

Y alovanın imarı 
Seyrisefain umum müdürü 

Sadullah Bey dün akşam An· 
karaya hareket etmiştir. 

Sadullah Bey Ankara'da i
darçye ait işler ve Y alovanm 
gelecek seneki imar programı 
hakkında temaslar yapacaktır. 

İrat vergisi 
Ankara, 6 - Yeni irat vergisi 

projeıi Maliye vekaleti varidat u
mum müdürlüğü tarafından hazırlan 
maktadır, 

Projenin yakında ikmaline çalı· 
şdmaktadır. Fakat projenin ancak 
gelecek devrede çıkabileceği tahmin 
edilmektedir. 

Bu projenin bütün eğlence ma· 
hallerine de letmili düıünülmekte
dir. 

Bir muvaffakıyet 
Almanya'run Brünşvayg beynel

milel ticaret hava mektebinde Luft· 
bauza tayyare şirketi hesabına pi
lotluk tahsil eden Tahir Bey ikincilik 
le diploma alarak şehrimize avdet et 
mittir. -

Tahir Bey mayıstan itibaren mez 
kiir şirketin lstanbul · Sofya, Pet' 
le, Viyana • Breslav hattmda çalı_.. 
cakhr. 

lesi neler istiyor? 
Şirket, ameleye karşı taahhütlerini 

ifa etmemiş vaziyette midir? 
Şark demiryolları kumpan· 

yası ile amele arasında y~ni bir 
ihtilaf zemini açılmağa başla
mıştır. 

Vakıa bu ihtilaf yeni değil
dir: Bundan iki sene evvel Şark 
demiryolları kumpanyası Çer. 
kes köy müstahdemlerinden ba 
zılarını çıkarmıştı. O vakit fev 
kalide bir kongre yapan amele 
murahhasları şirketten bazı me 
talipte bulunmağa karar ver
mişlerdi. Bu metalibin başında, 
işinden çıkarılan amelenin yev
miyelerile işe alınması, sıhhiye 
çaİıtalarrnın muntazam bir şek
le sokulması ve bilhassa şirket 
tarafından tatbik edilmiyen a
melenin kıdem hakları ve bu 

Poliste 

hakkın temamii tatbiki madde. 
!eri bulunmakta idi. 

Uzun müzakerattan ve gl'ev 
tehlike1erinden sonra Hükumet 
komiserinin tavassutile şirket 
bu metalibi kabul etınişti. 

Aradan bu kadar zaman geç 
tiği halde şirket ameleleri işe 
almış fakat diğer maddeleri tat 
bik etmemiştir. Bunu gören 
Şark şimendifer amelesi bu 
maddelerin-- tatbiki, bilhassa kı 
dem meselesinin halli ıçın 
teşebbüsatta bulunmaktadıralr. 
Aldığımız malumata nazaran a 
mele bunun için yeniden bir içti 
ma yapacaktır. 

Hatta şirket aleyhine dava 
açılması lazım geldiği fikrini 
ileri sürenler de vardır. 

3 kişi ve bi~ polis yara
landı, bir de ölü var! 
Kasımpaşada alacak ve kin yü

zünden feci bir cinayet oldu 
Evvelki gece Kasunpaşada feci ı !erinden bet ıeneye mahkumdur. Ve 

bir cinayet olmuş bir kişi ölmüş, kendisi firaridir. 
bir polis memuru ile diğer iki kişi Abdullahın cürümleri şudur: 
de yaralanmıılardır. , Kastamonu ile Tosya arasında 

Vak'a şöyle olmuştUT: Kaııımpa yol kesmek suretile bir katırcıdan 
şada Kulaksızda oturan .;oban Ke- 500 yüz lirasım almıştır. .. 
rim ile çoban Akif bundan bir müd- Taşköprü'de Osman ağayı tehdıt 
det evvel bir koyun meşeleıtinden ederek 1000 lirasını gaabetmiş, silah 
dolayı kavga etmişler .. araları a- çalmıştır. Ayrıca bir katil meseleain 
çılmııtır. den maznundur. 

Çoban Kerim ve çobatl Akif Ku· Aranmakta olan Abdullahm Pangal 
laksızdaki mandıralarda ~alışmakta- tı'da Davutağa sokağında Hacı Dis 
dırlar. Bundan dört gün evvel Ke- mityadi.s efendi apartrmanında kapıcı 
rim ve arkadaşı Kasıınpaşada İsmi\• Sivaslı Hüseyinin yanında olduğu 
il Efendinin kahvesinde otururken zabıta memurları tarafından haber 
Akif gelmiş ve Şükrü Efendiden alınmıJtır. A~ull~ dü.n .rece sak· 
sattığı koyunlann parasını istemiş. !anmakta oldugu Huaeyının yanında 
Şükrü de parası olmadığından bahse dostu Hamide ile birlikte yakalan- . 
derek her ikisi araımda bir ağız mıştır. ! I< 
kavgası batlamış, ve bu iıe arkadaşı Ç b"lJ 
Kerim de müdahale ederek kahve· arpışan otomo ı er 
den sokağa çıkarak ka_v~a .. etmeğe Fındıklıda şoför Mehmedin ida-
başlamışlardır. Fakat ıkı gun evvel resindeki 1253 numaralı otomobil 
de barışmışlar ve arkada§ gibi gö- 710 numaralı otomobile çarparak 
rüşmeğe başlamışlar~ır. . . hafifçe kasara uğratmıttır. 

Evvelki akşam yıne Kerım ıle 
Şükrü bir otomobil ile lsmail Efen 
dinin kahvesine geliyorlar. Fakat 
her ikisi de biraz sarhoşturlar. Kah 
vede diğer ahbapları ile iskambil 
oynamaya başlamışlardır. Akif de 
bunların kahvede olduğunu görerek 
karşıdaki Gafur Efendinin kahvesi
ne oturuyor. 

Kerim, ve Şükrü Efe~diler kah· 
veden saat 20,5 da evlerıne gitmek 
üzere çıkıyorlar. Ve bu sırada Ga· 
fur Efendinin kahvesinde oturan 
Akif de kahveden çıkarak bunlıil'ln 
önüne .geçiyor. Her ikisinin üstüne 
tabanca atmağa başlıyor. Diğerleri 
de mukabele ederek 20 ele yakın 
siliih atılıyoı'! Ve silah seslerine za
bıta memurları geliyor. Vak'a eına 
sında Kerim muhtdif yerlerinden 
ve Şükrü ağır surette bacağından 
yaralanıyor. 

Vak'ayı görmek üzere dükkan· 
dan dııarı çıkan şekerci çırağı Raşit 
ve Emin isminde de biri bacakların
dan yaralanıyor. Ve Dörtkuyu mü
rettebatından Emin Efendi de 
sol kolundan ağır surette 
yaranmasile neticeleniyor. Mecruh· 
!ar Beyoğlu zükur hastanesine yatı· 
nlmıılardır. 

Kerim hastanede aldığı yaralar
dan vefat ediyor. Katil Akif dün 
sabah saat 11,S raddelerinde Piyale 
de validesinin hanesinde yüklük için 
de saklanmIJ olduğu halde yakalan· 
mıftır. Ve vak'aya müddeiumumi 
muavinlerinden Muhlis Bey vazıyet 
etmiıtir. 

Bir taka bulundu, 
sahipleri öldü mü? 
Maltepe açıklarında yan yatmış 

ve içi kısmen •U dolu bir Liz ta
kası görülmüş ve Kınalıada'ya geti
rilmittir. Takanın kömür yüklü ol
duğu anlaşdmaktadır. 

içinde bir kasket ve bir de sarı 
muşamba çıkmıştır. Takanın ismi 
Nurdur. 

Ne ıekilde battığı, mürettebatı
nın ne olduğu tahkik edilmekte
dir. 

Bir mahkum yakalandı! 
Taşköprünün Karaviran nahiye

sinden Şeyh oğullar111dıın Abdullah 
birçok sirkat ve yol liasmıik madde. 

Tramvay kazası 
Bebek · Eminönü hattına itle. 

yen 1179 nuınaralı vatmanın idaı·e .. 
sindeki tramvay arabası Topane'· 
den geçreken Ömer efendiye çarpa· 
rak yaralamıştır. 

Y ang?n başlangıcı 
Belediye dairesi civarında Dok

tor Mazhar Beyin oturduğu evin 
alt katındaki elektrik tellerinin kon
tak yapması yüzünden yangın çık· 
ınış ise de söndürülmüştür. 

Meçhul ceset 
Zeytin burnunda bulunan ceAe

din hüviyeti henüz anlaşılamamış· 
tır. Galata'da Kireç kapı civarında 
bulunarak hastanede ölen şahsın hü 
viyeti de anlaşdmamııtır. 

İhtikara karşı 
MERSiN, 5 (Hususi) - ldha

latın tahdidi münasehetile eşya fia
lerinde yapılacak ihtikara karıı der
hal kanuni takibata geçilmesi hak
kında vilayet belediyeye bir emir 
vermiıtir. Müddeiumumilikte bu gi
biler hakkında resmen takibat icl'a 
edecektir. 

Suriyede komünistler 
ŞAM, 5 (Hususi) - Polis daire

si tarafından Moskovadan gelen 
(Nihan) isminde bir komünist yaka
lanmııtır. 

Şamda dört, Kudü•te üç, Halepte 
altı komünist tevkif edilerek mabke 
meye verilmişlerdir. 

Kaçakçılıkla mücadele 
Ankara, 6 - Kaçakçılığa karşı 

alınacak tedbirler yalnız Cenup hu· 
dutlarına inhisar etmiyecek, bilhas 
aa lstanbul, İzmir, v. s. gümrükleı·
de hazineyi zarara sokacak şekilde 
ıuüstimallerin önüne ıeçilecektir. 

Recep Bey gidiyor 
C. H. fırkası umumi katibi 

Recep B. yann Ankaraya avdet 
edecektir. 

Şimdiye kadar Zahire 
borsasına 

kaç bin lira verilmiş? 
Ticaret Odasının yeni sene 

bütçesi tanzim edilmiştir. Bu 
ay nihayet bulan geçen sene 
bütçesi 60 bin lira üzerinden ve 
mı.itevazin bir şekilde tertip e
dilmişti. 

Bugüne kadar Oda İ66 bin 
lira varidat yapmıştır. Bu vari
datın ay sonuna kadar İ 70,000 
lirayı geçeceği tahmin edilmek 
tedir. 

Yalnız Oda bu sene Ticaret 
ve Zahire borsasına sene sonu
na kadar iade edilmek şartile 
İ3000 lira kadar bir para ver· 
miştir. Oda şimdiye kadar bor· 
saya yirmi bin liradan fazla 
borç para vermiştir. Borsada 
muamele gören mevaddm bu se 
ne fiatleri çok düşük olduğun
dan borsa bu borcu şimdiye ka 
dar ödeyemediği gibi bundan 
sonra da ödemesine ihtimal ve
rilmemektedir. 

Yeni meclis 
Ticaret Odası müntehibi sa

ni intihabı geçen hafta yapıl
mıştı. 

Aldığımız malümata naza· 
ran Oda meclisiı yeni intihabı 
önümüzdeki hafta içinde yapı
lacaktır. 

Oda meclisi intihabı dört se
nede bir yapılmaktadır. Şimdi
ki meclisin müddeti bu ay niha 
yetinde bitecektir. Yeni meclis 
sene başından itibaren faaliyete 
geçecektir. 

Hanımlar 
Faaliyette 
Taıarruf Haftasında 

Hanımlar 

konferans verecekler 
.Kadınlar birliği idare heyett 

dün içtima ederek tasarruf haf
tası hakkında müzakeratta bu
lunmuştur. Tasarruf haftasın· 
da kadınlar birliği namına kO'llr 
ferans verecek hanımların isim 
!eri tesbit edilmiştir. Konferans 
lar radyoda, umumi mahaller
de Galatasaray lisesinde ve 
halk evinde verilecektir. Birlik 
namına konferans verecek ha
nımlar şunlardır: 

Nebahat, Vecihe. Ziya, Me
liha. Avni, Mevhibe, Faika, Me 
diba Muzaffer Hanımlar. Ta· 
sarruf haftasında Galatasaray 
lisesinde tasarruf fikrini tamim 
için bir piyes temsil edilecektir. 
Piyesi Galatasaray talebesi 
temsil edecektir. 

Maarifte 

Selim Sırrı Beyin 
Konferansı 

Maarif vekaleti batmüfettiş 
!erinden Selim Sı1'rı B. dün ak
şam saat İ6 da Çapa Kız mual
lim mektebinde "Cümhuriyet 
muallimlerinden ne bekliyo
ruz" mevzulu mühim bir konfe 
rans vermiştir. 

Konferans 
Dün akşam saat 17 de Fey

ziatı lisesinde Salih Murat B. 
tarafından fiziki ve riyazi terak 
kiyat mevzulu bir konferans ve 
rilmiştir. 

Türk Şarkıları 
Konservatuvarda eski şarkıları 

seçmek için bir heyet faaliyette bu
lunmaktadır. Bu şarkılar plaklara 
alınacaktır. 

Lisan dersleri 

Eczayı hbbiye amilleri 
de Farmakologlara 

iltihak etmişlerdir .• 

a 

l\ 

Eczaya tıbbiye ô.milleri cemiyeti 1• 

heyeti umumiye içtimaı dün saat 15 
te cemiyetin Horasancıyan hanrnda- C 

ki merkezinde yaptlmrşbr. re 
Bu içtima, farmakologlar cemi- ;

yetinin teıekkülü üzerine bu cemiye- s 
tin vaziyetinin &ıacağı ıekil görü- >· 
şülmek üzere yapdıyordu. ,. 

r çtimaa bu meselenin görüşülme
sile başladı. Farmakologlar cemiyc- " 
tine eczacılar dahil olduğu gibi bü
tün laboratuar sahipleri de dahil bu
lunuyorlardı. Bu vaziyete nazaran 
iki cemiyetin vaziyeti tearuz ediyor-.ı 
du. 

Kısa bir müzakere neticesinde 
Eczayı Tıbbiye amilleri cemiyetinin 
feshedilerek azanın farmakoloğlar 
cemiyetine girmelerine karar veril· 
miştir. 

Eczacılar içtimaı 
Türkiye eczacda.- cemiyeti Türk 

Farmakoloğ birliği, ve EC7.a tüccaıı 
nı cemiyeti idare heyetlerinden: 

Bütün meslektaşları bir tet~kkıil 
«trafında toplaya•·ak meseleki ve iç
timai rabıta ve tesanüdü dnha kuvvet 
li ve müeyyet bir bale getirmek için 
İcap eden mukarrerah ittihaz etmek 
üzere Türkiye eczacdarı cemiyeti, 
Tül'k farmakoloğ birliği ve ecza tüc
caranı Cemiyetine mukayyet meslek 
taş!ann 18 • 12 • 931 Cuma günü •a
at 14 de Cağaloğlunda sabık Türk 
ocağı Salonunda ~ı..t edilecek umumi 
içtimaa iştirakleri ehemmiyetle rica 
olunur. 

Müzakerat rüzn3mesi ~ 
1 - Üç teıekkülün tevhidi hak

kında karar ittihazı. 
2 - Yeni teıekl<iil edecek birlik 

nizaıanamesinin tetlı:iki. 
3 - Yeni nizamnameye tevfikan 

Encümenler, Haysiyet divanı, ve he· 
sap müfettişleri intihabı. 

Spor 

ltalyanlar 
Pera 

Pera 3-1 mağlup oldu 
Dün Olimpiyat refilummn 

tertip ettiği pazar !ikinin ilk 
maçı yapıldı. Oyun şayanı hay 
ret derecede muntazam ve zevk 
li oldu .. Takımlar muayyen sa
atte sahada isbatı vücut ettiler, 
oyun baıladı. llk dakikalarda 
her iki takım yekdiğerini yok
lamakla ve zayrf taraflarını kol 
lamakla geçirdiler. Oyunun or
talarına doğru İtalyanlar nisbe 
ten ağır - basmağa başladdar. 
Şimdiltalyan forvet hatb daha 
fazla Pera nısıf sahaunda oy
nuyor ve uzaktan tehlikeli şüt
ler çekiyordu. Bir az sonra bu 
sıkıştırmanın neticesi çıktı ve l 
talyanlar ilk saydarını kaydetti 
ler. Bu tahavvül Peralılar üze
rinde iyi tesir yaptı ve onlar da 
hasımları üzerinde müessir ol
mağa başladılar, devrenin son
larına doğru Peralılar da bir 
gol attılar ve devre bitti. 

Vaziyet İ • İ berabere idi. 

ikinci haftagim 

İkinci haftaym hatladığı za· 
man İtalyanlar daha canlı oyna 
mağa baıladılar. Oyun favkalil. 
de sür'atle ve muntazam olu
yordu. Çok geçmeden bu ıür'a 
tin ve intizamın neticesi teza
hür etti ve İtalyanlar bir gol da 
ha kaydetmeğe muvaffak oldu
lar. Bunun üzerine Peralılarda 
mahsüs bir durgunluk batladı. 
Hücum oyunundan ziyade mü
dafaa oynamağa başladılar. Bu 
fırsattan istifade eden İtalyan
lar daha rahat hücum yapmağa 
başladılarsa da gol çıkaramıyor 
!ardı. Pera kalesi aşağı yukarı 
muhasara edilmiş bir vaziyette 
idi. İtalyan muhacimleri mekik 
gibi Pera müdafaa51 arasında 
işleyorlar ve bilhassa Japone de 
nilen oyuncu harikulade mu-

T ürk Kadın Birliğinden: vaffak oluyordu. Oyunun sonla• 
Birlik tarafından evvelce a- rına doğru İtalyanlar bir yanhş 

çılmış olan lisan derslerine demarkeden istifade ederek Ü· 

devam edilmektedir. Muktedir çüncü gollerini de kaydedip ga 
muallimler tarafından Alman- libiyeti garanti ettiler. Bundan 
ca, İngilizce, Fransızca dersle sonra Perahlar neticesiz hücum 
rine arzu eden her Türk Ha- !arda bulundularsa da neticeyi 
nımı devam edebilir. Dersler değiştiremediler ve 1-3 mağlup 
meccanidir. Kayıt muamelesi oldular. Eğer diğer maçlar da 
cumadan maada her gün saat lünkü gibi olursa organizatör· 
14 ten itibaren Birlik merke· .ri tebrik etmek bir vicdan bor 
zinde yapılmaktadır. j cudor. . 
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BONE ÜCRETLER/ 
T iirkiye iç.in Hariç için 

ylığı 400 kurUf 800 kurut 
.. 750 ,, 1400 .. 
ff 1400 " 2700 .. 

• 

len evrak geri verilmez 
~ddeti ııesen auahalar 10 kunq 

·• Gazete ve matbaaya ait itler 
,n mücliriyete müracaat edilir. 

Gazet-a iliıılann mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Tetkikler 

Afganistanda matbuat hayatı 

Onunki değil benimki 
Efgan ülkesinde ilk ve ba- ı tüphaneler tesiı etmek, edebi 

ait bir matbaanın tesisi emir mecmualar çıkarmak, mektep
Şir Ali han zamanına tesadüf lerde şiveye muvafık okuyup 

Tarık bitşım önüne eAmit 1 aöyledi .• Ne bileyim belki ya- eder ve bu gayet iptidai tat yazmağı temin e!mek halka 
İstasyonda aşağı yukarı dola- yan söyledi.. basmaıından ibaretti. milli mefkfıreler bahıetmek, 
şıyor. Arada sırada etrafına Biz bir aşağı bir yukarı yü- Kırk beş sene evvel Efran berkesin okur yazar olmasını 
ııöz ııezdiriyor, yumruklarım rüyorduk. kabilelerini bir araya toplama- temin etmek ve bilhassa ceha-
aıkıyor, katlarını çatıyor, du- Tarık içini çekti, dönerek: ğa muvaffak olmuş emir Ab- !etle mücadele etmek velhasıl 
dakları kımıldar gibi oluyor- - Ah görsen kafiri! Kim dürrahman han bu matbaayı Efgan hars ve edebiyatını yük 
du. bilir ne şık gelecek, dedi. tevsi etmiş. 1911 yılında emir ııeltmektir. Bu edipler soıyete-

Beni görünce bağırdı: Sordum: Habibullah han Kabildeki h;:. si daima Maarif nezareti ile 
- Neredesin yahu? - Nerede oturuyor? kiımet matbaasını fenni matba alakadar bulunacaklardır. (E-
- Aman Tarık, bilirsin ki, - Bakırköyünde oturduğu- acılık aletlerile ıslah edebilmiş- debi ıılah encümeni) nin kad-

ufak bir fırsat bulsam seni zi- nu söyledi.. Sekiz dakikadan ti, Trabzonlu Hasan Efendi is- roıunda bir müdür, bir başki
yaret ederim. Bunu inkar et- tren gelecek. Onda varsa var, minde bir Türk hakkak ve nak- tip, katipler ve bir kaç müterı. 
me. Bak seni mahsus burada yoksa yok.. katı Efgııll posta pullarını mey cim vardır. Asli izalar sekiz 
bulmak için geldim. Sizin eve Cebinden ıigarasını çıkar- dana getirmiştir. Suriyede ve fahri izalar da on kişiden 
gidiyordum, yolda (Erzurum) dı. Bana da verdi. Yaktık.. Bir Şamda ihtiyari ikamet eden ibarettir. Bu cemiyetin bütçesi 
luya rast geldim, dedi ki: iki daha dolaştık. Saate baktı. Mahmut Tarzi han emirin da- tef tarafından temin edilecek, 

Of ' D h be d kik veti ile Kabile gitmitti ve bir hükümet muavenet edecek ve - Biliyorum Tarık'a gidi- - • a a ş a a var. ·flA••••••••••-.. N k · h. müddet sonra Saracülahbar rea tah hazretlerinin himayesi a). .. yorsun deg"il mi? Onu •imdi e a sı, saat te ıç yürümü-/T u •• k ·· h "" T mi gazetesini sahai intişara çı- tmdadır. Islah cemiyeti kendi 

' 

vugun U ava gördüm, istasyona gidiyordu. yor. karmı~tı. icraatı için on dört maddelik 
Ye~ı·lk "'y ke • Randevu··au·· mu·· nesı· varını•, Derken uzaktan trenin sesi T 

" 
0 as rı rasat 1 .. du ld B.d · d f 1 1919 Efgan istiklalini müte- bir nizamname yapmı• ve ite 

e ke · d ld • dedı·. Ben de onun ı"çı·n senı· yu u. ı en yenn en ır a- ,.. 

Kulak misafiri 

Tavus kuyruğu 
Dün, arkadatlardan biri 

ithali menedilen eşya listesini 
okurken birden bire parmağım 
bir noktaya bastı: 

- Doğrusu buna memnun 
oldum ••• 

Eğilip, baktık: 
- Nedir o? 
O, devam etti: 
- Tavua kuyruğunun ithali 

menedilmiş... Memlekette bun 
dan bol bir ıey yokken hariç
ten getirtmekte zaten mana 
yoktu .. • 

Anlamadık: 
- Bizde T avuskuşu yeti

tir mi ya .•. 
Dedi ki: 
- T avuskuşu yetifmez 

ama, Tavus kuyruğunun ilaaı 
bizde çıkar •• Akfamlan kadeh
ler, sekizi onu aştığı gibi, Ta
vus kuyruğunu salıveren salı-
...erene .•• 

Nerdeyse ihracat yapacağız 
yahu! .. 

m r zın en a ıgımız ma- d akip sabık kral Amanullah han başlamış bulunuyor. 
lıimata nazaran bugün ·ha- bulmağa. istasyona geldim. ı: matbuat ile alakadar olmuştu. Efganistan halkı üç lisan Kulak misarifi 

t va ekseriyetle açık olarak Görüyorsun ya, her vakit zı- - Hah! İşte geliyor.. Maalesef, cehalet, taassup ve üzerine konuşurlar; ve'bunlar- İRTiHAL VE DEFiN 
g~'çecektiT. Dün tazyikı ne- yaretine gelirim.. - Eh artık gözün aydın.. kara kuvvetin feveranından is- dıın en mühimmi; farisi lisanı 
simi 767 milimetre, azami - Teşekkür ederim azizim. Nihayet tren geldi. Gözleri tifade eden kuhistanlı (dağlı) resmidir . ve ekseriyet bununla Sadrıesbak Gazi Ahmet Muhtar 
derecei hararet 8, asgari 3 Tablıyorum. Canımın sıkın- yolcuları tarakladı. Beklediği Beççei Saki ve yaram Kabili konutur. ikincisi timal vilayet Pa§ll zade Bahriye Nazın esbakı 
santigrat kaydedilmiştir. 1 tısmdan kime çatacağımı bil- yok. Tren hareket düdüğünü zaptettikleri zaman maarifin !erinde meskun Özbek, Türk- /Mahmut Muhtar Paşanın mahdumu 
Bugün Marmara havzası 1 miyorum. çaldı ve geçti gitti. her §eyini tahrip ve felce uğ- men ve diğer Türk kabileleri- ı Halil Muhtar Bey pek gıenç bir ya-
~isli olııcaitır. _ Ne o, hayrola? dedim. Biz de döndük. Döndük am- ratmışlardı. nin konuıtuklan Türkistan pnda il«:n irtihali danbclıa eyle-

Eclmond Roatana'ın 
Şaheseri 

Napoleon'un oğlu 
(L'AİGLON) 

MORGAN Sirki 
geldi 

Önümüzdeki çarşambe gü
nü matinelerden itibaren 

Aıkazar sinemas;n < 
icrayı li1biyata başlayaca:k-

1 tıır. Cidden bir yenilik ola- 1 

caktır. 

Sultan Ahmet üçüncü sulh hukuk 
hakimliğinden: Vangel ve Despina
tıın müddeialeyh Niyazi Bey aleyhi 
ne ikame ettiği 300 ıha alJcak d~va 
sının icrai muhakemesine tayin cdi· 
len günde müddeialeyh mahkemeye 
gelmemiş ve ınalıalli ikametgahı meç 
bul olduğu bittahkik anlaşılmaglt 
yirmi gün müddetle ilanen tebligat 
ifaıma karar verilerek muhakemesi 
28 kinunuevvel 1931 pazartesi saat 
14 e talik edilmiş olduğundan yev
mi mczkürda mahkemeye bizzat ve· 
ya bir vekil göndermediği takdirde 
mahkemenin gıyaben rüyet olunaca 
tı ilanen tebliğ olunur. 

3 kanunuevvel 1931 

- Bizimkini biliyorsun ya! ma Tankta da renk döndü, o- Sakacılar zamanında mek- türkçesidir. (Çağatay), ve ü- miıtir. 1 

Bugün için randevü vermi,ti, nun daima kırmızı çehresi.. teplerde kızların tahsil etmesi çüncüıü de Kandahar ve Celil Na'§• mağferet nak~i 8 kinunuev 111m••• .. •o• .... •t•o•r••!!!;;;;_;:_;:_;;;:ljı) 
saat onda gelecekti. Bir saat- Şimdi limon gibi sararmış, dik ve gazetelerin doğru neşriyat abat havalisinde halkın konut- ~l 1!131 salı günü öğle naına%ını mü u 
tir bekJiyonım daha gelmedi. duran omuzları adeta çökmüt- yapmaları ahlaksızlık, bunların tukları asıl Efgan lisanı olan takıp Usküdarda Yeni cmnii terif-IFm:LEilM 

Kabadayının 
Akıbeti 
Arkadatlarımdan biri vardır. 

Çok kuvvetli rörüı sahibidir. 
Dün anlatıyordu: lk adımda 
ahp tutan kabadayılar vardır. 
Tramvaya rirerken üstünüzü 
batınızı sökerek girer •. 

- Dikkat etsenize: 
Deneniz hemen yaplfll' •• 

- Eh! Uzatma be! Zaten 
ak,am üstü beli arıyorum •. 

- Canım! Dikkat et de.-
dim ! Başka bir ~ demedim 
ki· , 

- Uzatma dedik ya! Hem 

Ab bir gelse de ona ben yapa- tü. Koluma girmiş, gidiyor- kapahlması ve eski taassup pahtu ıelir. Bu liıan ari lisa- te cenaze namazı badeleda Karaca- Rusçuklu Hakkı 
cağımı biliyorum. duk. devresine gmlmeai fart konul- nmdan' mütqekkildir. Pahtu- Abmette şehitlikte aileııi kabristanı İ 

- Bizimki dediğin kim ya- Derken arkadan gözlerimi muştu. da bir çok kelimeler garp lisan na defnedile<:ektir. Cenazesinde bu- Beyoğlu, stiklal cad-
bu ?. iki yumuşak el kavradı. Ben Bu ıucu oğlunun ve kafadar- lanndakilerine benzer, bilhassa luımıak arzu eden zevatın camii fC· desi Bf üyük Parmak ka· 

- - Sen onu tanımazsın .• Ha- b k. ld 1 • 11 • • •· almanca ile •arkın edebı·yat ıı·. rifi mezlrQre vakti muayycndc ~rif pu, A rika hanına bitic:ik unun ım o uğunu birden bi- arının cezaı ame ennı gorme- ~ • ...., ~ 
Dl• g--lerde sı·nemada bı·n·u· b ) · d 1929 · d sanı olan fariıiye çok yakındır. etmeleri rica olunur. Apartmıan No 21.- Tel: 

-3"~"' re ta min edemezken, Tank enn en sonra senesın e B ·ı eli B 1° • ı ---' cyog"lu 2797. ı e tanışhm, ·ye sana anlat- birden bire: tahta çıkan Şah Mehmet Na- u ısamn qına arı azaır. 

•ıtbm.. 1 - A! diyebildi. dir han Hz. maarif ve bunun Halib h~lzır~,d Elfglahanistanda MÜESSİF BİR İRTİHAL lllıi&R;;ıal!a;;;;t;;;: i!1E45-;;;1;;;8ii.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;-
- Ya! ımi ne? · tı• t tti". tb t mat uat a emın e s , Bidar, -Bu ellerden gözlerimL' kur- ıs na e gı ma aa ve gaze e l 

- İsmini bilmiyorum amma, 
bugün için kendisinden rande
vü kopardnnı her halde ismini 
öğrenirim. Bari çok bekletme-
se .. 

Ben de içimden gelse de 
ıörsek tununkini, ne mene tey 
dir diye dütünüyordum. 

T "· "h t • k d. ttihadı Metriki, Enif, Ceşni 
tardım, döndüm, bir de ne gö- lı ıgÇı ı yküa e megbe arar vleekr ı- Necatı Vatan, Mecellei lktı-
reyim? Benimki! er. ün ··, mat uat mem e

ti hariçte tanıtan yegane van- sat, Ayinci İrfan, Tuluu Efgan 
- Nereden çıktın böyle? tadır. Şah hazretlerinin irtadi- gez~te ve mecmuaları İntİfar 
- Tam trenden ineceğim le Kabilde Bağı Erg nJm ma- etmektedir. 

sırada seni gönlüm. Beni bir- halde eski ~atbaa yeniden ta- Belhi zade Seyit lsa 

Meyve halinde kabzimal Sapanca-

den bire rörmesin diye aksi mir ve ilavelerle asrilqti. Bu 
taraft8? İnerek kendimi röıı- hükiımet matbaası aekiz tube- Kadıköy Sulh icra Daire.mden: lecektir. 
termedım.. ı den ibarettlı; Baıbcalan; Li- Bir borcun temini istifaaı için mah 

lı Mustafa Bey füeceten vefat etmiı 
tir. Cenuesi bııgiirılıü pazartesi Şeb 
zıedd>apnda Feyziye -b•lleU lıılub 
tar Pata aokapndaki ~a 
saat 11 de: kaı.dırılarak Eyüp Sultan 
dairi malıbcrei mabıııı rna demedi 

• elini üstüme sürme! Kendine 
gel bakalım!.. Öyle her kuıun 
eti yenml!'I: •.. 

- Tank bunun geleceği 
muhakkak mı, iyi biliyor mu
aun? 

- Ya! Ne kadar cin fikirli- toğraf, T~ğraf, Çinkoğraf cuz bulunan ıs paket mukavva a
sin .. Pardon, takdim edeyim ve Fotoğraf iılairelerinden mü- tılacağından delWi)"' w ihale pui 
samimi arkadatım, Tank Bey! te,ekkildir . • bed<ılleri mü~eriainc ait olmak üze 

·----·- Ona da &'ÖZ kırparak, ma- ---H-iı-.kfı-.-m-et""i""n-r_es_ın_i_ev_r_a_k_,-def--ı re talip olanların l!>-12-931 tarihine - Mutlaka geleceğim diye 

Beyollu /irinci Hukulr. Hllr.imli

ğinden: Elycvm ikimetglhr meçhul 

Vaeil Efendiye: AristoteJi Efendi 

Beyoğlu llciaci Hukuk Ha
lr.inıliğinden. Aristotcli Efendi 'k 

Vuil Efendinin şayian ve ınüştcre
lıcn mutasarrıf bulundukları Ferikö 
yünde Baruthane caddesinde 48 mii 
lıcrrer numaralı bir kıt'a ars.a hük
me·n izalei şuyuu LJmnında arttırma 

ile aatılıia çıkarılını~tı'." 

ı - Mezktir arsanın kıymeti 826 
lin 20 kuruştur. Halen rpotek v<: 

hııczi yoktur. 
O kadar söyler, o kadar atar 

tutar ki; kuzu olsanız kaplan 
kesilirsiniz, ve herifi döğersi
niz... Dayaktan sonra ağbya
rc.!< hatlar: 

- Allahtan bul! Bir ıeycik 
demem!... lnıallah Allah 
seni de benim gibi yapsın! Ben 
zaten dü9mütüm!. Hiç de mi 
merhametin yok be! İnsan va
tandatmı döğer mi? .• 

Ve o zaman ikinci bir da-
1ak atmamak için ya sabur çe 
kersini:ı:! •• lıte kabadayı akibe 
ti!. 

Ne çevirmek isterıin? 
Sözlü, sesli, sessiz film çe

'firmek timdi berkesin en faz. 
la İftebalandığı ,ey!.. Küçü· 
tük mektepliler bile fibn çevir
meye heves edi1orlar .• 

Dün gazetedeki arkadatlar
la bu film çevirmek meselesi
ni göriifüyorduk! Piyasadaki 
muharrirlerin her birinin ne 
çefit film çevirebileceğini ta
yin ile mqgul iken... M. S. içe 
ri girdi ve ona sordular: 

- Ya sen ne çevirmeyi ter-

-.h-ede---.-
7
-·' lum ya demek iıtedim.. ter ve ilanları bu matbaada ba- tesadüf eden cumartesi günü saat 

cı ram... 1 Ef Ş h b l 13 den 16 ya kadar İstanbulıda San-Tank kızardı, sarardı .. Son- sı ıyor. gan a ı ununa 
Durmadan cevap verdi: kal h lif ka dal bedesteninde hazır bulıınaQJc o-ra titrek bir sesle: mamıf oturan mu te -
- Fmldak! •• Hem de aesşİ;ı; _ Müterref oldum, diyebil- hilelerin lisanları olan fariai ile 

ce!.. eli. Celilabat, Kandabar civarla-

lan memura müracaat eylemeleri i
lin olunur. 

ile ş.ayWı ve müştereken mu-..ıf 
bıılundııpuz Fcriköyünde Barut-
hane caddesin.de mükerrer 48 numa 
ralı bir kıt'a ana billımen iı:alei fi" 
yuıı zımnmda aatılacafına dair tari 

Livha yapıp asmalı .. 
Dünkü ıazetelerden birin

de İıtanbul limanı hakkında 
bir mülikat var .• Bu mülikat
tan bir parçayı aJıp altına söz
leri söyliyen zatru İmzaıımı 
koyuyorum. Bakınız Ticaret 
Odasına yakıtır bir livha olu. 
yor mu? •• 

Aradan iki dakika 
mişti. 

geçme- nnda ikamet eden kabilelerin 
pahtu (efganca) lisanını ıslah tJ k ··d ·k · · Ih h k k bk hi müzayedeyi natık ilan ınıretinin s u arı ıncı su u u ma e 

mesinden: Kuzguncukça Çarşı cad-1 ikametgabınızın mcçhuliyetine hiııa 
&sinde 16 numaralı hanede sakine en tarafınıza tebliğ edilemediği.,,. 

iken 13-11--931 tarihin-de -.efat eden den aatıt ı:W>ü olan 11 kinunusani 

(lıtaııbul tücc:arı ehemmi
yetini kaybetmittir. Söyliyen: 
latanbul Ticaret müdürü) 

Yiyelim amma .L. 
Aktam muharrirlerinden 

bir zat karilerine tavsiye edi-
yor .. 

- Müaaadeni:ı:le - efendim. 
çok rabataızım, dedi ve ayrıl
dı. Ben vaziyeti ancak o za
man anladım. Onun beklediği 
onunki değil, benimki imiJ .. 

TEŞEKKÜR 

için bir ilmi cemiyet teşkil et
tirmiıtir. Nadir Şahın iradesi
le vücut bulan bu cemiyetin re
is ve azaları ilim ve şairlerdir. 
Bu irfan ocağının adı (Encü
meni ıslahı Edebi) dir ve aza
ları iki kııımdı ... 

Biri'asli aza, diğeri de fahri 
azalardır. 

Efgan milli şairlerinden 
Mehmet Envel' han mezkfır ce 

hidiaei elimesinde gerek merhumun miyetin müdürü tayin edilmit
makbcreyıc kadar teşyiine istirak et tir. Elyevm bu vazife ile meş
mek,. g~~k hi~leri taziyet ~uretile gul olmakladır. 

Zevcim, Eni§tıem ve ~vgili pede
rimiz Mehmet Hüseyin Efendinin 
bizleri dilhun eden iftirakı ebedisi 

ve terekesine mahkememizce vaz'ı
yct .<!dilen Madam Filo 930-29 No.lu 
ve mahkeme tarafından tan.Um olun 

- Aklınız varaa 
afiyetle 7İyİD ! ... 

el=ıunızı tahfife çalışmak lutfonda Bu zatın (Bismil) mahle-
paranızı bulunmuş olan bütün kıymetli dost- ııi ile güzel şiirleri vardır. Ce

larnnıza ve aşinalanmıza karşı kalp 1 miyetin asıl gayesi Efgan mil
lerimiıde duyduğumuz hiesi şükra- li harsını tahkim etmek, mem

mu§ bir kıt'a vasiyetname ile &:y
oğlunda Pangaltıda eski İcadiye, ye 
ni Babil sokağın-da 71 numaralı ha
nesini ölüme bağlı olmak üure ko
cası Hayık Efendiye vasiyet etmiş 
ve mezkür vasiyetnamenin infazı 

talep edilmiş bulunmakla mütevcf
fiyeden alacakları olanlarla borçlula 
nn ve bir mah ve veraset vesaire id 
diasmda bulunanların 3 ınah zarfın
da vesaiki kanuniyelerile bi.rliktc 
Üsküdar &ulh ikinci hukuk MkimH-Bana karilerimden biri so-

ruyor: 
- Ya, efendim aklun var, 

oks . . ' 1 param y a ne yıyeyun •••.• 
FELEK 

nın edasını muhterem guftetlizin leket dahilinde gramer, talil 1• ğine müracaat eylemeleri ve aksi tak 
IQtfu Ve6atetiııe havale e<Uriz. fuz ve imli husuaatmı ıslah et- <lirde ltanunu medeninin mevadı 
Rukjye, Hüseyin Danq. Tabnak, mek, Kabil, Mezarışerif, Celil- mahsu-ı ahkamı tatbik olıunacağı 

Abdullah abat, Herat ve Kandaharda kü ilan olunur. 

932 tal'ihİ.DC miisadif pazartesi günü 
ııaat 15 te bizzat hazır bnlunmaııız 

ve yahut sallhiyettar Klıil gönder
meniz tebliğ makamına kaim olmak 
üttre keyfiyet ilin olunur. 

Yeni netriyat 

"Tavuk,, çıkb 
Her ay çıkan bugüzel tavukçu· 

Juk mecmuaımın onuncu aayııı çok 
zengin miinclericatle dolu olara'' çık 
mıtbr. 

Her tavuk beıleye:ı bu ın~cmuayı 
muntazaman takip etmekle hayvan
Jarınd&n hakkile istifade ebnek yol-
lannı öğrenir. 

Milliyet'in Edebi Romam: 100 - Mebruke Numan Hanım .. 
Dün ııecekilerden.. , 

söyledi. 
-Şimdimi? 

Ahmet Nebil elindeki dav& 
tiyeyi ıösterdi. Önleri sıra ko
tan loca memuru kızın ardın
dan içeriye girdiler. 

kasında o yüz gibi beyaz, o ba
latlar gibi temiz bir ruh 6ak
lıydı. 

BAŞI DÖNÜKLER~ 
- Ne istiyor sizden? 
- Tanıyamadın mı kendisi-

ni? 
- Nerden tanıyacağım? 

Amma, nnki ne diye bu ka
rı öyle: 

- Benim eski sizin mabaU~ 
li Fatma olduğumu, Hacı Hü
seyin Efendilerin Nebabati pek 
ilıi. tanıdığımı unutuyorsun. 

Demitti? Bu çalımın mana
sı neydi? 

Öyle ya, bu Mebruke Nu
man sahiden o mahallede, ta
hini boyalı evin ahretlifiydi. 
Mamallenin en ,izli dedikodu
suna kadar her fCYİ bilirdi. İ
mam Efendiden tulumbacı oğ
lanına kadar herkese kınlır, 
dökülürdü. Mahallede gizli, ka 
paklı ıeçen ,eyleri ondan ala 
kim bilebilirdi? 

O halde? 
O halde, acaba gerçekten 

Nebahatin de bir ıeylerini mi bi 
)iyorc!u? Ne biliyonlu? 

Yoksr~ 
..... ~ ' • 1 1 • 

--'J ~-

lbralıint NECMi 
kadar aaf, bu kadar yüksek gö 
riİ1l4ID bu genç kızm da haya
tında bir takım maceralar, yüz 
kızartacak şeyler mi vardı? 

Daha bir saat evvel, aevdi
ğinin temizliği kartısında ken
eli sergüzq'tlerinden utanan 
Ahmet Nebil, timdi titiz, kıs. 
kanç, şüpheli, hırçın bir adam 
olmuttu: Nebahatin maziıinde 
velev en küçük, en masum bir 
filirt bulunmasına bile taham
mül edemiyeceğini hissediyor
du. 

Mebruke Numan Hanım, 
Nevzat Süreyyaya: 

- Hadi, Nevzat! 
Demiı, kolunu sallıya sa). 

lıya, krnta kırıta uzaklatmıı
h. 

Ahmet Nebil birden bire, 
rözlerini genç kızın üzerine dik 
ti: 

- Bu laz eskiden bizim nuı 
hallede imİf. 

....................... 
- Hani tahini boyalı evde 

oturan Hüsamettin Beylerin 
ahretliği yok muydu? 

- Hal Şu sürtük Fatma! 
- işte o! 
-Ey? 
- işte bu kadın o! ' 
-Amma yaptınız! 
Nebahatin yüzünde taaccüp 

ten batka hiç bir alamet yok
tu. Delikanlı keodi kendine: 

-Yalan söyledi bu kan! E
ğer dediği gibi bir bildiği olsa 
adını itilince Nebahatte bir de
ğitiklik olurdu. Yalan söyledi, 

Nebahatin yüzünde de bir yalan! 
can & sının göl.,esi vardı: Di 

- n•--,r• '""""' -· Nebil ~ tunu 
Ro .. ~"" 

t • 1 

;c:ini yiyen şüphe kur
' ;•tiyordu. 

~ana • . . . 

- Yok, daha evvelden aöy-
lemitti. 

- Çok §CY ! Hiç tanıyama
dım. 

- Nereden tanıyacakuna? 
O kadar cleğiımit kj_ 

- Öyle ••• 
- Ey, Nevzat Süreyya Bey 

neler söyledi, bakalım? 
- Bir sürii iltifatlar .•• Gece

den beri hep seni düıünüyor· 
muş. 

Ahınet Nebil hiddetinden 
kıpkırmızı oldu; ditleri arasın
dan: 

- Pis herif! 
Dedi. Nebahat ıülüyordu: 

- A! Küfür ettiniz, Nebil 
Bey! 

- Affedersiniz. Kendimi tu· 
tam adım. 

Genç kız, tatlı tatlı clelikan
bya eğildi; hafif, rüzgar gibi 
olqayıcı bir sesle ı 

- Krakanç! 
Dedi. 
Birinci matinenin kalahalı

i!ı dağılmıf, salon yeniden açıl 
-· 

. . . . . . . . . . ... ~ ...... . 
Elhamrarun o günkü filmi 

çok canlı bir aşk mevzuu ta .. 
vir ediyordu. Nebahat, oyunun 
bütün devamı müddetince göz. 
lerini ekramda ayınnamııtı. 
Ahmet Nebil aruıra söz söyle
dikçe bir tek kelimeyle, yahut 
bir bat ifUd:ile cevap ?eriyor, 
oyunun aeyrine bütün ruhile 
kendini veriyordu. Ahmet 
Nebil bir iki defa elini tutmak 
istedi. Yumutak, beyaz el Ah
met Nebilin olqayııma aaclec:e 
hafif bir el sıkmayla cevap ver
di ve hemen kaçtı. 

Delikanlı dütüniiyorclu: fi
lirtlerin, kurlann yabancaıı ol
mıyan bir genç kız, sinemada 
oyun seyrinden ziyade sevgi 
fıaıltılanna, el cilvelerine ken
di:ai verirdi. Nebahat, seyir ye
rine gelmif masum bir çocuk 
gibi varlı~le perdeyi takip edi· 
yordu. Demek ki bu beyaz yüz, 
bu aaf bakıtlı iri eli gözler ya
lan •öylememitti. Bunların ar-

- Hıınır yalancı! Hınzır 
yalaııcı! 

Mebruke Numan ve onun at 
bit zehirli •ÖZ aklına relclikçe 
Ahmet Nebil içinden hep bu 
küfürü savuruyordu. 

..................... 
Oyun bitmifti. Çıktılar. 
Teneffüs salonu- çıkınca, 

lıir kalabalık önlerini aldı: Meb 
nake Numan-la Nevzat Süreyya 
bunların yanmdaydı. Ortada 
Muhlf;!em Nihat Hanımefendi 
büyük kürklü mantosuna haş
metle bürünmÜ§, rimellerle it
lenmit kirpikler arasından aa
nya kaçar çiy Yetil renkli ıöz
lerini azametle kendilerine dik
mişti. Onun yanında Semiha 
Nazmi Hamın, kıvrak vücudü
nün bütün inhinalarını göste
ren dar bir mantoya sarmmıı, 
duruyordu. Uzun boylu ince, 
Yetil ıözlü, beyaza yakın sarı
tın tüylü bir genç, Semiha 
Nazmi Hanımın kolunu tutmuş 
tu. Süheyla Hanım, kalın man 
tosu. dik bakıslarile, Kemal Re 

2 - Tapuca müseccel ve gayri mti 
aeccel Jıa]ı: sahipleri tarihi ilan ~an i 
tibaren yirmi gün .zarfında evrakı 

mlisbitelerile satış memuruna müra 
caat etmeleri liznndır. Aksi takdir 
de gayri müocccel hak sahipleri sa· 
tış bedelinin paylasmasından hariç 
tutulurlar. 

3 - U:iizayedeye i~tirak edebil
mek -için yüz-de yedi buçuk pey ak 

çeai depo edile~lrtir. 

4 - Gayri menkulu mezkiırun ta
mamı kıymeti muhammene üzerin
den ilandan itibaren bir ay zarfında 
yani 11 kanunusani 932 urihinc mü 
ııadif pazarttti günü saat 15 te en 
fazla bedel veren u.tın üstüne bıra
kılır. Üstüne ihalesi icra kılınan zat 
müzayede b«lelini beş gün zarfında 
tediye etmesi macburi<lir. Aksi hal
de ihale fe.;hÖ!ıınarak bundan müte 
vellit zararı ziyan ve farkı fiat ve fa 
iz andan tazmin ettirilir. Fazla ma
lümat almak isteyenler 931-188 nu
mara ile satış memuruna müracaat c 
debilir. Talip olanların tarihi mez. 
kurda mür.ıcaatları ilan olunur. 

ha Beyin kolundaydı. Şeyda 
Kamil Bey kadın çizgili yü;ı;ü. 
nün üstünden bön bön bakan 
fırlak gözlerile Muhtetem Ni
hat Hanımın yanındaydı. 

Bütün bu kafile, sanki mü
bİJn bir iıtikbil meraıımıne 
çıkmıt ıibi, Elhamranın dar te 
neffüa aalonuna dizilmişti. 

Ahmet Nebilin rengi ath: 
Korumak i.tiyormuş gibi Ne. 
bahatin kolundan tuttu. Mebru 
ke Numan Hanımın sarı bukle
lerle çerçivelenmit masum ço
cuk yüzünde bir kin kıvnnbsı 
vardı. Mni ııöz.leri hınçla Ah
met Nebile dikilmişti. Nevzat 
Süreyyaııın iri burnu sevinçle 
rakseder ııibiydi. Muhteşem Ni 
hat Hanımın sarıya kaçar çiy 
yeşil ııözleri, bulanık bir ihti
rasla bakıyordu. Süheyla Hanı 
muı tavnnda muharebeye gi
den bir kumandanın cür'eti, 
atılganlığı vardı. Yalnız Semi
ha Nazmi Hanııma gözleri, bir 
az merhametle bakar ııibiydi. 

(Devamı var) 



lu 

ki 

Nasıl Para Kazandınız? 

Para ve şeref, sebat 
eden içindir ! 

Kundura fabrikası sahibi Osman 
Nuri Bey neler anlatıyor? 

Ticaret odası azasından, 
ınüteıebbis ve faal iş adamı 
Osman Nuri Beyi, Mercanda 
Sultan odalarmdaki kundura 
imalathanesinde işçilerinin bi

MİLLiYET PAZARTESİ 

Çinliler şiddet 
Taraftarı mı? 
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irinci sahifeden geçen yaz a 
-... 1 ' r> - •::-. , ..... • ~ • ı 

Nümayişçiler trenleri Vapurcular biraz!Dost Bulgar başvekilinin beyanatı 1 Vecihi B. geldi 
istila ettiler N f J (Başı birinci sahifede) ıabsi ten_ı.as.un, ~en~.ilerinin ayni za- (Başı birinci sahifede) e es a maya c . 1 dk' •• w • 1 manda buyük bır nüfuzu nazara ma .. - - b"" "'k . 1 P ARIS 6 A A M K amı av uıun a ı gugercın er lik ld .. k .. b d t r metı ıçın b1:ze uyu um•t c ver,. 

' ' , - • 00 B J d J Bulgar Baıvekilinin çok botuna git . o ugu anaatını en e ev ıt yor. Güzel vatanımızın daj:ları, top· ile M. Sze'nin istifası üzerine · b !ar ettı ki ı 
aş a 1 ar mıı ve un a avuç avuç yem serp T f"k R .. t"" B . bilb B • ra arı, geniş ovaları o ' dar ı:uzc 

yeni Nankin hükumetinin Ce- mışt<r. Eyüpten avdetle Fatihe ka- k ~vl ı. dukiş" ud ~yın 
1
a.ssa t 8 ' ki bunu ancak her Türk yukstk •~ 

1 · d ) d 'dil · b · traf da b" an ıı erın e erın ma uma ına 1 .., 1 miyeti Akvam mec i.sinın mus- (Başı 1 inci sahife e ar gı mıı ve ıe rın e m ır b. ld ma anmızda uctuktan sonra ca ıa 
lihane te•ebbüsünü bir tarafa Dog" ru. Ben de vapurcular btr- tur yapıldıktan sonra aaat ikiye doğ ıa ~I umM. r . · · .,., __ p iyi ı:örebilir. -

'J' ru Parapalaı oteline gelinmittir. . et ec ısı reısı rı..ı\LJ.Ul ·~-
bırakarak cebir ve tiddet esası- liği katibi mnumisini iki defa Otelde Bulgar Baıvekili M. Mu yı ~ ilk defa ta'.'nnak. tcn;f'ıle m~- Her yerde hftlkın uçmok arru>u-
na müstenit bir takım hal suret aradım, bulamadım. Nihayet ıanof tarafından Vali Muhittin Bey babı ol_d~m. S.:ıkın h":!i- azım ve ıra nu tatmin makoadile yaptığım uçuı 
!eri kabul etmeğe kalkı9ması ih üçüncüsünde kar•ılaştık. Mu- ıerefine bir ziyafet verilmiıtir. Ziya de s":lubı oldugunu ~oste~~ tavırla larda bana refakat eden çocuk k~-

h ~ fette M. Mu•anof, Madam Muıa- rı.. bilbaua nazan dildaıtimi celbet- dm, erkek her 11nıftan vatand"tla-timali Cemiyeti Akvam ma a- zaffer Bey. Seyrisefainin , ti rm tayyareye karşı duydı;klan hete 
filinde endişeler uyandırmakta sabık müdürü, Şimdi vapur- nodf vVealir~fMakauht~entti:ndBeki zKevalttadn mka · Kizım Pa..., Makedonyalıdır. Ve can ve alaka beni çok mütehnnis "e 
dır. cular birliği katibi umumisi.. ::,;danı Şükr~ :ailie~a~ TiC::re; ~enlik\e vakıi,I~ kaymakamlık etmiş memnun etti. Bütün memlekette uç-

.-- raz en-el getirdikleri kundura· 
ları muayene ederken buldum. 

ş11ında Altıntop ismindeki ma
ğaza da benimdir. Biraderimin 
oğlu Sabri Mahir pederi vefat 
ettiği zaman, pek küçük yaıta 
kalmııtı. Kendisini ben yetiş
tirdim. Şimdi bu mağ zayı ida
re eden kendiıidİ<r. 

lmalathanelerimde günde 
yüz elli, yüz altmış çift ayak
kabı yapılıyor. Bütün bunları, 
ben birer birer elden geçırır, 
bir kusurları olup olmadığına 
bakar, ondan sonra yerlerine 
gönderirim. 

- Vapurcular sizin "salahi· odası reisi Nemli Zade Mitat, Ede- bır zattır. Bu ıti~r~a Bulgarları pek mak arzusu var. Türk kavmine has 
M. Koo ve M. Sze'nin yettar,, oldug~unuzu söylediler. biyat fakültesi reisi Muzaffer Bey- ı yakın.~an ve ~ek ıyı tanımak~~,._ olan bu asil cesaret göıterir ki, san-

isti 1ası ler ve lıtanbul matbuat erk&nı bu- Dıger vekillerl.e ol.an miilika. t. ki Türk milleti yaratılışta tayyare-/' Malumat almağa geldim. Şiki· la d k dil · d - tur 
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Beni çok büyük biı- nezaket
le kabul ederek yer ııösterdi. 

ilk söz olarak "Milliyet., 
teki anketi takip edip etmedi
ğini sordum: 

- Bilbaua alaka ile okuyo
rum .. dedi •• 

--0 halde aynı suali, mü· 
saadenizle size de soracağım .. 

Osman Nuri Bey, hafifçe 
hızardı: 

- Bize sormasanız olmaz 
mı? 

- Niçin efendim? 
- Değmez de onun için .. 
Osman Nuri Beyi ankete 

cevap veı:meğe razı edinceye 
kadar bir haylı terlediğimi i.ti
nf ederdim. Fakat, neticede 
bütün ısrarlarına galebe ederek 
söyletmeğe muvaffak oldum. 

Osman Nuri Bey iş hayatı
nı şöyle anlatıyor: 

- Kemaliye'de doğdum. 13 
yaşır.da iken lstanbula geldim. 
lcinde ağabeyimin çalıftığı 
Mercanda küçük bir kund~racı 
dükkanına yerlettim. Fakat 
gü:ıdelik filan almıyor, boğazı 
tokluğuna çalıtıyordum. Ağa
beyim, beni it öğrensin diye, 
bir kalfanın yanına verdi. Ta
mam bir sene, bu kalfanın em
rinde, durup dinlenmek bilme
den çalıttım. Gündüz uğrattı
ğım yetmezmit ııibi, bir kııım 
işleri de eve götürür, geç vakit
lere kadar, sönük bir gaz lam· 
basının qığı altında 10--12 
çift kundura dikerdim. Güneşi, 
üstüme doğdurduğum günü 
hiç hatırlamam. Sal-ah nama
zı, ya Aksaray yokuşunu çıkar
ken okunurdu, yahuta ta Be
yazıt meydanını geçerken ... 

Saatim olmadığı için, ezan 
.;eıile vaktimi öğrenir, "Oh 
hele şükür .. Bu gün de dükka
na geç kalmamıtım!,, derdim. 
Böylece bir sene kadar bedava 
çalıştıktan sonra nihayet otuz 
kurll.f haftalıkla çıraklığa baş
ladım. 

Çıraklığı, kalfalık, kalfalı
ğı uatahk takip etti. Bir buçuk 
sene zarfında, kalfa oluşum, 
herkesi hayrette bırakmıttı. 
Çünkü kunduracılıkta kalfa ol
mak için üç, bazan dört sene, 
hatta daha fazla çıraklık et
mek lazımdır. Kalfa oldum 
amma, yevmiyem 12 kuruştan 
fazla değildi. 

Bir taraftan aldığım parayı 
iktısat etmek sayesinde, otuz 
a 1 tın lira biriktirmittim. Bu o
tuz lira, biraderimin beni ka
zancına ortak etmesine kafi 
geldi. Memleketten pederimi, 
valdemi yanıma getirmiş, da
ha refahlı bir hayata kavut
ınuıtum. Biraderimle ortaklı-
ğımız iki ıene devam etti. Ken
disinin vefatile iti tamamen Ü· 
zerime aldım. 

22 senedir, aynı yerde ve 
aynı meslekteyim. Çıraklı
ğrm, kalfalığım, ustalığım, uı
labaşılığım, ve nihayet tüccar-
lığım hep bu Sultan odalarm
daJır. 

Çıraklığa başladığım zaman, 
o kadar çelimsiz bir çocuktum 
ki, hiç kimıe, benim kunduracı 
lık gibi ağır ve zahmetli bir işi 
başarabileceğimi tahmin etmi
yordu. 

Şimdi görüyorsunuz: Bir 
kundura atelyem var. İçinde 
70-80 kişi çalıtır. Bir kösele 
mağazamız var. Y enicami kar-

Ben görmeden imalathanem
den bir tek ayakkabı dışarı çık 
maz. İtçimden evvel işimin ba
tına gelirim. Ticaret odasında 

Osman Nuri Beg 

azayım, baıka hususi metııult
yetlerim var. Hepsine yetiıi· 
rim. 

Benim kanaatimce, para ka
zanmak için insan, kendi mes
leğine atık olmalıdır. !sterse, 
bu meslek, en hasis bir meslek, 
mesela küfecilik olsun ... 

Bazı geceler gündüz yaptı
ğım ayakkabılarının, formala
rı, rüyama girerdi. Y atağmır
dan silkinerek uyanır, yanı ba
tımda duran ayakkaplarını tek
rar muayene ederek içim rahat 
etmedikçe uyku' gözüme gır
mezdi. 

insan, ne kadar zengin olur
sa olsun, mesleğini terketme
melidir. 

Ben, muvaffakiyetimi mes
leğimde ıebatime borçluyum. 
O sayede para kazandım. İtal
ya, Fransa ve İngiltere beynel
milel sanayi sergilerinde teş
hir ettiğim ayakkapları yüzün· 
den hor konkur nişan ve ma
dalyalarile, büyük mükafat
larla taltif edildim. Para ve şe
ref, her şey çalışan ve sebat e
den içindir.,, 

M. Salihaddin 

LONDRA. 6 A.A. - Nan- 1 lunmu,lardır. Ziyafet çok neş'cli v~ tem~s n~. ne~cesın e, en en- cı ogmuş . 
1 yetleriniz, dertleriniz, arzu an- geçmiş e muhtelif mevzular üzerin nın daırelerı ışlerınde ne kadar vu- Kendi tayyaremle yaptığım h< 

kin'den Reuter ajansına ge en mz?... de haabi'ııaller yapılmıttır. kuf ".e.ibti~sl!' ça!ııtıld"!'.ru ve ga- seyahat ayni zamanda bir iklim te<:· 
bir telgraf, gerek Çin hariciye _ Vapurcularm vaziyeti • , yelerırun Turkiyenın taal11ınden bat rühesi olarak çok kıymetli bir tetkik 
nazırı M. Koo'nun ve gerek · 'd' Dost bOJflekıl ın heyanalı ka bir !CY olmadığını ıördüm ve olmuıtur. Semamızın üstünde mulı· timdi, nisbeten daha ıyı ır. ·· k M -
Çl'n"ın Cem'ıyetı' .Akvam nezdin 1 • Ziyafetin bitamınlı mubteal ıp · Ögrendim. telif irtifaları, iklim tesirlerini, riiz-çünkü bir buçuk ay evve isme M f C ı ıtan u gaze 
dekı' mümessili M. Sze'nin va- U§"no enap an • . • Hülisaten ııöyliyeyim: Duydu- girlan öğrenmek çok pyanı istifa. 

kadar devam eden müzmin re- tecilerini. ~bul ederek. . kendile~ıne ğum ve ırördüğüm ıeyler, beni bay ele oldu. Bu ııeyabatlanmda 25 bin 
zifelerinden iıtifa etmiş olduk- kabet ortadan kalkmıştır. Ankara ibtıaasları ve ıki dost mıll;t ran bıraktı. Tanııtıiun zevatın, kilometreden fazla uı;uı yaptım. Her 
!arına dair olan haberi teyit et- _ Mevcut umumi buhranın münaaebatı etrafında çok şayanı dik vatanlarının menafünden baika bir eittiiim yerde balkı ıivil tayyareci-
mektedir. nakliyat üzerine tesirleri ? kat beyanatta bulunmuılardır. şey düşünmediklerine yakından kani liğe tqvik ettim. Bunu vatani bir 

? M h 1 h 1 d ld M. MuıanoPun beyanatını aynen oldum. vazife te''kki ediyorum. Tayyarecı·-/stı'ladan 11azgeçecekler mi - u le if sa a ar a o u- e.ı· H . . d 
1 

b' "' 
J' neır ıyoruz; , .. , epsının arzuıu evam ı ır lik bugün en büyük ibtiyaçtir. Her 

N ğu gibi, tabii buhran vapurcula - Evvela, Ankara nın uzerımde ıulbun teminidir 
LONDRA. 6 A.A. - an· rı da müteessir etmi .. tir. Fakat bıraktığı tesirden bahsetmek iıterim. M'" d b · 

1 
T"" k milletiıı istikbal ve -niyeti bavala-

kuı• ı'den Reuter Aı'ansına tel- Y n A kar • ·d k usaa e uyru ur~ ur ka- rn hakim olmak buıuıund~k i çalıs-.. k 1 "h k uen, n aya gı er en orasını es dmlar .. d f kalid~nazik ki 
S ·ı şayanı cu ran o an cı et re a- e be t dir B ·· ta g rufla bildiriliyor: M. ze ı e Y ki bir Türk kaaaba11 olarak bulaca- ba Hı nunlaraıçın e ev d_fe tiğ" ~ maıına va ı e · uırun yyare betl·n ortadan kalkması ve bu akı r a tesa u et mu ve · bi t akli t H M. Koo'nun istifaları haberi bu ğımı zannediyordum. Orada v n, • en emın r vaaı ayı n ye ır. ava 

son aylar içinde nakliyat mev- eski bir kasaba buldum. Fakat bu b~nlann sade tav,ur ve harek;tle~e boflukları, bava kuyuları rivayetleri 
rada son derece hayret uyandır siminin başlamış olmasıdrr. eski kasabanın yanmda muhteşem bıze. kar~ı _çok mıaafir.ı><;rverlik goı- külliyen yalandır. Türk milleti he,. 
mıtbr' Reisicumhur Tchang • Şı"mdi vapurcular be .. altı ay ev bina! muazzam abidelerile naza- terd~le~nı kayd~tmeliyım. ~sa•en ıeyde olduğu gibi tayyarecilikte de 
Kal• • Chek, M. Sze'ye bir tel- ~ d'karı,k · · lbed · b' bu nusafırperverlik, yalnız Turk Ha -k ek kabili · · ·· k d" ,, velki itsizliğe nisbetle daha iyi n ı atımı ce en yep yenı ır mi d ğil b .. t"" Türk mili yu • yetinı goıterme te ır. 
graf çekerek kararından vaz- bı'r vazı'yetted'ırler. Yan'ı kısa tehir yükıelmiı olduğunu gördüm. nti.' . an~nt e b·' ıfu tudn Gö. d ... ~ 1--------------• . . ç· 1 B muazzam ve muhteşem binalar nın mum az ır ı a ı rr. r ugu geçmesıni rıca etm14 ve ın e· bir zaman için buhran o kadar azu zaman zarfında sarfedilen meoa'. n;ıüz hüınü .k~b';'lden çok mütehaasi 
hinde sarfetmekte olduğu me- kendisini şiddetle hinettirmi- inin neler meydana getirebileceğini llZ. Be!<ledığimızden f":'lasım yap-
aaide Çin hükumetinin kendisi gösteriyordu. O zerimde en iyi t.,.ir tmız1 • : Sıze bu.nun So~":. da bmukablıke-
ne mutlak surette müzaherette yor. bırakan binalar, Türk tarzı mimari- esmı l'.apacagonız gunu sa ırsız -

- Bu vaziyetin uzun müd- 1 bekli bulunacağı husussunda temi- ıinde olanları idi. a yoruz.., 
det devam edeceg"ini zannedi- alk . . z· Ban s· • . l nat vermi9tir. Bilhaua H evının, ıraat ıgası netıce er 

Reisicumhur, ayni zamanda yor musunuz?., ka~mın, "'!i11e~ !"feclisi binas?'ın Mösyö Muıanof, Ankara'claki 
b . _ Bunu tahmin etmek kabil m. ukemmelıyetinı kaydetmek 11te- siyasi temaılarmın verdi'" neticeye müstafi hariciye nazırına ır 1 •· 
d değildir. Umumiyet itibari e run. dair sorulan suale cevaben demiıtir 

mektup göndererek mevkiin e . l . . . k" Temaa ettiğim zevata da açıkça kı". 
Fak te•rinıevve , tetnnısanı, anu-

kalmasını rica etmittir. at • söyledim: Ankara'nm ilerid~ yapı-
b 'f . b nuevvel, kanunusani ayları Ka lacak in.,.•tında Türk mimari tarzı - Bu seyahatimin birinci neti-

M. Koo'nun ugün vazı esı a- d · h t d 'h ,,- ca•ı," iki' memleket ara11nclaki rabt-
ed 'I k ra enız a tın a ı racat mev- muhafaza edilsin ve Ankara ıarkın -

fma ı:ideceği zann 1 meme le simi dolayısile vapurculuğun bir barika11 olsun. . talann bir kat daha takviye edilmiı 
dir. en faal ve feyizli devridir. Ben ve arkadaşlarım, Gazi Haz- olma11dır. Bundıtn maada, iktıaadi 

M. Sze'nin istifasının, kendi- retleri başta olduğu halde bize karşı münasebetlerimizin daha geniı bir 
- Bir tarife yapılmı .. tı. Tat sah d · k'ı•ft' mazhar olması etra ııinin İngiltere hükiimeti nez- Y gösterilen fevkalade büınü kabul- a a ın ...,a · 

bik ediliyor, deg" il mi? d nih · d----, ·· ha · fında anlaşılmııtır. 
din deki elçili~ine şamil olma- en ayetsız ~e mute •111 iki memleketı'n refah ve •••deli· - Elbet, yalnız şunu izah et olduk. Hü•nÜ kabulün sadeliği ve -
dığı söylenmektedir. mek lazımdır ki; her vapur sa- ıamimiyeti bilhuaa §Ayam kayt ve sulhun temini için yeni ufuklar 

Şiddetli nümayişler bibi tarifenin mahdut çerçeve- idi. açılınıştır. Bu neticenin alınmasında 
PEKİN 6. A.A. - Bir ta· h ı· d ecb • Gazi Hazretleri, Bulgar milletine Türkiye'nin Sofya elçisi Tevfik Kii-

' I . . si da i ın e kalmak m unye kartı olan muhabbet ye merbutiyet mil Beyefendinin yüksek hizmetleri 
kım nümayişçiler, tren eri ıstı- tinde değildir. terini bize çok samimi bir ıekilde ni de tAkdir ile yadetmeği vazife 
la etmiş ve hükumetin fıath ha- - Ne gibi? beyan ettiler. Bunu biç bir zaman bilirim.,, 
reketini protesto etmek üzere _ Mesela, fimdi nakliyat unutmak mümkün değildir. "Gazi,, Beglerheyi sarayında .. 
Nankin'e gideceklerini beyan mevsimidir, çok iş var. Bunun nin karınında hayran kaldık. Mösyö Mu••nof, saat on altıya 

1 1 d · d' Yeni Türkiye'nin Baıvekili Is- ~ ile yokll arı tren er en ın ır- için fiatler bir derece artını... dogr" u Perapalaıtan ayrılarak Dol-
la P Y met Paıanm çok ciddi ve büyük bir 

mi! olduklarından do yı e- tır. Fakat baz • kumpanyalar devlet adamı olduğunu İfitmiıtim. mabahçe ve müteakiben Beylerbeyi 
kin ile Tien · Tsin arasında de- da kendilerine müracaat eden- Bu defa kendisini yakından görmek saraylarını gezmiftir. Beylerbeyi 
miryolu münakalatı inkitaa uğ !ere tenzilat ta yapıyorlar. fırsatını elde ettim. Yüksek fıtratı- sarayında misafirlerimizin şerefine 

nı, derin ve kunetli fikirlerini, man bir ay ziyafeti verilınittir. 
ramıştır. b kı I be - En ziyade Karadeniz li- tıki mütalealarmı dinledim. Bunla- Bulgar Başvekili Cenapları 

Geçen gece ir ta m ta e • manlarından ne gibi şeyler ih- nn üzerimdeki tesirleri fevkalade dün akıam Bulıar sefaretinde 
demiryolu üzerinde yatmışlar raç ediliyor. dir. hususi bir akşam yemeğinde bulun-
ve bazı malzemeyi tahrip etmit - Bu sıralarda elma, fasul- Türkiye ile Bulgaristan araıın- muş ve yemeği bir süvare takip et-
lerdir. ya gibi şeylerle en ziyade ko- daki dostluk münaaebatı üzerin<le mittir. 

Tahkik k•misyonu yun ihraç edilir. lstanbuldan Türk;ye Başvekilinin şahıi, en bü· Misafirlerimiz, bu aabah ıaat on 
yük ve kuvvetli ı .. menniyattır. Ha-

p ARiS 6 A.A. - Kolisler- da en ziyade manifatura sev- riciye vekili Tevfik Rüştü Beyle b:-rde Topkapı sara) :m, camileri, 

de tahkik komisyonunun kim· kediliı-. . evvelden tanı,ırdım. Kendisinin va :üz:,7 f;z:e;,:ebar:~!ğ~~~':' e~s~ 
1 d kk·· ı ed "' h kkın O 1 si malumat "8hibi olduğunu bilir-er en teşe u ecegı a - cret er.. pres trenile Sofya'ya avdet edecek-

k 1 1 d d 'l dim. Bilhassa harici işlerdeki yük-
daki mü a ame ere evam e ı · - Sevkedi:en e9yaya göre sek vukufu ınalumumdu. Bu defaki lerdir. 
mektedir. Dördüncü azalığa bir tahavvül eder. Meseli manifa- - ................................................. _ Türk-Bulgar kardeş ·;ı; 
İtalyan tayin olunacağı söyle- tura için (ton itibarile) baıka mümkün mertebe iş bulabil- Türk Bulgar doıtluk cemiye-
niyor. Beıinci azalık için de Al ücret, kereste için de batka fi. mektedirler. Bu da şayanı şük- ti azasından Möıyö Simyonof dün 
manya ile küçük devletler şid- at alınır. randrr. Ankara ibtisasatına dair mubarriri-
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"PRENSES ÇARDAŞŞ" 

Kalmanin en me hur opereti 
le, son temsilini verecektir. 

Tenor: Y. Cacef - Prima Don 
na: Mimi Balkanska 

d 1 eki ted. ler Fak t b B' 1 · d k mize ıunları ııöylemiştir: et e ç şme ır · a u - ıraz evve en zıya e o - Buhrandan müteeasir o-
-------------- azalığa en ziyade Belçika mu- yun nakledildiğini söylemitti- lan vapur sahipleri var mıdır? - Ben, bu heyet ara11nda bir 
C. H. Fırkası mahalle vafık görülmektedir, niz. Şimdi fiatler evvelki ayla- _ Yalnız nakliye konturat- fertten bkaıka bir ıey ~eğid'limb. YkaJ-

ruz • An ara'nrn üzenm e ıra tr-
VC ocak kongreleri Bitaraf mıntaka ra nisbetle yükselmiş midir? !arını lngiliz lirasile yapanlar ğı tesirlerden bahsedebilirim. 

Raşit Riza 
ve 

Arkadaslan 

H - - Koyun bugünlerde en zi- · ' bir · Gazi Mustafa Kemal, bize tarihi MUGLA, 6 A.A.--C.H. Fır- NANKlN, 6 A.A. - arı- yade Hope ve Trabzon iskele- ıon vazıyet üzerıne az zıyan 
kası mahalle ve oçak kongrele- ciye nezareti namına idarei ke- d'l k l etmişlerdir . veıika ve delillerle Türk ve Bulgar 

Cb. lerindaı ihraç e ı me tedir. • milletlerinin kardeı olduklarını iı-ri vilayetin her tarafında bit- lama salahiyettar bir zat ın- - Ecnebi limanlarile i• ya-
1 

!ar 
k 'h ki üç ay evvel 3{}--4() kuruşa Y pat etti. Kendilerine Bu gar m da 

mit ve nahiye kongreleri başla Chow' da bitaraf bir mınta a ı kadar nakledilen bir koyun bu pan vapurlarunız var mıdır? bunu böyle kabul ettiklerini, arzet-
mıttır. 1 Kanunusanide umum das edileceğinin Çin' deki Ame ay'.::ırda lstanbula ancak 70 _ - Evet, bir iki kumpanya- tik. Çok memnun oldular." 
kaza kongreleri yapılacaktır. rikan, Fransız ve İngiliz elçile 1 nın vapurları bilhassa Rus li- Bı'r •-~e dalıa tasdik 80 kuruşa getiri iyor. Bu da ~ 
İtalyada fslav tethişçi- rine bildirilmiş, ancak bu üç nakliyatın pek çok olmasının manlanndan kömür nakletmek Türk - Bulgar cemiyeti reisi 

devlet buna mütemayil olduk'a d y · 1 tedirler. Bazan Yunan limanla Möıyö Steyanof ise d.em. iıtı.·r ki .. '= .. 
ı • hk" }d J bir neticesi ir. anı arz ta ep erı ma um o u ar n takdirde Çin tarafından mu- nna, bazan da tskenderiye'ye - Ankara'c!a samımı bir bu1Du 

kaidesi kabul görebilece"'-izi a.:ı:..orduk. ROMA, 6 A.A. - Müdafaa 
mahkemesi 30 lslav tethişçisi
ni muhakeme ederek kararını 
vermiştir. Bunlardan biri 20 se
ne 15 i 2,5 sene ile .1 O sene ara
sında tehaluf eden kürek cezala 
nna mahkiim edilmiJ 14 ü be-
raet etmiştir. . 
Prens Nicolas Lehistan 

kıralı olm1yor 
VARŞOVA, 6 (A.A.) - Ro

manya Kralının kardeşi Prenı Ni
colaa'ın Mareıal Pilıudiskinin kızı 
ile evlenerek Polonya kralı ilan 
olunacağına dair Action F rancaise 
gazeteıinin neıriyatı kat'i olarak 
tekzip eclilımktedir. 

ayyen ve müabet bir teklif ya- .. gidiyorlar. •~ ~, 
ed 1 · 1 Y 1 ki d 1 Fak at Gazi Haz:rdlerinin bizi te•-pılabilecegı" 'nio kayd i mış o· - o cu na e en vapur ar - Son fırtınalar?, 

bir eden beyanat n irtatlarmdan duğunu beyan etmiıtir. mı, yoksa eşya taşıyan vapur- - Bu sene, geçen senelere sonra iki milletin biribirini ıev-
Son ihtar lar mı, daha çok it görüyor- nisbetle, nazarı dikkati celbe- mekte ne kadar haklı olduklanm bir 

lar' d k b' ett fırtın 1 k kere daha taıdik etıniı olduk. TOKYO. 6 A .A. _ Mukden · ece ır sur e il ar pe 
- Şimdi ihracat mevsimi ol k b 1 t B ebep Mm. Muıano1un ihtisa•ları 

den Rengo AJ-ansına bildirili- 1 er en aş amış ır. u s • J< 
ku duğu için yük vapur arı daha ten 15--20 gündür postalar İn· Diğer taraftan Madam Muıanof 

yor: Mançuri'deki Japon v- çok iş görüyorlar. Zaten bir tizamım kaybetmişlerdir. Bir da Ankara ziyaretinin kendiıinde 
vetleri kumandanı jeneral Han buçuk ay evvelisine kadar Ka- k 1 f çok samimi intibalar bıraktığını, te-

l T h S L' ço vapur ar ırtına y~ünden maı ettiği ve görüıtüjii Türk Ha-
jo, mareşab ':hang · ue • .. I· radeniz hattında yapılan reka- limanlara iltica etmekte ve ae- nımlannın yüksek kabiliyetleri kar. 
ang'a son ir ı tarname gon- bet yüzünden yolcu nakliyatı ferlerini teahhurla ikmal ede- tmnda hayranlık bi11ettiğini ıöyle 
dermiştir. Mumaileyh, bunda vapurculara para kazandırma- bilmektedirler. Çok şükür kaza aıiıtir. 
bütün Çin kuvvetlerinin Kint- mı•tır. Şim;:J; binnisbe iş göre- yoktur. Utro ve Zora ıazeteleri muharrir 
cheou mıntakasının şarkına çe- biliyorlar. O da, eşya naklet- ff Be . leri de, Ankara'cla pdükleri hü.-
kilmesi hususunda israr etmek Muza er yın yanından nü kabulün iki memleket miinaseba 

mekle.. ayrılırken ilk konUftuğum va- tı üzerinde rol< meı'ut akisler bı-tedir. Jeneray Hanı' o'ya göre 1 · k 1 1 y 

h - şsız ı.- an vapur arımız pur sahibinin sesi yine kulağ1ID rakacak mahiyet arzettiğinden lıah-
bu mıntakada yapılacak er var mıdır? da idi: ıederek memnuniyetlerini izhar et 
türlü tahşidat, tahrik mahiye- M t r{ mektedirler. 

8 birinci :kanun salı günü ak~~ 
mı saat 21,30 da 

AKTôR"KIN 

Piyes 4 Perde 1 Tablo 
Tercüme eden: Mahmut Ye

sari Bey. 

Çarşamba Akşamı 

KUDRET HELVASI 

ASIPIN - KENAN 
Komprime 

!eri 

GRiP, 
NEZLE. 
BAŞ \e 
Diş 

.\ \ AGRILA-
'RININ 

en 
birinci 

ilicıdır. 

ı=Yiiiiangm 
Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

tinde telakki olunacaktır. • .... -.. -....... ~:~~ .......... ::p_u __ a_r_mı_.1.~. aız_o_l~~~~tmayın deniz dalga ya~;~ ~::ikof''ic~!::!t~ 5;! 
Cemiyeti akvamda.. leri teklifinde bulunmuştur.Bu Nazım NAFiZ Ankara'dıin ıebrimize ırelmiıtir. 

Tashih: Dünkü nüshamızda 
müntetir ilanda Aaipin kelime
si sehvi tertip olarak Aspirin 
teklinde diııilmittir. Tavzihen 
tashihi keyfiyet olunur. -- PARlS, 6 A.A. - Cemiyeti teklif, Japon askerlerinin mev- ---••••••••••••••••••••••••••••~-----.._ 

Akvam" meclisinde Çin - Japon zuu bahis mıntakada ilerleme- ANKARA • z İST AN BUL 

meselesine müteatlik olarak ce meleri ile meşrut idi. lacı l\aıraın ca Jdcıi B E R L 1 T 373 lstiklll cad<k, 
A.:NA.:OOL lJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

11 Bankasıdır 
Telg•af: 
İmtiyaz 

reyan etmekte olan müzakere- Cin efkarı umumiyesi, Paris 
- M · d' Hususi dersler !erin hali 'hazırdaki safhası Çin müzakereleri dolayısile pek mü üpte ı ve 

mahafilinde şu suretle izah e- teheyyiçtir. Çin efkarı umumi- müterakki i:::m.;;;;;;:-..;;~İİİİ•llİİİİİİİİıl!l!lıİİİİİiııııı••••••• hane-ıizde Yeya 
dilmektedir: yesi, Cemiyeti Akvamın vazife talebe için • •• mekhpte, 

11 ı~B_.un ....... d0an;....b_irl<aç..ı....::..ı;g_ü:n • ..:.e-vv__.el~Ç:::.m~· ..ı...s_i_h.ı..e~r_tü_·· ... r_lü-ta ... z_y_ik..:.e~-m.._a_nLi _o1_.._·AL..1.YuE1...Nıı.l.cıKLUL'RS-aJ>JL~~.._...._ ...... _ _ LJSANI QGRETı"R tecrübe dersi "" uı:-rrANFN ,..; 
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oldufüinu ~teYtm mı 9 

Ba~ alrısına ka~ı en müessir devanın' 
hangi ilaç olduılu hakkında uzun tet

fklkat yaptım. Neticede ASPİRiN de 
lkarar kıldım . 
Size temin ederim ki• nere.m aılrırsa. 

· afrısın, baıtka tedbire hacet kalma-
1dan " AS P 1 R 1 N. ,. o aılrının derhat 
önüne geçer. 

ı .. ASPiRİN" iıi<slzdekr ağrıları da aynı 
suretle 'ifayap edeceği muhakkaktır. 

Ecz~ne ve Ecza Depolarile 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

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

•SAFiYEH anım 
LONDRA Birahanesindedir 
Bu akşam ıan'atkir Hazım Bey tarafından 

KARAGÖZ 

Serbayi ESt\t:.NAZI 

SERVET 
PiYANGO GIŞEŞININ 

Bu kere İstanbul, Eminönü, Köprüye 
nazır 12 No. lu 

Giizel bir mağazada teıİI edildiği haberi bütün İstanbul 11 

halkı tarafından memnuniyetle kartılanacaktır. 
Büyük Yalbap piyangosuna iıtirak vtı biletini 

almak üzere herkes bu gİfeye gitmelidir. 
Zira, sahibinin fevkalade itinatir '" gişenin de açık talili bulunması. 

hn h30tA fa 1~ vı7nı:tk ve rıvı;ive etmekten miiıı;,t·f!'ni k1 1m1\.;t!ldt r 

Jandarma Satın Alma i 

Komisyonundan. 
Adet Cinsi 

Hasta aoasr 
30 Battaniye 
30 Y astı'k kılıfı 
30 Yatak kılıfı 
15 Hasta entarisi 
60 Terlik 
60 Hasta tornası e 

Yukarııda cins ve mikdarı yazılı eşya pazarlıkla alma 1 

Koyun sahiplerine 
Koyun ve keçile· 
rin kelebek has· 
talığı için hükıi· 
met tarafından 
imal ettir'len Dis
tofajin hayvan sa· 
bipi erine, e c z ı:. 
depolanna ve ec
zanelere ucuz ola
rak sablmaktadır. 
On koyun ıçın 
b~her kutusu 75 
kuru~tur. Ha a k 

1 Zafiyeti umum.ye, iştebasızlıK ve kuv;vetsizUk halatınd~ıı ı 3 uncü Kolordu 
ilanları 

Taliplerin 10-12-931 ıperşembe günü saat on tıire kadar Gedi ; k 
şadaki komisy-Oll.a müracaatları. ( 4303 ııı 

mevs'.mi dolayısile seri aurette tedarik için c·op-udan doğruya 

Selimiyede Yüksek Baytar mektebinde 
o·stofaj"n imalithanesine müracaat edilmesi. -• Fabrı ka,ı bır ç >k •.rgılmlcn m;;dal\a l.azıınm ı ı tı< 

Mis Kolonyaları: i\Jevcuc kolonyaların mukemmelidlr. 
Pudraları: Yuzc taravet verir, gençlik temin eder. 
Kremleri: Yüz ve ellerdeki çatlakları geçirir. 
Sabunlan: En mükemmel ıtrt sabunla rdır 
Esansları: Çiçek bahçelerini temsil eder. 

- Deposu: Nuruo•maniye'de Şiracı Ali Sinan karşı sında No. 48 

Nafıa vekaletinden: 
SOOOO adet meşe yol traversi pazarlık suretile mübayaa edi

lecektir. Pazarlık 17-12-931 tarihine müsadif perşembe günü 
saat ıs te Ankarada Nafia Vekaleti müste;arlık makamında ya
pılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin on dört bin altı yüz li
ralık teminatı muvakkate ve Ticaret odası vesikaııile birlikte ay 
nı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler 
şartnameyi görmek üzere Ankarada Nafia Vekaleti malzeme 
dairesine, lstanbulda Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (4281) 

lstanbul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

SOOOOO kilo ekmek: Kapalı zarfla münakasası: IS Birincika
nun 931 salı günü saat 10,5 ta. 

Marmara Üssü Bahri ve Müstahkem Mevıki kumandanlığı 
ihtiyacı olan yUkanda mikdarı yazılı ekmeğin hizasındaki gün 
ve saatte münakasası icra olunacağından taliplerin münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile Kasnnpaşada Satın 
Alma komisyonuna müracaatları. Arzu edenlere şartnamesini 
her gün İzmitte Üssü Bahri kumandanlığı levaznn müdiriyetin 11 den veya Kasımpaşada Deniz levazmu Satın alma komisyonun-
dan tedarik edebilirler. (3976) 

Tütün in~isarı uuıuıni uıü~ürli~in_~en_ 
l - (900) kilo (No.10) Galvanizli demir saç: pazarlıkla 15-

12-931 salı saat 10 buçukta. 

2 - 30-11-931 tarihinde kapalı zaıf1a mübayaası evvelce ilan 
olunan 1000 m'3 kereste için tüccarın verdiği fiat mutedil görül
memiştir. Mezkfir kerestelerin kapalı zarfla mübayaası 21-12· 

büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 
n u uuuua u ,,,,,,_ 

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir: 

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda VE rrnez! 

(rURKIYE İŞ BANKAsı) 
931 pazartesi günü saat 14 e talik-0lunmuştur. (4300) ı 

~~-~~~-~~~~ 
Jandarma Satın Alma 

1 

Komisyonundan: 
(120,000) ila (150,000) kilo un kapalı zarfla münakasaya çıka

rılmıştır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya i§tirak için de teminat ve teklif mektuplaırile 27-12-931 
Pazar günü saat 15 ten on altıya kadar Gedikpaşadaki komisyo 
numuza müracaatları (4279) , 

•• 

19 32 
YENi MUHTIRA DEFTERi 

16 çeşit üzerine intişar etmiştir. 
Bilumum kırtasıye mağazalarında bulunur. 

Dı posu: Ankara Codde•i ı 'o. 109 Aliıop mağaza>ı 

----------------------"ilet 
1 K. O. ve birinci fll'ka krtaatı 

r 
nın Ramazan ihtiyacı olan ma
kama aleni münaıkasa ile satın 

ı alınacaktrr. İhalesi 14-12-931 

Jandarma Sahn Alma 
Komisyonunda 

30 kilo sarı sabunlu k&ele 30 metre teyelti astan 
20 kilo siyah köselo 1 adet çarık bizi 
10 paket iplik 100 kutu eyer sabunu 
1 kilo balmumu 2 kilo çiriş 

200 adet başlık tokası 2 kil-O çivi 
600 adet terki ka~ı tokası 20 adet saraç bizi 
200 adet zahma tokası 

pazartesi günü saat 16 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi almaık ü 
zere her gün ve münakasaya iş 
tirak edeceklerin de yevmi .mu 
ayyeninde ıkıOmisyonumuza mü 
racaatları. (592) ( 4046) Yukarıda cinsleri yazılı malzeme pazarlıkla alınacaktr. 'İ 

Hplerin 10-12-931 perşembe günü saat on 'beşe kadar Gedikp 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

daıki komisy.ona müracaatları. ( 43~ 

Muzaaf nitrat dü kalaiyüm imaJ1 
ne ait ıslihat,. hakkında olan bir ih 
tira beratı talebi için İstanbul Villl 
yeti cclileaine 26 kanunuevvel 1929 
tarihinde takdim olunu,p 23605 nwna 
ra ile mukayyet müracaat üzerinde
ki hukuk bu kere ferağ veyahut ica 
ra verile<:eğinden ınezkOr ihtirayı sa 
tın almak veyahut isticar etmek ar· 
zusunda bulıınan zevatın İstanbul 

Bahçekapı Taş Han No 43-48 de mu 
kim vekili H. W. !stok Efendiye 
müra.caatlan. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haıtalıklar teda-

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebl 
ci yanında 34. 

SE YRfSEF AIN 
Mcrlr:e.a: acenta: Galata Köprü ba 

fi B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühil r. 

dar zade ban 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURİYET) va

puru 7 kanunuevvel pazar· 
tesi 17 de Siııkeci rıhtımın
dan hareketle Zonguldak, 
İneboliı, Ayancrk, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, T.rab2J011, Rize, Mapav 
ri'ye gideceıktir. Dönüşte 
Zonguldak yoktur. Of, Sür 
mene, Tireboluya da uğra
yacaktır. 

PİRE • lSKENDERİYE 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk POST ASI 

mahkemesinden: Tezekesine mahke (İZMİR) 8 Kanunuev-
mece vaz1~t olunan müteveffa Di- vel salı 10 da Galata rıhtı-

mitri Yru-giyadi Efendinin uhdeoıin mından ka=lk=ar=. ===== 
;;a:ı~~: .. :,~; 1t\,R&ı91 

kıymetı muhammendı bır bap hane. • -·--- --- ·-- -
2 _ Kmalıadada Macar caddesin KARADENİZ 

de ~akı üç n~ı. ıooo lira kıy- POST ASI 
mett muhammenelı bir bap hane. s 
Açık arttırma suretile rüsumu del am sun 

!aliye ve ihale pulu müşterisine ait 
<>lmak üzıere 10 kanunusani 1932 pa· 
zar saat 15 de satılacaktır. 

TaHp olanların kıymeti muham· 
ınenesinin yüzde onu niıbctinde pey 
akçesi·ni müstahsibett mezkür gün ve 
saatte Beyoğlu dördüncü sulh hu
kuk mahkemesinde hazır bu.lunmala 
rı ve fazla malllmat almak isteyen· 
!erin 931-82 numara ik mahkeme 
kalemine müracaatları lüzumu ilan 

.,_.Kadıköy-• 

Süreyya sineması 
Bu çarşamba günü 

Kalamış 
Pansiyonu 
Operet-

Salı gününden itibaren 
sinama fiyatlarında uami 
tenzilatlı tarife kabul edil· 
mi~ o'up tatbikine basla

nacaktır. 

vapuru 7 K. evvel 

Pazartesi 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Unya, Fatsa, 
Ordu, Kireson, Trabzon, 
Sürniene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sir. 
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 2151S 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDl 

Yunan vapur şirketi 
Avrupa - Sark postası 

Anvenıten emtiai muhtelife ile mü 
va&eleti beklenen OROPOS vapu
ru 16-20 K. evv<>lde limanımıza ııe· 
lecekti.r. 

Umumi acentaları: GaJatada Çi
nili Rıhtım Hanında D. Anagnoııto
p<>ulo ve C. Sislı::idi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaJarı: 
Bütün seyahat aceatalıklarıdır • 

' 
Alemdar Zade 
VAPURLARI 

iCaradeniz postas 

MİLLET 
B Kanunuevvel 

SALI 
günü akşamı saat 18 de Si 
keci nhtımından hareketi 
(Z<>nguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Tra 
zon, ve Rizeye) az~met ve 
~ynı iskelelerle (Görele ve 
Unye) ye uğrayarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli, İstan
bul Meymenet Han Alem
dar Zadeler Tel. İst. 11S4 

Küzel Bir Kürk 

Şrk •kadın tuvaletinin Ja. 
zum gayri müfarikidir. Bey 
oğlun.da İstiklal caddesin· 
de 391 No. lı 

EPREM 
mağazalarında en güzel 
kürıkleri rekabet kabul et· 
mez fiatlaırla bulacaksınız. ................. ..;; 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ· 
leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun· 
da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua· 

yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 

istcye~er, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu aJ-
malıdırlar. 

MiLLiYET MATBAASJ 

ııı 

ha 

" ke 
ı, 

fi 
lı 


