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ETEM iZZET 

Dersler 
'f ecrübeler 

ıısmet Pş. Hz. lezahura karsılanacak .. 
""~ - r" ' . ·- ~ , c.. • ~ ' _. 

'· lier memleket, iktısadi buhran
... en az zararla kurtulmak yolla
tırır araştırıyor. Ana u:tırap, ana 
.. lıepler aynıdır; her memlekette 
~liiten §ey yalnız huıuıi vazi_y?t
~-' hususi ıartlar~ır. O~n ı~ıll d'ka memleketlerın tecrubelerın
en istifadeyi bilmeliyiz. 

ı Maarif Vekili 
Dün geldi 

Garbi Trakyada 100 
bin vesika verildi 

Bundan üç dört sene evvel Frıuı
~ vahim bir para buhranı geçirdi. 
k u vehamet, Fransa'yı iflasa, hela• 
• götürebilirdi. 926 senesinin tem• 
~U•unda hazinenin Banque de 
•ance'daki ihtiyat parası bir mil

toıı franka inmişti. Memleketin ah
Vat; ruhiyesi bozulmuştu. Para buh-

~ ~ndan beter olarak bir nevi em· 
~Yet krizi ha§lamııtır. Poancare gi-

' kuvvetli bir irade iktidar mevkii· 
~ ııeçmi,ti; ancak kuru tözlerle 

1 

k .. lan maneviyatı düzeltmek müın-1 
ti k~" olmuyordu. Meb'uoan meclisi 

di".".•üıünde bile, Poancare'nin de
t I tı gibi yalnız (meşum kehanet-

tr) • "dd' , sarfo]unuyor· alman en cı ı 
1•dbirler· bazı ne~raıtenik hastaları 
~ .. elli için onlara verilen faydasız !
, çlara benzetiliyor marazın tedavı
•ı~e asla yardım e~emiyeceği iddia 
•dıl' . .. lı, 'Yordu, Efkan umumiyeyı mıl•-
1.t.t neticelerle inandırmak lazımdı. 

3 d Poancare hem psikolojik, bmn 
d • teknik amilleri ııöz önüne alarak 

f..,e ııündüz çalııtı. Buhranın 1-:ş
t"trıcından on sekiz ay sonra Mil
•t "1eciisi kürsüoünde büyiik ,...tku 

?u İrat ettiği zaman F ranıı& frankı 
ıı ~ktar bulmuı, ortalığı yıld.wan tel> 

t d" •ler zail olmuş, memleketın ma~
'f!ı •e manevi bünyeoi düzelnıl!b· 
u lcabiiiyetli ve iradeli devlet ada· 

~ ~. Fransa maliyetinin iyiletme•i
~·- sebeplerini o nutkunda f6yle 
~ıa etmiıti: 
1 - Bütçeyi k'vzin ettik. . . 
2 - Ağır fakat zaruri vergıleri 

tasdik ettik.' 
l 3 - Düyunu umumiye ifiv ~ 

~•aın ve mantıki bir itfa slotemı 
alıu1 ettik. 

1 4 - Muttefildere ola:n barp borç 
lıllı'ınırııın tediyeılnde altından .. kal· 

ıı d~Yacağımız taahhütlen gırııme-

5 - Borçlarımızı inkar etmedik, 
g t•diye kabiliyetimizi göstererek ala
B ·~ı.ı.ı..,:a emniyet telkin ettik. 

. "'•"atta politikada muvaffakiyet 
'• r ~ ' Ilı• •!ıiıı en büyük sebebi; ekseriya 
~affakiyete ııötüten yolları pek 
~ • muvaffakıyetin amillerini pek 
1 tık sanmamı:ııd1r. Halbuki amil
er ~e vasıtalar çok basittir; !tütün 
~et onları iyi tatbik edebilmek-
' ır, Şunu lli.vıo edeyim ki, M. Po-
k~tare'nin saydığı ıel>eplerle, Tür
~Ye Cümhuriyeti HükWrıetiııİn pa
hir~e .bütçe meıelelerinde aldığı ted-

ş ili •rın mukayesesi, ati için bize em 
lııUtt verecek mahiyettedir. Fakat 
... 

1 ııara ve bütçe ulahatında Fran 
3 ııı;t"~ b~yük tecrübesinden tama

ay11~ Ulifade için M. Poancare'nin 
ii 1 de ~· IDÜnasebetle söylediği sözleri 

lor .~e~ek, onları kondi bayat ve 
e hiraıtlinıiz noktai nazarınduo,' esaslı 
· etkik ~ ııı, h . ve mütaleaya tabi tutmak 

•1ı."1iyetindeyiz: 
>af. d tıl8l)j sahada rakiplerimiz ta· 
~~ aıı pek geride bırakıldığımızı 
ıli, ~etsüf kabul etmek zarureti· 
iç;~ Bıiyetimizi muhafua ve ulah 
ııı;, çok çalışmağa mecburu:ı. Sayi· 
\t~ tne~otlarımız daima iyi netice 
ltr, ~~ıştir. Elde ettiğimiz netice-' 

Ji lııı Ker ınilletlerden bir çoğunun 
~q11~daki terakkilerinin pek du- ' 
İıtiı, ad!'· Bilhasıa ziraat sahasında 
~•ti •~tı ziraiyemizi, diğer memle-

•I tıı.,. "tin hu nevi iıtihsalatiyle kıyas 

3. ton~ek meraretle görürürz ki, pek 
vı 'e kalmııız. Otuz seneden beri 

tö,.;:.t usullerimizde bariz bir terakki 
~ 'lUıne • • lııiiııı,; ını~!ır. Acaba toprağı gayri 

lııaı, t, guneıten ve yağmurdan 
llıiş ';:;."' hir diyarda mı tavattun et-

i lunuyoruz? 
tı,!~e Belçika, İsviçre, Almanya, 
~ ~kı~ka... Bu memleketlerin ge
%kt . ım, ve gerek toprağı ziraat 
Ilı~.:: nazarından daha sok gayri 1 ._lı t ol~uğu halde bizi fersah fer· 
~ teçınıtlerdir. 

'lle,~•n? ~aha iyi neticeler elde et• 
. 'ili, <L. bildıklerinden... Daha müs
~ _ha rasyonel metotlar takip 
V • ,:nden ... Sanaylirniz de öyle ..• 

,ıl l> re., 

1 

el' ha) ~8.Dcare'nin bu oözleri, bizim 
~· Yor, ~ "aıiy~tim~ze çok uyııun geli-

••tli rnı sozlen, hatta daha kuv
~lılı 0 B.rak, ismet Pa§ll, Türkiye 

jj• ll'ıda söyleyebilir. 

1 ı ~ Siirt Meb'usu 

~~· };' l' MAHMUT 

arısız • Rus müzake
/ "releri neticelendi 

•i·~ An.ıs, 16 (A.A.) - Petit Parİ· 
tİi,0 ıaıeteıinin verdiği bir habere 
~Gııı•ti •ansa ile Sovyetler birliği hÜ
)'11 ınurahhaıları ara11nda cere· 
~dett~."~te olan ve bilbassa si~a~f 
~~d tının ödenmesi meselesı yu· 
lıı~~tn bazı müıkülata maruz kalan 
~ iı, •reler iki memleket arasında
~İt ~~ladi münasebetleri tesbite ınü 

_..._._..,;:ırı;..n.ıı.Laur • tir. 

Arnavut murahhasları 
da dün geldiler 

Bugün de Bulgar, Yugoslav ve 
Romen murahhasları bekleniyor 

Araavutluk heyeti reisi Mehmet Bey Koniçe
nin a-azetemize beyanatı 

Balkan konferansına iıtirak ede- murahhaslarını hararetli bir surette 
cek olan Arnavutluk murahhasları, istiklıal etmişlerdir. lotaıyonda, mu 
clüıı sabah saat 11 de konvansiyonel rahhaılara ııüzel bir çiçek demeti de 
le telırimize vasıl olmuşl.ardır. Sir- takdim edilmiıtir. Murahhaslar, 
keci iıtasyonunun methali, Arnavut trenden iner inmez, Balkan birliği 
luk nılıafirleri l""efine, Balkan, Ar- reisi ve katibi umumisi tarııfından 
navut ve Türk bayraklarile süslen- karşlanarak yekdiğerlerile tanıımıı-

. 'ıi. Garda Balkan birliği reisi lar ve müteakıben, kendileri için ha 
~!bzon ıneb'usu Hasan, Birlik ka- zırl~an ?tomohillerle ikam~tlerine 
tibi umumisi Rnıen Eşref Beylerden tahsıs edılen Perapalas otelıne git
mada, tehir meclisi, belediye, darül- ı mişlerdir. Dün gelen Arnavut_ıuk 
fünun ve ticaret odası namına birer murahhasları, Mehmet Bey Konıçe-
at ve şehrimiz Arnavut kolonisin~ 1 • 
mensıap yüzlerce kimse, Arnavutluk (Devamı 6 ıncı sahıiede) 

Etıbba odası idare 
heyeti dün seçildi 

Neticede Etıbba muhadenet cemi
yetinin namzetle~i intihap edildiler 

Etıbba odası yeni hey~ti .i· 
dare intihabı dün icra edılını•-
tir. · d kon· 

Oda nizaınnaınesın 7 
k mecburiyeti olına-

gre yapma yapılınaınıt-
d 

" · · kongre . ıgı ıçı~, b" z hararetlı ol· 
tır. lntıhap Tıra m"ıyeti ile E-

T ürk ıp ce • . 
mut, h d et cemıyetı ayn 
t bba mu a en · 1 d" ı 1 gösterınış er ır. 

amzet er . . 
ayrı n h demet ceıntyetı-
Etıbb~ mud~". namzetler şun
nin goster ıgı 

(ardır: T fik 
. 'd re· Dr. ev 

Heyetı ı a • B . p Neş'et Osman ., 
Salım aşa, d' B Omer Liitfi 
Nazım Ham ı ., 
B Murat Bey. 
yedek azalar: Ihsan Sami. B_., 
"f t Hamdi B., Behçet Sa~t 

BRı ~!isli Rifat B., Süreya Hı· 
•• 

dayet Bey. 
Haysiyet divanı: Dr. Ömer 

Fuat Paşa, Niyazi ismet Bey, 
Diş tabibi Hamit Bey, Eczacı 
Haydar B., . 

yedek azalar: Yusuf Izz7t-
tin Bey, Op. Hami Bey, (Dış 

tabibi) Mustafa Mehmet B., 
(Eczacı) Rauf Bey. 

Türk Tıp cemiyetinin nam
zetleri de 91mlardır: 

idare Heyeti azası: Mazhar 
Osman B., Mehmet Kamil, 
Tevfik Salim Paşa, Niazi is
met 8., Reşat Rıza B. 

idare Heyeti yedek azası: 
Murat B., Osman Şerefeddin 
B., Şükrü Hazım Bey, Ahmet 
Burhaneddin Bey, Ömer Liitfi 
Bey. 

Haysiyet divanı azası : Akil 
Muhtar B,. Fuat Kamil B., Ki. 
zım Esat B., (Dişçi), Haydar 
Bey (Eczaci). 

Haysiyet divanı yedek azası: 
Ziya Nuri Paşa, Haydar İbra
him B., Mehmet Rifat Bey 
(Dişçi), Nail Halit Bey (Ecza 

cı). 
intihabat bini mütecaviz 

doktor iştiraketmiştir. Rey top 
)anması ve tasnifi saat 7 ,30 ka 
dar devam etmiş, neticede ek
seriyetle etıbba muhadenet ce
miyeti namzetleri kazanmıstır. 

Darülfünun için bir 
mütehassıs getirilecek 

Dün şehrimize gelen Moarif 
Vekili Esa.t Beyin muhtelif 
m<tseleier hakkında ııaze· 

temize beyanatı 

Maarif vekili Esat 8. dün 
sabah Ankaradan tehrimize 
gelmi,tir. Esat Beyi iıtikbal 
için Haydarpa§a istasyonunila 
Vali muavini F a:dı, polis mü· 
düı-ü, bazı meb'uslar Darülfü
nun emini, müderrisier maarif 
müdürü ve bir çok zevat hazır 
bulunmuşlardır. 

Eaat B. Haydarpatadan 
doğru köprüye çıkmıt ve ora

' 

-

İstikbal programını hazır
lıgan h11yetten bir grup 

Başv ekilimizi 
İstikbal 
Bir çok teşekküller ve 
müesseseler şimdiden 

vapur kiraladılar 
ismet Pş. Hz. ni latanbulda 

İ&tikbal için teıkil edilen komi
te dün ilk içtimaını ticareti bab 
riye müdürlüğünde yapmııtır. 

Başvekil P,. nın ihtimal pa., 
zartesi günü gelmesi beklen
mektedir. Fakat saat kaçta ıre
leceği henüz malum delildir. 

İstikbal merasimi için esas 
program tesbit edilmiştir. Pro
gramın bahri ve berri olmak Ü· 
zere iki cephesi vardır. Beledi
ye, fırka, cemiyetler, ticaret o
dası birer vapur isticar etmit· 

Türk-Yunan mukareneti müba
dele işlerini de teshil etmektedir 

Muhtelif mubadele komisi
yonu Türk heyeti murahhasası 
mü§avirlerinden ve Garbi Trak 
yadaki dokuzuncu tali komisi
yon Türk delgesi Fuat B. ile 
Yunan delegesi M. Floridiı 
dün komisjyon riya•etince vaki 
davet üzerine tebrimiae gelmi• 
!erdir. Fuat B. bir muhamriml 
se demi9tir ki: 

- Şefim ŞeYki Bf. daı to
lakki ettiğim emir üzerine gel
dim. Kendilerine tali komiıiyo 
nun mesaisi hakkında izahat 
vereceğim ve mütebaki itlere 
dair direktiflerini alacai!ım. 

Bir haftaya kadar Ga~i 
Trakya'ya avdetim muhtemel
dir. Şimdiye kadar Garbi Trak. 
ya'da 100,GOO den fazla Türkl 
etabli vesikası verilmittir. Bu 
tevziat bitirilmek üzeredir. He Garhl Trakgado11 gelen 
men hemen ali.kadarlardan mil 9 uncu komiıyon delegesi 
racaat etrniyen kalmamış gibi- Fuat Beg 

1 !erdir. Mektepler de bir vapur 
tutacaklardır. Daha bir çok mü 
esseselerin vapur kiralayacak
ları zannedilmektedir. 

dir. Bunlardan istihkak sahip· ıası Fuat B. İn ittirakile toplan 
!erine mahsus 150,000 iıterlin mıştır. Bugünlerde komisyon 
tazminat paralarının tevziine heyeti umumiyesi Fuat 8. ve 
başlanmak üzeredir. ilk olarak M. Floridis'm iştiraklerile bir 
muamelesi bitenler tevziattan içtima aktedecek Yunanlıların 
istifade edecekler, büylece kı- tazminatından iıtifade edecek 
sım kısım tevziat yapılacaktır. Türk etablilerinin listesi maVapurlar Adalar ile Saray

ı burnu arasında tayin edilecek 
hat üzerinde duracaklar ve Ege 
vapurunu orada istikbal ede
ceklerdir. 

(Türk _Yunan) mukarene- halli tetkikata istinaden tesbit 

tinin günden güne kuvvetlen- edilecektir. 
mesi bizimde vazifelerimizi ko Muhtelit mübadele komisy
laylaşbrıyor. Tali komiıyonun nunda olan bu paralar tali ko
başlıca işlerinden olan Türk e- misyon emrine tevdi edilerek 
tablilerine emlak iadeM. itleri Fuat B. in Garbi Trakyaya av· 

j 

Maarif Vekili Esat BejT 
-dan Perapalas oteline inmiştir. 

Maarif vekili Esat B. dün 
gazetemize mühim beyanatta 
bulunarak demİ§tir ki: 

"- Bu seferki İstanbul se
yahatim Tıp fakülteainde ya. 
rın (bugün) açılacak fiziyoloji 
müessesesini ziyaret maksadi. 
ledir. Yarın (bugün) sabah sa
at on buçukta küşat resminde 
hazır bulunacağım. lstanbula 
gelmekten bili;tifade bazı ma
arif müeaseselerimizi ve bilhas 
sa muallim yetiştiren mekteple 
rimizi teftiş edeceğim.Sabahle-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Meclis Reisimiz 
Dün gittiler 
İ&tasyonda meb'uslar, 
askeri ve mülki erkan 
tarafından teşyi edildi 

Büyük Millet Meclisi Reiai Ka
zım Paşa Hazretleri refakatlerinde 
ailesi, ve Riyaıeticüınhur katibi Tev 
fik, Aydın meb'usu Retit Galip Bey 
ler olduğu halde dün akşamki tren
le Ankaraya hareket etmişlerdir. Pa 
ıa Hazretleri ıaat 5,30 da Dolmahah 
çe sarayındaki dairelerinden ayrda
rak Söğütlü yatı ile Haydar Pll§aya 
ııelıniılerdir. iskelede bir kıt'a polis 
selam resmini ifa etıniıtir. Paıa Haz 
retleri Kolordu kumandanı Şükrü 
Naili Paıa, merkez kumandanı E
ınin Paşa, Keramettin P31a, Cümhu 
riyet Halk fırkası katibi umumisi 
Recep, Afyon meh'uıu Ali, lstanbul 
meb'uıu Yusuf Akçora Vali muavi
ni Fazlı, tütün inhisar umum müdü 
rü Behçet Beylerle diğer bir çok ze
vat tarafından teıyi edilmişlerdir. 

Pllfa Hazretlerine Melül Gaziler 
cemiyeti tarafından bir buket tak
dim ve hayırlı seyahatler temenni e 
dilınittir. 

Tevfik Bey Ankaraya 
hareket etti 

Reisicümhur Hazretlerinin katibi .. 
umumileri Tevfik Bey dün akşamki 
trenle Ankaraya hareket etmiıtir. 

de yapılmaktadır.. delinden sonra alakadarlara 

Dün matbaamızı ziyaret Bütün mesaimiz, bir an w- tevziata batlanacaktır. 

Yunanh 
Meslektaşlar 

etliler ve! komisyonun itlerini bitir-

Misafirlerimiz olan Yunan gazete meği istihdaf ediyor.Zaten çok 
cileri heyeti dün matbaamızı ziya- iş kalmamıştır. Bilhassa son 
ret etmişlerdir. Meolektaılarımız, zamanlarda Garbi Trakya umu 
bu ziyaret münasebetile samimi baı· mi valisi ve meclisi vukeli.ya 
buhalde bulunmuılardır. Mealektaı- dahil Ceneral Kalogeras'm bü
ıarııııız; Türkiyede ve Türk matbua yük yardımlarına mazhar ol
tında ııördükleri feyyaz mesai ve te- d k C 

Dün komisyonun üçüncü bü
roıu da M. Holttad'ın riyase
tinde toplanmıt ve mutat me
saisine devam etmittir. 

Parise gönderilen 231 
varil altın 

rakkiden büyük bir hararetle bahıet U • eneral Kalogeraa komie 
miılerdir. yonun devairi mahalliyeye teal ŞER8URG, 17 A.A. _ 0-

Fazlı Beyi ziyaret luk eden muamelatını bizzat e- limpiya vapuru Amerikadan 
!ine olarak doğrudan doğruya Şehrimizde bulunan Yunanlı moa l I buraya 231 varil altın getirmiş 

lekdaşlarımızm reiıi M. Kranyata- meşgu 0 uyor ve itlerin tesri- tir. 400 milyon kıymetinde o· 
kis dün Vali muavini Fazlı Beyi zi- inde müessir oluyor." lan bu altınlar Parise gönderile 
yaret etmiştir. Bu ııün de Fazlı Bey Dün Türk heyeti murabba- cektir. 
Klariç otelinde Yunanlı gazetecilere ========================== 
iadei ziyaret edecektir. · 

Bulgar Başvekili 
pro~ramını okudu 

SOFYA 16 (Milliyet) - Yeni 

İngiliz buhranı 
karşısında 

Malt ve siyasi 
neticeler 

sinin birincisini ikinci 
sahifemizde okuyunuz. 



_.ı___I __ Te_tk_lk_le_r -~l _I HARRCl HABERLER -• Buhran Etrafında ... 
Felaketler o kadar sari ve ı tı cephe~in~en te~abi~ düşün

umumen be§eriyet o kadar muz ~ek hepımtze.vazıfedır. Bu s~
tarip ve perişan ki, nihayı:t de- ıkla mevzuu b~ de etraf~ıca bır 
nizlerin ötesindeki ülkelerın ya kere daha tamık edeceğız. 
kın zamana kadar ihtitamını ya Buhranı izah için 1929 sene 
ıayan İngilizler de djinya bub- ıi ıon baharından batlamak i
ranının gürültüsüne karıştı.. cap eder. Ma!Wrı olduğu üzere 
Sisli adanın beyaz sahillerini 0 tarihte Amerikada muhtelif 
şimdi yeni bir fırtınanın dalga- aanayia ait valörler müthiş bir 
lan aşındırıyor. sukuta maruz kalmış ve bütün 
İngiliz servet ve ticaretini yer dünyada iptidai maddeler fiatı 

yüzünde her köıe ve bucakta bat atağı yuvarlanmış idi. Şim 
altınla temsil eden lsterlin lira diki buhranın ilk tezahuratı o 
sı da bu dalgaların içine gömüJ zamandan itibaren kayit olu-
müştür. nur. 

Dünya buhranı, demek ki, Amerikada harpten sonra 
volkan indifaile adalar saltana- dev adımlarla inkitaf etmiş o
tının mukavemetini deniyor.. lan sanayi, istihsalatını tezyit 

İnsanlar, tabii, bu yeni fela
kete de tahammül göstermeğe 
çalışacak; felekte dert yalnız 
~odan ibaret kalsa idi yoksa .•• 
kim bilir bugün Umumi harbin 
orduları kadar yekllıı tutan İ!
sizler kütlesi daha ne kadar ar 
tacak, ve raayonalizasyon, oto
matizasyon, Amerikanizm nam 
larile türlü ihtilaçlar geçiren 
medeniyet daha ne afetler do
ğuracaktır?! •. Çin ahvali nikbin 
olmak istiyenlerin kafasında 
hala büyük bir istifham itareti 
intibaı ile yer ettikçe, dünyada 
yer.i yeni nizamlar kurmak dü
şünceleri tatbikatta mevki ka
zandıkça sakin dü9ünmek kabil 
olmıyor. Tabii intizar edeceğiz, 
bu nevi hadiselerde aranacak 
çarenin kendisini ekseriya ih
zar eden de zamandır, ondan 
istifade etmesini bilmek ş:ırtile. 

Buhranı tetkik ve tahlile ça
lışmak çetin bir mevzu olduğu 
kadar bilhassa lsterlin lirasile 
sıkı münasebette bulunan bi
zim memleketimiz gibi memle 
ketler için acil bir ihtiyaçtır da. 

Gazetelerimiz buhranın he
men her gün bir cephesinden 
bahsettaer. Filvaki ati hakkm
d" tahminatta bulunmak müt
kül olmakla beraber buhranın 
menşeini, nasıl seyir ettiğini ve 
İngiliz lirasında hasıl ettiği sar 
sıntının esbap ve avamilini ten
vire çalı,mak ve nihayet buh
ranın müteakıp safahatı üzerin 
de muhtelif ihtimalatı derpİf e
derek Türkiye milli iktısadiya-

ederken bankacılar da krediyi 
tevsi ettikçe etmiş, o suretle 
ki kredinin 50 milyar ,dolan ge
çecek kadar ibzal edilmiş olma 
sı doların akıbetini tehdit ede
cek bir şekil almıt, sanayi ale
minin stoklan da bu fazla istih 
sal yüzünden birikmit kalmıt 
idi. 

Amerikan bankacılık alemi 
bu tehlikeli vaziyeti o tarihte 
çabuk sezdi. Ve tehlike dolara 
müessir olmak istidadılll gös
termeden onlar daha tetik dav
ranıp darbayı sanayi alemine 
havale ettiler. Derhal bir takım 
sanayiin aksiyonları 100 dolar
dan 10 dolara inecek kadar müt 
bit bir sukut gösterdi. Kredi
ler kesildi, sanayi içinde ezilen 
ezildi, ezilmeyen tabii ölçüsüne 
göre kabına çekildi. Amerika 
da şomörler belirdi. İptidai 
maddeler fiatleri daha çok düt
tü. Bu hal buhranı bütün dün
ya istihsal alemine müessir ola 
cak kadar tevıi etti. Fakat do
lar sarsılmadı. Amerikalılar gö 
rünen felaketi dört bet milyon 
işsizi beslemek bahasına satın 
almıı oldular •. 

Gerçi bu ilk sarsıntı o zaman 
bizde büyük bir telaşı mucip ol 
madı. Sanayi buhranıdır denil
di, fakat bu kadarla katmadı; 
İptidai maddeler fiati sür'atle 
indi, lıtihlik pazarları kapan
dı Şomaj alabildiğine yürüdü. 

Ve bizim de bir çok mahsul
lerimiz para etmez oldu. 

"'"'"' 

Balıkesirde koyunculuk kongresi 
BALIKESIR, 17 (A.A.) - C. H. Fırka11 aalonunıla aktedilen koyun

cuhık. kongresinden sonra Türkiye kıvırcık ve merinoı koyunu yetiıtirme 
ceraiyet.inin ~ehrimiz ıubesi teıekkül etmiştir. 80 i mütecariz koyuncu
nun iştirak ettiği kongra iki aaat kadar ıürmüt ve koyunculufumuzun in
kitafı hakkın<la hararetli müzakerat cereyan etmiıtir. Neticede hiikUmet
ten bazı lıusuıta hakkında temenniyat izhar edi.laıiı ve heyeti idare intiba 
bı yapılarak kon reye nihayet verilmi<jr. Cemiyetin merkezi Buraaıla, 
ıubeleri ise Bahkeıir ve aÇnakkalededir. 

Adapazarında biçki 
ve dikiş sergisi 

ADAPAZARI 17 (Milliyet) 
Halk F ırka11 salonlannıla Adapaza
rı biçki ve diki§ yurdu ilk defa ola
rak attgi açmııtır. Meraıimi mahsu
sa ile açılan bu aergi, çok zarif bir te 
kilde tertip edildiği gibi, te§bir edi
len eşyalar hakikaten yüksek bir zev 
kiaelim ve İnce bir eıeri san'at mah
.Wüdür. Billıaua Marancoz H ...... 
Baari Efendinin kerimesi KiDan Ha
nnrun eaeri aan'ati olan bir tablo, fev 
kalicle takdirata mazhar olmaftur. 
Bu tablo, Gazimizi f8hl•nmıı bir at 
üzerinde göatermelcteclir. Muhtelif 
renklerdeki kalDllf parçalamun "'!f 
örgüıü tabir edilen buıaıi bir tarzı 
imal ve yelı:diierine raptedibreüle 
meydana gelınittir, Kanan H
... nuıbaret ve kabiliyetini takdir e. 
derken Yurdun müdireai ve miiesai
ıi olan Zehra Hanım rı da göıterdiii 
lnı yiiluek kabiliyet ve te,elıbiiı
dolays cidden tebrike f8yandır. 

Bir eve taarruz 
Takaimcle Madıım Mu,.ımı'm e

vine tabanca atmak auretile taarraz 
eden Betiklafta manav A- Ali 
J'•kalanmııtır. 

Davet 
1STANBUL, 17 (A.A.) -

T. 1. C. l. İstanbul Mıntıkasın
dan Tebliğ edilmittir: 

T eşrinievvelin 18 'inci pazar 
günü saat 19 de Galatasaray 
!ilesi salonunda Doktor Şevket 
Aziz Beyefendi tarafından 
Spor ve F ormoloji hakkında 
pek mühim bir konferans veri
lecektir. 

Bu i!mı ve fenni konferans 
da bil umum sporcularımızın 
ha:ı:ır bulunmalan tebliğ olu
nur. 

Bir casus 

Yakalandı 
lzmirde yakalanan bu 

adam Erivanla 
Mehmet isminde biridir 

Dün gelen İzmir gazeteleri
nin verdiği maliimata göre, İz
mir zabttuı bir casU1u ele ge
çimıeğe mUTaffak olmuttur. 

Bu caıuı; Erivanlı Mehmet 
İlminde henüz yimıi iki yaşla
rında bir ıah11tır. 

Mehmet, bundan bir müddet 
evvel İıtanbuldan İzmire git
mittir. 

Bu adamın; İzmirden Anka 
raya gitmek iıtediği anlqılmıt 
lir. Fakat Karıı:yakada Afyon 
trenine bindiiti sırada yakalan
mış, üzerinin taharriıinde ta
yanı dikkat bazı vesaik bulun
muıtur. Muhtelif hükiimetler 
namına mukayyet puaportlar
la seyahat eden bu tahıı uzun 
isticvaplardan sonra bir hükU 
met -ına casusluk yaptığım 
ve lıtanbulda kimlerle temasta 
bulunduğunu itiraf etmittir. 

Erivanlı Mehm~t tahkikatın 
ikmali için lzmirden ıehrimize 
gönderilmit ve burada yapılan 
tahkikat neticesinde bir casuı 
olduğu tamamile tezahür et
miıtir. 

Su kovası ile cerh 
Panplbda Bayır aokaimda otu

ran Onnik Efendi çeşmeden ıu al
mak meıeleıinden dolayı Çemiı ııo
kağınıla otııaran Y ervant Efendi ile 
kavga ederek, su kovasile Y er~aııt] 
Efendiyi ba_.ııg.H&ı yar.ali!mıJ!ır, _ 

lngilterede 
intihabat 
Bir taraftan da kanlı 

arbedeler 
LONDRA, 16 (A.A.) - Parla

mento intihabatı için 1286 namzet 
bugÜn resmen seçilmiş bulunmakta 
dıl'. Bu namzetlerin arasmda 61 de 
kadın vardır. Bunlar mensup bulun
duğu fırkalar ile şu taksime tabi tu
tulabilir: 517 muhafakar, 514 amele 
fırka11 namzedi, 123 hükumet taraf
tarı Liberal, 37 Liberal, 21 amele fır 
kası mensuplarından milliyetçi nam 
zet, 23 yeni Mosley fırkası taraftarı, 
25 komüniıt, 26 muhtelif teşkilata 
mensup namze"'er. 410 İntihap daire 
sinden her birinde ancak 2 namzet 
gösterilmiştir. 

LONDRA, 16 (A.A.) - Men•up 
bulundukları intihap dairesinde ra
kipsiz olarak namzetliklerini koy
muş ve bu ıuretle intihap edilmit ad 
dolunan 64 kişiden 46 sı muhafaza
kar, 12 •i milliyetçi liberal, 6 aı soı 
yali•t ve ıreri kalanlar hükiimet ta
raftarlarıdır. Namzetlikleri bu suret
le kat'ileıen bu zevat araaınıla M. 
Stanley Baldwin ile bat müddeiumu 

t 

24 rey 
Farkla 
Briinin~ mecHsten 
ekseriyet alabildi 

BERLIN, 17 (A.A.) - Raybiş- ı 
tar meclisi Brüning kabinesine 270 
muhalif reye !<arşı 295 reyle itimat 
beyan etmiştir. Yeni kruvazörlere 
ait inşaatın durdurulınaıı hakklnda 1 
komünistler tarafından verilen tak
rir kabul edilmiştir. Rayttar mecliıi 
içtimalar.nı 23 Şubata tehir etmiştir. 

BERLIN 16 (A.A.) - Ademi iti-, 
mat takrirleı·i 270 muhalif ve 3 müs 
tenkil reye karşı 294 rey ile redde-
dilmiştir. 1 

BERLIN 16 (A.A.) - lktısat fır 
kası, kabineye karşı ittihaz edeceği 
hattı ha eketi bu sabah tetkik etmİ§ 
tir. 16 aza, ademi itimat takrirleri 
aleyhinde rey vermi§ler, 4 aza da 
müstenkif kalmı§tır. Bu karar dola
yısile Reichatag meclisi koridorlann 
da hükumetinin muvaffak;yeti te
min edilmit olduğu •Öylenmektedir. 

Arnavutluk 
Meclisi 
Dördüncü içtima deflresi 

açıldı 

TiRAN, 16 (A.A.) - Meb'uıan 
meclisinin dördüncü içtima devresi 
açılmıştır. Baıvekil tarafından oku
nan Kralın beyannameıinde Arna
vutluğun bütün hükümetlerle doıta
ne münasebetlerde bulunduğu te
min edilmekte, büyük müttefik ltal
ya ile mevcut samimi münaaebetler 
ehemmiyetle kaydolunmakta ve bu 
münasebetlerin Arnavutluğun ikb
ıadi ıabada geniı mikyaıta terakki 
ve inkişaf etmesi için ltalya tarafın
dan yapılan ıon ikraz muameleain~ 
den sonra aarnimi, dürüıt ve müşte-
rek mesai eaaıına iıtinat etmit bu
lunduğu beyan edilmiştir. Kralm be 
yanntu:neıinde ziraat ve nafia itlerin 
de husule gelen terakkilerden de 
bahsedildikten aonra memleket dahi 
linde sükun ve huzuru temin etmek 
te olan ordu ve jandarma kuvvetle
rinde tedrici ıurette yapılan teıkilit 
kaydedilmiıtir. Krahn beyannamesi 
hararetli alkışlarla kıırtılanmııtır. 

~ lraK~a 
. j Kolera 

Glaskoflada hır kadın • • • • 
teTJkif edilfrken Salgın 'ıtiyor. Şımdıye 

mi M. lnııcip ve bir çok müıtqarlar kadar Ölenler 1203 kişi 
bulunmaktadır, Seaham intihap dai
reıinde M, Mac Donald'a rakip ola
rak bir komünist ve bir de amele 
fırkası namzeti bulunmaktadır. Bur
nley intihap mıntakaımda M. Hen
derıon'a kartı bir komüniıt ve bir 
de muhafazakar namzet çıkarılmıı
tır. 

Mac Donaldın nııtkıınıı 
kestife,. 

LONDRA, 16 (A.A.) - M. Mac 
Donald evvelce meb'uı çıkbğı Sca
bam intihap daireıinde intihabat mü 
cadelesine başladığı tarihten beri ilk 
defa olarak bugün Shotton köyünde 
söylemeğe başladıiı bir nutku ta
mamlamağa muvaffak olamamııtır. 
M. Mac Donald ahalisinin çoğu ma 
den ameleııinden ibaret olan bu köy 
de nutkuna başlarbaşlamaz dinleyen 
ler ara11nda ıslık sesleri, takbih seda 
ları yükaelmeğe batlamıttD'. BatYe
kil nutkunu yanıla bırakmaya mec
bur olmuıtur. Maamafib kOyden ay 
nldığı ıırada aamilerden bir çoğu ta 
rafından alkıtlanmııtır. 

SnoTJdenin mektııbıı 
LONDRA, 16 (A.A.)- M. Snow 

de11 amele hrka11nın milliyetçi nam
zetlerine hitaben netnıttiii bir mek
tupta diyor ld: "Amele fırka11 namı 
na gümrük tarifesi aleyhinde nepedi 
len beyannameyi imza ebnİf olanlar 
aabık amele fırkası kabineıinde ayni 
gümrük tarif cAerinin derhal ka ... lü 
lehinde ... lunmuı olanlardD'.,, 

Kanlı arbedeler 
CARDIFF, 17 (A.A.) - intiha

bat namzetlerinin resmen tayini do
layııile komüniıtlerle itıizlerden mü 
ret.kep bir grup şehrin merkezinde 
nümayit icra etmitlerdir. Polia hü
cum mecburiyetinde kalmııtır. Bet 
yaralı hastahaneye kaldırılımttır. 5 
kiti tevkif olanmnıtur. 

Edison ölüm döşeğinde 
WEST-ORANGE, 16 A.A. 

- Neşredilen son raporda Edi
ıon'un tabii ve ıakin bir uyku
ya dalmış birinaanı andımıakta ı 
olduğu ve en yakın akraba11nın . 
bat ucunda beklemekte bulun
dukları kaydedilmittir. 

WEST-ORANGE, 16 A.A. 
- Edison bikuvve koma halin 
de bulunmaktadır. Bu derin 
baygınlıktan çıkıp kurtulabile
ceğine ihtimal verilmemekte
dir. Nabzı zayıflamıştır. 

BASRA, 17 A.A. - Hara
ret derecesinin inmesi sayesin
de kolera salgını nihayet bul
mak üzeredir. Bu hastalığa tu
tulan 1960 kişiden 1203 ü öl
müştür, ve fiatın yarısı Baara'
da vuku bulmuştur. 

İran hükumeti hastalığın. 
kendi hududuna ve Şattalarap 
mmtakasma sirayetinin önüne 
geçmek için lazım gelen tedbir 
leri almakta, şehir ve köylerde
ki ehaliye kolera aıısı yapmak
tadır. 

İtalyada fena havalar 
ANCONE, 16 A.A. - Li

manda müthit bir fırtına var
dır. Bir balıkcı gemisi vaktile 
limana iltica edememit oldu
ğundan devrilmiştir. Mürette
batı sağ vesalimdir. Semiforun 
yakminde parçalanmıı bir ka
yık bulunmu! ve fırtına esna
sında kayıkta bulunmakta olan 
bir balıkçı kay~lmuıtur. 

Bir Alman dahili 
istikrazı 

BERLIN, 17 A.A.- Hazi
neye olan borçlarını tediye et
memit olan kimseler için Al
manya hükumetinin piyasaya 
çıkamııı olduğu iıtikraz tahvil . 
!erine ait satış muamelesi dün 
kapanmıştrr. 

Satın alman tahvillerin mik 
tan 170 milyon marka baliğ 
bulunmakta olup en nikbinane 
tahminlerin fevkindedir. Bu is
tikraz 2400 kilometre yolun ve 
1200 kilometre rayın tecdidine 
yarayacaktır. 

Mısır tahvillerinden 
kazananlar 

KAHiRE 15 (A.A.) - Yüzde 
üç faiz ve ikramiyeli Mısır kredi f.,n 
siye tahvillerinin bugünkü çekiliıin 
de kazanan numaralar funlardır: 

1886 aenesi tahvillerinden 40448 
numara 100,000 frank. 

1903 senesi tahvillerinden 592, 
743 numara 100,000 frank. 

1911 sene<i tahvillerinden 21789 
numara 50,000 frank kazanınıılar
.ı,.. 

Me Laval 
Hareket etti 

-------
Vaşingtonda neler 
müzakere edilecek? 

Yeni gemilerimize bay 
rak çekme merasimi 

PARIS, 16 (A.A.) - Sabahleyin Mel}"' M •• d f kele D e •• 
saat 8,10 da M. Laval, refakatinde 1 ) ) U a aa Ve ) ) Ve enlz ffi US• 
Frilnaız heyeti ve kızı bulunduğu b 0 •• le } 
halde Vaşingtona gitmek üzere Ha teşarJ ugun ge IyOr af 
vere mütevt.:ccihen Paristen ayrıl
mı,tır. Mumııileyhin hareketi eına
sında kesif bir halk kütleıi hazır bu 
lunmuı ve kendisini alkıılamıştır. j 
Paris'te bulunan bütün nazırlarla 
diğer bir takım zevat, Ba§vekili teş
yi etmişlerdir. Amerika sefiri M. Ed 
ge ile müsteşarlardan M. Cathala 
ve M. Claudel ve M. Foulon, Have
re kadar kendiıine refakat edecek
tir. Mile. Lava!, Ajanı Hava• mü
dürlerinden birinin kızı olan Mile. 
Guimier ve Fransanın Vatinırton ae 
firinin kızı Mile. Cluadel ile birlik
fo gitmektedir. 

M. Briand'ın telsizi 

ANKARA 17 (Telefonla) - Milli Müdafaa vekili Zekai Bey ile Delll' 
müsteıarı Mehmet Ali Bey bu akşamki trenle . lstanbula hareket ettiler 
ltalyadan ırelecek olan torpidolar yarın öğleyin lıtanbulda bulunacaklol 
ve Zekii Bey bayıak çekme merasimine riyaıet edecektir. Milli Müdaf91 
vekilinin yann ak§amki trenle buraya avdeti muhtemeldir. 

Dahiliye vekili tetkik 
seyahatine çıkıyor 

Ankara 17 (Telefonla) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey teırini,.. 
ni bidayetinde cenup ,ilayetlerinde bir tetkik ıeyahatine çıkacaktır. Vcııl 
Beyin bu seyahati bir ay kadar devam edecektir. 

Plevnedeki eski Kurşun camii 

ı 

1 LE de FRANCE, geıniıinden 
17 (A.A.) - M. Briand Cnevreden 
M. Laval'e ıu telıizi gönderıniıtir: 
" Aziz reisim ve dostum, vapura bin 
mekte o1duğunuz sırada •İze güzel 
ıeyahatler temenni ediyor ve Ameri 
kadaki mesainizin muvaffakiyetle 
tetevvüç etmesi hakkındaki ıamimi 
temennilerimi arzeyleyorum 

SOFYA 16 (Milliyet) - Asarı atika müzeai, Harbiye Nezaretinİ' illi 
Plevnedeki eski kurşun camiini yıkarak, yerine askeri bir iıbide in~ ~! 
hakkındnki tasanuruna itiraz ettiii için, Maarif nezareti camiin asarı alt' 
ka noktni nazarından kıymetini teabit, mballinde tetkikat yapılm3 .... 
emretmiıtir. 

M. Laval de keza telaizle !U ce
vabı venniıtir: 

Azizim reisim ve dostum, temen
niyatınızı almaktan mütevellit bab
riyarlrğımı arzediyor ve ben Ameri
rika ile Franaa arasında daha 11kı bir 
teşriki mesai vücude getirmeğe A· 
merikada çalı§ırken sizin de Cenev
rede sulh lehinde meaainizde muvaf 
fak olmanızı temenni eyleyorum. 

!d. LaTJat'in ceTJabı 

Bulgar heyeti ve akalliyetler 

SOFY A, 17 (A.A.) - Balkan konferansına ittirak edecek Bulgar ~ 
yeti murahhasası konferanaa bir muhtıra verecektir. Bu muhtırada bil 
Balkan federasyonunun teesoüsüne yegane engel tetkil eden ekalliyetll 
meselesi mevzuu bahıedilecektir. 

Balıkesirde futbol müsabakaları 
BALIKESIR, 17 (A.A.) - Mıntaka kupa maçlanrun birinci devresi ıi 

hayet buldu. Dün yapıl3R •on maçta idman birliği birinci ve ikinci takııııl' 
iLE de FRANCE vapurundan 

17 (A.A.)- ile de France, dün saat 
15/30 da Paris vapuruna tesadüf et 
mittir. M. Lava! şu telsizi gönder

n, idman yurdu birinçİ ve ikincilerine galip gelerek 16 puvanla biriod 
devrenin galibi olmuştur. idman gücü 14, kolordu idman birliği 10 fC l'İ 
dman yurdu selaz puvan kazanmıılardır. le 

miıtir: 
Pariı vapurunun kumandanına, 

mürettebatına ve yolcularına dosta
ne ıelimlarımı gönderirim. Vaşing· 
tona gitmek üzere Franaadan ayrılı
yorum. Orada büyük bir vazife, iki 
büyük memleket arasındaki teşriki 

me'8iyi takviye eylemek ve ~1. Ho
over ile cihanda itimadı yeniden te 
sis etmek ve sulhü tanin eylemek 
çarelerini aramak vazifesini ifa eyle-

Japonya Cemiyeti ak
vamdan çekilecek mi? 

yeceğim. 

Görüşülecek meseleler 
PARIS, 16 (A.A.) - Matin ga

zetesinin verdiği bir habere göre 
Va§ingtonda hükametlerin biribirle
rine olan borçları, teslihabn tahdidi, 
tamirat meseleleri ve mali İfler bak 
kında ınüzakeratta bulunulacaktır, 
HükUmetlerin biribirlerine olaa 
borçları meselesinde Amerika mo
ratoryom ilanı fil<Tine temayül et
mekte, F ranaa ise bu borçlarda yüt 
de elli ni•betinde tenzilat yapılmaoı 
nı iltizam etmektedir. 

Mançuride vaziyet düzeleceğine 
gün geçtikçe karışık bir hal alıyor 

Teslibatm tahdidi meıeleaine ıre
lince, Franaa bükümetlerin timdi 
bütçelerinde teslihat muraflannda 
tenzilat yapılmak ıuretile teılibabn 
tedrici ıurette tahdidi yolu- gİrma 
ğe mütemayil bulunmaktadır. Aynı 

zamnıla Franaa Kellorır miaakının 
onu kuvvetlendirecek bir madde ili 
vesi ıuretile tamamlanmasını iste
mektedir. 

Tamirat meaeleainde Franaa ,arta 
tabi olmayan tediyat biı-0.den 
vazgeçmeie imkin verememekle be 
raber nakden yapılacak tediyat ye. 
rine aynen teılimatta bulunmak u111 
lünü kabul etmeğe ve bu ıuretle ba 
zı kolaylıklar göıtenneie razı bulun 
maktadır. Fransız mutalıaaaıalan al 
tın mevcudunun yeniden tevzii ba
ıuıunu itimataızlılda katnlamakta 
olmakla beraber albn meaelfti bak 
kmıla doğru ve aailam bir ıiyaaet 
takibine pek ziyade taraftar bulun
maktadırlar. 

M. Grandi'nin Washing 
ton seyahati 

Cemiyeti akvt1mdaki Japon 
mııralılıa•ı M. Yoslu.ı:a-a 
sıe Çin mııralılra11 M. Sze 

TOKIO. 18. A.A.- Japoa ... ı..miade 
Japonyarun cemi7eti ak•amdan çekilme• 
si ihtimalinden ha.Ued.ilmelr:tedir. Çiin.lıı:ü 

ba mahaEil Mançuri m ... ı .. i laak&mıda 

NEVYORK, 16 A.A. _ A- kanm davet e<fümeamde cea>İyeti ekva· 
mın İsrar ıwalerme•İnden dola1i ha1al 

merikan gazeteleri M. Grandi'- inki••rına uiramııtar. 
nin Amerikaya yapacağı seya-
hat hakkında müıait makaleler 
yazmakta devam etmektedir. 

İtalyan hariciye nazırının 
Amerikan devlet adamlarile ya 
pacağı mülakatların tahdidi 
teslihat meselesine teallOk ede 
ceği ve tahdidi teslihat konfe-
ransının gelecek şubatta top
lanması ihtimaline mebni teali 
hat mütarekesi hakkındaki hal 
yan teklifinin yeniden nazan 
itibare alınarak tetkik edileceği 
zannolunmaktadır. 

Bir vapur batıyor 
SAN-FRANSİSKO, 17 A. 

A. - Commant-Malu isminde
ki Japon vapuru Aleutien ada
larında kain Dutch-Harbourg' -

HükWnet namına beyanatta bulanmaia 
•eli.hiyetta.r re.1nt bir sat ialllribnetin c .. 
miyeti ak•aad.an çekilm.ji lıııı•ia dltiı• 

m•m•te olduJunu •ÖJ'lemiftir. B• sat 

ra Japo•J&llla. noktai naaannıa. doinJ•· 
iunu taadik edeceji Ümidinde bulunc:lu-
iunu da aöxlert.. ua ... etmiftir. 

V ASHINGTON, 16. A.A.- Aaıeriko 

bükiun•lİ •kTam mecli•aİllİ MaaılU'i ih· 
til&fı h•ldr.ında J'•pacaiı müzakerelerde 
bir m.ümusil bulundurma .. icin c•mİJ'ıetİ 
akYam tarahndaa •ub bul•n .ıayeti ka-
bul etm.iıtir. 

Bıı daTJet }aponganı11 hiç 
hoşuna gitmedi 

LONDRA. 16. A.A.- Tokiodae R--
ter'e bildirili,.-orı Cem.i7etii alıYam tara-
fından Çin • Japon ibtilüu:un müukere-

UD garbinde 500 mil mesafede •İne Amerika'nın dayet edilme•i J•pODJ'& 

mürettebatı olan 40 kiti ile bat ..... tiddetlo cennun Hkmıt oldağuedaa 
mak üzeredir. imdadına bir ge- ı bu .ıa ... ım Japoaraaıa C.mi7eti .ı.v ... 
mi 2önderilmiştir. dao. çM.ilmeaini int•ç edec•ii :ı:anneclili· 

1 
J'Or. HükUmet namına reaml b.ranatt•., 
1unan yükaek bir meauar Japonyarun tiııll' 
dilik C9miyeti Ü•amdan çekilmaii d' 
pİf etmed.iiiıııi falıcat Cemiyeti ak•anı ,.. 
ponyallln bu baptaki nokta.i. auard' 

itibar oylemadiii takdJrde, Maaen pı> 
ıiddetli bulu.nan aflcln umumiyenin, Jr 
pon7amn m-.kür mecliıt ... çeılır.Hm..ı-1 
talep .decejiai ber .. •J'lem.lftlr. 

B\I aaı. Cemiyeti ekvem bekkmd~ 
em.ııi.)'et.ini iala.ar e7l-.iı •• bu mec1ifİ" 
YUİ7ete ait daria t.lldklard.ı ıo ... 
Japoayamn metalibabnaa doiruJuiu lııf' 

bulde tereddüt almİ7ecejillİ ka._.Iİ" 
I teyit etm.iftir. 

Mançııri' de lıagdırtluk 
TOKIO, 1. A.A.- Maa~urideki .... .,,; 

TAZİyet dola7iıile, T okio erklsu a•k.-iı" 
•İ Ki11cbeounun •• diier bau ınaluJleri' 
J•pon ordu•u tarafından bomlııarclıd"' 
editmesini tuW'i •• mu•afd, aörmüttl' 

Hali hasırda Mançw-İ •• havali•-" 

••ıl baydutlarclan h.ıb., Çin ordu•' 
men•u.p olup çete haindi. T•T• u..,J 
birlıaalde 200.000 den fa•t. ıaki • .,il 
Bualar ,.. • ., J'••at Jap•DT&)'a kartı il-' 
mane bir ••aiyet almaktadırlar 

Bu ku••etlere lr.arıı Japon ordu-'1' 
ancak 14000 neferi •ardır. Onlu. ba Jlll 
cuda ile 1100 lr.iloaetr. imtW.dJ 
11-ir,.-olana Ye aralarmcla ıara,.. .,..... 

r• ....,._ 1 mUyoa Co•nll ı.:;::: 
1.&00.000 Japoa teb'a•rat lüaa)'e 
•••riyetiade bu.luam ... t.cbr. B• ... 
maye TUif.U aa,et aaalk old•iu..-., 
pon orduau iti•, yapılacak ı.lt Wr it -1 
du. O da teklleri datlle eneld• t ..... 
ler ittilau eyl .. lılc.tir. 

Aleglıtarlık artıgor 
TOKIO, 18. A..A.- Çı..lolıl J .... 1 

leybtarbiı hareketi sitıkte MM .;..ı ~ 
MM möitbiı bir ıoldt .ı...ı.t.dor. C:..
ab.aid.aki, Japoa. ale,.-Jatarlan ceaiyeli Ilı' 
•Jia 14 ünde bir karar ittil.aa et9İf9'lll 
Banlar. kararlanm icr•J'• ko,.ı.., ~ 
duklarudan Japoalar ıi.mdi açhk._ ""' 
tarip olmaja baflamıılarcbr. 

Cemi11eti t1kflamoit1 t1it1ttl 
içtimt1 

CENEVRE, J. A.A.- Cemiyeti .ı..ı' 
mecliainin .ı-ı İçtimıauacla J•pon ,..,;' 
•ili mec:.lieia t .. ldllb a.oktai naz.,.,,JI' 
dan a..; o8rdljtl ilotir... ıu.,,.ıı ..... j( 

rıar etmit oldajundaa m.clia miizak~ 
l..ı.. iotl...ı.. Amerlb',,. dHhal dO 
etm•i• karar •ermi.ftir. 
M. Briand ae lasi!Uı, ltalraa ve JJ,,,,, 
müaı .. sillwi J•poa T• Çia mur~ 
........... retli bir loitapta ......... .ı. ~ 
&1IU balu i.lt.tilih •Ür'atl• laalletm.ı,. 
lot-Uılerdlr. 

M. Briand •-k•r~ nihayet ~ 
ktlll •ÖJ"leciiii lu•a bir n•talr.ta bütiilt ': 
nya •fitin uaııv.ai,. .. ine hitap etmit ;,,,,J 
Mançuri ihtili.fuua halli. içia hi•a~ 

.tüplerini-. aa.laııp bir ara,.. a•...-;. 
zemanmın arbk .. W.ül etmit olduiuo• 
yan etmiıtir. 

ın 



Ekonomi 

Ankarada toplanacak 
• odalar kongresı 

lstanbuldan iştirak edecek mu
rahhaslar tesbit edildi 

al nmakta olan idbalat resmini 
27 teşrinievvel' de Ankara' da dan . 1 tm' tı'r Normal tarifede bui 

lo 1 T' od ) tezyıt e 1! · .. 30 d k P anacak olan ıcaret a a_rı da idbalat resmini yuz_de .. an, 
Ongresine büyük bir ehemmı- ü~de 40,a ve azami tarıfede yuzd~ 

Yet atfedilmektedir. ~ dan yüzde 80 e ç•~~mıttır._ ~~-~ 
K L • b I' "dhaı- t resmı 11e yenı "" ongreye bu sene ı.:;_a u day unu 1 8 

.. d elli-
da · • h · .. yüzde kırktan yuz e 
l n tıcaret müdürü ıdu sın, rara gore . 'f d yüzde ıeksen-
uo d h edd. T. t ye ve azamı tarı e e ı·sa an Buı an m ıcare d .. d "~e çıkarılmııtır. 
Od d d 1 t en yuz e Y- , , 

asın an Basmacı za e zze . H ) d 'le ticaretımız 
t, Sırrı Beylerle Haaa,..-~dred 1 o an a 1 d .. 
din Bey iştirak edecektir. Türkiye ile Holanda arasınd a. ".'

0
: 

d'I Ticaret muabe esı ım 

d 
Bu seneki kongre bir hafta zaker~ e .' ~n M ddak nüsbalarm 

e d kt' K - .ı.. za ecfilmittır. usa el L Ve.m e ece ır. ongr.,...., .• d bir ay sonra mukav e 
q • • teatııın en .. · 
I ububat, satış, lımanlar~ ıılo- en ziyade mazhar• mu~de "?'ilet 
kar, vapur muameleleri, ıhracat esasına iıtinaılen mevlriı mer'ı~e:ci 
tedisi ambalaj ve beyneımi- girecektir. ltalya ile lran araah dın. a. 

1 J T' ' ' . • k kka ticaret 91ua e esının e ıcuet odasına ı9tıra ve muva t . b ld - d tekrar 
ıtı'll' • . . "ddeti lııtam u U&'Un an 
I 1 ı komıtenin seçılmesı meıe mu d't edilmittir. Romanya ile Avus 
eleı İ tetkik edilecektir. ~ 1 arasında aktedilen Ticaret mu 

Brezilya gümrük a~7.ı~si mevkii• mer'iyete 8'irmi~tir. 
tarifesi değişti Sovyetl~rın B~lşarlara 

.. Brezilya son vaziyet üzerine bır tek lıfı 
tıinırük tarifeıinde tadilat yapmıt- SOFY A 17 A.A. - Sovyet 
hry · · "·93tcle ' · · enı tarife 12 tetnnııanı . h"kU eti Bulgar hükiimetıne 
"'••kii meriyete 8'irecekolanbu tan- u m ·ı B 1 
1• hakkında ihracat ofiıi alikadar- mali bir grup vasıtası e u ııa-
laı-ı tatmin edecek malümat 8'etirt- riıtandan diğer maddeler mu-
llliıtir. kabilinde pamuk ve hububat 

Kavun ihracatımız satm almak teklifi~de bud~~ 
muştur. Sovyetlerın . ıger 
maddelerden maksatları bılhas 
sa petrol, sanayi yağl~rı olup 
ucuz fiatla vereceklerdır. Bul· 
garistan, Sovyetlerle: ticari ~ü 
nasebat teai• etmemıf oldugu 
cihetle bu mübadele ancak ec
nebi memleketler vasıtaıile ola 
bilecektir • 

artıyor 
tı;, defa Parise sevkedilen kavun

larını,.10 fazla ragbet &'örmesi üze
tiııe, kavun ihracat tacirleri dün ofi
.., ıtıüracaat ederek bazı maluma~ ~l 
111•ılar ve yeni sevkiyat yapmak ıçın 
lllıııacaı. tedbirleri teobit etmitler
dır. l<avun ihracat tacirlerimiz Mı
•ır•a da mühim mikdarda kaYun sev 
ketınişleı· ve çok iyi netice almıtlar
dır, 

Amerikaya ithalatta 
llıenşe şahadetnameleri 

Amerika hükıimeti neşrettiii bir 
ı..-rarname ile bazı idhalat "fYIWlllD 
ltı•"fei hakkında kon10loahaneler
dtn alınması lazım gelen vizeyi ilga 
'~iştir. Kur\l r11eyve, incir, yaprak 
l~tüh ve saire gibi ihracat maddele
l'ıırıi2 bu meyandadır. 

Suriyeye buğday 
ithalatı 

k Suriye fevkalade komiıerliii ~ir 
h ararname ile Suriyeye hariçten ıd
al olunan t.uğday ve buitday unun 

Spor 
Bürhaneddin beyin bir 

mektubu 
. 1 ki gün evvel Yeni Gün 8'azete

••rıde Atina müsabakalaı-ına atfen 
~kaıı_ bir yazı üzerine 8'aze~~?'~e 

1 eııı Güne mülakat vcrmedı&'lffiı,. 
)~& mecbur olmuştum. Bu tav
~h. Yeni Gün'ün manası~ bir Jı!dde-
~· ntucip olmu§. Belkı !.~ ıtlerl 

ltı11dürü Bey farkında degıldır. Ba
:':' şimdiye kadar ''Yeni Gün,. den 
•ı k' d. k' ç tnııe mür~caat etme ı ı ona 
beyanatta bulunayım. Karaya çıkar 
fılı_nıı<z Vakit ve Milliyet muharı·ir
~~ .teldiler, görüttük. Gece de Cum 
ı.,urıy•t muharriri lhıan Bey telefon 
t ~alumat istedi, verdim. Vakıa 

•1tı Gün' de inti§ar eden satırlar a
~•>ında doğr:1 olanları yok dejildir. 
A. •~Qt bir sır olmayan bu sözleri ben 
la lıııa macera.mı anlattığım bir çolıı 
ı, •ın,. söyledim. Yeni Gün muharriri 
Unları iıihniş ve gazeteıine beniın 

Q~a söylediğim sözler olarak &'eçir
""'.11. Bu hareket dürüst deiiJdir. 
~1ıtıdi, kalıyor benim söyledik
et-un; inki.r ettiğim .... Bu söz ce;•ba değmez bir kabalrktır ve ayıp• 
?'· Sırası gelince; t".fki.rı umumiy• 
Yı \ • 1 tina macerasından haberdar et-
"'•k t b'"di .,. ka b' .. .. çal a u r .... a t ıu ır suru -:ar• söz kesihnedikçe iz'an ve vic-
•tı sahiplerine hitap etmefe imlııin 
~~tur. Y alruz hepsine tavaiye ede
. ""'- Bir adamı &'erek metb, 8'erelıı 
2•nınıederken, gerek ittiham 8'erek
:ı.. tcbriyc ederken bir kapı açık bı
t l!nlar ki; ric'at imkanı kalsın. 
0kıa halleri feci olur. 

Atletizm Federasyonu Reisi 
Bürhaneddin 

Güreş teşvik 

müsabakaları 

1 
lstaııbul Güreı Heyetinden: 'l3/ 

t0/ 1931 _cuma &'Ünü saat 1~ te ':· ~: 
· Beyoglu kaza merkezındelu ıd 

~~11 salonunda seneni" ilk tetvik 
tllrcş müsabakası yapJacaktır. Bu 
"'•Yanda 19?9 _ 1930 •enelerinde 
~ıntaka birincilik müsabakn~ı~da 
erecc alan kıymetli gür~ilerımJ.~e 

"'•dalyala.- da t~,,zi edilecel<tır. 

Amerikanın ticaret 
• 

mızanı 

VAŞİNGTON, 16 A.A. -
Eyh'.il ayına ait olarak ne§redi
len istatistikler ticaret mizanın 
da ağuıtos ayına nazaran on 
miloyn raddesinde bir tezayüt 
bulunduğunu göateTmektedir • 

Filhakika eylUl ayında yapı 
lan ithalat 171 milyondan iba
ret olduğu halde ihracat 181 
milyonu bulmuştu.r. Geç~n sı;,
nenin ayni devreaınde ıthalat 
Z2G,352,000 ve ibra~a~ 312,207 
000 dolardan ibaret ıdı. 

Türk Tıp 
Cemiyeti 

Yeni ht!geti ida~eJini 
intihap ettı 

Türk Tıp cemiyeti evve_llııi &'':"~ 
içtima ederek, yeni heyeti ıd?r_esını 
intihap etmiştir. Yeni heyeb ı~a~e 
birinci reisliğe Mazhar Oafsmadnd: ıkın . . ı·-- Osman Şer e ın, o-
cı reaı ıgıne ")' ., · 
peratöı· Fahri. katibi umum• ıge ıı· 

. h k' . ş··krü' Hazmı vezoedar-
nır e ımı u '··ı 
lığa bakteriyoloğ Fethi, k~tıP1.1.k e~e 
Kazım lsmail, Nuri feb?,11, m~~ad~ır 
azalıklara operatör Burhancd ın, 
Orhan Tabıin, Jak Barbut Beyleı: 

• 1 dir T .. k Tıp cemı intihap edilmıt er • ur 
yeti badema her •alı &'ünü 8!'1~ 
muntazaman saat 16 buçul<ta ıçtuna 
larını yapacaktır. 

Cumhuriyet barramı'!· 
da esnaf cemıyetlen 
Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri 

murahbaıları dün Ticaret odau sa-
lonunda bir içtima y~pınıtlarefi~.;.-~ 

1 ·· alııabe bürosu t ~ miyet er mur . Jan bu içti-
ri Beyin riyaaetınde yap . 

d .. .. u" zdeki cümhurıyet bay-
nıa a onum ·•'ki' . . sureti qtıra en 
r&1n• mera~.u~ı~e ve bu mesele 
mesel"i ıroru9ulm~ bir komite 
Be m"!gul olm•k ıızere 
aeçilmittir · 

leriz efendim. • 
Boks teşvık 
müsabakaları 

Boks heyetinden: 30 - 10 .: 
ııu .. nü Befiktat kulu 931 cuma 

bil sahasında saat 15 te mınta 
ka bok• teıvik müsabakaları 
. dı·tec:ektir. Mıntakamız-
ıcra e k .. 1 • 
d b lunan amatör bo sor erıD 
b a ;üıabakalara iıtirak etmek 

u 28 10 _ 931 Çar•amba 
ii?ere - • 
üııü akfamına kadar İatan-

f.ıı Merkez Rıhtım Han 9 ~u-
da ınıntaka boka heyetıne mara 1 tahriren müracaatla k~y~~ 0 

-

nıaları ve müsabaka gunu tar
tılmak üzere saat 12 ye kadar 
Beşiktaf kulübünde hazır bu
lunmaları tebliğ olunur • 

Maarifte 

Is/alı 
Projesi -----
Maarif emininin böyle 
bir şeyden haberi yok 

Bir müddetten beri Vakit 
ııazetesi Darülfünun emini Mu 
ammer Raıit Beyin Darülfü
nunda teşkilat yapılması ıçın 
bir teıkilii.t projesi hazırlayaca 
ğmı söylediği ve günl~r yeçti.
ği halde henüz bu projeden bir 
haber çıkmadığını yazmakta
dır. Dünkü Akşam gazetesi de 
Muammer Raşit Beyin böyle 
bir proje hazırlamakta olduğu
nu yazıyordu. Diin bir muhar
ririmize Muammer Raşit B. bu 
hususta demittir ki: 

"- Darülfünun için bir teş
kilat projesi yapıp yapmıyaca
ğım hakkır.da hiç bir gazeteye 
hiç bir beyanatta bulunmadım. 
Binaenaleyh Vakit gazetesinin 
günlerden beri, her gün bir şey 
ili.ve ederek projeden hala ha
ber çıkmadığı hakkındaki neş
riyatı ve dünkü Akşam gazete 
ıinin yazdığı doğru değildir." 

Dün 25 muallim 
kiitüpanesi açıldı 
Şehrin 25 muhtelif mıntaka 

smda ilk mekteplerde tesis edi 
len 25 muallim kütüphanesinin 
küşat resimleri dün yapılmış
tır. 

Gazetecilik mektebi 
Darülfünun divanı çarşam

ba günü içtima ederek gazete
cilik mektebi hakkında tetkika 
tına devam edecektir . 

Darülfünunda tedrisata 
başlandı 

Dün sabahtan itibaren Da
rülfünun fakülteleri ile bütün 
yükıek mekteplerde tedrisata 
başlan mı§ tır. 

Bir tayin 
Yüksek Muallim mektebi 

ili ticaret zümresi mezunların 
dan Nüzhet Sabri Bey İzmir Ti 
caret mektebi İktısadi cograf
ya ve ticari tarih muallimliğine 
tayin edilmiştir. Daha genç 
yafta ihtira beratına sahip olan 
bir gence hayatta muavaffakı
yetler temenni ede,·iz. 

Üç eyltklar 
Noksan muameleleri ikmal 

edilenlerin 
de maaşları ueriligor 

Eytam eramil ve mi.itekaidinden 
olup ta muamelelerinin noksan ol
masından dolayı haziran, temmuz. 
ağustos 931 aylarına ait üç aylıkla
nnı almamıt olanların, maqlamnn 
Eminönü malmüdürlüfünce Sultan 
Ahmetteki maat tevzi mahallinde 
bu ıabahtan itibaren tevziata baıla
nacak ve tevziat 27 te§rinievvelde 
nihayet bulacaktır. Haber aldığımı
za göre bu 8'ibi maaı esbabı 500 ki 
tiyi mütecavizdir. ------
çorlu 
Kaymakemhğı 

Çorlu kaymalııamlıiına Salahad
din Bey tayin edilrniıtir. Mektebi 

Mülkiyenin Yetİf
tirdifi lıııymetli 
8'ençlerdendir. Üç 
yüz otuz mezunla 
nndandır. Şimdi
ye lııadar bulundu
fu idarelerde ikti
dar ve faaliyeti ve 
vazifetınaslığı ile 
tarunmııtır. Ken
diıine yeni memu
riyetinde de mu
vaffalnyetler te -
menni ederiz. 

Asılsız bir haber 
Boğazlar komiayonu umu

mi katipliğinden: Boğazlar Ko 
misyonunun ııeçen çarıamba 
ııünkü içtimai esnasında Baltık 
denizindeki Ruı harp gemile
rinin Karadeniz Ruı donanma
sına iltihak etmit olmaıından 
dolayı gôya Romanya hükUme 
ti tarafından vaki protestolara 
ıttıla hiaıl etmit olduğuna dair 
"Joumal d'Orient" gazetesinin 
16 tetrinievvel 1931 tarihli nüs 
basında münderiç fıkra münde
ricatı hiç bir veçhile hakikata 
mukarin olmadığından, lutfen 
tashihi rica olunur efendim. 

T erkos müdürü hal!' 
ümidi kesmemiş! 

Su Ücretleri arttırılmazsa hiç bir 
grup bu işi üzerine almazmış ... 
Hükilmet tarafından Terkos 

tirketi imtiyazının satın alın
masına karar verilmesi üzerine 
şirkette bir telis havası hisse
dilmektedir. 

Maamafih, satın alma kara
rına rağmen hala son ümidıni 
kesmemit görünen M. Kastel
no, dün bu hususta kiitibiadil
lik vasıtasile şirkete vaki tebli 
gattan henüz malumatı oima
dığmı söylemiş ve şunları ilave 
etmiıtir: 
"- Sen Ankara seyahatim

de, üç ay evvel teklif ettigimiz 
yeni tesisat ve inşaat projderi
nin ne olduğunu sormuştum. 
'.'l afıa vekili B. bunları pek mu
vafık bulduklarını ve Heyeti 
vekileye bildirecek!t:1;ni beyım 
etmişlerdi. 

Şimdi bu bapta hükumetin 
cevabını bekliyoruz. 

Hükumetin iştira hakkını 
istimal etmesi m\lkavelemizin 
tadili için olacağına göre, bu 
tedbiri ittihaz etmeden mesele 
yi halletmek mümkündür. Şir
ket, bu bapta hükumetin emir
Je,ine şiru.c!iden amadedir ve 
hükUmet nasıl isterse öylece ta 
clilat yapılarak mukaveleyi 11-
tanbulun ihtiyacına kafi bir ha 
le getirmek mümkündür. 

Şayet hükumetin ~ifket İm· 
tiya:mıı iştira ve müteakıben 
yeniden bir gruba ihale edece
ği tahakkuk ederse bittabı Ji. 
kayt kalmıyacağız. Hükumetin 

Pataloji 
Kongresi 

'l"eufik Salim Paıa 
avdet etti 

Cenevrede toplanan beynel
milel pataloji konferansına iı
tirak etmit olıı.n T eVf'ik Salim 
Paşa şehrimize avdet etmittir. 

Tevfik Salim Pş. konferans 
hakkında şu malumatı vermiı
tir: 

"- Kongreye benden başka 
Hamdi Suat, doktor Sedat, dok 
tor Rıza Abut, doktor Süreyya 
Beyler de ittirıık etmitlerdi. 
Her memleket doktoru kendi 
etüdlerinden aldıkları neticele
ri kongreye bir raporla bildir
diler. Biz de karaciğer hastalık 
larmda Siröz denilen hastalık 
hakkında bir rapor verdik. Kon 
gre üç gün devam etti. Her 
memleket doktorları ittirak et
mitlerdl." 

Dünkü Fırtına 
Dün sabah tehrimizde ani bir fır 

tına zuhur etrnittir. Esaıen şehirde 
sabahleyin ıiı mevcut ve hava kapa 
lı da olduğundan fırtına epe)'ce teli 
şı mucip olnNttur. 

F ırtma saat onu elli ilD 8'<>çe kara
yelden ve lıni olarak çılonl§br. Saat 
on biri oaa bette riiz&'inn oür'.ti sa 
niyetle yirmi llııl buçuk metre,; buJ
muı ve sonra 1!1 metreye kadar düt 
milttilr. Bu e1nada Y•fmur da dilf
milttllr. Fırtına, prpten ıarlııa dof
ru ve Marmara üzerinden ve yakmı 
mızdan 8'eçen tili bir ıleP""9yon'dan 
ntlf'et etmiftir. -------
Belediyede 

Otobüsçüler Ankaraya 
murahhas gönderiyor 

Diın otobüıçüler toplanmış
lardır.İçtimada belediyenin oto 
büs imtiyazını almasına mey
dan vermemek üzere Ankaraya 
yann bir murahhas gönderme
ğe karar vermiılerdir. Otobüs 
sahipleri diyorlar ki: 

- Biz küçük milH sermaye 
lerden mürekkep olan otohüıçü 
lüğü Belediye vaııtası ile bir 
ecnebi firkete vermeğe hükU
metin razi olınıyacağı kanaatin 
deyiz. 

Ticaretimize dokunulmama
sını hükômetten rica edeceğiz. 

Murahhasımız bundanı bat
ka Belediyece yapılan ağır ta
limatname ile otobüaçülerin 
maruz kaldıkları tazyikin de 
tahfifi için Ankara' da te,ebbü
satte bulunacaktır. Bu t .. el>-

dermeyan iyliyeceği şeraiti tet 
kik edeceğiz ve muvafık buldu 
ğumuz takdirde tekrar ite gir
meğe teşebbüs ederiz. 

Ancak Paris su işlerini de 
yapmakta olan şirketimizin ser 
mayedar grubu hükumetin tek 
liflerini mu ·afık görürse bu, 
miimkün olabilir. İstanbul şir
keti, grubun pek küçük bir şu
besidir. Kanutimce su tarifesi 
ehemmiyetli ıurette arttırıl
mazsa şirket imtiyazını bugün 
kü va:;-İyet'le kimse almak iste
mez. Şirket vasati olarak sene
de ancak yüzde iki temettü te
min etmektedir. Yeni mukave
leye göre, İstanbulun bütün su 
ihliyacını tatmin edecek suret
te tadil eJiimesi tek:ırrür eder
se, muazzam tesisat yapmak 
lazımdır. Bu teıisat iki buçuk 
milyon liıı.ya mütevakkıftır. 
Ancak b\I kadı>.- para sarfedil
mek şartile su şebekesi şehre 
kifayet edecek derecede ıslah 
e ilebilir. 

Belediyenin bunu yapıp ya
pamıyacağını bilemem! İstan
bul su işlerini altmış seneden 
beri biz işletltiğimiz için, vazi
yeti yakmdan biliriz. Binaena
leyh tekrar bir şi;kete tevdii 
mevzuu br.hsolursa bizim daha 
iyi yapabileceğimizi zannediyo
rumf' 

M. Kastelnonun bugünlerde 
Anl<araya gitmesi muhtemel
dir. 

Eczacılar , 
Farmokologlar 
Eczacılar ce.~igeti kongreyi 

toplayor 

Eczacılar cemiyeti idare he
yeti son içtimaında heyeti u
mumiyeyi fevkalade kongre ha 
linde toplamağa karar vermiı
tir. 

Konııre 15 güne kadar in'i
kat edeTek henüz intaç edilmi
yen farmakoloklarla eczane sa 
bipleri cemiyetlerinin birlf'1mO 
si rneaelesile mcfgul olacaktır. 

Eczacılar idare heyeti, far
makoloklarla birleşmek müm
kün olmadığı takdirde cemiye
tin unvanının "Türkiye eczane 
ve laboratuvar sahipleri cemi
yeti" ne tahvilini heyeti umu
miyeye teklif etmeği de karar
laştırmııtır. 

Eczacılar cemiyeti idare he
yeti azasından Nizameddin Ta_ 
lip B. istifa etmittir. 

Nizameddin B. iıtifaunın, 
Türkiye eczacılar cemiyetile 
farmakoloklar birliğinin birlet 
meai teıebbüıünün henüz neti
celenmemeıinden ileri geldiği
m, bunun halkdilmemiş olma
sı bir çok miihim itlerin teeh
huruna sebep olduğunu söyle
mittir. 

--~ ......... ~-~ 
Hacı Hüsnü Bey 
Edirneden döndü 

Mülkiye batmiifettiti Hacı Hiis
nii Bey teftitatta bulunmak üzere 
Edirneye 8'itmi9ti. Mumaileyh dün 
Edirneden avdet etmittir. Mülkiye 
müfet!İ§i Cevat Bey de mezuMn 
şehrimi~e 8'elmittir. 

Dr. TEVFlK SALİM P,. 
seyahatten dönmüş ve ha.ta kabulü 
ne başlamıstır. 

büsler akım kalına mahkeme
ye müracaat ederek haklumısı 
arıyacağız." 

Belediye tahsilAb 
Dahiliye vek'1eti belediyeye 

bir tebliğ ııöndererek her ay 
zarfında yapılan tahsilitm ay 
sonunda, ve nihayet müteakıp. 
aym betine kadar dahiliyeye 
muntazam cetveller halinde 
ııönderilmeaini bildinni9tlr. 

Köprüdeki raylar 
Galata köprüaünün tram•ay 

rayl!ln tamiri bittiktm sonra 
alt kısmında demir bası akaam 
da tamir eclilecektlr. 

Mahkemelerde 

Bir iflas 
Kararı 

Kendrost ticaretanesi 
temhir edildi 

Şehrimizin maruf manifatura tica
rethanelerinden Kenclroı majaza11 
mühim bir açık vermittir. Bu ticaret 
hane ıon zamanlarda müşkül vaziye 
le düşmüştü. Alacaklıların mahlııe
meye müracaatları üzerine, birinci 
ticaret mahkemesince ticarethane
nin ifli.ıına karar verilmit ve ifliı 
daireıi ticarethaneyi mühürlemiıtir .. 
Henüz açık mikdarı malGm değildir. 
iflas dairesiDde alacaklıların mikdan 
tesbit edilmektedir. 

Bütiin gazeteler 
aleyhindeki dava 

Arjantinli Mehmet Zeki Efendi iı 
minde bir zat htanbuldaki bütün 
gazeteleri dava etmitti. Bir müddet 
ten beri ikinci cezada devam eden 
bu dava gazetelerin beraati ile neti
celenmiştir. 

Bıldırcın davası 
Müstehcen netriyat maddesinden 

dolayı müddeiumumilikı;e hakkında 
dava açılan Bıldırcın gazetesinin 
dün muhakemesi yapılmıt ve muha
keme müdafaa için batka gÜne tehir 
edilınittir. 

Adliye müsteşarının 
teftişleri 

Adliye müıte~ Ferit Bey teftit 
lerinc devam etmektedir. 

Kenan Bey 
Mezuniyeti biten müddeiumumi 

Kenan Bey dünden itibaren vazifesi 
ne baflamıştır. 

•••••• 
Sıhhiye müdürü 

Sıhhiye vekaletile temas etmek ö 
zere Ankaraya gitmit olan Sıhhiye 
müdfü-ü Ali Rıza Bey Pertembe gü
nü gelmittir. 

İzmirde tutulan 
Ermeni 
ilk vapurla hudut haricine 

çıkarıldı 

Limanımızdan transit olarak fe
çen lliç iıminılelııi Rus vapuru iz
mire uğradıiı 11rada içinde Oıküdar 
h Mihran isminde bir Ermeni, ıüp
heli &'Örülerek yakalanmıt ve hak
kındaki tahkikat v•kalete bildirile
rek, cevaba intizar edilmİftİ. Dahili~ 
ye veka.lctinin emri üzerine Mihran 
lzmirden bir vapura bindirilerek, hu 
dut haricine çdranlm19tır. Bu Erme 
ninin on sene evvel 1 stanbuldan 
Rusyaya ııittifi, orada kaldığı anla
fılmıttır. Fakat Ruıyada ne y;ıptığı 
meçhuldür. Kendi ifadesine &'Öre 
Rusyada muhtelif emtea ticaretile 
mcıgul olmuıtur. Maamafih zabıta
ca yapılan tahlııikat ve lstanbullu 
Mihrarun vaziyeti onun maka.adının 
yalnız Türkiyeye 8'elip lııalmak olımı 
dığını d" ııöstermektedir. Mihran, 
lran hükumeti pasaportu ile ıeyahat 
etmektedir. Rusyadaki hayat ve me 
sai tarzı meçhuldür. Kendi ifadesine 
nazaran lzmire çıkacı-k, oradan da 
buraya felerek cloimut ve büyümiit 
olduğu ıtanbulda lııalacakmıt·· Üze 
rinde hiç bir fey bulunamamıfbr. 

Eminönü malmüdürlüğü 
Defterdar Şefik Bey Eminö

nü malmüdürlüğünü teftite bat 
lamıştır. 

Defterdarlık malmüdüriü8ü 
nün ıslahı ile meuul olmakta
dır. 

Bono 
Tevziatı 
Gayrimübadillcr yeni 

bir teşebbüste 
daha bulunacaklar 
Dün gayrimübadillerden 

1010 uncu aıra numarasına ka
dar müracaat edenlere bonola
rı verilmittir. Bugün de bono 
tevziatına devam edilecektir. 

Gayri mübadillerden mühim 
kısmının borçlan dolayuile, 
takdiri kıymet komisyonuna 
bir çok haciz ilii.nlarma ait liı
teler tebliğ olunmuştur. Bunlar 
arasında 40,000 liralık borçlar 
da vardır. Komisyon bu ilii.nla
rı nazarı itibara alarak alaka
darların bonolarından mahsup 
muamelesi yapmaktadır. 

Gayri mübadillerin bir kıs
mı hükUmete ait verııi ve sair1 
borçlarının da bonolarla itfası 
için tepbbüaatta Lulunmağı 
muvafık ııörmü,lerdir. Gayri 
miibadillerin tetebbüalerine h• 
nüz bir cevap ııelmemittir. 

Yeni 
Muhripler 
Bu sabah Dolmabahçe 

önüne geliyorlar 
Türlıı denann.sına bugün iki ..... 

mi da...'ııı iltihak ediyor: Kocatepe vı 
Adatepe. ltalyada yeni inta edilen 
bu iki muhribhniz bu sabah limanı· 
mıza 8'eleceklerdir. Gemilerin her i
kisi de Dolmabahçe önünde demirli 
yeceklerdir. Bu münaıcbetle donan
mamız da dolmabehçe önünde bulu
nacaktır. Saat 13 te büyük askeri 
merasimle muhriplerimize ıan=lıı 
çekileeelııtir. Bu merasim için pek 
çok zevat davet edilmiı bulunmakta 
dır. Ancalıı ıaanc:alı çekme merasimi
ni davetliler Hamidiye lııruvazörün
de talıip edeoelıılerdir. Bundan sonra 
davetliler 8'taP snap yeni muhrip!,.. 
re 8'eçerek &'ezeceklerdir . 

Maltripleri•i:ıin evsafı 
Yeni mubriplaimis ilııi smı.ftaot 

Kocatope ile Adatope ve Zafer iJe 
Tınaztope. 

Bunlardan Anııaldoda yapılan Ko 
catepe ile Adatepe 1350 tonluktur. 
Dördeı· tane elli çap tulünde 12 ...,. 
timetrelik toplan vıırdır. Bu topla
rın mermileri yirmi sekiz kilodur. 
Azami men:ı:illeri 18,000 metredir, 
Ayrıca 46 milimetrelik üçer tane 
tayyere toplan vardır. Sür'atlerl 
38 mil üzerine oipariı edilmitse de 
tecrübelerde 43 mile yakın lıir sür
at temin etaıiflerdir. Her 8'-icı. ü
çüzlü ve 53 oantimetrelik ikita- ta
kım, yani altı.-r tane kovan vardır. 
Tierreno teqihlanncla yapılmıt o
lan Zal.- ve Tnıaztepe muhripleri
ne &'elince, yakmda 8'•lecelıı olan bu 
&'•miler, ötelııilerden bir az daha bü
yük, 1600 tona ceaametindedirler. 
Onlar da llO çap tulilnde dört tane 
12 iik topla milcebhezdir. Mermile
rinin sıkleti 28 lııilodur. Fakat azami 
menzilleri daha uzun yani 22,000 
metrodur. 2 tane 40 milimetrelik tay 
yare topu ile iki tane makineli tü
fenkleri var<lır. Bunlaı·ın da üçer ü
çer konulmuı 53 ıantimetrelik altı 
kovanları vardır. Silr'atlerl 38 mil o 
laralıı 11marl8mDJf falııat tecrübeler
de 41 mil ıilr'at temin ebnitlerdir. 
Yeni muhriplerimiz, lıı...ıllerile ay
nı ıeneler zarfuıda ıipoırit edilmit 
olan en büyük devletlerin muhriple
rile aynı kudrette 8'-ilerdir. Hatta 
ıür'at itilıarile ltalyan ıemilerile ay
ni ıilr'ette n cllfer devletlerin muh 
riplerindea seridir. 

- Azizim arzu bu ya, iiÖyle hem lıoıailt, befJJ be)'CIUJlı, ko~ 
lıunç bir liJ .• ı seyrtttmelı IMiyoıum. 
-.Kolay~ var. Bir akli"m Ye.uicami lı•medDd*1 6"V- Oto. 

mobıllBrle mAnl1111 seyret. 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

18 TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

Jİ No: 100 Telııraf adreai: MllUYet, 
htanbuL 

Telefon numaralan ı 

24311 - 24312 - 24315 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

, •Ylıfı 

Türkiye için Hariç için 
ıoo kunıı 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 27'00 .. 
6 

12 
.. .. 

Gelen evrak geri verilme:r: 
Müddeti seçen nu.ı..ı.r 10 hntt 

lW'. Gazete ve matbaaya ait iti• 
İçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlarıa mes'ullyetinl 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 22 , 

ugari 16 derece idi. Ba· 
gün ruzılr mütehavvil 
hava bulutlu. 

Birkaç günden beri hıust bir 
k11ım, amma hususi bir kısım 
İstanbul matbuatında Atina 
seyahatimiz hakkında bir sürü 
hücumlar var. Bu hücumları 
yapanlarla okuyup inananlar 
aynı adamlardır. Ben bunları 
okudukça aklıma fU hikaye ge 
liyor ••. 

Kurt bir dereden su içerken 
alt tarafa bir kuzu gelmit su iç 
meye başlamıt·· Kurt homurda 
narak: 

- Yavaş iç suyumu bulandı 
rıyorsun ! demi§ .. 

Kuzu cevap vermİ§: 
- Canım! Ben akıntının al

tındayım. Üstünde değilim ki; 
suyu bulandırayım! Fakat bu 
sözler kurlun kuzuyu parçala
masına mani olamamıt·· 

Bu Atina hücümlarmda itte 
bu kurlun taklidini yapmak is
teyenler var, lakin kuzu takli
di yapmaya razı olan bilmem 
var mı? 

Mühim bir havadis 
Bir gazetede gördüm: 
"Belediye yol yapıyor.,, 
Vakıa bizde belediyenin yol 

yapması bir mühim haberdir. 
Çünkü belediyenin yol tahsisa 
tı azdır ve belediye yol yapmaz. 
Zaten lıtanbulda yollar yapıl
maz, bozulur ve yolda asıl olan 
bozukluktur. Birkaç gün evvel 
sokaklarında gezindiğim Atina 
da doğrusu rahatsız oluyordum 
Dümdüz caddeler .. insanın aya 
ğı kayıyor. Önce dayanacak 
taş yok! .. Otomobille giderken 
adamın odarla oturduğunu zan 
nedeceği geliyor. Hiç sarsıntı 
yok!. Böyle yol, böyle sokak 
mı olur ... insan Eminönünden, 
Bahçekapısından geçmeli, Mah 
mutpaşaya İnmeli ki yürüdüğü 
nü anlasın! 

Ben bu yolların tanzimat 
devrinden beri neden yapılma
dığını, açılmadığını düşünüp 
duruyordum.. lstanbula bera
ber geldifiimiz birkaç Romen a 
ileler bu müşkülümü halletti .• 

lstanbuldan görüşürken: 
- Ah! bayılıyorum, şehrini 

Tütün ziraatimiz 
Topraklarımızın ve ıema-1 Arjantin ziraatçiliği bu sayede 

mızda parlıyan gilne,imzin çok kısa bir zamanda dünya
feyyaz kabiliyetlerile tütünle- nın en feyizli bir faaliyeti ha
rimlzde buJ{ine kadar takar- ım., gelmit ve Arjantin, eo faz 
rür eden evsaf bütün dünyanın la ihracat yapan bir ziraat mem 
malum olduğu gibi ithalat ve leketi olmuıtur • 
ihracat müvazenemizde ihra
cat lehine de' büyük bir inkita
fa müstait oldujiu inkir edile
mez bir hakikattir. Halbuki 
bu mes'ut istidadın tamamile 
inkitafı için yapılacak ilk fey, 
dünün köhne tütüncülük ve 
mesai sistemlerini tarihe göme 
mek ve muuırlaıtırmaktan iba 
rettir. Muhtac oldujiumuz bat 
lıca muvaffakıyet amillerin
den en ehemmiyetlisi bu oldu
jiuna nazaran tütün ziraatçili
ğimlzde yalnız kemiyeten de
ğil, keyfiyeten inkitaf ettir· 
mek lazımdır. 

itiraf etmeliyiz ki bugünkµ 
tütün ziraatimiz, bütün çiftçi· 
liğimiz ıibl alaylıdır. Yani 
köylünün babasından, dede.in 
den gördüğü ve lSirendili hu
dutlardan ileri geçememittir. 
Bunu ıılah için en birinci va· 
zifemiz bu hudutları fen ve lec 
rübe kuvvetile tebdil ve yerine 
müspet ve aarl bilgilere müs
tenit sistemler ikame ve daha 
doğrusu tütünlerimizin cinı ve 
nefasetini ıqubafaza için cezri 
bir surette hareket etmektir. 
BiHarz Arjantinlin hububat iı
tihsalatında tatbik ettiği usul
leri,· Brezilya'nın kahvecilik 
tetkilatlarını, Yunanistan'ın 
ve tütün ziraatile alakadar di-
ğer devletlerin tütüncülük va
disinde yürüdükleri yolları bi -
rer birer teıtkik ederek ziraati
mizin muhtaç olduğu asri ve 
fenni tecrübe istasyonlarını 
vakit kaybetmeksizin ihdas et 
mektir. Bu gibi istasyonların 
ehemmiyetini bizzat Cenubi A 
merika'da yakinen gördüm. 
--···-·--·······-··--··-·---
ze! ne güzel, ne pitoresk! dara 
cık sokaklar ve init çıkış kaldı
rımlar! dedi ... 

Ve bu sözlerle bana anlattı 
ki, belediyemiz yollarımızı yap 
mıyorsa, bu lstanbulun seyyah 
çeken bir cazibesini bozmamak 
içindir .. Lakin gel de bunu yer 
lilere anlat! 

Sapanca gölü 
Rivayet ediyorlar ki; SonPos 

ta gazetesi şöyle bir havadis 
yazmış: 

Atinada 22 milyon Türk li
rası sarfile (Sabanca Gölü) bü
yüklüğünde bir göl yapıhnıt, 
ıehre su veriliyormut•• 

Ben bahsedilen bu gölü gör
mek fırsatına nail oldum. Am
ma efendim dedikleri gibi eğer 
Son Posta bunu böyle yazdiyse 
bir taraftan Sabanca gölünün a 
zametini bilmediğini öteden de 
Atinada gölün küçüklüğünü 
görmediğini göstermiş oluyor. 

Sabanca gölü bayağı deniz 
gibidir. Dalgaları, fırtınaları 
vardır.. Beriki iıe sadece bir 
benttir. Bizim Belgrat bemlinin 
dört beş büyüklüğünde!.. 

Birşey değil ölçüleri böyle 
tutarsak, yarın Atin.ayı lstan
bulun sekiz misli büyük diye 
yazmamaya sebep yoktur 

FELEK 

Halen orada faal bulunan 
pek müteaddit istasyonların 
mütemadiyen yaptıkları tecrü
beleT neticesinde cümhuriyetin 
Şimal eyaletlerinde pamukçu • 
luk büyük bir vüs'atle ilerle
mek İstidadını göstermit, hu
bubatçılıiim rengi değişmiı, 
her nevi mahsulün en iyi mu
hitleri kat'iyen taayyün etmit, 
memleketin vasati kıymeti is
tihsaliyesi bu istasyonların 
kurulutundan evvelki azamt 
kıymetini çok geçmiştir. Bi
zim de pek çok muhtaç oldu
ğumuz bu müesseselerin fÜp
he yok ki hem me.hsullerimizin 
cina ve nevini ıslaha ve hem 
kıymeti ticariyesinin haddi a
zamisini bulmasına hem de İl· 
tihsal erbabının nefis mal yetiı 
tirmek ıuretile pek aydınlık 
bir yolda yürümesine edeceği 
hizmeti batka bir şeyle elde e
debilmesine imkan yoktur. 

Memlektimizde tütün mm
takaları tamamile taayyün et
mittir. Bu mıntakalar kanun
la da tahdit edilmittir. Binaen 
aleyh bu mmtakalar haricinde 
velevki tecrübe için dahi olsa 
tütün ektinnek her halde tÜ· 
tüncülüğümüzün lehine bir ha 
reket değildir. Bilakiı ely~m 

tütün zeredilmesine müsaade 
edilen mıntakalarda fena yeti-
şen tütünlerin fennen, ıslahı
na im~an görülemezse oralar
da bile zer'iyatı kat'iyen me -
netmek memleketin menfaati 
iktizaamdan iken tahdit edilen 
hudutlar haricinde tütün ekil-
mesine müsaade etmek yalnız 
zürraın değil, memleketin za
rarınadır . 

Tütün zeriyati inhisar ida
resinden ziyade lktısat Veka
letini alakadar edecek hayati 
bir mesele olmasına rağmen 
bu idare seıııelerdenberi bunun 
la meıgul olmut ve bütçesinin 
müsaadesi nispetinde hastalık
larla da mücadele etmit ise de 
salahiyetinin hududu haricinde 
olan teşkilatları vücude geti
rememiştir. idarenin bugün 
bu itlerle alakadar ve ihtisası 
ve vukufu ilmileri itibarile şa
yanı iftihar bir heyeti fenniye
si de var. İnhisar idaresinin ka 
nuni vaziyetinden ve kıymet
li elamanlarının tecrübe ve ih
tisaslarından, lktısat Vekaleti 
azami surette istifade edebilir 
ve iyi mahsul veren tütün 
mıntakalarımızda sistematik 
bir kolonizaayon takip ederek 
fenni tütün çiftlikleri ihdas e
decek sermayedar teşki!..s.tlar 
vücude getirirse, hiç şüphe 
yok ki Türk tütüncülüğüne ye 
ni bir ~ehre ve az zamanda tü
tünlerin cins, nefaset ve kıy -
meli ticariyesini yükselterek 
memlekete büyük bir varidat 
menbaı açabilir. Aksi halde 
yalnız tütüncülüğe değil, mem 

Milliyet'in Edebi Romanı: 53 böyle mustaripsiniz ? 
Nemika Sırrı Hanım. Şim

di ayaktaydı. Dizlerinin titre
diği belli oluyordu. Yüzü kı
zarmıttı. Gözlerindenı bir bu
lut yayılmıt gibiydi. Bu me
tin kızda hem ağlıyacak, yahut 
bayılacak gibi bir hal vardı. 
Alet gibi yanan bakııları, bir 
kere daha Ahmet Nebili sar
dı. Sonra birden bire elile al
tuıdaki sandalyeyi iterek, ma
saya dayandı. Boğazından h
nltılı bir seı çıktı: 

• • • • 

BAŞIDONUKLER 
lbrahim Necmi 

- Estağfurullah, niye güce 
neyim? Yalnız .. 

- Yalnız? ... 
- Yalnız, ne demek istedi 

jiinir:i anlasaydım .• 
- Bırakın, canım, bir ıey 

değil. . 
Ahmet Nebilin içimlen bir 

ıeı, Nemika Sırrı Hanımın sö 
zünü tekrarlıyordu: 

- Bırak, fazla sorma. Atet 
le oynıyanın eli yanar. 

Fakat, batka bir ses, me
raklı meraklı onu çimdikliyor, 

- İlle sor, ille anla, bu 
ıenç kızın derdi nedir, öj-
ren ... 

Diye onu itiyordu. 
Delikanlının yüzü kızardı. 

O da mahzun mahzun, derin 
derin Nemika Sırrı Hanıma 
baktı: 

- Nemika Hanım, sizi ilk 

gördüğüm gün, çok serbest, 
hayatı çok derin anlamıt, yük
sek bir Hanım kız olarak tanı 
dım. Hatta sizde bu sinir za
afları bile olmıyacak diye ta
savvur ettim . 

Nemika Sırrı Hanımın ko
yu esmer yüzüne de kan çıkı
yordu. Ahmet Nebil, gözleri
ni biraz indirerek, sesini biraz 
hafifleterek devam etti: 

- Halbuki bugün sizi ıinir 
li, mustarip görüyorum. Eğer 
beni bir kardeş, bir arkadaı dl 
ye kabul ediyorsanız .. 

Nemika Sırrı Hanım, bir
den bire yerinden kalktı; elini 
uzatarak Ahmet Nebilin elini 
tuttu: 

- Evet, size itimat etmek 
İsterim, Nebil Bey • 

- Peki, Nemika Hanım, 
o halde söyleyin bana: Neden 

- Şimdi dursun. Olmaz mı 
Nebil Bey? 

Ahmet Nebil, bu genç kı
zın halinden çok endiıeye düş
müıtü. Yerinden kalktı, ötede 
dosya dolabının üzerindeki sü 
rahiden bardağa su doldurdu. 
Nemika Sırrı Hanımı tekrar 
sandalyesine oturarak soruyor 
du : 

- Peki, timdi siz biraz 
su için, bakalım. Ha töyle, bir 
parça da töyle oturun, rahat 
edin. Sonra, sonra konuturuz. 

- Teşekkür ederim. Nebil 
Bey. 

Zengin dost 
Ziyafetlerden hO§lanmazdı. Saatlerce evde kalan misafir 

Fakat o akıam mühim bir da- giderken, kadına : 
vet kartıaında kalınca ı·eddede - Pek mültefitsiniz, misa
medi. Gece yarısı döndüğü za firperverainiz. Eğer sizi sık
man da son derece memnun- mıyacağımı bilsem, sık sık zi 
du : yaretinize gelirdim, demek is-

- Müjde karıcığım, dedi, 1 ter gibi baktı . 1 
taliimin bir lOtfunu daha gör- Bir iki gün sonra zengin a- ı 
düın . dam tekrar geldi. Ve genç ka 

Ve karısına bir dost ismi dına zevcini mühim bir İş için 
slSyledi. Kansı şaşırdı: görmek istediğini söyledi. Ko- 1 

- Peki ama, bana şimdiye casınm eski ve şimdi de yeni 
kadar böyle bir dosttan bahset dostu, onun bu saatte nerde 
memiştin . olduğunu bilmiyordu ki, gelip 

- Belki .. Fakat bu çok ea- evde arıyor. Bu ziyaret kadı- ' 
ki bir dostumdur. Şimdi deh- nın zihnini tırmaladı. ı 
şetli zengin olmut . Ondan sonra genç zenginin , 

_ Bize ne? Bir faydası mı muhtelif bahanelerle ziyaret- 1 

dokunacak ? !eri sıklaşmıttı. Bu ziyaretler . 
- Sual mi bu karıcığım? genç kadın için gittikçe bir ıs 1 

Bir adam zengin olur, mühim tırap halini almağa batladı: 
mevki sahibi olur da, insana - Aman, kocama ihanet 
böyle şey sorulur mu? Bu ge- mi? Asla! Diye dütünüyordu. 
ceki ziyafette bu eaki dost be- Fakat buna rağmen bir gün 
nimle pek ahpapça ve candan zengin bekarla buluşmak için 1 
konuştu. Sonra hafiften his- sokağa çıkmıttı. Randevu ye ı 
settirdi ki, eğer k~ndisile ça • rine geldiği zaman .kal?i ~tıyor \ 
lışmak istersem, hıç te reddet ayakları kapıda nıçerı gırmek 1 
uiiyecek. Fena mı? Sayesinde İstemiyordu. 
para kazanacağım . Kapıcıya kimi görmek iste 1 

- Beraber mi çalışacaksı diğini sorduğu zaman, şu ceva · 
nız? Zenginle beraber çalııa- bı aldı : 
cak adamın da parası olmalı - Burada değil! Seyahate 
değil mi ya ? çıktı . ı 

- Ondan kolay ne var? Se - Seyahate mi çıktı? Doğ ;I 
nin gelinlik çeyizin yok mu? ru mu söylüyoraunu? 
Onunla ite başlarız, beş on 

- Ne zorum var ki yalan 
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Kadın sesini çıkarmadı, fa ~~~~~~~~~~ 

ELHAMRA 
sinemalarına takdim ettiği kat düşünceye vardı. Kocası o 

nun bu endişeli halini görünce 
ilave etti: 

- Yemeğe davet ettim. 
Bir akşam bize gelecek. 

Sanlti bu h~vadisle karısı
nı teselli etmiş gibi.. Zengin 
bir adama yemek beğendirmek 
kolay iş midir? Fakat kocası 
ısrar ettiği için, o da itiraz et-
medi . ou 

Birbirlerini çok seven bu 
karı koca mütevazı bir hayat 
geçirirler. Kocası bir ticaret
hanede katiptir • 

Nihayet bir akşam zengin 
adam geldi. . Yakışıklı, genç, 

Kadın hem memnuu oldu, 
hem olmadı. Bir defa bu se
yahat onu düşmekten kurtar
mıştı. Sonra izzeti nefsi gale
be etti: 

- Bana haber ve!"meden 
1 

gitsin ! 
Akşam kocası geldiği za 

man: 
- Sana bir haber vereyim, 1 

dedi, bereket versin senin pa
ralar gitmedi . 

- ı~ereye gitmedi ? 
1 - Bizim zengin dost, bir 

çoklarına beraber it teklif et
miş. Çoğundan da sermaye ko 
parmış ve sırra kdaem basmış.. 1 

sözü muhabbeti yerinde bir a- p • 
dam! 

Karı koca zeng;n misafirin ı Bitlis Yılmaz kütüp-
gösterdiği samimiyet karş11ın- hanesi ve pazarı 
da hiç te mahcup olmadılar. Türkçe Fransızca mec-
...................................................... 
leket iktııadiyatına da zarar 
verır . 

İsmail ZlY'A 

l. H. 

Nemika Sırrı Hanımın diş
leri çarpıyor gibiydi. Sesi çok 
titrekti. Ahm"t Nebilin de el
leri titremeğe batlamıth. Bir 
taraftan da düşünüyordu: 

- Allahvere de kimse gel
mese.. Şimdi biri girse ne zan 
neder? 

Tam bu sırada telefon bir 
daha öttü: 

- Allo! Buyurun, efendim. 
Öz Türk gazetesi .. 

- Siz misiniz, Ahmet Ne-
bil Bey? 

- Benedinizim, efendim • 
- Ben, Semiha Nazmi .. 
- Buyurun, Hanımefen-

di . 
Nemika Sırrı Hanım, san. 

dalyesi üzerinde doğruldu. Bü 
yük bir kuvvet sarfederek ken 
dini toplamağa çalıştığı belliy 
di. Gözleri, yeniden telefon 
batında konuşan Ahmet Nebi
le döndü. Bu gözlerde yeni 
bir atet parlıyordu. 

Semiha Nazmi Hanımın 
ince sesi telefon makinesinin 
içinde çınlıyordu : 

- Ben burada, Muhteıem 

mualarla gazeteler her nevi 
damga pulu, tütün ve siga
ra, kartpostallaırla albüm
ler, mektep kitapları bulu -
nur. Mülha'kata yegane he
defi sürat, intizam, ehveni
yettir. Teşrif veya sipa<riş 
memnun bırakacaktır. 

Nihat Hanımlardayım. Nebil 
Bey, demin, Nihat llhami 
Bey Reşit Beyi aramış. Daha 
gelmedi mi? 

Ahmet Nebil, biraz tered • 
dütle cevap verdi : 

- Zannederim, daha gel
mediler Hanımefendi. Fakat 
nerdise gelirler . 

- Ya! Kuzum, unutmayın, 
gelince bize haber verin .. 

- Batüstüne, efendim . 
- Ey, siz ne alemdesiniz, 

bakalım? 

- Hiç, ne alemde olacak, 
meşguliyet aleminde •. 

- Böyle olur mu, canım? 
Biz meşguliyetinizin başka ta
raflarda olduğunu öğreniyo
ruz. Muhteşem çok müteessir 
oluyor. Ahmet Nebil bizi ar
tık büsbütün yakasından silk 
ti , attı diye... Pazar akşamı 
geleceksiniz ya ? 

- inşallah, efendim. 
- Ha! Mutlaka bekleriz. 

Hem de, unutmadınız a, son
ra ertesi günü de hazim ziyare 
ti yapmak ıartile.. Hani zıse 
öğretmittim va! 

Pek yakında 
MELEK Sinemasında 

Tabloları ve musrkisi 
DÜNYANIN 

bütün 
GÜZELLIG!Nl 

mündemiç muazzam film ... 
BİR HARİKADlR. 

PARISli 
KAHVECi 

filmini seyıretmekle temaşa 
.kiran bermutat . bugün de 
ö~leden sonra hoş hl!:i saat 

geçlrece'ktir. 
Çünkü, 

PARISL/ KAHVECi 
filminde 'her sev sendir. 

Ö .. .. d-'-" ç b k,, numU2J =l· arşa:n :ı. a -
şamından itibaren 

EL HAMRA j 
Sinemasında J 

Tamamen İspanyolca mü
kemmel operetinde dünya· 

1 
nın birinci dansözü 

ROSİTA MORENO'nun , 
raı'ksettiğini görecek ve j 

Rio de Janeiro milli tiya-
trosuna mensup \ 

ROBERTO REY'i j 
SEN 1NSANLARı 
ve bir Qdk İspanyol yıldızı
nın taganni ettiğini dinle

yeceksiniz. 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasrla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

u-NvON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Bey.oğlu 2002. 

- Evet, evet, hatırımda 
Hanımefendi .• 

- Nebil Bey, sahi gücen
diniz mi Muhteşeme? 

-Yo, neden? 
- Bilmem. Hiç aelmiyor-

mutıunuz artık .. 
- Meşguliyetimden efen

dim. 
- Y.ok, yok! Benden gizle 

meyin. Bilirsiniz ya, ben sizin 
mahreminiz oldum artık.. Doğ 
ru söyleyin bakayım, sahi mi 
o dedikleri ? 

- Ne diyorlar ? 

- Siz bir mektepli kıza aşık 
olmuşsunuz .. 

- Yok canım! Ne münaae 
bet? 

- Bilmem. Şeyda Kamil 
Bey bir gün size Fatihte mi, ne 
rast gelmi,. Yanınızda da gü
zel bir mektepli kız varmış. 

- Evet. fakat, zannettiği· 
niz gibi değil . 

- Ya! Doğru mu bu? 
- Emin olunuz, efendim • 
- O halde? 
- Nasıl o halde? 
- Öyle ya! O halde sebep 

nedir ki Muhteşeme hiç gelmi 
yorıunuz? 

- Emin olun, batka biı 
ıebep yok. Sırf meşguliyet .• 

- Peki, öyle ise, pazar aL 
şamı bu meseleyi de konuşur 
hallederiz . 

- Batüıtüne, efendim • 

- Kuzum, Reşit Bey ge-
lince telefonu unutmayın. 

- Merak etmeyin, Hanım 
efendi . 

Nemika Sırrı Hanım, ayağa 
kalkmı§tı. Gözleri yiyecek gi
bi Ahmet Nebile dikilmitti 
Yalnız delikanlının söyledikle
rini değil, makine içinden ak· 
ıeden oğultuları bile duyma~ 
istiyormuıcasına derin bir dik· 
katle geçen sözlere kulak ve . 
riyordu. Ahmet Nebil telefo
nu kapayınca sinirli bir kah· 
kaha ile güldü: 

- Kimdi bu konuştuğunuz 
Hanımefendi? 

- Semiha Nazmi Hanım. 
- Ha! Şu Muhte§em Nihal 

Hanımın yardağı olan kadın 
mı? 

(Devamı var) 
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ınema 

Sinema Aleminin 
Gizli tarafları 

r 
1 
t 

Yaıcın: Ma'e St•ffı' 

iktibaslar 

il' · Çocuk düşürmek 
Amerikalı aktörler kaba mıdırlar? M h ı·f · . 

1 
ktl d b h d. 

u te ı meme er e u a ıse 
Beyaz perdede bir çoklarımızın hoşuna giden bu karşısında vazıı kanun ne yapıyor? 

aktörler hakkında ağır İthamlar Var.. - Peştede çıkan MAGYAR H/RLAP'tan -
Beyat: perdede birbirlerini ı 

son derece seven a,ık çiftlere 
bakmca, gayri ihtiyari insanm 
•klma bir sual geliyor. Acaba 
',wıl.,. hakikaten de böyle sevi 
ılyorlar mı? 

Bu suale vakıa birçok ka 
d11r artistler, kimseyi incitmİ§ 
olmamak için muhterizane ce
vap vermiflerdir. Fakat içle
rinde kanaatlerini açıktan açı-

l ğa söyliyenler de yok değil: 
ı Mesela Mary Lowler dıyOI' 

Haınburg ınuaveneti içtimaiye 
sertabibi Doktor Neubar ahiren bir 
istatistik neşrelıniştir. Bu iatatistiie 
nazaran, yalmz Almanyada senede 
vasati bir milyon çocuk dütürülü
yor ve bu yüzden de en aıaiı 20 
bin kadın ölüyer. 

hata ba:ı:ırlıiı bile tecziye etmekte
dirler. Gerek iliç, gerek her hangi 
bir aletle çocuk düıünneğe kalkan 
lar müebbet küreğe, bu Haçı vey .. 
aleti verenler de beı seneden aıağı 
olmamak üzere hapse mahküm edi4 

lir. 
Alman kanun/an 

Alman ceza kanununun Alman
yada ıiddetli bir mücadeleye yol 
açan meıhur 218 ve 219 uncu mad
deleri §Öyledir: 

Stüdyo 
y·ne ıiremedi. ki ı 

ondan 90Df'a... . 1 
· ka ah 

Bu ameliyat yüzünden husule ge 
len hastalıklar neticeıi olarak, ekıe
riya kadın kmr kalıyor. Bu suretle 
kısır kalanlar da 200,000 den aflliı 
değildir. Mahkemeler, her sene ih
par neticesi olarak ıtlalarına viıd 
olan 10,000 çocuk düıürtme dava
oına bakıyorlar ve en aıağı 7,000 
kişiyi mahkum ediyorlar. 

"Mahsulü bayatını bili.ihtiyar tah 
rip eden gebe kadın bet sene hapse 
dilir. Esbabı muhaffefe takdirinde, 
bu ceza altı aydan .aıağı indirile-Görüyorsunuz kı, bız P • 

Stüdyo diyince inanların 
arı gibi çalış tıklan büyük bir 
kovan akla geliyor. Fakat ha· 
kikatte bu stüdyo ne meııetey 
dir? Her tarafı sım sıkı kapa· 
lı bir kale! Ve bu kalenin için 
de kadınlı erkekli insanlar 

. kip ediyoruz. 
kapı siyaset•. ta gösteri-
Bu siyaset ıınemaya ku 

Holly't'C>Od'daki aktör
ler o kadar can 11kıcı in1anlar 
dır ki, yarım aut beraber bu
hmduktan ıorı.ra, derhal ayn
lıp eve gitmeli daha milnaaip 
buluyorum. Çtınkü bu adam 
!ar yalnız ııolften, içkiden, oto 

) 

Bu korkunç ~akamlar, inaanlarrn 
1;0cuk dütürtmeğe artık bir cinayet 
nazarile balanadıklarını ve bunu me 

j neden kanunların da sakıt oldukları 

mez.,, 

"Gebe bir kadının çocuğunu dü
ıürtmek için kondiıine ilaç veya la· 
lr vesait tedarik edenler 12 ıeneye 
kadar hapis cezası ile tecziye edilir 
ı ...... 

, 
Çalışıyorlar. Buradan da sen~ 
de 25 - 30 film çıkıyor. Bu
tün dünya bu filmleri ııörmek 
İçin, bazen sinema kapılarında 
saatlerce bekliyor. 

Dıvarlarından dışarıya, ~a 
'~nema gişelerine kada~ aı:ı~ 
bır sihir taşan bu kalenın 1 y 
le herkese sım sıkı kapa!• •0 ;· 

Şuna bakılırsa, demek kı ıç • 
de esrarengiz bir alem var· 

Fakat stüdyo kapılarına~-
li b b "b" "Açıl ka,..ım, açıl.,, a a gı ı r 

0 
"le 

diyebilmek çok zordur· . a • 
tnin, hem de en nafiz şahsıyet· 
!erinden bir dostu olmıyanlar, 
st·· d d · ı kalenin kapısı-u yo em en 
Ilı acamazlar . 

Benim bir f~.':°ada propı::· 
ga.nda m üdürlügu yapan Le 
llıan İsminde bir dos~um .. val. 
Gariptir ki, o bile bır gun o -
sun: 

- Gel, beni stüdyoda gör! 
deınemişti . 

İnsanı nasıl meraktan çat· 
latırlar, değil mi ? 

Kendisine fikrimi açtım: 
. - yahu, şu stüdyola_rm içi 

Ilı ben de görmek isterdım, de 
diın. 
G ··ı·· d" Yapılmıyacak u umse ı. 

bir iş değil! Ha tırrmı kırmak 
ta da mana yok ! • 

_ Peki, öyle ise yarm saat 
İiçte gel! dedi · . 

Fermanı aldık ya! Ertesı 
ll"iin tam saat üçte stüdyonun 
ıleznir kapısı önündeyim. Bu 
~D.Pının gayet haşin bir bekçi-
11 Var. Bir değil, birkaç bek
Sisj var.. Fakat baş bekçi gibi 
ll"Öliineni çok sert iri yapılı ve 
'esıne suratsızlardan .. 

Geniş ve rahat odasında ma 
'~Ya kurulmuş, oturuyor. l~e: 
l'iye girişimi kısa bir film gıbı 
~nlatayım : 

d Sen (şapkam elimde)- a_ffe 
))lltsiniz, içeriye girec~ğ'?1· 
ti~\o?tliyinı. Baş kapıcı (hıç ıs-
1' Ilı bozmıyarak) - ne ma
tıırı ? 

ı, Ben (Son deı·ece nazik) -
topagand ··d·· ·· M Leh-li\ a mu uru . 

v aıı. Bugün saat üçte beni da
llt etınişti. Sonra ben üç dört 

Y1ıy ' b" • y· lllı gazetenin muha ın-
... lltı. İşte hüviyet varakala
·•nı ki .. 
d1ı Baş kapıcı - .• Bir t•Y ifa· 

etınezler . 
f ~eıı (Biraz kızarak) - E-
~dı b . . . 
~ .'. entm dostlarımın ı~ın· 
d1ı ~0rt nazır, akrabamın için 
~ Uç ceneral iki meb'ua vıw. 
· aıv-•-·ı· b.'I · ek tıt "ltt ın ı e yanına gırı• 
~~etn, beş dakikadan fazla 

aetıııez. 
~t I:ııı.' kapıcı - Olabifüı. P~
tıe; , liraya bet daki~ de~ıl, 
Ilı~ ~e bekllt6eniıı:, yın• gıre-

'•ııuı:. 

' 

• "ba n yan "" 1 ınanevl ıtı n 
:ıdir. Film koliılerl iselmda

v ·-.. , ôylıe o ·ha esrareogguor. 

aa.. lı manalı Ve batını mana 

salladı • · ı rm 
Anladım kl, bu ınaan a. 

d a salrYermek iatemedik-
ıt•TIY 

leri .. rlar var. d . 
Yüriiyorwı. Önümüz • nı

hayetsiz dehlizler.. Sağda, sol 
d kapalı kapılar.. Hayreti 
S~run içindeki kapılar bile ·loa 

pah! önünde boyunla-Dostum, 
n zincir kordonlıı d&t ka~ıcı
nın bekledtfl bir kapıyı göster 
di dedi ki : 

' _ Burası stüdyonuı.t kafa-
sıdır, beynidir. Müdürü umu
m'İ burada oturur. Müessese-

. hayatı ile alakadar karar-
nıı.ı ö k" k larmı burada verir. te ı a_ -
pıyı gördün ınü? Şu önünde iıç 
hizmetçi bekliyen kapıyı? lma 
!at müdürü itte orada oturur. 
Kapısında iki hizmetçi olan da 
idare müdürüdür. Bu harici 
itaretler, müessesede "Aledde
recat makam,, !arın !-.asıl sıkı 
bir disiplinile iş gördüklerine 
şahittir • 

Yilrttyoruz ve mütemadi·_ 

Yen kapalı kapıların önünden 
k üstün geçiyoruz. Her apmın . . 

de parıl parıl parhyan pırınç 
livhalar var: "Senaristler,, 
"Muzisyenler,, Müellifler,, Rea 
samlarH ve saire .. 

Dostum anlatıyor: 
_ Bu katta film fikir halin 

de doğar· 
Bir kapının önünden. ııeçer 

ken alel&de bir zatın bır kapı 
·ı' haveresine ,ahit ol-cı ı e mu 

dum. Kapıcı dedi ki: . . 
_ M .. dürü görmek ıstıyen 

siz misin~z? Maalı:"~ ... Çünkii 
··d·· efendinin bınncı mua. 

mu ur b" • d' ban 
vininin yedinci ka~i ı şn~. ı . . 

dad.r. Onun içın bugun sızı 

kyo bul etmek imkanı yoktur. 
a d" • yarın teşrif e ınız · 
Dıtardan ~im~}!ir ne maha 

retle içeriye gırdıgı anlatılmı
yan bu zatın, istediği adamı 
ömıeğe yine muvaffak ola: 

g b çok acıklı geldı. 
mayışı ana d k' 
Atlatma siyasetinin bur~ akı 
tecelli tarzı ama da bam at a 

ha ! . · banyoya 
Birinci muavının . 

ed. · k"tı"binin zıyaret ·nyıncıa • 
gıre . ·· d""rle ala~ edilmek ıstenen mu u 

kası ne? ı Bu kalenin 
Vay, vay, vay. 'lecek 

. . d h kika ten öğrenı ıçın e a 
çok teyler vd;ıırmhl~t: en sonun-

Dostum e ızın . 
ıd ki kapıyı açtı ve. 

da ve so a deci" 
- Buyurunuz, ı :.kellef 
G · aydınlık, mu 
enış, •• h m bir yazı-bi da ıvıu tete 1 

r 
0 S ğd solda telefon ar, 

ha~e.. a ki~aplar, afişler .. Dı 
etaıerler, mutena propagan-
varlarda en . .• ailen· . 1 · in onJm • 
da reaı~ erın ahat bir koltuğa 

Geaıt YÔdaya açılan küçük 
oturdum. lç.erden mütema 
bir kapı va~ sesleri geliyor. 
diyeıı tik ta 1 

ili ki daktilolar ça. ıf~yor-

• 
2 lt ; 

mobilden ve bir de kendilerkı- Marg Loflfller tıe Staml/y Smith 
den h&.f ka hiç bir feyden balı- ' d 

rnan.enk,, değildirler. "Arka- ğer insanlar gibi bir inaan ır. ıetmiyorlar. Geçmit veya ge- · lrene Rich de diyor ki: 
lecek muvaffakıyetleri, kendi- daşhk,, kelimesinin ifade ettı- - Sı"nema artı"stlerı· tam 

1 k d 1 b" ği manayı bilmezler. Yalnız 
!erine bayı an a ın ar ve ıt- kk · manası"le ı"ş adamlarıdır. Ve tiki · mü d" giyinişlerinde nazan di atı 
tabi güzel· erı "tema ıyen el · kendı" menfaatlen· mevzuu bah 1 v d" celbetmek isterleı-. Bütç en· 
söyledikleri t8" er. ,,..en 

1 şa- k il f soldug"u zaman hakı"ki bir dip-il k d idil 1 le gayri mütenasip mü e e hııılar · e o a ar metgu r er k lk lomat maharetı"le manevra çevı· 1 1 h b · ki taneler satın almağa a ar ki batka arına töy e Of ır h . 'b ·ı rı"rler • ' !---'- h k 'l lar. Çe re ve vücut ıtı arı e 
ter söy.,.,.,.. ve ya ut ompı Man· Brıa· 11 ı"le Jı"me Collier b 1 k ak il belki Avrupalılardan daha ca -
manda u unma 

1 arına 'b ·ı dig"er yıldızların hu""cumlarına S d bb' ziptirler. Fakat fikir itı an e 
selmez. mıra a yara 

1 
ne ne kadar kokozdurlar yarab iştirak etmiyorlar. Diyorlar kiı 

ler konu.urltır? Ne orijinali:_ bi ! - Terbiyesi kıt fena bir ak 

Nancg Garol "" 
Philipp11 Holmes 

teleri vardır, ne kültürle
ri.. Ve bun.lar dünyanm en ne 
zaketeiz insanlarıdır. Meseli 
bir kadınıı sandalye vermek 
ve yahut kadını geçirmek ka
pıyı açmak gibi en basit neza
ket kaideleri akıllarırıa gelmes. 
Sonra hiç kitap okumazlar. 
Belki bu kadar tımarık olma
larmm da sebepleri vardir. 
Çünkü Hollyvood'da bir erkek 
aktöre en aıağı on kadın dii§ü 
yor. Onun için de artık bun
lar her şeyi kendilerine mübah 
addediyorlar. Allah beni bu ne
vi aktörlerden birisi ile sokağa 
çıkınaktan korusun. Bütün 
gön film çevirmek için beraber 
bulunmak zarureti kafi! Arala
rında dostum da yoktur. Zaten 
onlar kendilerini düşünmekten, 
dost dütünmeğe vakit bulamr 
yorlar . 

Diğer taraftan, Nancy Ca
roll de şunları söylüyor : 

- Diyebilirim ki, Holly
vood' daki erkek artistlerle iz
divacı dü,ünmek abes bir şey
dir. Çünkü onların evlenmek 
te iki korkuları vardır: Birinci 
si itık diye tanmmıt itibarla
rınıı.t, ikincisi de kadın peres -
ti,klrlarının azalması korkula
rıdır. Sanki her hareketlerinin 
ehemmiyeti esaaiye.i varmış 
gibi, her bangi bir ka~a~ .~er 
mele için uzun uzun dütunur -
)er. Umumiyetle kadmlardan 
bilhaua genç kızlardan hasta
lığa benzlyen bir korkuları var 
dır. Ekseriya evlerinde, anala 

Joan Crawford ise şunları j töre tesa~üf . edil,?iğ.~ kadar, 
söylüyor : çok terbıyelı ve munevver,, 

- Bir aktÖr de nihayet, di aktörler de vardır . 

Pas sur la Bouche ! 
Bir kaç sene evvel gösterilen bir ,,.., 

operet vardı - Pas sur la boucbe- ! 
ki bava~arı haftalarca dudıtldardan ! 
düımedı. Andre Barde'ın bu opere· / 
tini besteleyen Maurice Yudine'in 
o şen parçalarını şimdi tekrar itid< 1 
ceğiz. Fakat bu •efer sahnede de
ğil, sinemada.. Çünkü Paı ıur lı 
bouche opereti tamaınUe filme akn. 
mı ıtır. 

Bir 
· ~ 

operet nasıl filme 
alınıyor? 

Luna film müdürü M. Hourvitch 
anlatıyor: 

- Evveli •enaryo Iİnematoğrafa 
adapte edilebilecek bir nperet inti. 
bap edilir. Yani eğlenceli, hareketli, 
eüzel dekorlara mütait bir operet .. 
Sonra bu opereti oynayacak artist
ler bulunur. Biz bu filnıde tevziatı 
teobit için bir çok tecrübeler yaptık. 
Seulz film aktörlerinden Rimıky 
ilk hamlede f8yanı hayreı: bir kud
retle yeni filmin icaplanna uydu, 

\ 

Y &buz konuıup tarkı aöyl-eıi de. 
ğil, lngiliz ıivesi de Pelt mükemmel 
di. Maliimdur ki Rinıky Rustur. 
Filmin sanım ve ea.,_ kızları olan 
Mireille Perrey ve Jaııe Marny •ah 
nelerden geliyorlar. Bu iki artist i. 
çin filme uymak icap ediyordu. Mü " 
kemmelen muvaffak oldular. Artık 
sinema ve sahne artiıtliği diye or
talıkta ayn iki şey ~almıyor. Çünkü 
ıinema ekseriya artııtlerini sahnedt 
aradığı kadar, çok defalar sinema 
artistleri de tiyatrolarda angaj11ıan 
alıyorlar. Bu Cilmi oldukÇa çabuk 
bitirdik. Dekorlar hazırdı. Her sah
.,e sekiz on defa tekrar edildi. yal
nız filmin icapları dolayısile ınusi
kide bazı tadilat yapıldı. Tadilatı ya 

Uperetteki Tomson rolünd~ 

Senarist kız 

Rinskg Nikola 
pan da bizzat operetin beotega;; 
Maurice Y uvain' dir. 
Bazı sahneler için ye,O besteler yap 
tı. ucennet yolu,, ıinemada. operete 
yol açan ilk filmdir. 

1 
nı gösterir • 

Binaenaleyh, çocuk düıürmenin 
hakikaten insan hayatına bir •ui
kast oup olmadıfı ve vu'ıı kanun

i nun noktai nazarında ısrar etmekte 
ne dereceye kadar haklı bulunduğu 
cayi sual olsa gerektir. 

Roma kanunu 
Romalılar, rahimdeki rüıeymi 

bir insan vücudü tellkki etmezler
di ve ceza kanunları da bu prenıip
ten mülhemdi. Derlerdl lıİ, rahimde 
ki mevcut kadının pb11na aittir. 
Kadın bir parmağını ke.tiği zaman, 
nasıl kim•enin bir şey söylemeie 
hakkı yoksa, vücuduna ait her han
gi bir madde üzerinde aynı suretle 
sahabet gesterme.ine kimıe bir ıey 
diyemez. Yalnız Romalılar çocuk 
düıürmekte üç şey gözetirlerdi ! Bi 
rincisi koçanın muvafakatile yapı
lan ameliyat! O zaman hakimler, 
keyfiyeti müstakbel nesil ile meı
gu] olan resmi makamın verecefi 
karara bırakırlardı. ikincisi kocanın 
haberi olmadan yapılan ameliyattı. 
O zaman da verilecek hükmü koca 
ya terkederlerdi. Üçüncüsü de müs
takil bir ananın çocuk düşürmesi i .. 
di ki, bu takdirde hakim hadiseye 
hiç karı§mazdı. Yani çocuğunu dü
şüren müstakil ana ceza görmezdi. 

Bilahare kanunu çocuk sahibi ol 
mak istiyen kocanın, bu hakkından 
mahrum kalmama., şekfüıde hafif 
surette tadil ettiler. 

Kilise kanunları 
Kilise kanunları bu meseleyi o 

zamanın tıbbi noktai nazarına gö~ 
re tanzim etmittir. O zamanki tıp 
üatadı da Saint Tbornas d' Aquin 
idi. Bu zat Aristodan mülhem ola
rak, 40 günllük rüıeymin canlı ola
mayacağı müJihazaıında bulunuyor 
du. Azami müddet geçip te rüşeym 
canlı bir insan telakki edilince, ka
tolik hakimleri sacuk düıürmetJ ci
nayetle bir addederler ve ona göre 
ceza verirlerdi. 

Cbarles Quint'in m"thur Carolina 
İsmindeki e!ki kanunlannı da aynı 
fikir dahilinde ceza tayin eder ve 
çocuk düıürmeği cinayet addede
rek, batti idama kadar ceza verirdi. 

lngiliz kanunları 
Muhtelif meleketlerin modern ka 

nunları çocuk düıürmeği bir cina
yet addetmektedirler. 

Bu noktai na~ardan bütün kanun 
lar içinde en şiddetliıi, 1 ngiliz ka
nunlardır. lngilizler yalnız çocuk 
dlitürmeği değil, hatıl teıebbüıü, 

Alman ceza kanununun bu derece 
tiddetine ralmen, Almanyada bu
giln nasıl oluyor da, bu kadar çok 
çocuk düıürillüyor? Kadınlar ana
lık biuini mi kaybettiler? Yoksa 
güzellik gururlannı her ıeyin fev. 
kinde mi tutuyorlar? Hayır! Bizce 
.bütün bu meoeleyi iktısadi cephe
den mütalea etmek lbundır. Yalnız 
bizim değil, en salahiyettar zeva
tm da mütaleaları bu merkezdedir. 

Soflget kanunları 
Avrupada çoeuk düıürmeğe mü

saade eden yegane memleket, Sov. 
yet Ruıyımdır . 

1917 de Sovyetler iktidar mev. 
kiine geldikleri zaman, Çarlrğın bü
tün kanunlarını kaldırdılar. 18 teş
rinisani 1920 de Sovyet teşkilatı esa 
siyesi yeni bir kanunla kat'i teklini
a!dı. Ancak bundan sonradır ki, ebe 
ler, hasta bakıctlar, hatta lavtalar 
çocuk dÜ§Ürınekten menedildiler. 
Bu ameliyat sadece hük\ımet klinik
lerine inhisar ettirildi. Ancak o, 
rada mütehaıııs doktorlar çocuk dü 
§Ürtebilirler. Y almz prensip itibari
le bir kadın, çocuğunu ancak gebe
liğinin ilk üç ayında düşürtebilir. 
Sonra kadının ilk defa gebe olmama 
sı ve maddi vaziyetinin çocuğuna 
bakmağa müsait bwunmaması da 
ıa~ımdır. 

istatistiklere nazaran, Ruıyada 
nüfus tezayÜdü, şarki Avrupaya 
nazaran üç defa daha fazladır. 

Yeni bir Alman projesi 
Maruf Alman profesörlerinden 

Doktor Gueatave Boeterı Reiıch· 
tag' a bir kanun layihası vermiıtir. 
Bu layiha a§ağı yukarı Sovyet ka
nunlarının hututu eaeıiyesini ihtıva 
etmektedir. Layiha mücbir zaman
larda çocuk dütürülmeıine miloaade 
etmektedir. Fakat mütehassıs dok
lar tarafından, hükumet kliniklerin
de düşürülmek tartile! 

Mücbir zamanlar da ıunlardır: 
1 - Ananın sıhhatini kurtarmak 
mevzuu babsolduğu vakit, 2 - Ku
surlu bir çocuğun doğmasına mani 
olmak için, 3 - Gebelik bir zina 
mahsulü olduğuna göre .. 

Bu mesele her milletin içtimai 
bünyesine nazaran hususi bir maw 
hiyet arzettiği için, her memlekette 
kanunun mahalli ıeraite uygun ol. 
maoını gözönünde bulundurmak ta 
tabiidir. 

Meg 
Senonmier 

' Fransız sinema semasında 
yeni yükselen yıldızlardan bir i 
de Meg Lemannler'dir. Bu kız 
stüdyolardan birinde müstah
demin meyanında çalıııyordu. 
"Sol Sahil" ismindeki film için 
senaryoya münasip kadın bir ar 
tist aranırken nazarı dikkati 
celbetti ve derhal kendiıine rol 
verdiler. Meg Lomonnier mu
vaffak oldu. Şimdi yeni filmler 
çevirmeğe hazırlanıyor. Kendi
sinden mülikat isteyen bir mu 
harrire diyor ki: 

- Canım, durun bakalım. 

-

Meg L2monnier 

"8i~-;~·tik-;·~;~·~-;;i~J~· 'sıı:~ sırada ağır dem~. .~~pı 
~İitı. . Ve propaganda muduril-
'İitı.d~~dada yetişen başı ır&-

Ô ~feııdiyi bırakınız! 
11\,,. bıle, stüdyoda beni kabul 

Be ş·· le hafifçe efıldığlm 
!ar. o:Yi-•erinden bir taneal
za111an, 11"' • il kle . d daklarma ruj s rme 
sın ul olduğunu gördüm. Da-
111et&U ide dört bet daktilo da
ha ger k Çünkü tik taklarm 

ve babaları ile beraber kalır 
la~. Fakat müsait fırsatta bir 
kadın eteAi gördüler mi, sırra 
kadem basarlar · 

çok vakıf olmayanlar, senar
yo. yazmaktA kudretli bile ol
salar, gene noksan sayılırlar. 
Amerikan stüdyolarında gön
derilen senaryolar, gayet iyi 
bir dikkatle gözden geçirilir. 
Resmini koyduğumuz on sekiz 
yaşındaki kız, bu İfte çok mu. 
vaffakıyet gösteren senaristler 
dendir. Bu kıza bir harika da 
denebilir. Zira sinema ile hiç 
alakası olmayan bu kız, bir ma 
nifatura tüccarınm kerimesidir 
Sadece sinema ile uzaktan met 
gul olmuttur. Matmazel Car
men Barnes daha on yatında i
ken senaryolar yazmıf. On b6§ 
yaşında yazdığı bir senaryo der 
hal İyi bir fiatle kabul edilmi§ 
tir. Carmen Barne bundan ce
saret alarak, yürüdüğü yolda 
devam etmit ve bu Amerikanın 
eıı iyi senaristi erinden biri ol
muştur. Hatta bir Amerikan 
firması, kendisine çevrilecek 
bir filmde rol hile vermittir . 
Kabul ettiğine göre kendisini 
yakında beyaz perdede seyre
deceğiz demektir. 

Benden daha ne mülakatı ister 
siniz? Yalnız film çevirdiğim 
için memnun olduğumu ıöyle
yebilirim, o kadar. Sinema hak 
kındaki fikrimi mi soruyorsu
nuz? Sesli filmin istikbalini mi? 
Sinemanın tiyatroyu öldürece
ğini mi anlamak iıtiyorsunuz? 
Ne bileyim? Bu suallerin hiç, 
hiç birine cevap veremem. Be
reket versin ki, ilk filmimde iyi 
bir mevzua düttlim ve aynı za
manda iyi bir rejisöre... Çok 
memnunum. Daha iyi oynama 
ğa çalııaı:airın. ,,... .. 

buluna.n şeyler 
ROMA, 16 A.A. - Gazete

lerin Florance'adan istihbarına 
göre polis, bir antikacının evin 
de Donatello'nun olduğu zan
nedilen ve Padoue'daki Saint 
Antoine klisesinm büyük mih
rabını tezyin etmit bulınııan iki 
mermer kabartma keıfetmittir. 
Bu kabartmalar, sektre edilmit 
ve bu mühim k6fif, güzel san'
atlar idareaine bildirilmiıtir. 

il '"ilk .. >ot- tçın ta kapıya kadar ıe 
t · ~u nasıl iş ? 
'terıye girdik: t' ....._ Şikayet etmeyini:ıı, dedi, 

~~!erde güzel san'atlar a~a 
'''t lıı~~n müdürü kapıda bır 

llıunakaşa etti de, Ancak 

ha olaca . deci" . b k 
adedl ile daktilo. a .. ını u a 

.. tena•İp ı«dum. 
dar mu b"'t'"n bu kapalı ka Nihayet u u . 

1 ılaırdan sonra açık bir ka~ı; 
p Bakalım neler görecejız. 

(Arkaeı yatın) 

• 

Mona Maris te şunları söy 
lüyor : 

_ Sinema aktörleri şerman 
ineanlardır. Yalnız mahdut 
kafalıdırlar. Yani bir nevi taı 
rAlıya be11zerler. Hiç te beyaz 
oerdede göründükleri gibi "ro 

MI. Carmen Barnes 

Film imalinde en mühim nok 
talardan biri olan senaryo İnti
habu!hr. Sinema t-ekniğine az 



Muhabir mektubu 

Bursalıların dertleri 
Birinci sahileflen geçen yazı ar Kadın ve Moda 

Bursa T uring klübil şimdiden 
faaliyet devresine geçti .. 

. _~ ... ~~-~·:·-.""" -.r_~ ·~:- . '> "...~~ ............... - .... _- -.· ?: ;.~ .~. ~. ... . 

Maarif Vekili 
dün geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
yin hukuk fakültesin<İe Musta
fa Re§it Beyin usulü hukukiye 
deninde bulundum. Talebenin 
ve müderrislerin mesaisinden 
gok memnun kaldım. Bugün 
(dün) ayni zamanda kız ve er
kek muallim mektebine gittim 
ve gezdim. Edebiyat fakültesin 
de İsmail Hakkı Beyin içtima
lya t dersinde bulundum. Bu 
mekteplerimiz! de çok iyi bul
dum. 
Darülfünun için mütehassıs 

g•ligor 

!Arnavut Murahhasları dün geldiler 
(Baijı 1 iilci sahifede) 

nin riyaseti altında Malik Bey Puıa 
ti (meb'us) Ziya (maliye 
mütehas1111) Suat Arolan, Dr. Ke
mal Yusufati İhsan Libohova Bey
lerle Arnavutluğun milli şairi M. 
Patı·ekerk Fişta'dan mürekkeptir. 
Heyeti murahhasaya dahil olan Le
onida Naci ve Bedri Peyami Beyler 
iki gün evvel gelmişelrdi. Arnavut
luk kadınlar cemiyeti reisi olan E
mine Hanım Toptani de müşavir aı .. 
fatile heyeti murahhasa ile birlikte 
ııelecekti. Ancak yolda rahatsızlan
dığından avdete mecbur olmuştur. 
Arnavut gazeteleri namına konfe
rans müzakeratını takip etmek üze-
re Nebil Bey Çıka iominde bir zatın 
da tehrimize muvasalatı beklenmek
tedir. Arnavutluk baımurahhası 
Mehmet Bey Koniçe dün akıam, Pe 
rapa)as oteJinde· muharririmizi ka
bul eder<k şu beyanatta bulunmuş
tur: 

Muharririmiz Mehmet Bey Koni
çeye: 

- Ekalliyetler meselesinin konfe
ransta halledilebileceğine kani misi 
niz? sualini sormuş ve Arnavutluk 
başmurahhasr bu suale, kısaca şu 
cevabı vemıişth.· : 

- Zannetmiyorum. 
- Demek bedbinsiniz? 
- Şimdilik bir §ey söyleyemem. 

Bizim nikbin veya bedbin olmamız, 
netice ü:ı;erinde müeıl!ıir değildir. 
Konferans açıldıktan sonra vaziyet 
tavazzuh edecektir. 

- Konferanaa herhanııi 
lifte buliınacak mumız? 

- Hayır! 

bir tek-

- Balkan memleketlerinin tütün 
istihsalatını tahdit fikri etrafındaki 
noktai nazannızı öğrenebilir miyiz? 

Frtinsız meclisi agan reisi 
muhleremesine verilmiş ol11n 

M. Radie ile rüfekagı 
çag ziyafeti intibaından 

Darülfünun için bütçe kanu 
nunda Darülfünun teşkilatını 
tetkik ve teşkilat kanunu ile e
aaslan ihzar etmek üzere Bü
yük Millet Meclisinin hükiime
te salahiyet vermesi üzerine 
lsviçreden mutehassıs celbi i
çin Bern sefaretimiz vasıtasile 
İsviçre hükumeti nezdinde te
şebbüsatta bulunulmuştur. Te§ 
kilat meselesi 1931 senesi için. 
de tesbit edilmiş olacağından 
mutehassıs yakında gelerek tet 
kikatına batlıyacaktır. Bu hu
sus için bütçeye konan para 10 
bin liradır. 

- Arnavutluk küçük bir devlet
tir. Fakat Balkan ittihadı fikrine 
her devletten ziyade taraftar ve böy 
le bir ittihadın iktıoadi ve siyasi nok 
lalt nazardan lüzumuna kani bulun· 
maktadır. Bu dediklerim benim tah
si fikrim değil, Arnavut milletin.in 
ve Arnavut devletinin fikridir. An
cak şu var ki: Balkan birliği, müaa· 
vat ve adalet esasına müstenit olma
lıdır. Bizce gayenin tahakkuku, e
kalliyetler meoel.,.inin halline müte
vakluftır. En büyük mani budur. 
Biz, Balkan ittihadına ekalliyetler 
hukuku temin edilmek fll"lile dahil 
olabiliriz. Ümit ediyorum ki, ekalli· 
yetleri olan memleketler, nihayet 
bunlarnı hukukunu tanımak, kendi 
menfaatleri ve umumi menfaatler 
noktai nazarından lüzumlu olduğu
nu takdir edeceklerdir. Ekalliyetler 
ıztırap çekerken bilmem ki Balkan 
uhuvetinden nasıl bahsedebiliriz? Bu 
mesele halledilirse Balkan ittihadı 
mukavelesini eözlerimiz kapalı imza 
\ederiz. 

- Arnavutluk az tütün yeti§ti
ren bir memlekettir. Esasen ihraç e
dilecek tütünümüz de yoktur. Bina
enaleyh tütün istihsalitının tahdidi 
meıeleıl bizi alakadar etmez. Söyle
diğim ııibi bizim üzerinde batlıca 11-

rar edeceğimiz nokta, ekalliyetler ı. 
şidir. 

Romtm murahhasları 

Hususi boyalarla o kadar yüksek. bir sana'tkar olmağa da he. 
cet kalmadan evinizdeki camları,aynaları zevkinize göre pekala 
boyayabilirsiniz. Yalmrı cam boyamak için hususi b?yala'.da~ 
kullanmak icap eder. Yukariki resim bu suretle tezym edilmı~ 

BURSA: Bursadaki Turing 
kulüıJ şubesi şimdiden faaliyet 

' devresine geçmiştir. Almanya 
da Adak namındaki meşhur 
kulübii rrümessili Her Alek
sand.- Geı·deysea Bursaya sey
ycıh getiı-me!~ için geçen gün 
Eursaya gelmiş ve belediye re 
isi' c görüşmüştü•. Bu kulü
bün c.tcmobil ve motosikleti 
13::' rl>.JO azası vardır. Bunlar 
Ko~t~:.1ceyc !mdaı· otomobille
rilc gelecekle;· ve oradan vapu
r:ı Li::ccclderdir. Şu halde ilk 
baharda Bul'S:ı. seyyahlarla do
laı::ık demektir . 

Geçenlerde Bul'saya gelen 
Fransız meclisi ayan ikinci re 
isi Mösyö (Radiye) ile diğer 
mı:b'usla;· fevkalade bir suret
te izaz olunmuşlar ve kendile
rine gösterilmiş olan misafir
perverlikten çok memnun ol-

1 n:uşlardır. Reisi Müşarünileyh 
muhterem zabıtamız hakkın
da : "Türk polisinin dünyanın 
en birinci polisi olduğunu göz 
!erimle gördüm,, demiştir • 

Halkın ~ikagetleri 

1 - Bunada tavuklara yem 
yerine bücek verilmekte oldu
ğundan hem yumurtalar ve 
hem de tavuklıı!r leş gibi kok
maktadırlar. Bu hal yumurta 
ve tavuk! arın iluacatma tesir 
yapmaktadır . 

2 - Bursa bahçelerinin 
lağım sularile sulandığını söy
lüyorlar. Doğru ise men'i la
zımdır. 

3 - Evden eve geçen Pınar 
batı suyu en süfli işlerde kulla
nılarak telvis edildikten son
ra Hisar, Yahudilik, Mundi
ye halkı tarafından içilmekte 

imiş! Doğru ise Bursa tehlike 
de demektir . 

4 - Mahalleler arasındaki 
fabrikaların gürültüsü halkın 
huzur ve rahatını selbeylemek 
te olduğundan bunun da bir ça 
resine balulmasım herkes riea 
eylemektedir . 

5 - Devrengeç suyu yalnız 
set başına akıtılmaktadır. Bu 
suyun, Ulu cami çınarları ya
nında da asri çeşmeler yapıla
rak oraya kadar sevki çok mil 
nasip olur. 

6 - Memleketteki su fıkda 
nına çare bulmak lazımdır. 
Bunun için de Kavak suyunun 
Gökdere suyuna ilavesi İcap e 
der. Yollarda bir bardak su 
için köylüler gönekleri kırmak 
ta olduklarından bu suyun 
menbamdan demiryollarile 
Gökdereye raptı elzemdir . 

7 - Ahali evlerdeki suları 
beyhude yere israf eylemekte 
olduklarından ve bu israfat io.e 
Bursayı susuz bıralmıağa bir 
sebep olduğundan evlere de 
saat konulması muvafık gibi 
mütalea olunmaktadır. 

8 - Kahvelerdeki sandal
yeler munhasıran tahtadan ya 
pılmalıdır. Sazdan yapılan 
sandalyeler Portör oldukların
dan yani mikropların nakline 
müsait bulunduklarından bun• 
lann men'i çaresine bakılma
lıdır. 

İşte muhterem Bursa halkı 
ile temaslanmdan dinlediğim 
şikayetleri 8 madde ile yuka
rıya derceyledim. Bu baptaki 
icraat çok kıymetli belediye 
reisi Muhittin Beyin emrine 
vabestedir . 

R. K. 

\'1.E~~™?PLfiil 
Torbalı civarında soygunculuk 
Biı· kaç gün evvel İzmire 1 raz şeker ve saire .. al~ış,. ve 

tabi Torbalıda, Cellat gölü ile bu zavallılarda, bırıncı partıde 
Ahmetli köyü ara,ında yekdi- olduğu gibi,kolları bağlanarak, 
ğcrini takiben ve yarımşar saat diğerlerinin yanına, çalıların 
fasıla ile iki otomobil soyul- arasına gjjtürülmüştür. 
muştur. Bir:ncisi; Urla beledi- Haydutlar: 
yeıinde 8 numarada mukayyet - Burada oturunuz, kımıl-
şoför Sezai efendi idaresinde ve damaymız ! 
Urlalı lıafız ~ül.-rii efendiye ait-
tir. ikincisi Çine beledieııinde 4 Dedikten &onra ortadan kay 
numarada mukayyet ve İbra- bolmuılardır. Yolcular, kollan 
him efendi idaresindedir. bağlı olarak iki saat böyle duı· 

Birinci otomobil iki yolcu muşlardır. Bu esnada Aydınlı 
ile Aydından gelirken bu mev· Mehmet efendiye ait bir otomo 
kide: bil yol üzerinde görünmüş ve 

- Dur! Kumandası ile kar- sür'atle geçmiştir. Bağlı bulu
şılaşmış, fakat son sür'atle kaç nanlar; bu otomobilin tevkif e
mak istemiştir. Biri mavzerli, dilmediğini görünce haydutla
diğeri çifteli iki haydudun at- tın kaçtıklarını anlıyarak biri
tığı kurşunlar otomobile beş birini çözmüşler ve yola çıkmıt 
yerinden isabet edince tevak- !ardır. 
kufe mecbur kalmıştır. Zabıta takibata başlamıttır. 

Haydutlar iki kişidir. Birisi Köpek yerine çocuğu 
mavzerini tevcih etmiş, diğeri o'"ldu"'rdu·· 
de yolcuları baştan aşağıya so-
yarak 341 liralarını almıştır. İzmire yakın Narlıderenin 
Haydutlar bunu müteakip yol yukarı mahallesinde Durmuş 
cuları bağlayıp otomobille be- oğlu Hüseyin bir köpeği öldür 
raber kenara çekmişle1·dir. Ya- mek için evin damından ı;ifte 
rım saat sonra geçen Çine oto- tüfeğile ateş etmiş, çıkan saç -
mobili de ayni yerde, ayni ku- malar 6 yaşlarında Çaylak Ha
manda muvacehesinde durdu- san oğlu Halil namında çocuğa 
rulmu~tur. Yolcuların parası, I isabet ederek derhal ölümüne 
bir kısım manifatura et_yası bi- sebebiyet vermiştir. 

Rasim Ali Bey ntHeiesi 
Tıp fakültesi muallimlerin

den Rasim Ali Bey fakülteden 
ihraç kararı üzerine Şurayı dev 
lete ve vekalete müracaat et
mişti. Şurayı devletin cevap ve
rip vermediğini bilmiyorum. 
Biz meseleyi Darülfünun ema
netinden sormuttuk, henüz ce
vap almadık. 

Ekalliyet mektepleri 
Ecnebi ve ekalliyet mektep

leri türkçe hocalan arasında 
tasfiye yapılacağı doğru değil
dir. Bu muallimlerin vaziyeti 
de diğer muallimler gibi mev
cut kanun ve talimatla mukay
yetir. Vazife.im hüıaö ifa. e
den her muallim her Z&ID&D va
zifesi başında kalacaktır. 

Mektep kitapları 
ilk mektep kitaplaı·mm pa

halı satıldığı ve ihtikar yapıldı 
ğı hakkında bize resmen bir mü 
racaat yoktur. Şayet kitaplar 
vekaletin teabit ettiği fiatlara 
ve şartlara uygun olmıyarak 
satılıyorsa hakikaten tetkik e
dilecek mühim bir meseledir. 
Bu noktayı ali.kadar mektep i
darelerinin bize bildirmeleri i
cap eder." 

Esat B. pazartesi günü akta 
mı Ankaraya avdet edecektir. 
Vekil Beyin bugün Galatasa
ray, Kabataş liıelerini teftit et 
mesi muhtemeldir • 

Çocuk bakıcılık mek
tebinde kayit 

Türkiye Himayei Etlal Cemiyeti
nin Ankarada Kec;iörendeki Çocuk 
bakıcılık mektebine teıriniııani orta
sına kadar talebe kayıt ve kabulüne 
devam olunacaktır. Mektebe ilk tah
silini bitirmit on sekiz ve daha yu
karı ya,ta ve sıhhati yerinde hannn 
kızlar alınmaktadır. laıe .. e ibate
den maada ayda on lira da iicret ve
rilmektedir. Şeraiti haiz olanların 
Ar.karada Himayei Etfal Cemiyeti 
Umumi Merkezine ınüracaatları li
znnclır. 

Hanımlara mahsus 
lisan dersleri 

Türk Kadınlar Birliği katibi umu
miliğinden: Türk Kadınlar Birli
ğinde muktedir bir Alman muallim 
taı-alından Almanca dersi verilmek 
tedir. Ders meccanendir. Arzu eden 
he .. Türk Hamını devam edebilir. 
Kayıt için hergün öğleden sonra mü 
racaat edilebilir. 

Umumi Katip 
Aliye Eıat 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalrklan 

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: 
İst.ı.nbul 8923. 

Romen muralıhaılarınm buırün 
Köstence tarikile tehrin:ıize muTua• 
!atları beklenmektedir. Bulııar ve 
Yugoslavya murahhasları da bugüa 
öğleden evvel konvansiyonel trenile 
geleceklerdir. 

bir pencere camını gösteriyor. · 

Yeni netriyat: 

Türspor çıkh 
Atina oyunlarının tafıilihnı, ııele 

cek olaoıı Yunan mubtelitinin tetek

Davet 
ISTANBUL, 17, A.A.- Balkan konfe

ranır Umumi Kltipliiin.den tebHI ecUJ .. 
miıtir. lstanbulda bulunan ve adre•leri 
bi•c• mazbut 0Jmıi7an ınebuı beyefeadi
lerin aileleriyle hirlikte gerek konferarıanı 
20 tetrinievvel sah günii Dolmababçe sa
rayında sa.at 10 da yapılacak olan •lir) .. 

ma meraıimi, gerek 23 teıriniı1!\'Vel cuma 
gi.İnii yine Dolmabahge sara)'lnda s1t.at 
22 dcı verilecek baloyu te4rif 'huyurma1a
rı riıe. olunur. 

Vapurda ka:ıa 
Yelkenci zadenin Y elbnci vapu

runda çalıfaD ameledea Kadrinin 
ool dizine kömür dolu kova çarpllllf 
ve Kadri yaralanmqtır. 

Eliti olarak eskeriya çok z• 
rif şeyler vüoude getirmek k• 
bildir. lıte iki yestık nümı.ınesi 

Bilmek Uizım 

küliinü ve bir çok kıymetli yazolar- ------------

Yetil fasulya ı Yumuıak fırça 
Fuulyeoin pİftİkten sonra Y UllRlfak fıırçalara sertliği-

renıiıai kaybetmemeel. için, fa- ni iade için, fırçayı amonyak 
sulyeli ıı\lya tuz koymamalı, doldurulmut lııir çukur tabağa 
ancak pİfİp tmcereden çıkar- koymalıdır. Yalnız fırçanın 
dıktan sonra tuzlamab. tahta kıemı mayie ıirmemeli-

le çıktı. Tnıiye ederiz. 

Tiyatro, Sinema 

lıtııuıbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

BUGÜN akşam saat 21,30 da 

Mum Söndü 
Komedi 5 Tablo 

Yazan: Muııahipzade 

MUkaddeına Oemanbeyde 198 No 
lu Raif Paşa apaf'tımıımnda 8 No.J.u 
dclıreııinde miietıeciren mükim iken 
hRletı Jkametgihı meçhul bulunan 
Vidol efendiy.o : 

Bütün sebzelerin yqil kal- dir. Fırçayı çıkanp hafifçe silk 
maaı için, kaynarken tencere tikten sonra ıölıede veya sı
kapağuıı a4flk bırakmak kifa- cak bir odada kvrutmaldır. 
yet eder . Kat'iyen fırçayı ateş kenarına 

koymamalı. Y ava; ya vat ku· 
rutmalı. Bu suretle fırçadaki 
yağlarda • eğer varsa - zail O· 

lur . Celal. 

Toozilatlı halk gecesi 
A.l~ı yaşından 3f&ğl olan çocuk

lar tiyatroya kabul edilemezler. 

Çapras kelimleer 

Diinkil ıeklln halli 

Tava 
Mutfakta iyi bir tava sahibi 

olmak için, tavayı kat'iyen su 
ile yıkamamalıdır. Sadece bir 
gazete parçası ile silmelidir. 
Kullanmak icap ettiği zaman, 
çevirip içini aleve göstermeli
dir. Eğer tava çok yağlı iaa, 
içine bir avuç tuz atarak, ateşe 
tutmalı ve tuzu zıtlıktan sonra 
tavayı kalın bir kağıtla silme
lidir . 

TORK S1GORT A ŞlRıKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

İcra eyleriz. 
S~g-Ortalan halık için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 

.acentası bulunmayan şehiırlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu - 2003 
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~• 1- - t-t-F+=.=+.-t : Milliyet Matbaası 1 
: = =-~-• • = NEFiS VE SERi SORETTE ~ 
1ı--ı-- • Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
1 ~ • • - _ ait bilcümle eVTak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, ~ 

El nasıl sıkılır? 
Bazen çok manasız ve fuzu 

H hareketlerimiz vardır. İn
sanlar vardır ki, bir tanıdıkla· 
nna raat geldikleri zaman, da 
ha elli metreden 11kmak için 
ellerini uz•tırlar. 

Bir el aıkıtın manaaı olmak 
gerektir. Birkaç gün bir arada 
bulunanlar ilk gtin birbirileri
ne tesadüf ettikleri zaman el
lerini sıkarlar. Artık müteakıp 
günlerde el sıkmağa lüzum y~ 
tur. Zira bu el sıkı,lar da eıı 
sonunda sıkıcı bir hal alır • 

1 

Sonra kime el uzatılacağını 
bilmek lazımdır. Daima yaşç• 
:veya mevkice büyük olanlar 
ellerini uzatırlar . 

Bazı istisnalar haricinde e'i 
veli kadın el uzatır. Genç. bİ1 
kadın ihtiyar bir erkeğe ev· 
ve!& el uzatamaz. Bunu ancalı 
yaşlı bir kadın yapabilir. 

Bir erkek sokakta tesa ·· 
ettiği btr kadının elini öpebilir· 
Genç kızın eli öpülmez. 

Ucuz abajurlar 

• - • !il~ - • muhtıra, reçete ve faturall\1' renkli olarak el ve duvar::;:; = E -=-=-=~ı·· ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. ~ 
1

1

0

1 

_11~!_8 _____ .~ı-- ~ ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa ~ 
~= Telefon: 24311/2/3 ::-::-; . > 
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SOLDAN SACA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

ı - Gare>: (3) Bir nevi kebap 
(3) Alçak bulut (3) 

2 - Amel (2) Çeşmede su akan 
yer (5) Nota (3). 

3 - Para (7). 
4 - Zemin (3) Göl (3). 
5 - Sal (3) Ağzın sürü (3) 

Av1·upada bir nebir (3). 
6 - Ged değil (5) Uzatınak(5) 
7 - Sırta alman (3) Arslan (3) 

Keder (3). 

=== 
== 

-= 

Tj" 
Muallim Mubahat Bey tarafından 

Terııüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

lDEALBÜR~ULMAKsAN~~~İMÜSTERİ~-~ 
Ese.deri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir, ......... 8 - ince toprak (3) Nesil için 

(3). 
Sıra numarasını beklememek 9 _ Milli bir oyun (7). 

Bütün İş adamlarına tavsiye eda-iz. -~ 

~:-ı.m~i:ı~mııi 

Küçük küçük eğlenceli me 
guliyetler vardır ki, bu mı>Ş 
Jiyetlerden hakikaten hoş ' 
evi süsleyen zarif .~eyler el 
edilebilir. Meseiii mukavv,1 b 
kutu güzel ve ucuz bfr abaİ 
yapmak için kafidir. Yalıııı 
kııtuyu süslemek lazımdır . . 
süsün tarzı intihabım zevl''. 
ze bırakıyoruz. Yukarıdaki. 1 

TPsim bir fikir vermeie kfifıd 

isteyenler, kabinı~ye müracaat 10 - Dumanın bıraktığı 

1 f l d l 1 Olğunluk (5) Nota (2). la veya te e on a ran evu a - 11 _ Gündüz karanlığr (3) 

malıdırlar. tubet (3) Sada (3). 



Gayrimübadiller tak -
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

045 Karar numaraları 1011 ile 1 

arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hesabile bono8la_r

1n~ 
ı k T · · ı·n 1 ıncı a ma üzere eşrın1evve 1 

pazar günü saat 10dan16 ya kad~r 
komisyona müracaatları. (329 ) 

Türkiye Cümhuriyeti 
Merkez Bankasından: 

1715 numaralı Türkiye Cümhuriyet M~rkez 
Resmi iazeienın 20 

Bankası kanununa ve 1 ·· shasında 
eylül 1931 tarih ve 1903 numara 1 nu · • 
nıetni tamamen neşir ve ilan olunan nızamkn~ 

. t kil olunan mez ur 
nıei esasisine tevfikan . eş l"tın Ankara 
B kk··r· aıt muame a ankanın teşe u une . d.k ve Anka-

1• • t hkemesınce tas ı 
as ıye ticare ma . 'Id'y,.• ·r olunur. 
ra noterliğince tescıl edıı2S __ ı _ı_a_n _____ _ 

KARADENİZ 
POSTASI 

Samsun 
ı gv~u!~veı Pazartesi 
günü akşamı (Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Ki 
reson, Trabzon ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecek
tir. 

VATAN 
21 T. evvel 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

Tavil Zade Vapurlan 

!ZMİR POST ASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazartesi ak
şamı on yedide Sirkeciden ha-

D · olları idaresı ı aıııarı reketle Gelibolu, Çanakkale, 
Devlet emıry İzınire azimet ve Çanakkaleye 

izdiham olduğu zamanlarda uğırayarak avdet edecektir. 
Haydacpaşa Rmtımmda .f . şağıya yazılı hususi se- Yolcu bileti vapurda da ve 

DD/50 No. lu tatili edevat tan ~ı a clıik zamanı her defasın- rilir. Adres: Yemişte Tavilza
rait altında tatbik edilir. Bu ~aıtın ta b" t tbikinden rna- de biraderler. Telefon: İst. 

"d esınden tes ıt ve a 
da Devlet De:miryollan 

1 ar_ .b. metninde yazılı saati ar da- · 12"'2.ı.o.•;mm•Iİlll----.. ka l ·1· olunacagı gı 1 · 
l bir gün eve ı an il "darece her vakit tadı! edıle-1 S A D 1 K Z A D E 

hi esasa halel germemek şart e 
1 

l tam hamuleli • ) 
b" . usi şarait Haydarpa aya ge en . Bıraderler vapur arı 
ılecektir. Hus . 1 · hec gün sabahleyın saat 8 de Karadeniz postası 

v l vurotlan vezın en . - l agon arın _ _, k" tahtaya yazılarak ılan o unur. 
ıa b--.l h lli mahsusuıı.ua 1 • d.l n ""ua ma a . . 1 edilmemiş vagonlar vezın e ı . 
S 12 ıkarlar vezınlerı ta ep . 1 

aat ye .. . . si zarfında bu vagonların sı o 
ın İl' .. nünun saatı mesaı . . 

ez. an gu d · tahliyeleri istenilmek meoburıdır. 
Ve Antrepo veyahut enıze d . 

. hl" leri istenilmiyen , vagonlar enız 
Sılo ve antrepoya ta ıye 

. ·ım· addolunarak silo veya Antrepoya 
ı.thliye hattına ıstenı ış B h-
tahliye ediJmeyüp deniz tahliye hattına sevık ~lunur. u ta 
li k l ıun•"' olan vagonların tahhye hattına ko-

Ye hattına sev: o u -. · 1 · · · l 
nuldukları andan itibaren 3 saat zarfında _tahlıye er'. ıç_ın ma_ 

ed b .. •tt"haz etmesı mecburıdrı. Mal •ah"b· · L·1 ·· le t a ın ı ~ ı ının .,ı cuın bir . iıh edilmemek dolayi-
s h"b· aıfmd muktazı teda ıtt az 
~ ı ı tar an f da tahliye edilmiyen vagonlar za-

sıle müddeti mezkfire ~S: ın . olmıık üzere idareten geri hat
rar ve mesarif mal sahıbıne aıt. . unabildi-· gibi 
lara alınarak Antrepoya veya sıloya tahlıye ~~ "t gılmak 

. f . 1 ısah~bıne aı o 
bilcümle zarar lhasar ve mesan ym~ ma altında ıbu 
iizere İstanbul Liman İşleri idaresi~ın 1:1~hafazas~li e ıhattına 
id vnalarma da tahliye edılebılır ve ta Y . 
arenın ma hl" ameliyesinın 

.konulmuş oldukları zamandan itibaren ta ıye .. tmemek 
h. ..dd . . 24 lirayı tecavuz e 
ıtamına kadar geçen mu et ıçın "-ed"l 3 saat müh 

.. . b" tııtuiur z,_ 1 en 
Uzere tatili edevat ücretıne ta 1 

• • d rtesi günü saat 
lette ilan .. ünün saati mesaisi nihayet_ın en e 
'l k gun üd" det dahil hesap edılınez. (3258). 

Ye adar geçen m 

..._BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİGİ~~EN: 
1 1930 tarihli Kanunun tatbıkı 

1726 Nümerolu 27 Eylil. E k Naktiye ve Döviz 
dolayısile vaki olan İhtıyat vra ı 

Giriş ve Çrkışlarr 

. . T 1931 tarihindeki Vaziyet ;s ı ıncı eş. 

D .. . Giriş ve Çılcrşları lo - ovız 

'l' h . rf da tahsil edilecek 1 a sıl edilen yahut hafta za ın ff. ı4.363.000 
olan Dövizler yediodeki . 

ls linciTeş.1931 mrihinde Osmanlı &nkası ff. 14.363.000 
Dövizler ye4cQnu 

.. . . Giriş ve Ç~kışları 
2o - İhtiyat Evrakı Nakt~ye T L. 1.191.0ı9,03 

1 l!afta:ııe.rfmda çıikan Evrakı Naktıye . . · ı93 ı ' 
Ç k İ · · · 15 1 ıncı T~. 1 an.. htıyat Evrakı Nakt;l,Yenın · T. L. 1.191.019,03 

tarihindeki ye'ldlnu ( 

. kaydına muvafrkur. 

Sakarya 
vap•ıru 

18 T.evvel rlZlR 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Liıks ve seri Karadeniz 
Postası 

Bu .. lent VAPURU 
19 T. evvel 

Pazartesi 
günü akşanı saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından haı:e
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize ve Mapavriye azimet 
ve avıdette ayni iskelelerle 
V akfikı:ıbtt- ve Göre leye u
ğrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısrnda No. 61 acentası
na müracaat. Tel. 21037. 

BARTİN LÜKS SÜR'AT 
POSTASI 

BARTIN Vapuru 

%5 Faizli, 191811334 tarihli İ·stikrazı Dahili 

tahvilatı hamillerine 
1 Teşrinisani 1931 vadeli ve 28 numaralı kupon bedelinin 1 Tcşrıni

eani 1931 tarihinıkn itibaren Omıanh Banlauunm Galata ve Ankara İda
releri Gişelerinde ve Vilayet Merkezin.de bulunan bilumum Şubelerinde 
tediyesmc mulıa cret edileceği mezkur tahvilat bamille1"ine ilan olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli beher tahvil kUFonuna mukabil cYTa
kı nakdiye o.larek 50 kunıt 1ıcsViy<: olunacaktır. 

Kuponların, numara borduroları ile birlikte ibraz ve teslimi ilrerinc, 
Oııınanlı Bankası tarafın.dan bimill<:rin<:, berayi tediye beş gün sonra 
getirilmesi muktazi bir makbuz verilecektir. 

1 lstanbuE Belediyesi ilan arı 1 
ÜSKÜDARLILARA 

Us. Kaymakam ve Başmüdürlüğünden: Halkın çacşıda sa
tın aldığı ve tartısından şüphe ettiği her şeyi parasız tar1ımak 
ayni zamanda esnafın tartı aletlerini muayene ve damgala
mak üzere Atlama taşından dük!kanda Belediye evzan memu
ru her zaman bulundurulacaıktrr. (3288). 

SEYKISEF AIN 3 üncü Kolordu 
ilanları 

Merkez acenta: Galata Köpril ba

şı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür~ 

darzade ban 2. 27 40. 

PİRE - İSKENDERİYE 
POSTASI 

(ANKARA) 20 Teşrini
evvel Salı 10 da Galata Rrh 
tnnından kalkacaktır. 

Topane fırını için odun ale
ni münakasaya konmuştur. İ
halesi ı9/10/931 Pazartesi gü
nü saat 14 te Fındıklıda E:. O. ! 
SA. AL. KOM. nında yapıla- ı 
caktır. Taliplerin Komisyonda 

• 
TRABZON POSTASI 
(İNEBOLU) Vapuru 20 

Teşrinievvel Salı 17 de Sir
keci Rıhtımın.elan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ünye, Fatsa 
Otıdu, Gireson Trabzon, Ri 
ze Jl.'!apavri'ye' gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yoktur 
Sümıene ve Görele ye de uğ 
rayacaktır. 

sartnamesini görmeleri ve iha- ı 

AYVAL1K SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSlN) 20 Teşriniev 
vel Salı 1 'l <le Sirkeci 
Rrhtnnmclan. 

-~---19 Te rinievvel pazartesi 
Bandırma postası yapılmı
yacaktır. 

Yakında limanumzdan hareket 
cde~k vapurla<' 

le saatinden evvel teminatla- 1 

rile KOM. da hazır buhıruna

ları. (357) (2782). 

* * * 
Safranboludaki kıtaat ihti

yacı için isimleıile ihale gün
leri aşağıda yazılr :ki .kalem er 
zak kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi hizaları ~ ıa 
ki gün ve saatlerde Safranbo
luda Askeri Satın Alma KOM. 
nında y~pılacaktır. Taliplei"in 
~artname almak ve mi.inakasa
ya girmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile Safranboluda 
mezklır KOM. na müracaatla
rı. (359) (2796) 

Sığır eti 20/10 93 ı Salı gü
nü saat ı4 de. 

Yerli un 21/ 10/931 Çarşam
ba saat 14 de. 

MARAŞ 
ÇEL TİK F ABRlKASI 
T. A. ŞİRKETİNDEN: DALMA TİA vapuru IS Teşrini -

evvel Pazar İzmir, Midilli, Kandia 
"-1 •• K k ' 1 1 - Mecli"9i idare ve murakliP ra-Hanya, nd aına"41, at ulo Vene . 

. . ' 
1 

ıporlarrnın kıraatı. 
dik, Trieıte, Fıume ve Trıestc) ye. 2 - Biınnço ve hesabatın t<:tkilı:i 

KALDEA vapuru 21 Teşrinievvel ' ve meclisi idarenin ibrası. 
Çrşamba Burgaz. Varnıa. Kösteooe. 3 _ Nizamname mucibince çıkacak 
Sulina. Kala• ve İbraile) ye nısıf aza yerine diğcrlerıinin in 

VİENNA vapuru 22 Teşrinievvel tihabı. 

. Perşembe sabah tam 10 da (Lloyd 4 _ Murakip tayini. 
Ekspr<:s) olarak (Pir.,, Brendizi, Ve 5 Heyeti umumiyen.in 30 Tet-

. nodik ve Tricstc) ye. 

1 (COSULİCH LİNE) kumpanya 

1 

\ sının lüks vapurlarııı.ı aktarma edi
l ı !erek şimali ve cenubi Aıncrika Ji-
1: manlarına gitmek için tcnziliitlı 
doğru bilet verilir. 

Her nevi taf~ililt İçin Galatada 

Mumhane (Lloyd Triestiııo) acr 

acentesine T.:ldon Beyoğlu 4878 

veya Galatasarayında aalı~k SeMlnik 

bonmarşesi binaıındaki yazıhanele-

sani 1931 Pazartesi günü firk<: 

tin merkezi bulunan M.at Ç<:J 

tile Fabrllı:aamda a~Jade acne-
lik içtimaına muhterem lıWe-

daranın tcşrifler.i ;rica olunur. 

Istanbul Bt!şinci lcr11 Mt!murlu
ğundan: Bir dcynin temini ıiç.in 

mahcuz ve frubtu mukarrer bulu 
nan iki taraflı ve dört silindirli tek-

Yukarıdaki rakamlar konsonn.~aın 
1 

kanuna tevfikan key 
27 Eyl{ll 930 tarihli ve 1726 nümCU"0 .~~ lunur · 

- Her T. evvel PAZARTESİ gü
nü sut 18 de Sirkeci rıhtımından 

' 
rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya

hut Sirkecide Kırudc hanındaki ya 

zıhanesine müracaat edilmesi. Te ... 

!don htanbul 235. 

mil takim valsi iki9İ Vigo, ilçü Nor 
markalı ve iki adet Blan~<ıtcr ve 
numaralı V'C iki adet elek, ve bir 
adet elli beyğir kuvvetinde cl<:ktrik 
ti motör. ve bir adet 30 bcytir kuv 
V<:tİnde ve Uza bir adet 30 bcylfr 
kuvvetinde ccm'en 3 adet clektrlk.!i 

1 bl"- eııano · Yet Maliye Vekaleti namına te ıg v 

...._ ·hr Kanunun tatbiki 
1726 Niimerolu 27 Eyl~ ı930 tacı ~aıktiye ve DQv' 
dolavisile vaki olan ihtıyat Evrakı 

. Giriş ve Çıkışları . et 
ıs 1 inci Teş. 1931 tarihindeki Vazıy 

barclı:etle, Ereğli, Zonguldak, Bar-
ti<ı, Amasra, Kuruçaşilc, Cide is-
kelelerine azimet ve ayni tarikle İs 

' tanbula avdet edecektir. 
1 Müracaat mahalli: Sirk<:ci Y.:ni 
! han No 15. T<:lcfon: 23609 ve 23388. 
1 

1 

lo - Döviz Giriş ve çı_kış1:"1ıan 
l'rıaıısil edilen yahut hafta zarfın.da tahsil edı!ece 0 

ff. 14.363.000 

MUDANYA· BURSA 
DEMIRYOLU 

TÜRK ANONiM ŞiRKE
TiNDEN: 

ı Dövizler B kası yodindelı:i Döviz-
S 1 inci Tet. 1931 tarihinde ()9nlaıtlı an ff. 14.363.000 

ler yelı:Qmı •• 

akfye Girit ve Çıkışları 
2o - İhtiyat Evrakı ~ 1 

T. ı.. 1.191.019.03 

llaEt., zarfında çıkan Evnıki N_alı:tiye ·nci Te .1931 tarihin-
l:ık:an İhtiyat Evrakı Naktiy..un 15 1 ı t T. L. 1.191.019.03 

deki yekunu 

·-vSmanlı Bankası 

Mudany.a-Bursa Demir Yolu Türk 
Anonim Şirketinden alacağı olan
ların nihayet bir .ecne zarfında şir

ketinmukezi olan Beyoğlunda 

Kuloğlu sokağında 34 No binanın 1 
No .ıu daireaine bilmüracaat ispat et 

-------
1NGİL1Z HAR1SON 

Çorap makina 
ACENTESİ 

Cihanşümul bir şöhreti haiz İn
giliz müdevver düz ve jakarlı <:l 
makinaları ve yedek akşamı ve her 
nevi iğne aynca Hil~ler fabrikatiı 
mamlılatından İDEAL markalı bir 
yüz sekiz digeri yüz cır iğneli iki 
silindiri muhtevi motörla mütebar-

motör dınamo bir adet tek diz.il 
buğday yıkama makinaeı ma tefer
ruat ve bir adet lovos markalı buğ
day yıkama elV<:torik bcraoor bir 
adet evrika buğday t<:mizU.mek için 
H. D. V'C bir buğday ıılmek için ..ı
vetor, ve H. D. otomatik kanUırile 
be.raher 50 kilokluk 21-10-931 tarihi
ne müsadif Çarşamba günU -t 9 
dan 12 ye kadar Cibali.de Ta~ iake
lesindc değirmen fabrika.ıımda bil-

rik tam takım bir <le otomatik ma- müzayede sattlacağrnılan talipl.erin 
kina bulunmaktadır. ycvm ve vakti mezkllrda mahallinde 

Y<:ni Postahane arkası A ir cfen
-1< «>k'-k N o. 9. 

bulunacak icra memuruna müracaat 
l~r.;1: ilin otunur. 

2570 

mniyet anClığı 
Müdürlüğünden: 

MERHUNATIN CİNS VE 
NEV'lLE MEVKi VE 

MüŞTEMILATI 

r::: 

" r::: 
~ § ... -0 
ı:ı:ı 

363 Ydikulede Mirahurilyasbey mahallesinde Hacı

manol sokağında atik 85 mükerrer ve yeni 7g 
numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Todori B 

405 Avrapazarında Hubyar mahallesinde atik Şeh· 
hülh.arem cedit Tulunba sokağında atik 17 müker 
rer cedit 28 numaralı bir ıhanenin tamamı. 

İbrahim Ef. 

7980 1888 Kocamustafapaşada Kocamustafapaşa cadde

sinde atik 75,34ı,343 yeni 295, 295-ı numaralı bir 

dükkanı muştemil bir hanenin tamamı. Mehmet 

Vasıf, Mehmet Feyzullah ve Fuat B.lerle Hatçe Cudiye H 

3490 2339 Kum.kapıda Kürkçüba~ı Süleymanağa mahallesinde 

Kumkapriskele caddesinde atik 44 cedit 42 nu-

maralı fevkinde bir odayi müştemil bir dükkanın 

tamamr. Mustafa Ef. 

2500 3524 Cibalide Ü skiil:ıü mahallesinde atik Mustafapa a 

cedit Haydar caddesinde atik ı mükerrer cedit 

127 numaralı bir ıhanenin tamamı. Recep Ef. 

3650 Çarşuyıkebirde Aynacılar sokağında atik ve ce-8500 

dit 6 numaralı bir dükkanın tamamı. Hasanağa ve 

Zehra H. 

4690 3737 Tophanede Karabaş Mustafaağa mahallesinde 

Çıkmazmektep ve Karabaş sokağında atik 8,10 16 ce 
dit 6, 8, ı6 numaralı diikkanı müştemil bir apartı

manın sekiz hisse itibarile <beş hissesi. Hacer ve 

Hanife H. 1'1 
4210 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde atik yazıcı

oğlu cedit Vişne sokağında atik 6 cedit 26 numa

orah bir hanenin tamamı. Döndü H. ve vekili 

900 

Saim Ef. 
14095 6999 Tavukpazarında mollafenari mahallesinde Medre 

se ve Hüseyinağa cami sokağında eski 2, 2 ınükcr 
rer 4, 4 mükerrer ve yeni 3, 4, 6 numaralı üç bap 
hanenin tamamı. Ahmet Zekeriya B. 

1041 7531 Hırkaişerifte Akseki mahallesinde akseki sokağın 
da atik 36 cedit 36, 36, 36-ı numaralı iki dükkanı 
mü temil bir hanenin tamamı. Hacı Mustafa Ef. 

140794 2469 Kabataşta Fatma hatun mahallesinde İzzetpa
şa sokağında etiık 7, 9 yeni 28/2 - 828 3 - 28/ 4 28 5 
28/6 numaralı bir apartmanın msıf hissesi. 

Marko Kalfa 
7676 Bayezitte Sekbanbaşı Yakupağa mahallesinde es

ki Hasanpaşa karakolu Yenikülhan sC>kağında a
tik 8, 106-ı cedit 106-1, ı04-2 numaralı bir kagir 
deponun tamamL Ahmet Hamdi B. 

3296 7704 Narlıkapıda Mirahurilyas .bey mahallesinde hacı 
manulçıkma.zı sokağmd!i atik 26 cedit 1 numaralı 
bir han.enin tamamL Asdik H. 

'123 8069 Yakacıkta Hacıkeyya ve kariye caddesi sokağm-

da eski 83 yeni 33 numaralı bir hanenin tamamı. 
Ümmüğül H. 

2028 8153 Aksarayda Oruçgazl malhallesinde Köprülü soka
ğında atik 10 cedit 6 numaralı bir hanenin tama
mı. Fatma Zehra ve Habibe H. !arla Hüseyin 

Cahit Bey 
2308 8279 Ortaktiyde Küçükayazma ve Karanfil sokağında 

e61ki 15 yeni 13 nwnaralı iki hanenin tamamı. 
Ferhat Ef. 

13370 8486 Sultanaıhmette firozağa ve alemöar mahallesinde 
kuyulu sokakta eski 6, 6 mükerrer yeni 10, ı2, 14 
numaralı bir hanenin tamamı. Alemdarzade Ha

san Tahsin Bey 
3859 8533 Kadlköyünde Cafecağa matıallesinde atik Baha

riye cedit Şevki bey eobğında eski 33 mükerrer 
yeni 19 ı:wmacalı bir tumenin tamamı. Fatma H. 

2203 8591 A vratıpazanoda Hd>yar mahallesinde sebzeci 
.okaimda a~ U mükerrec yeni 29 Nlrllaralı bKI 
hanenin tamamı. Dursun Ef. 

3956 8621 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde mukadde
ma Aziziye elyvm nUıımiye sokağında eski ve 
yeni 12 numaralı bir llıanenin tamamı. Şükriye H. 

etSi 86'4 Kadık~ Oıımanap mahallesinde Kuşdili 
sokağma esiri 27, 27 ~enıer ve yeni ısı , ı51-1 
numaıralı marıdUık'dn blr :hanenin tamamı.Muam

mer Bey ve Minire Müzay-yen H{ 
13471 8644 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı Mustafaefendi mahallesin 

de Bağdat Cadde.inde ıo cedit ı91-7 numaralı iki 
ıhanenin tama.mı:. Cemi Bey ve Mari H. 

45330 80'4 Beyof lu Feriköy tıdnd <kısım mahallesin-
de K~ğıthane caddesinde Şişli Tramvay tevkif 
tnahalinde eııki ı33, 135, yetti 181, 183 numaralı 
bir dükkinı müştemll bir apartımenm tamamı. 

Mehpare H. 
Yu'lianda ikraz numaralan ynılı emlAık vadesi hitamında 

borç ödenmemesi hasebile altmıı bir gün müddetle satılığa çı· 
kanldığmdan talip .olanlarm ve fazla tavııil!t iııteyenI.erin San.
dıık Satıf AmirllğHıe müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Ticaret lıleri Umum Müdürlllğündenı 
30 İlı:inci T~ 380 -n; i kanwı bülı:üınlerine &öre tncll edllmiı 

elan ecnebi Flı:etı.indea Qekoelovakyıı tabiiyetli (~ Anonim dö 
Fabrilı: dö llone Türk) Flotti bu k«-e mill"aQatla TUrlriyedeki """"'* 
!atını tatil eylcdij!in! bil.dimıit olmakla mezkilc ıirketle aJilı:Mı bulu 
nanlarm şirkete ve icabında İstanbul mıntakaııı Ticaret M!idiirlüfüne 
ınüracaat eylemel~i ilMı olunur. 

• 
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Tiftiık ve S.koç Paltolar 

Muflon Krem Tı-ençlrotlar 

Fantazi ve Spor Koııtümler 

75 
kurut ne 

Haki ve Blü Pardesüler 

İngiliz Kauçuk:Muşambalıır 

Pod3 Pe, Mantolar-Spor Tayorler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları Kadın erkek örnıeKazakla< 
·--~ ~ .._.._._ ...... _.......,,. 

Spesiyal Köstümlükleırden isrnarlam~ iS,in hususi Salon 
Kadın için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 
makasdar M: Karl<ı tarafından imal olunur. 

lstanbul Eminönü Köprüba§ı No. 15 - 16 KARAKAŞ 

Elbise mağazasına bu ilam kesip müracaat ediniz. .:;__ ____________ , ___ ...... ·-
Jandarma satın alma komisyonu 1 

riyasetinden: 

Türklyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 
~'@VllllltJlll~ ............................ .. 
.. Dr. ALİ VAHİT 

YILDIZ 
Haydarpaşa Emrazı sariye ve isti-

laiye hastanesi baştabipliğinden: 
Müessesemiz, Laburatovarı ile Diş, Boğaz ve Kulak ve 

Ameliyathanesi için lüzumu olan levazm1 münakasayı aleniye 
suretile mub!l-yaa edilecektir. Taliplerin meZ'kik levazıma ait 

J şartname ile Listeleri almak üzere her gün Hastane İdare me
l murluğuna ve münakasaya iştirak etmek için yevmi münakasa 
1 olarak tesbit edilen 26 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Pa
' zartesi günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağın
. da ıkain İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşeık

' 

kil Komisyona müracaatları ilan olunuıı. (2971). 

.............. ., ...... -...... -..... ~,-------------------

Haydarpnşa Emrazı istilaiye has
tanesi baştabipliğinden: 

1 

Müessesemiz müstahdemini için aleru münakasa suretile 
maa kasket on beş takım elbise yaptırılacaktır. Taliplerin 

i şartnameyi almak ve kumaş nümunesini görmek üzere her gün 

1 

Hastane İdare memurluğuna müracaat etmeleri ve münakasa· 
ya iştirak etmek üzere münakasa günü olaraık tesbit edilen 26 

·ı Teşrinievvel 931 t.arihine müsadif P,erşembe günü saat 14 te 
. Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında kain İstanbul Limanı 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 

NEV'ILE MEVKi VE MÜ~ 
TEMlLATI 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla 15 bin metre boz renk 
te kışhk yün elbise kumaşı alınacaktır. Taliplerin evsaf ve 
şartnameyi cıkumaık için her gün, ve münakasaya iştirak için 
teminat, te«tli.f ve derecei rktidar ,evriJkik !beraber 28/10/931 
çarşamba günü saat 15 te Gedlikpaşada Jandarma satın alma iw 
misyonuna müracaatları. (3003). 

hazmi kolaydır. Çocukta haı:im 
sizlıik varsa gidera. Kemik 
hastalığına manl alur "" çok 
be&ie< Çünkü kabili hazim ha
le koıımuştu'I. Ve hububatın 
kabuklumdaki madeni madde
ler ve vitamin bülaııa haline ko
narak ill\a ilave edilmiştir. 

Deposu Hasan ecz~ deposudur. 

Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşelııkil Komisyona gelmeleri 
1 

ilan olunur. (2970). 

4i 152~2 Avratpazarmda Hubya<ı: mahallesinde HekimO' 
ğlu Alipaşa sokağında eski 5 yeni 5, 5-1 numara· 
h elli dört arşın arsa üzerinde kağir ikişer katti 
•birinde bi'T ıkuyu üstÜ!llde birer hela ve kapısız bi 
rer odayi havi iki dük<kanm tamamı. Mustafı 

um .. ıu ye, iıtebaaızlıh. ve kuvvetsizlik 
büyük faid~ ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Her eczanede satılır. 
••. ~ ' . ı.;ı.•· '~ ••• ;.ır>l, ••.. ~ : ., : - ..... :- 1 ' 

! Ur. A. KUTiEL 
! Cilt ve zührevi hastalıklar teda~ 
! vilıaııeei. Karaköy, büyük rnaballebi 
İ ci yanında 34. 
' ! ................... . 

İŞÇİ ARIYORUM 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Balıkesir Muallim ·mekte
bi müdürlüğünden: Sarıgı, düz yan makinala

rı, otomati!k düz ve jakar ço 
rap makinalarında çalışmış 
usta işçilere ihtiyaç varorr. 

Karaa-;;.aç mu•• essesa·tın-. , .... Aiiıiılıdriıiıiıiııes:aiııliYııiiııiieşiıliıiıildiıiııılrekmK-arami-~ . ı- kol H:ın No 2 AhmPt Enver 

1 - Elyevm Muallim mektebinin işgal etmekte olduğu 
binanın taı:niril 7-10-931 tarihinden 8-11-931 tarihine kadac yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi ve rıosimlerini göııınek istiydlılerin m~kt-e 
be müracaat etmeleri. d 10.000 Dolıar Meccanen an: . Benziınden taısarruf için y,enıi bir 

usul. Amenikanın İHinois, Whea 
3 - İh<ıle muamelesi Teşrinisaninin yedinci günü saat 

15 te ~eık~ yapılacaktrr. 
Paymahalli ve mezbaha ahrrlaırmda teraküm etmiş ve ede

cek olan bir senelik gübreler lkapah zarf usulile mevkii mü

zayedeye konulqıuştur. Verilen fiat ıhaddi itidalde görüldüğü 

takdirde 1 Teşrinisani 931 paz..ar günü saat on beşte meclisi 

idarede ihalesine karar verllecetıkir. Talip olanların şartname

si için Müdüriyet kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

{3072). 

IstanbQl nafıa fen mektebi mubayaat 
komisyonundan: 

Ekıpek ve yaş sebze 
münakasası 

932 senei maliyyesi Mayıs nihayetine kadar mekteıbin 

ihtiyacı olan EKMEK ve YAŞ SEBZENİN 22-10-931 paşem
be günü saat 16 da ihaleleri icra ıkılınmaık üzere kapalı za'l"f 
usulile münakasaya vazolunacağından taliplerin o gün temina
tı muvakkatelerini Liseler muhasipliğine vererek alacakları 

maldbuz ve ticaret vesikalarile beraber Gümüş suyunda mektep 
komisyonuna müracaatları. (2773). 

Iktısat Vekaleti balıkcılık 
müfettişliğinden: 

Dairemizin, elektrikle miitıoharrik firigoııofi !kınotör ve te• 
sisatını tahrik ve idare için yetmiş lira üoretli bir malkinistıe ih
tiyaç vardır. Evvelce fırigorofiik veya soğılk hava tesisatında 

çalışmış olanlar tercih olunur. Taliplerin Rumeli : :Hisarında 
Baltalimanmda Balıkçılık Müfettişliğine acilen müracaatları 

Istanbul Evkaf 
dürlüğünden: 

{3179) 

Mü-

Aklara için lüzuınuolan dört yüz elli çeıki. odunun pazarlık 

suretile munakasasına devam edilmektedir. Talip olanların §e

raiti anlamak üzere her gün Levazım müdürlüğüne ve Lhale gıü 
nü olaıı T. Evvelin on dokuzuncu ıpazartesi günü saat on .beşte 
İdare encümenine ınüra·caatları. (3286) 

M1LL1YET MATBAASI 

ton, sokağında 1768 K. W ALTER 
CIUTCHLOW, otomobillerin mah
rukitı olan benzin ve yağı tasarrüf 
ve daha büyük sür'at temin etmek 
üzre bir ihtıira beratı almıştır. En 
adi dns mahrukat istimaJ. edUehi
Jir, ve tortuları otomatik olarak 
dökülür, 

Ford otomobiJJeri bir litre ben
zin ile evve.lki·n<len 11-27 kilO!ll<'tro 

4 - T ,afiplerin iktidarı maliye sahip olduklarını ispat için ' 
ticaret odasından biır vesika ibraz etmeleri. 

5 - Talipler teklifnamelerini münakasa ve ihale kanwı.u 
ahkamına tevfikan ihzar edip ihale saatine :kadar mektepteki 
komisyona teslim etmeleri. {3285). 

Akşam Erkek San' at Mektebi 
fazla yol kateder. Başka markalar Talebe kaydına devam edilmektedir. Marangozluik, Tesvi
evvelkinden 1/ 4 ila 1/2 kiJomeıtro yeci ve motorculu!k,Elektırikcili!k, Sil:ııhi tosisatcılı'k şulbele·ri var 
faz<la ya,~"'."lar. . . dır. Hariçte bu işleııde çalışanlar yazılı. Her gün öğleden sonra 

Daha ıyı netıoe ler temın edene . . . . 
· 10000 d 1 ·1· 1 müracaat. Ikmcı Teşrın basında kayıt kapanacaktır. {3287) 

peş.ınen , o. ar verı ır. .... 

Ayda 250 ila 1000 dolar kazanabi ------------ --
lir, satıcılar ile mümessitl'!r aranı
yor. 

Te.crübe için rnodeJ. meccanidi.r. 
İngilizçe yazLlması rica olunur. 

İstanbul Defterdarlığın
dan: 
KİRALIK ODALI DÜK

KAN No. 361/351, Topane 
KtŞla altı seneliık kirası 30:) 
lira, :kiralamak açrk a~ttıııına 

22 Teşrinievvel 931 Pe~şembe 
günü saat 15 te Defterıdarlıık

ta. (M-92) (2836). 

-BONO-
Gayri mübadil lbonıcıları 

üzerine muamele Y'apılır. 
Balıkpazarı Maıksudiye han 
No 35. 

Mehmet Derviş 4111ii 

ZAYİ - 116 numerc>lu arabacılık 
ehliyetnamemi zayi ettim. Diğerini 
alacağımdan hükmü yoktur. Üskü 
darda Çavuşde:re caddesinde 15 No 
da . Yusuf bin Kemal. 

ZAYİ - 2147 No lu otomobil sevk 
ve idaresine dair amatör ebliyetna
mcmi kaybettim. Hükmü yoktur. 

Çakmakçılar Mahmudiye Han 12 
ilkerror . Ali Sedit 

IstanbuJ Gümrükleri Baş Mü-
dürlüğünden: 

Muhafaza memuru i,ken bu sene Haziran bidayetinde açılk
ta ıkalan memurlardan 21/ 10/ 931 Ça.-şamba günü bilimtihan 
ibrazı ehliyet edenler münhalata alınacaklardır. Vesikalarile 
biı:-Jikte müracaatları. {3276). 

Tapu ve Kadastro mektebi Mü
dürlüğünden: 

Tapu ve Kadastro tatbikat meıktebine 7 /11/931 tarihinden, 
18/ 11/ 931 tarihine ıkadar talebe k~buıl o1ıınacaktl'r. Orta mek
tep mezunları imtihansız, mezun olmıyanlar imtihan ile ka
bul chınuı:lar. Fazla maH\mat almak istiyenleır ıher gün öğleye 
kadar Sultanahmette Tapu ve Kadastro dairesindeki meıktep 

idaresine müracaatları. {3274). 

Eskişehir vilayetinden 
Memleket hastanesi ameliyatanesinde yapılacak inşaat 2500 

lira bedeli keşifle 4/10/ 931 tarihinden 24/10/931 cumartesi gü 
nü saat on beşe kadar münakasaya konmuştur. 

Talipierin evvel emirde bedeli keşfin %7 buçuğu nisbetin
de teminat akçesi veıııneleri bu gibi inşaatı yapmış ve mtikte
dir bultınduğuna dair Nafia Başmühendisliğinden veya sahibi 
salahiyet makamattan alınmış vesika ibrazı laznndır. İnşaat 
ıhalclcında fazla tafsilat almak şartname evra:kı kqf iyeyi gör
mek istiyenlerin mul:ıasebei hususiye müdiııiyetine müracaat
ları lüzumu ilan olunur. {3075). 

r".,~~:-~2~~c~.~~,:" ll.ııla tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. Yill 

I 

Nihat Efendi E.ımine Hac,er, Fatma Saill11 

ve Hatçe Piraya Hanımlar. 
370 4076 Çengelköyünde eski Bekarderesi ve yeni Çakal· 

dağı sokağında eski 9 ve yeni 2 numaıralı yüz kı~ 
.arşın arısa üzerinde ahşap iki katta birisi sand1~ 
oda11ı olmak üzere beş oda bir sofa ıbir taşhk b'.f 
rnutfaik bir ahır baıhçede tulumbalı bir kuyo ve ııl 
dört yüz altmış ar;ın bahçeyi havi bir haneıı~ 

;!0710 
tamamı. Derviş Avnı 

18427 Booiktasta Cihannıuma mahallesinde Yali so!ı1 

ğında esıki 4 mükerırer 39,41,43 ve yeni 8- 1, 17,1 
21 No bin yüz se'1<sen yedi aırşın arsa üzerin 
kağir beş katta ve her ıkatmda birer büyük salo~ 
dördüncü ve üçüncü beşinci katlarında birer odll' 
yi ve üç yüz üç arşın arsa üzerinde ahşap bir ık31 

h depoyu ve yüz altmış arşından ibaret lbir rı!ht~ 
mahallini havi antırepo ve yazıhanenin tamarnl· 

Odekimos Eferıd1 

4682 Eyiiıpte Camiikebir mahalle ve sokağında esl' 
16, 18, 20, 22, 24, 26 ve yeni 18, 20, 22, 24, 26, ıs 
numaralı dcıksan yedi arşın arsa üzerinde 18 ııv 

maralısı üstünde ahşap bir odayı havi bir dükka 
20 numaralısı ocak ve üstünde ahşap bir odaY 
havi bir. dükkanı ve yüz otuz arşın aıısa üzeriııJI 
k.ağir iki buçuk ıkatta ve 22, 24, 26 numaraJıf 
üstünde bekar odalarını havi iki dükkanı ve 'P 
numaralısı elli dört arşın arsa üzerinde kağir f' 
katta üstünde odayi havi beş dükıkarun tamarn1• 

Raşit B. ve Behiye ve Naciye Hanımla 
Z73 S596 Kasımpaşada Kulaksız Ahmetkaptan mahallr 

sinde te'kke sokağın.da eski 3 ve yeni 7 numara 
seksen arşın ~sa üzerinde ahşap üç ıkatta beş ~ 
da iki sofa bir çini evaltı bir mutfak bir kuyu )J' 
kömürlüık ve yetmiş arşın bahçeyi havi ıbazı ak~ 
mı tamir edilmiş ve tamire muhtaç bir han.eJlf(. 
tamamı. Lütfiye Harıııı' 

88 5013 Kadtköyünde Osmanağa mahallesinde eski . ~~ 
yeni Aırayıcıbaşı sokağında ve esıki 8 ve yeııı J· 

numaralı elli arşın arsa üzerinde ahşap üç kattı 
üç oda bir avlu lbir kiler biır ıküçük sofa bir kuytl)' 
havi tamire muhtaç ıbir hanenin tamamı. . p. 

Hüseyin Sarrıı 
~ı 1820 Kasımpaşada Caıınirkebir mahallesLnde Taba~ 

( hane kapısı caddesinde esıki ve yeni 6 ~umara 
yüz otıuz arşın arsa üzerinde ahşap iki ıbuçuık 1<a'; 
ta zemin ev altı bir yer ıodası ıbiır kuyu birinci ' 
ikinci katlarda ikisi Sandık odası olmak üzere tı" 
oda iki sofa bir şahniş ve yüz yirmi üç arşın baır 
çeyi havi tamke muhtaç bir hanenin tamamı. ıJ· 

Hayrettin Ef. Reşide 
lıl492 Çengellköyiliıde e9ki Hastahane ve yeni R~ş9; 

diye sakağında eski, 2, 4, 5, mükerrer ve yenı 7, 
rıumaralr yüz altmış arşm aı:ısa üzeriru:le aıışar 
ilki buçuk !katta ikisi sanclık odası olmaık üzere s'.ı 
kiz oda bir mutfaık ilkl gusulhane bir daraçayı '_

1 

üç dönüm dokuz yüz otuz arşın bağ ve bahÇ~ 
havi bir hanenin tamamı. Saime Hail r 

Y'lili:anda cinli ve nevile semti ve numaraları muharr.er el' 
vali gayri me:nktılenin icra kılman aleni müzayedeleri neti'~ 
sinde hizalarında gösterilen ibed.ellerle müşterileri üzerinde t r 
kanüı: etmiş ise de me2!kftr bedeller haddi layikında. görülf!l 1 
diğlnden tekrar onbeş gün milddetle ilan edilmelerine 11<af~ 
verllmit ve 1 T.Sani 931 tarihine müsadif Cumartesi giill\. 
kiatl ka-rarlarmm çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan Y~1 
mi mezkftrôe saat on dörtten on beş buçuğa ıkadar Sandık İ 
resine müracaat eylemeleri lüzumu ilan ,olunur. 

l 


