
p --TEŞRINIEV~ 1951 1 
-- 2026 6 acı sene, N o. 

NUSHASJS"i{URUŞTUR 
• Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

ngiliz lirasının ~~ş;. 'ismet Pş. Hz. bu sabah 
mesi bizde ne gıbı 

geliyor 
b·ı· ? tesirler yapa 1 ır · 

• Marıilya, Hamburg 1 
1 · · . .. · "h- ı tın çogu küz ettiği llııılız lırasının dusmesı. 1 Tiryestede temel" • l 

t ticaretimiz ve ihracatı- vbeld alivre satışlann ço~u n-
ı ·· · · 1 ya a e k az hır kıs-. llzerinde ne gibı tesır er ._. iliz lirası ile ve pe . 1 lıilir? Herkesin merak ettıgı !.ı da lsviçre frangı. ıl~ yap'.. -
hiıim için mühim olan mese maktadır. Bilhassa ıncır ve t 
etden biri budur. zümün yarısından fazlası fa n 
l.. . el zi T lirası üzerinden yapı ıyor. 

lir kiye her şeyden evv b.. gı ız b mallarımızın en mü-
ll llıemleketidir. Bugün ~; f:sas~ ~smı doğrudan doğru 
11 lııahsulatımızm topI~d;g hıj bı~lt eye gönderildiği için 
'lhş için istihlak mer ~zde-e !.a .. ngı e~ncir ticaretimizin de 
e .. d 'ld"" · b. nıevsım uzum ve 1 .h 
1 Qon erı ıgı ır 1 du . tten müteessir olması 1 
Utıu 1 · de bu un - vazıye 

yoruz. çın . ti- . r kuvvetlidir. 
lııuz aylar ihracat ucare. tıma ı 
ıd k" h t ve faaliyetin Pamuk zeytinyağı satışları-e ı ara re l<. ' . f 
&if olduğu aylardır. Tür ıye· mızın mühim bır kısmı,. a yon, 

ihracat ticretile alakada.r tiftik, arpa ve hububat ıle ma-
l b·1· ı kı" öteden berı den kömürü ihracatımızda umu ar ıırer . ·· · d 

lıl olmuştur: Mahsulatımızın miyetle İngiliz lırası uzenn en 
akinden bir kaç ay evvel baş yapılmaktadır. 

"h t emteamız ·1· tmel" ln ve bazı ı raca Bunu bilhassa ı ave e ı-
ı;ok mühim mikdarlarakva- ·z ki İngiliz lirasının sukutun 

1 ılma ta- yı ' • ·· t 
il alivre satış ar yap t• dan dog" rudan dogruya mu ees-

d "h acat 1• h' ·h . "Ham meva ,, ı r. . sir olmayacak en mü ım ı ra-
• · 1 makanızması ·· .. d.. T··c 

retınm norma 1 1 cat malımız tutun ur. u un· 
-- · bu satış ar '. 1 1 tevlit ettıgı . . de esasen alıvre satış ar o ma-

trıleketimizde t~şvık/e ıca: dığı gibi doğrudan doğruya ln
tiren bir çok amıller e ".a iltereye ihracatımız da azdır. 

b il . ba•hsı; zıra- g • d 1 
r .Bunların e ı Y h l- Tütün satışlarının çogu o ar, 
in hazan şiddetle mu ta~ ; • veya Hollanda frangı üzerin· 
ğu kredileri daha. evve. e den yapılmaktadır. Bu dövizler 
ın etmektir. Filhakıka zıraa- ·• son buhranda en az sarsıntı 

ıd • u avansı ver- ı.e 
muhtaç o ug . 1 . eya g'"'"iren paralardandır. 

ek . . "h acat tacır erı v -,. 

Ut 
ıçın 1

tlr . ekseriya köylü- He halde bütün dünyayı ala-
avassı ar, b' b"lh d .. 

·n mahsulatını muayyen . ır kadar eden ve 1 assa uny
1
a-

t .1 b ·1 laı· onu vaktın· nın bütün borsalarını sarsan n 
ı e ag ar ' k d'" . r·· k" 

1 ··derler ve bunun ar giliz lirasının uımesı; ur ı-
evve o . · ·· · d 

ığı olarak harice satış yapar- yenin ihracat ~ıcaretı uzenn e 
r, 1 te alivre satıtların çoğu zararlı bazı teaırler yapmuını 
g"li! lirasile yapılmaktadır. kabul etmek lazımdır. Yalnız 
a~lesef yalnız İngiltereye ya fU bir kaç günlük tetkik ve tah 
lacak ihracat için değil, İn- kik neticelerine göre bu zarar, 
ltere ile alakadar bulunma· iktiham edilemiyecek bir dere
n diğer bir çok memleketle- cede değildir. 1nııiliı: lirasının 
yapılan satışlarda -bazı mah düımeai, memleketimizin mali 
!atımızın tamamı, bazısının ve iktısadi başka sahalarında 
bir kısmı- 1ngiliz lira&1 üze- esaslı ve menfi biç bir za~ar yap 
den yapılmaktadır. Bu şera· madığını ise daha e~el 12!a~ t;t 
altında bundan bir kaç gün mittik. Bu bareketın . seyrını, 
vel, mesela (1030) kurut ~t- tabiidir ki, her cep~esınden ta
ekte olan muayyen bir mık- kipte devam edecegız. 
aı· emteayı tacirler -bugünkü Siirt Meb'usu 
ate nazara~- (800) kuruşa tes MAHMUT 
m etmek mecburiyetindedir
r. Eğer kendileri, daha e_vvel 
üstahsillerle fiatı Türk !ırası 
erinden takarrür ettirmişler-

e, aradaki fark doğrudan doğ
uya kendi zararlarıdır. Ya onu 
ediye etmek buna maddeten 

' h . mkıin bulamazlarsa arıce o-
an taahhütlerini yapamamak 
Ztırarında kalırlar. 

Evvelce Türk lirasının f'.li 
stikrarı yok iken tüccarlar alıv 

re satışlarının mukabili . ola~ 
İngiliz lirası ve sair dövızlerı 
&ene alivre olarak satarlar ve 

Ümkün mertebe (covvert) 
olurlardı. ( Covvert), halbuki 

ürk lirasının fili istikrarından 
•onra tüccar buna lüzum gör
tnüyor ihra~at yapıldıkça sat
lllayı ~ercib ediyordu. Şüphe 
Yok ki bu vaziyetten. de müte
eaıir olacak tacirler bulunacak 
tır. 

Sterlinin ihracat ticaretimi
ze oJan muhtemel tesirlerin· 
den biri de, kısmen doğrud~ 
doğruya lngiltereye ihraç edı· 
len mahsıılatımız üzerinde alı§ 
!•rın azalması veya bir müddet 
ıçin geri bırakılması gibi gayrı 
~Üıait bir vaziyet ihdas etme· 
••dir. Ancak diğer memleketler 
deki alış mikdarlan ve fiatler 
lebeddüle uğramazsa, bunun 
tesiri daha ziyade hafifler. 

h}ngiliz lirasının düşm~i?den 
ası] olan yeni vaziyetın ıhra· 

caı tacirlerimizin ve binnetk>ı 
llıilstahsillerimizin faaliyeti Ü· 

~erinde de bir tesir yapman 
ıh· ·· ·· de hmali de ayrıca göz onu~ 
bulundurulacak bir meseledır. 

.ı\ b .. teeasir ca a vaziyetten ınu . 
~lacak ihracat eınteamız hangı· 
eridir? 

"tütün müstesna olmak üze· 
re ~emen hemen diğer belli ba~-
1 •hracat emteamızın bu va~!
~~lten müteessir olması tabu
"' ·ıtere-

Estren şirketinden 
bunu ümit etmezdik 
Şehrimizdeki Estren lngiliz ıir~e-

. d d"n bir hadise olmuştur. Şım
bn e u T"' k araıı 
diye kadar memurlarına ur p . 
esası üzerinden maaş veren bu ıır~ 

._ ·ı· lirasındaki son sukutu ket, .mgı iZ • el 
bahane ittihaz ederek, bır meo e çı-
kannıtbr. E 

H hepsi Türk olan siren emen k. . . 
1 dün maaş alma ıçın şır· memur arı iki . 

'ıte müracaat ett erı za. ket veznesı 1 d vapla karşılaşmış ar ır: 
man şu ce k d" • I .1. lirası sukut etme te ır. 

- ngı iZ b'•('. . I h bu sukut ta 11 ıge av-
Bınaena ey ı d 
det edinceye kadar m~ı~' arınız an 
sukut nisbetinde tenzı at yapaca· 

ğız.Şirket memurları kendilerine ya· 
b teklifi haklı olarak kabul 

Pılan u · " T" k . 1 ve kendılennın ur pa· 
eımemış er ki 1 . 

Zaran maaı aldı arını, ngı 
rasına na ffü"" , . llSO kuruşa kadar tere u U• 
lızın 1 d nasıl maaılarma zam yapı • 

. na11n a imdi de tenzilat yapılamı 
mamışsa, ş "d" I"".. bı'ldir • nı şirket mu ur ugune . 
Yl'cagı 

· 1 dir mıı1er b. 1 merkezi Türk memurla-
stan u 'Jkmekl 

cevaplarına omuz ıı e 
~•n. bu . ve esas maatlarınr ver· 
ıktifa etı_nıb!nkaf etmittir. Bunun ö-
rnekten ıs aim . urlar da maaılarını a· 
zerıne ınem 

mıılardır. · ld • "-dar d LOd' aarıp o ugu ""' a Bu"" ıse • • ah" . dikkattir. Alacagına 1 ın, 
t"yanı •. karga kesilmek, memleke 
verecegıne ddi
timizde senelerce çalıtını§ ve cı . 

.. 1 tanınmıı bir müeııeseye hıç 
Yeb 1 e · k" "kl"kl e Or Bu nevı uçu u er 
yakışmay • · 1 • 

1 bezirgan ruhlu ve ıt en 
olsa o sa d f .. heli müeıseselerde tesa u et-
ıupk .. kündür. Halbuki Eatren 
me mum . • T" k r . k tı'nı"n sırf ekıerısı ur memu 
ııre k''bö'I 
1 maa•ından kısma ıçın y e 
arının ' . b'li lif b. cıddiyeti ile gayrı ka ı • te ır 
karar venniı olmaı~na _cıd~en ha>:· 

• Omit edenz ki, eger varıt 
retteyız. . d'I' 
iıe bu yanlışlık tasbıh e ı ır. 

"Kardeş,, gazetesi 
kapatıldı 

B d k. "Kardeş" gazetesi va-ursa a ı d ... 
ziyeti kanuna muvafık olma ıgın· 

Başvekil bugün Atina
ya hareket ediyor 

İsmet Pş. dün akşam Ankaradan 
ayrıldı ve Gazi 

Hazretleri tarafından teşyi edildi 
•••••••• 

Başvekili istikbal için Atinada bütün 
hazırlıklar ikmal edilmiştir 

ANKARA, (Telefonla) - Başvekil İsmet Paşa Ankara balkı 
nın çoşkun ve samimi tezahürleri arasında bu akşam hareket etti. 

Büyük Gazi aziz Başvekilini refakatinde istasyona kadar getir-
di. Ve .. Ona güzel seyyahatler temenni etti. 

İsmet Pa§a bu emsalsiz teşyi merasiminden çok heyecanlı ve 
mütehassis görünüyordu. 

Vekiller, meb'ualar, askeri, mülki erkan, mali müesseseler ve 
matbuat mümessilleri teşyi edenler meyanında idiler. 

Trenin hareketinden evvel İzmir meb'usu Osman zade Hamdi 
Bey İsmet Paşaya bahçesiuden topladığı kıymetli çiçeklerden 
güzel bir buket takdim etti. 

Tren alkışlar arasında istasyondan ayrıldı. Başvekil lsmet Pa
taya gaybubetinde Sıhhiye vekili Refik Bey vekalet edecektir. 

Anadolu Ajansı umumi müdürü Muvaffak Bey Başvekil Pata
nın sayyahatine iş~ak edecektir. 

* * • 

Başvekilin beyanatı 
"Kalbi yakınlıktan ikbsadi münasebet-1 
lerimiz şüphesiz çok müstefit olacaktır,, 

ANKARA, 30. A.A.- Baş
vekil ismet Paşa Hazretleri 
Ankarııdıın hareketinden ev
vel Anadolu Ajansı muhabiri
ne atideki beyanatta bulun-

« Atina ve Peşteye hareket 
ediyorum. Atinada Türk ve 
Yunan milletleri arasında hal
lolunmamış bir dava kalmadı
ğını ve uzun süren .ıl1cadele-

( Devamı 5 inci ııhilede) 

• 
lngiliz 813,5 te açıldı, 

816,75 te kapa.ndı 
Borsaya kabul edilmiş olmasına 

rağmen, dün İngiliz lirası 
üzerinden hiç muamele olmadı 

Dünlngiliz lirası borsaya yeni 
dEn "kote,, edilmiıtir. Fakat ln 
giliz liralı üzerine muamele ya 

pılması serbest bırakılmasına 
rağmen, dün borsada hiç bir 

(Devamı 5 inci sahifede) 
-·•-•U1 ... 111 ... ın11ıu•ı111"111 ...... 1 .. 11111••-•111Mnı111Mı1ııtM•••••nı11a...,,._•••• 

T erkos satın 
Alınmıyor mu? 

Ankara, 30 (Tel•fon)
Nafıa Vekili Hilmi Beg 
Vek8letin Terkosun satın 
alınmasına dair bir karar 
vermiş olmadığını söyledi. 

Darülfünunu 
Islah! 
Hükumet fsviçreden 
mütehassıs getirtiyor 

ANI(ARA 30 (Telefonla) -
Büyük Millet Meclisi Darülfü 
nunun teşkilatını tetkik etmek 
ve yeni bir teşkilat kanununun 
esaslarını ve bu ilim müessese 
sinin tekemmülü çarelerini ih
zar eylemek üzere mütehassıs 
celbi salahiyetini hükumete 
vermiş ve bunun için Darülfü
nun bütçesine muayyen bir tah 
sisat konmuştu. 

Hükumet lsviçre hükumeti 
delaletile oradan iktiza eden 
mütehassısların celbine karar 
vermiştir. Bu hususta lsviçre 
hükumeti ile muhabereye giri
şilmiştir. 

~--~~~-~ 

Türkiyat 
Alimi 

Finlandiya Türlriyat il.imlerin
den M.. Dr. Martti Rescncn ,ehrimi
ze gelmittir. Dr. 
Martti Resenen 
lıtanbuldan bu
gün Ankaraya ıi
decek ve oradan 
Cenubi Anadolu
y~ siderek yörük
ler, Türkmenler 
baldnnda tetkikat 
ta bulunacak ve 
bilahare Aydın 
havalisine gide
cektir. Dr. Marli 
Re.enen memJe. 
ketimizde bir se
ne tetkikat yapa
cak ve tetkikatını 
bilahare bir kitap .. - .ı.Jrttı l<.1,;;;enen 
halinde neıredecektir. 

Aziz Hüdayi Bey 
Gazetemiz tahrir ailesinden 

Aziz Hüdayi B. aldığımız ma
lumata nazaran umumi terfiler 
esnasında bir derece terfi et
mif tir. 

Aziz Hüdayi B. mesleğinde 

temayüz etmit kıymetli ve vazi 
fe sever bir unsur olduğu kadar 
kuvvetli muharrirlerimizden
dir de. Aziz Hüdayi Beyin gaze 
temizde şimdi "Kara Bir Gün,, 
isimli hatıratı intişar etmekte
dir. 

Arkadaşımızı tebrik ederiz. 

Vakitsiz kış 
Dün de hava soluk v• 

yağışlı geçti 
Son günlerin soğuk ve yağ

murlu havaları devam ediyor. 
Dün de hava sabahtan akşama 
kadar kapalı kaldı ve kış günle
rine mahsus bir manzara içinde 
fasılalı yağmur devam etti. 

Dün yağmuı;Ja beraber, hava 
poyraza çevirdiği içini Balkan
ların soğuk dalgalan stanbula 
kadar indi. Bu sene pek vakit
siz gelen bu kış havasının daha 
uzun müddet devam edip etme 

Jstanbulda tabı ir yapan mütakkafat heyetleri reis ve azası 1 yeceği malum değildir. Yalnız 
dün -öğleden sonra Dcf~erdarlıkta Defterdar Şefik Beyin riyase- rasathane önümüzde daha ılık 
tinde toplanmı§lardır. Üç saat süren bu içtimada umumi tahririn ve ııüneşli &onbahar günleri 
sür'atle yapılması için alınacak tedbirler görüşülmüştür. mevcut olduğunu müjdeliyor. 

Amerikadan istikraz 
mevzuu bahis değil ! 

Dün Ankaradan gelen Şükrü B. 
seyahatinin hedefini tasrih ediyor 

HükUmetimiz namına mali temaı 
larda bulunmak üzere Amerikaya 
gidecek olan sabık maliye vekili Sa
racoğlu Şükrü B. dün sabah Anka
ra'dan tehrimize gelmittir. Hüku
metten bu mühim temas ve tetebbü
ler için eıuulı talimat ve salihiyet al 
mıt olan Şükrü B., lstanbula gelir 
gelmez, derhal seyahat hazırhklan
na batlamıı ve ilk iı olarak Ameri
ka ıefiri M. Crew cenaplarını ziya
ret ebnİflİr. 

Şükrü B. in Amerika ıefiri il~ 
mülakatı bir saat kadar devam et
miş ve seyahat mevzuu üzerinde 
görütülmüıtür. 

Muteakiben Şükrü B. Perapalao 
otelindeki daireainde l:ıez1 ziyaretle .. 
ri kabul etmiştir. 

Bu meyanda, mali mahafile men· 
ıup zevat ta vardır. 

Şükrü B. dün akıam bu temaı
lardan ıonra bir muharririmize ati
deki beyanatla bulunmuttur: 

- Amerikaya hükUmetimiz tara• 
fından memuren gönderiliyorum. 

Oç dört güne kadar en kısa yol
dan gitmek üzere hareket edeceğim. 
Bazı gazetelerin yazdığı gibi, her 

hangi bir iıtikraz müzakere.ine me
mur edilmiş değilim. 

Vazifem şöyle hulasa edilebilir: 
Amerika' da mali ve ikbıadi tetkikat 
ta bulunacağım. 

Hükümet ve İktisat adamlarile 
doirudan doğruya temasa giriıece
iim. iki memleketin iktısadi ve ma· 
li münasebetlerini tarafeyne d..ı.t 

(Devamı be/linci. sahifede) 

• 
M. Jansen yeni ·Istan-
bulu hiç beğenmiyor! 
Ulu orta yeni aparhmanlar yapıl· 

masına nasıl 

müsaade edildiğine hayret ediyor 
Ankara'nın imar pli.ıunı yapan ,. rar ıeJdim. Ankara'ya ıidecegim. 

mim~r .M. Janı~n. dün Almanya'dan lıtanbulu~. um!'1mİ imar pli?ı hak. 
ıehnmıze gelmıtbr . kmda henuz bır ıey islcnmıı değil· 

M. Jansen ak dir. 
Jam üzeri viliiy Fakat güzel memleketinizi çoL 
te gelerek V • sevdiğim cihetle ıehrin giizelliii j. 

muavini Fazlı B çiıı dütüncelerimi ve gördüklerimi 
yi ziyaret etm lizım gelen makamata söyliyeceğim. 
ve bir saat kad• Şimdi Vali muavini Fazlı Beyi ziya· 
görütmüıtür. retim eınaıında da bazı mütaleaları· 

M. Janıen bı mı söyledim. Ezcümle mimari kıy. 
gün Ankara'r• meti olan camilerin yanında büyük 
gidecektir. binalar yapılıyor. Bunlar bu gibi a· 

M. Janıen kc bidatın ve dolayısile tehrin manzara 
disile ııörüıeı 11nı bozuyor. Buna çok dikkat ediJ. 
muharririmize de. melidir. Bundan baıka camilerin ya .. 
mittir ki: M. JANSEN nmda yapılan binalar onların temel-

- Hükumetin daveti üzorine tok- (Devamı beşinci sahifede) 

Kurtuluş bayramı için 
program hazırlandı 

Bu sene yapılacak merasim geçen 
senelerden parlak olacak 

lstanhulun kurtuluş gününde Şükrii Naili Paşa 
rarih! res imle iın i t. knleks:ı·on ıındn 

6 teşrinievvel İstanbul kur- ve fevkal5.de merasimle tesi't 
tuluş bayramının programı ik edile~ektir. 
mal edilmiş ve alakadarlara da Darülfünun m ra ime iıtirak 
ğıtılmıştır. Bu sene kurtuluş için ehemmiyetle hazırlanmak 
bayramı her senekinden farklı (Devamı hı•dnci sahifede) 
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SiyaARA 3İ3İR GÜN HARüCo HA~·IERlLIER 
/ stanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüdagi 

lngilterede 
Tasarruf 

1 Akvam 
Meclisi 

l 

Sansür ve gazeteciler Avam ı;;;;;ası ka- 12 nci içtimaı evvelki 
nunu kabul etti gün bitirdi 

LONDRA, 29 A.A. _ Kı·al, öğ- CENEVRE, 29 A. A. - Meclis, 
leden sonra M. Mac Donald'ı kabul 12 inci içtimaını saat 13,15, de ka-

Gazeteciler Sansürü Sevmezlerdi, edecektir. Başvekil, akşam üzeri pamııtır. Son içtima, teslihatta mü
Avam kamaraıında kabinenin bir iç tarcke yapılması meıeleıine dair bir 

ı ı hı• karar verebilmesi için müzakere ile 

f k t •• g te 1 timaına riyaset edecektir. Vaziyetin a a sansur on ara e en - kariben tavazzuh edeceği zannolun- ::~~;~ !'ec;:-:.ı~i~~e~~i~~:~n::_ 
k 1 k • b" d• maktadır. M. Mac Donald'ın rüfeka-

keye karşı bl·r nev"ı a an gı ıy ı lihatta mütareke yapılması kararı 0-ımı sabahleyin toplamamaeı mumai .. 
lacağını kaydetmit ve daha uzağa teybin husasi mükiılemeler şekilinde 

d Abd ıh · ·· ı d d b k ·1 gidilerek, devletlerin mecburiyetleri Biz e Ü a'!1ıt sans~- man.~ yar ım a~. aş a ne ı e şahsi müzakerelerine devam etmek- ni vazihan tarif eden ltalyan teklifi 
ru .. nden sonra ilk mılli sansor tercume olunabılır? te olduğunu gösterraetkedir. Maarna nin layik olduğu ehemmiyetle naza. 
Balkan haı·bile ve galiba muh- Bundan bir kaç sene evvel fih, bazı kimseler M. Mac Donald'- rı dikknte alınmasını tercih edeceği 

h Ah R F "11 t · · 1 ın vaziyeti krala izah etmekle iktifa terem müverri imiz met e ransızca ı us rasıyon rısa e- ni ilave eylemiştir. Mumaileyh de-
l • d 1 1 d 1 b' edeceği, çüııkü kral ile yapacağı mü 1 fik Beyin idaresinde baş amı•- sın e ta ya an yazı mı§ ır mittir ki: Bu devletler, tes ihatta 

Y likatı nazırlar arasında yapılacak 
tir. Alela"cele t-kil edı'lmi• o- ba•makale vardı. Mümkün ol- mütareke yapılmasına taraftar olup -s ~ ~ bir mÜfBverenin takip eyliyeceği 
lan bu sansör mazbut bir ni- saydı o makaleyi de bu bahse mütaleasında bulunmaktadırlar. olmadıklarını şimdiden beyana mec-

d b k burdurlar_ Bu suretle eCkMı umumi-
zamname ve kanundan mah- ilave e er, yeni mat uat anu- Siyasi gruplar'n intibaı, ıerbest- . ba ~ b 1 d yeyi de nazarı ıti roa u un ur-
rum gibiydi. yevmi emirlerle numuzun nasıl bir ihtiyaç ve çe memleketin reyine müracaat et- mut olacaklardır. Milletler ya terki 

h k 1 1 1 b · tt d • d • ·· mek şeklindeki hal suretinin galebe ve şa si anaat er e yapı ıyor- mec urıye en og uguna gu- teslibat için beyanı reyedecekler ve-
h 1 b • • 1 ·· · J çalacağı merkezindedir. Bu tahmin du. Bundan sonra büyük arp ze ır mısa e gostermış o ur- yahut mahvolacaklardır. 

1 b doğru ise, müntahiplere bilhassa l 
•anso'"ru" ba•ladı. Bu daha mun- dum. Makale tal ya' da mat u- Jeneral de Marinis talyan tekli-~ y gümrük tarifeleri vaz'ını natık hiç 
tazam ve daha genit olmakla atın serbest olduğundan bahse bir progı·am arzolunmıyacaktır. finin hiçbir tadile tabi olmaksızın 

d l 1 b ·· kü' kabul edilmemosine müteessif oldu-
beraber gene muayyen kanun- İyor ve ta yanın ugun d sa Cite, vukuatı dikkatle takip et- ğunu fakat haii hazırdaki teslihnt 
lara istinat etmez. Harbiye !ah ve selametini temin e en mekte ve vaziyetin almış olduğu is-

• · edb' 1 d b. • 1 k tik ti ·· k ·· ld ... k d .. y&nfı üzerinde mes'ut nüfuzunu göı 
Nezaretinin tertip ettiği küçük en ıyı t ır er en ırı O ara ame mum un ° ugu a ar su- terebilecek olan meclis kararından 

· d B k 1 F ratle memlekete bildirilıneoi lüzu. ve çok zayıf maddelerden mü- göste. rı_yor u. u ma a e ran. memnun bulunduğunu söylemiş ve 
b munda iırar eylemektedir. 

rekkep bir nizamnamesi olmak sa gıbı mat uatma en genış bcrşey hükumetlerin terki teslibatın 
la beraber bütün muamele ge- bir hürriyet vermiş olan bir M. Mac Donald kral ile tatbiki için gösterecekleri hü .. nü ni-
ne hususi emirlere, hususi mu memleketin en mühim risde- göriiştü yete bağlı bulunacaktır, ancak bu 

1 k • · d b 1 LONDRA, 29 A. A. _ M. Mac devletlerin, meclisin davetine lazım 
hakemelere göre yapı ma ta ı- sın e yer u muştu. gelen cevabı vermeg" i bilecekleri ve 
d k f k B ·· t ft d • · Donald'ın kral ile mülakatı bir saat i. Bunun en çürü • a at en en sansor ara arı egı- cihan nazarmda deruhte ettikleri 

'd l' f k · .. · · • sürmüştür. mühim bir noktası ııu ı i : ım, a at sıyası, ıçtımaı ve K b" ..• 1 d 1 • . mes'uliyetin az~mctini idrak eyliye-
h h kuk , a ıne, og e en sonra yap ıgı ıç ki . .. h · d" 0 · · M yazdan •ey ne kadar mü- şa si u a rıayet etmeyen; 1. d . • . 1 h '-k , 1 1 ce erı şup esız ır. emıttır. u-

~ nna a sıyası vazıye a~ :nlia e ~ I . tl b" · 
him olursa olsun, memleketin düşman casuslarına hizmet e- k"k tt b 1 tu H""k. t maıleyb beyanatını şu •urc e ıtır-

ı aAa ukunıı1uf rd, ubume tya. 1 mi•tir: ltalyan heyeti murahhasa" 
hayat Ve menfaati. ı'çı'n ne ka- den ve memleketin asayışmı rın vam amaraaın a eyana ..- ' 

b 1 kt o. ı tahakkukuna en samimi bir tarzda 
dar tehlikeli, ne kadar suikas- bozan gevşek, haris ve müvaze u unaca ır. . . . ik 1 d"" b k 

k 1 1 LONDRA, 29 A. A. _ Kabine ınesamnı. te?r . ey e ıgı u . ararı 
te matuf olursa olsun yazan i- nesiz a em erin hürriyetine de .. ak . d b ak tam ve kiımıl bır surette tasvıp e-
çin bir ceza yoktur. Sansör me düşmanım. Bizde &ansör, ııim- muz erenın evamıw yarına ır - d 

k d . k d • d'. · "t . . mıştır. Buı;:itnkü içtimada hiçbir ka- erM. .._ . 
1
• .. k . . 1 

muru çıkarmag" a ve çı armazsa ıye a ar geçır ıgı şeraı ıçın 1 tır · . massıg ı, mutare e pr0J e11 ar 
rar a ınmamış . d"ld""" baz h · h hapse, tarda ve hatta idama de, en fena, en tehlikeli bir hiz ze ı ıgı zamaa ı eyetı m:.ıra -

mahkum olur, vakıa böyle bir met idi. Taliim beni bu çetin, Tasarruf kanunu kabul edildi hasların göstermiş oldukları korku-

b d k d · LONDRA, 29 A.A. - Avam ka- yu hatırlatmış ve bu tek:ifin büyük 
yazı gazeteye geçerse gazete- u üşman azan ırıcı ışte U· marası tasarruf hakkındaki kanun bir kıymeti maneviy<·yi ibth·a etti-
cinin de ceza görmesi ihtimal zun müddet tuttu. Son uğra- layihasmı reddine dair amele fırkası ğini fakat korkunç neticelerle dolu 
dahilinde idi. Çünkü her şey dığım felaket bu hizmetlerde tarafından verilen takri.-i 242 muba- bir başlang;ç gibi görüldüğünü söy
hususi emirlere tabi idi. Fakat başımdan geçen tehlikelerin bi lif reye karşı 297 reyle reddettikten !emiştir. Mumaileyh, münakaşalar 
sansör provadan • çıkarmış ise rincisi değildir. Fakat ondan aonra mezkur kanun liyiba11nı Ü· çok heyecanlı olmuı fakat arzu olu-
kaleme alındığımfan· ve gazete evvelkiler bir ecnebi elile olma- çüncü kıraatinde kabal etmi:ıtir. nan neticeler iıtıhaal edilmiştir. De-

d h miştir. 
Ye dercedilmek istenilmesinden ığı için er memurun uğraya- Bankerler mahafili endişede Hatip, Amerika'nın iıtirak mesai 
dolayı gazete sahibine hiç bir bileceği arızalardan fazla bir LONDRA, 29 A.A. - Vaziyette sini_ memnµniyetle kaydetmiş ve mü 
mes'uliyet yoktu. İşte sansör ehemmiyeti haiz değillerdir. ki kararoızlığın uzayıp gitmesi ban- tareke ile vaporun herkesi memnun 
memurları için en büyük tehli Uzun müddet ve muhtelif saf- kerler mabafilinde bir nebze endite edememesi .nünkündür, ancak it
ke ! halarda sansörde bulundum. tevlit etmetke ve Cite, nazırlar ara- marn edilen itin büyük bir manevi 

d Bu hl'zmetı'mle muhterem mat sında yapılan mÜ§averelerin deva.mı kıymeti haiz bulundug"unun bilinme Gazetecilerimiz ıansör en ··dd · · b mu etınre vazıyeti le dil edebile- si lilznndır. Bütün hükıimetlerin bu 
Şeytan kadar nefret ederler. buatımıza karşı utanacak de- cek bir takım ha· dı" ·nt •ubur etmeme • ~ kararın ehemmiyeti fevkaladesini 
Halbuki sansör gazetecileri ğil, iftihar edecek bir iş gördü sini sabırsızlıkla tehir etmektedir. idark edeceklerini ve murahhasların 
mes 'uliyetten kurtaran bir va- ğüme kaniim. Hatta bunu gene Kambiyo ve esham piyasasının lazım gelen salilıiyet ve kudretleri 
sıta, onlara gelecek tehlikenin gazetelerimizin bu vazife hak- nizamnamesi, yapılan muameleler- haiz olarak sulbü takviye maksadilc 
önüne konmu! bir kalkan va- kın.ılaki yazılarile İspat et- rin efkarı ne gibi kayguların İ§gal 1932 senesinde tekrar geleceklerini 

. d 'd' mek mu·· mku"" ndu"" r. etmekte olduğunu göstermcıine ma- ümit eylerim diyerek sözlerine niba 
ziyctın e ı ı . · '-'l k · d t 

Berfin 
Mülakatı ___ ..,_ 

Fransız nazırları Ber
linden nasıl ayrıldılar? 

BERLIN, 29 A.A. - M. Lava! 
ile M. Briand ve bütün Fransa heye 
ti saat 7,50 de Bcorlinden hareket et 
miıtir. 

istasyonda kendilerini M. Brü
ning, M. Curtius, M. Françoİi Pon .. 
cet ve Fransız ve Alman sefaretinin 
bütün erkin ve müstahdimini teşi 
etmişlerdir. 

Fransız ve Alman nazırları, prens 
ler salonu denilen salonun bir köşe
sine konulmui olan masanın etrafı
na toplanarak birkaç dakika saıni
mi surette görüşmüşlerc!ır. M. Brü
ning ile M. Curtiuı, rı1Üteakiben 1\11. 
Lava! ve M. Briand ile rıhtıma çık
n..,lar ve son dakikaya kadar mu
maileybıma ile beraber orada kalmış 
lardır. Trenin har..!ketinden evvel 
M. Lava! ile M. Briand yanyana ol
dukları halde vagonun penceresin
den görünmüıler ve hazır bulunan 
zevat tarafından alkışlanmışlardır. 

Unt~r - Don - Linden caddeıi ile 
İstasyon önünde birikmiş olan halkı 
zaptetmeğe memul' t:dilmİf olan za
bıta kuvvetleri Fransız nazırlarının 
muvasalitları günü bulundurulmuş 
olan kuvvet derecesinde mühim de
ğildi. Hiçbir bidıse olmaım§tır. 

Leh matbuatı memnun değil 
VARŞOVA, 29 A.A. - Fransız 

nazıİ'l rın•n &erl! .1 seyahati ha.tk:tn
da mutaleatta bu unan Ga=ete Pols
ka, ba kısa mül. !{atlar eıncuında 
•ulh için pek büyı.ik b;rşey yapılına 
ğa ır.uvaftak ol~nnu.'ı ihlimah mev
cut ofnı:..<lığı rnüt, 1-::asnıı sci"J"'hnck 
tedir. 

Ex.press Peranny, Fransa'nın te
minat kredileri ın~ıkı-bilin .. ~ Alman 
10 sene müddetle mu::ıh~delerin ye
niden tetkiki için faaliyet ve te,cb
büste bulunmağı terkctmek madde
sini talep ebnesi t('hlikelidic. 10 se
ne müddet zarfında harp etmemesi
ni taahhüt eden tlevlet, 1 l İnci se
neye doğru militaı·i~t propaganda 
yapm;,ğı taahhüt ediyor demektir. 

Almanlar memnun 
BERLlN, 29 A.A. - Berlin mü

lakatı Franoa ile Almanya arasında
ki müna,o:ebetlerde his olunur dere
cede bir sükun husule gel<liğini gös
termektedir. 

Berlin'de yap!lan mükalemcler 
bir neticeye ve karara bağJanmı~tır. 
Bu netice 'ktısadi sahada Franoa ile 
Almanya arasında bir me:ıai iştiraki 
devresi açmaktadır. 

Dün teıkil edilen muhtelit Fran
sa .. Alman komisyonu ücüncü taraf 
!arın menfaatlerini ve beynelmilel 
mesai müsareketi lüzumunu göz ()... 
nünden uzak bulundurmıyacakt1r. nı teıou etme le ı;c e ngiliz lira- yet vernıiştir. 1 

Bu vaziyetten istifade eden Büyük harp sansörü çok fe sının kapanııı ağır olmuştur. Dev-
gazetecilerimiz vardı. Bugün, na idi. Nizamnameden ziyade let eshamı, sağlamdn-. •••••••••••••• 

k • · · k b k d ı kk · d Bono tevziatı Tapuda yenı· çok .şü ür, meş um sesını es- aş uman anın :te i isıni Ü Felemenk bankasında 
1 miş olan bir gazete vardı ki şünmek mecburiyeti vard~. I AMSTERDAM, 30 A.A. _ Muhtekirler faaliyetlerin- Teşkilat 

Anadoluda soğuklar berdevanı 
AFYONKARAHlSAR,30. (Milliyet). - Bir kaç günd 

ri Afyonkara'hisannda ııiddetli soğuklar başlamıştır. 
ÇANKIRI, 30 .A.A. - Havalar yeniden soğumuş, yii 

lere kar düşmüştür. 
KAYSERİ, 30 .A.A.- Şiddetli soğuklar hüküm 

Erciye~e kar yağmıştı:r. 

Sofyadaki yüzme müsabakaları 
SOFY A, 30 (A.A.) - Dün öğleden sonra Dianabad'da 

kan yüzme yarışlarına devam edilmiştir. Y ağm!lra rağmen ııı 
bakalar, büyük biı· seyirci kütlesi ve resmi zevat huzurunda 
olunmuştur. 

Program 1500 mf"lre serbest yüzme ve sırtüstü y'"zme yarıf 
nı ihti"a ediyordu. llk tasnifte Bulgarlar ve Yunanlılar beşer l 
van almışlarsa da ikinci tasnifte Yunanlılar yedi ve Bulgari 
puvan almışla.-dır. Yarın bisiklet yarışları yapılacaktır. 

İzm\rde İngiliz lirası alım satımı 
İZMiR 30. A.A.. - Bankalar dün İngiliz lirası üzeriıı 

alım ve s~tım yapmamışlar, yalnız alıcı ve satıcılara tavassii~ 
mişlerdir. 830 dan 840 kuruşa kadar beş bine yakın İngiliz 1 nı 
alım ve satımı olmuştur. . lo 

Üzüm ve incir satışları devam etmekte ise de . muanıell' 
hararet yoktur. 

Ticaret ve sanayi odaları kon~r 
ANKARA, 30 .A.A.- Üçüncü ticaret ve sanayi odaları 

grdİnİ11 7 te~rinicvvelde Ankarada toplanması ı:nukarrer 
nuyc.ı·~u. iktisat vekaletince görülen lüzum üzerıne kongre 
te~rir.ievvel cumartesi gününe talik edilmit ve keyfiyet alak 
lara bildirilmiştir. 

Yunanistana giden atletler 
lZMlR, 30 (A.A.) - Bugün saat 10 da limanımıza geleıt. · 

mir vapurunda Y mıanistanda Atinada yapılacak olan atle " 
nıü!abakalarına iştirak etmek üzere lstaııbuldan gelen 200 
reci Mehmet Ali, gülleci Veysi, :3.ı:ni, Sedat B. er - I~m r 
takası Altunordu5por klü:.ıüne mensup Cihat Bey iltihak 
miştir. Cihat Bey anform bir iıaldedir Mmtaka altezim h 
kendishıden çc.k ümitvardır. 

• 
Ankara ve lzmird 
sonbahar at koşularıe 
ANKARA, 30 (A.A.) - Ya j muştur. Diğerlerinin d" yü' 

rış ve ıslah Encümeninin tehri- kabiliyetlerini cuma günü • 
mizde tertip elliği sonbahar at neceğiz. Üçüncü ko§uya m 
koşularının birincisi önümüzde vi kudrette bir çok yerli ve 
ki cuma günü başlayacaktır. at ve kısraklar girecektir. 
Bu koşt!lara bu sene at merak- düncü koşu günün en. rne 
lıları tarafından büyük himmet koşusu olacaktır. Ket1 ue 
!erle Avrupadan getirtilmiş o- elles, Firik, Kontrgorl, Ro 
lan 10 dan fazla İngiliz atı it Morava ve Filosofi bu ko 
tira kedecektir. gireceklerdir. Beşinci koşu 

sansörden havadis kaçırmayı, Her kelime üzerinde, her kelı- Felemenk bankası iskonto fiatı de berdeflamdırlar 
başka gazetelerd~ bulunmayan menin alabileceği manalar ü- nı yüzde iki nisbetinde arttır- Gayrimübadillere bono tevzi 
bir haberi dercetmeği vatanın zerinde dakikalarca düşünmek mıştır. atına dün de devam edilmittir .. 

Programda beş koşu vardır. li ve arap atlarma mahsus 
Birinci koşuda memleketimiz- dika!l koşusudur. Bu koşuy• 
de yetiştirilen yeni taylar ken- tanınmış biı- çok atlar iştiralı 
dilerini gösterecektir. ikinci, mektedir. 1 
İngiliz atları koşusunun, mesa- lZMlR, 30 (A.A.) - Y .. 
fesi 1400 metredir. Bu koşuya ve ıslah encümeninin iıç h 
Barladuk, Y anhayler, Stronbo- sürecek olan sonbahar at Y 

Kazalara nazaran mastı li, Dendorua, Strativarius gibi !arı 13 teşrinisanide başlaya 
teşkilatı yapıldı atlar girmektedir. Bu halıskan tır. Dördüııcü hafta koşu nı ·2 

selametine tercih eder ve san- I lazımdı. Çıkarılan bir yazının lzmirdeki Yunan emlakinin mü 
sör memurunun hayatından da yeri boş kalmıyacaktı; gazete- Bulgar bankasında zayedeleri bitirildikten sonra, 

Dün İstanbul tapu müdürlü- lardan şimdiye kadar Ankara sebei hususiyenin mutat 6 

ğünde, tapu müdürü Ziya Be- pisfnde yalnız eonuncusu ko§· \ !il: koşusu olacaktır. "'" 
ha kıymetli bulurdu. Bu gaze- nin daima, ihtiyat ve sansörce SOFY A, 30 (A.A.) - Milli Samsun, Trabzon, Zonguldak, 
lelere hürriyet verdiğiniz gün İmza edilmiş yazılar bulundu- banka iskinto fiatını yüzde 8,5 Balıkesir, ve Şarki Anadoluda-

yin riyasetinde İstanbul, Üskü 1 ~,d 

yani başlarından sansörü kal- rup boş kalacak yeri doldur- tan 9,5 a çıkarmıştır. ki bir kısım emlak te müzayede 
dar, Beyoğlu tapu başmemurla Etıbba odası 
rının iştirakile bir İçtima akte

dırdığmız dakikadan itibaren mak mecburiyetinde idi. Bu Danimarkada ye çıkarılacaktır. Bunlar, mev- dilmif, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarı İdare heyeti 
memlekette askeri ve idari es- şart gı'.iya bizde de İngiltere KOPENHAG, 30 (A.A.) - cut bonolara, yani İstihkakların 
rar tehlikeye girmiş, düşman- gibi, Almanya ve Amerika gibi HükUmet, altın mikyasını 30 yüzde yirmisine tekabül etti
ların ekmeğine yağ sürülmüş - matbuatın sansöre tabi olmadı teşrinisaniye kadar muvakka- ğinden İstanbul ve Anadoluda 
tür. Memleket yansın ve bir ğını veyahut sansörce çıkarıla- ten terketmeğe karar vermiş ki milli emlakin müzayede ile 
kaç memur asılsın, onlar için cak bir şey görülmediğini gös tir • alakası yoktur. Muhtekirler 
havadis vermek hırsı her şe- termeğe matuf idi. Güliinç ve yok baha.sına bonoları toplama 

yer, Eminönü, Fatih, Üsküdar, Etibba odası heyeti idaresi 
Kadıköy kazalarına nazaran müddeti bittiği için bugün saat 
tapu dairesinde masa teşkilatı- 14 te sabık Türkocağı binaıın
na karar verilmiştir. Bu kazalar da yeni heyeti idare ve hayai
İçin müstakil birer tapu müdü- yet divanı azası intihabı yapıla 
rü tefrik edilmiştir. Defterler caktır. 
de kaza itibarile ayrı ayrı tutu yin fevkindedir. 31 mart Şeyh eziyetli bir şart. Fakat o zama- di ki her satırı çizerken kale- ğa devam etmetke ve Gayrimü 

Sait ve daha bir çok vak'alar nın manasızlıkları yanında en min ucu yüreğimin üzerinden badiller cemiyeti bunlara müda 
bunların bu meş'um zevktn- hafif ve zararsızı addolunur. geçerdi Bu hata kimindi? Ev- haleye imkan bulamamaktadır. 
den, bu her şeyin zıttına git- Gece yarısından sonra sü- veli sansöre güvenerek her şe Bono alım ve satımı ile meşgul 
mek hastalığından ileri gelme tunlar dolusu boşlukları dol- yi yazmak ve sansörün gafle. ' komisyoncuların işleri gayet 
di mi? Sansör devlet tarafın- durmağa çalıtmak, sansör saa- tinden istifadeye çalışmak iste hararetli bir hal almı§tır. Cemi 
dan konduğuna . ve devletin ti bitmeden tekrar yazı yeti§- yen gazetecide ve sonra da va- yetin idare heyetı, ekseriyet ol 
menfaatlerini korumağa me- tirmek ve mürettipleri çalıştır ziyeti bilmediğinden dolayı madığı için dün topla.nmamq

lacak ve tasarruf muamelatı teş 
kilitı mülkiyemize nazaran tes 
bit edilecek ve bu günden itiba
ren de teşkilatın tatbikine baş
lanacaktır. Dün eshabı mesalih 
ellerinde mevcut evraka muka
bil birer numara almıtlardır. 

mur olduğuna göre sanıör düt mak gibi gazete idarehaneleri- mes'uliyet korl..--usile her şeyi tır. 
manı olmanın ve sanaörden ha nin daha binlerce müşkilitını çıkarmak isteyen sansörde. Bu gün de bono teziatına de 

Bu evrak memurlar vasıtasile 
tasnif edilerek ait oldukları ma 

vadia kaçırmanm manası düt- bihnez değildim. Bunun için i (Devamı var) vam edilecektir. sal ara verilecektir. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
7 - Genç f'lirler 1 diY-., ile •tmr'den sesler" i ls-

Oniimde, bir kısmı bet altı ay tan bul' ela basılan • Palanıadan iki 
evel çılıımıt, ölıirleri c1aba yeni, hep- ses ıeliyor" ile ''Bir ses iki nağme,, 
ıi ele 1931 tarihini tqıyıuı yedi tane yi okudum; dikkatle okumak iste
?iir kitaba var. Yedi pir değil, tam dim, fakat kabil olmuyor: insanı cez 
yirmi bir pir! Birde ıençlerimizi beden, bir bqkalık sösteren t<k bir 
daha ziyade kazanç ve maddi refah mısra bulmak çok zor. Şöyle sayıfa
yollarmı aramakla ittiluun ediyor- lan çevirin: vakıa ıairin ismi de, 
ruz! Hem bu yirmi bir isim, hio, ha- manzumenin İsmi de değiıiyor, fa. 
yal, Ahenk ,,., kafiye 1'61inden kOf1U1 kat sözlerde bir fark yok. Zaten ftç 
et takilcrin istihfafma rağmen fiôh kitabın isminde de "ses., kelimesinin 
retj ve rahatı, ''bu kubbede hoş bir bulunına11, bu ıençlerin hep bir'hi-
:-.eda,, b~rakmakta anyanların küçük 
bir kısmıdır. Her taraftan gelen mec 
mu ra bakın: hepsi şürle dolu. 

Fakat bunlar hafızamızda bir iz 

bırakıyor mu? O.·asını pek kurcala-

rine benzediğinin delili değil midir? 
Halbuki san'at eıeri, originnl bir mi 
zacın, yani eşya ara.J..Znda yeni nis

betler bulan bir hassasiyetin mah

sulü olmak lazungelir. Herkuin bil-
m•,ia ırelmiyor. lzmir'den ıelen "Ye diği, aıa-lardan beri tekrar olunan 

t"şbihleri gevelemekte ne zevk var
dır? 

Şairleri severim ve dünyanın hiç 
bir yerinde İn.sanı hazinelere kavuş
turmadığını bilebile şiire heves eden 
her genci alkıtlamak uterim.Mısrala 
nnda, hatti mııralarınm araıında 

bir tek hakiki titreme duyunca daha 
fazlasını aramam. Fakat bu kaclannı 
muhakkak isterim. Sözü, aonu kaf. 
yeli, hecelerinin adedi de bir gelen 
satırlara ayırmak batlı başına bir me 
ziyet sayılamaz. 

Bu geçenlerde san'at atkı bulun
madığını inkar etmek kabil değildir; 
uğraşıyorlar, yaz~orlar ve tanınmış 
muharrirlerin bile kitaplarını pek 
süremedikleri bir zamanda fedakar
lık ederek kitap çıkarıyorlar. Fakat 
san'at atkı ve maddi fedakarlık kili 
değildir; insanın fikri huzurundan 
ela ferqat etmesi lazımdır. 

Her §eyin söylenmit olduiunu 

iddia ederle.-; fakat her devrin, bel- memelericlir. Çoğunun dünya edebi
ki kendisinden evelkilerin çözülmüt yatından haberleri yok. Halbuki bir 
unsurlarından mürekkep, buna rağ- mittet i~in yalnız kendini dinleme
men o unsµrların her birine izafe et- nin, canlı bir eclebi°yaı vücude getİ· 
tiği ehemmiyet itibarile yeni lııir bas- rebildiği görülmüı tey değildir. 
ııuiyeti vardır. Şairin YUİfeai lıana Mam.ıib saychfnn döı~ kitabın 

kqfetmek ,,., buna tercüman olmü- sahipleri de henüz çocuk deMcek 
tır. Bunun için araması li.zım.ılır. kadar ıenç olduklan için keadilerin
Halbaki kitaplanm saydıfım ıeneç- den ümit keailemez. Elbette içlerin
lercle bu arama, kendileı-inden ne!- den çoğu, kendi yqlumclaki her in
kilerin lnırduklannclan tiipbe silıi sanda ıröziik• zebaplan kaybettik. 
ıeyler hissedilmiyor. Hepsine bakın: ten sonra tiiri lıu-akacaklar, imanm 
bir zamanlar •yeni mecmua,, ela ya. ebediyetini alüadar etıniyen itlere 
zan ıençlerin belbağladıkları ve ela- döneceldeı-dir. Bir iki tanesi, timdi. 
ha o zamandan insanın bumuna bir ki yollanru muhafaza ederlerse bel. 
küf kokusu ıetiren estetiiinin akisle ki san'atın bir his değil, akıl iti ol
rini bulacak11nız; bana ancak son duğunu; samimiyetin ancak phıi
on senelik bidinlerden alınmq il- Yet sahibi bir adam için bir meziyet 
hamlar zamanunızm mührünü vı:ru- addedileceğini; pho.iyetin de aneak 
yor. ıayretle tqekkiil edeceğini anlıya-

• 
Yazdıkları tiirlerin bu kadar caklardır. 

alelade olmasınm batlıca sebebi bel
ki biç bir taraftan tesir almak iate-

" Yediveren,, in ilk manzumesi, 
bir kaç sene eve! •Fikirler" -u· 

Eczacıların namzedi 
Türkiye Eczacıları Cemiyetin

den: Etıbba Odası divanı haysiyet 
azası namzedi olarak muhtelif tıp 
cemiyetleri tarafından ilin edilen 
listelerde Odaya mukayyet olmıyan 
eczacıların da isimleri geçmekte ol
duğu görüldüğünden bir yanlıtlıfa 
meydan kaluıamak üzre cemiyetimiz 
ce asli aza olarak Eminönünde Hüs
nü Haydar Eczanesi sahiplerinden 

asında çıktığı zaman dikkatimi cel
betmitti ve, Morah zade Rifat Beyin 
diğeı- şürlerini sabırsızlıkla bekli
yordum. Ümidim tatmin olunmadı; 
fakat o manzumenin birinci ve ikinci 

kıtaları yine hat- ptti: 

caı.e1 ... Mirflclii durırua salan, 
Beesia aoda ,.Ga:en ,..praktaa sarıc, 

Almm okıa7or akıam rib:sin. 
T eıelli •erici bir kanlat sibi. 

Senenin ba tatb, baysm shQade. 
Dertli sönlün sibi her ,.,. his6ncle. 
S.lı:! ırüa .. aktanu• ıolpa yii:dlad~ 
Titri,.or bir elam.la kanlı J'&f siM. 

Pek yeni olmamakla ber.._ sön 
.. bot selen bu eda, Rifat Ahmet 
Beyin bir gün bize cidden yellİ bir 
ıiir setiıaaeıini temenni ettiriyor. 

2 - Yeni şekil 
O yedi tür kitabının ikisi serbest 

nazımla. Birinda U1uharririn ismi 
yok: 

.... hanti 

Sanatoryom için l" 
bina bulundu 

Verem mücadele cemiyeti 
rafından Erenköy cihetinde 
natoryoma elverişli bir bin• 
ranmakta olduğunu yazmıt 
Haber aldığımıza göre ceoıİ 
Erenköyünde hastahaneye 
rişli olmak üzere Muhiddin 
'anın kö9künü muvafık bul 
ve 20bin lira bedel mukabili 
satın almıştır. Yakında ha• 
hanenin tefrit ve telvini ile ti< 
sanlarının ikmaline başlan• 

.!:~:: .. ·--··················-············A eczacı Haydar Ali ve yedek aza 
rak Betiktaıta Eczacı Nail 
Beylerin namzet gösterildikleı-i 
olunur. 

Bir 

Şiir 

Kitabıdır 
• 

Yazan: Her Hangi Biri 

Vakıa ıair böyle anonim 
arzusundan iki.ci sayıfacla 
mit; bundan ewel iami ile çdrall 
kitabanı ilin ediyor. Fakat lıiz, 
ilk arzusuna hürmetle yine · 
aöyl.aiyelim. Bu "herbaqi bir 
ir" bize, izdiwaç beffl.İne asla 
memit olma1da beraber bir kız 
diiini, fakat onu nihayet elindeıl 
çırd.ıimı haber veriyor. T'""'""'ll 
ıimdiye lllıdar ıazel veya kopna 
zıncla söylenen sözleri, bir k_. 
serbest nazma koymakta anunlfo 

mem zahmete değer miydi? '1 
bazı yeni sözlerde söylemit; m 
"Kadınım, sün doğunca ıell
parmaldarmla ıöderini 

pi!" eliyor; hallıaki lıizlm ç 
t-W.ki wloılaı .......... 
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ıthaıaı-ıaCirıerilniz tadilitı bekleyorlar ! 
Belediyede 

Ekonomi 

-üsbet işlerde kaça
ınaklı cevap olurmu? 

· 3 şirketin 
Tevhidi işi I 

du .. nkü içtimaın
ıcaret odasının 

da şayanı dikkat ~~:~:.~~kşaoda 
l'icaret Odası meclisi dün rn~İm 1 ceii yeki)etine müracaatla bu 
<ılduk•a calibi dikkat bir içtnna J~h~t oaJarın bir karfllıkla kapatıl-

• yuzac .. 
ltltştır. _.. masını iıtenııttır. 
1 ruz·-· Çlimaın açılışından sonra 1 Tz Trabzonda yağ UCUZ 
• dahil olmadığı halde ngı J 

1" Üzerinde müzakereye batan ı~ Trabzondan gelen rnaluma~ gÖ· 
~İr T. Odası tarafından raca ağ ucuzluğu devam edıyor. 

. • 1 "Gold Standart., re, Y b' okka y•a 50 kuruştur. 
nın evve cc .. . nde )(arıta ı.r - ku 
yaptıkları satıtlar uzekrı ı'n Trabzon mallan 100-110 ruş-

>di takip edilecek tarzı bara e ı tur. Sünnene yağları 80 kuruta ka-
alabi!cceği soruluyordu. 'htiııas dardır. , 
ııu husu•u tclkik eden • 1 Oda aza"'ının aıdatı 

ııı· 1 · · kutu meıe e • "Yonu sterlırun su 'b · bu d 
"n diğer nakitlerin s~~utu gı :Zaı~ Ticaret Odası azasını.~ a.i a~n 
•Ya olan alaka ve ıtıbıırın cezaŞJz tahıil müddeti d'.'ki~ bıtrndıabıtır. 

· "ne var· -dd t a a •ı demek oldug"'u netıcesı Bunun irin bu mu e 1 Y 
·· · ,. b' karar ' \ "e hu h<>susta ~t 1 !r almış· temdit edilmiştir. 

ekten ç<kinir b•r vazıyet Liretin istikrar fiah 

v F rtun zade A ltal "-:ıl'ar okununca • uuld ve de· ISTANBUL, 30 A. • - ya-
Utat Bey hayretle dogr u -~ Türk.iye sefareti tarafından teb-
kj. -· · I .. · sukutu !iğ edilrniıtirı 
-- Komisyonun stelarun t "Londra telsiz iıtaıyonu tarafm· 
d.• kutuna benze ') ı· ti' 
ıger paralarJn su . . d h'ı~ d Amerikaya verı en ve ıre n 
• • • 1 para ı•ın e • an bi . ih . 

<.; ı ıçın a tln ve ~ K yeni bir mikyasa göre .. tes tı • tı-
'- ' 1 lazımdır. 0 • d - d b vt •mfu o maması .. .. .. mali mevzuu bahsol ugunıı aır. .u-

• . h ı duırn1.11tur. 1 ._ li 
•yc,n t=~m,lc a aya . lzmir'i lunan haber hilfıfma o ,;::n retil~ 
lr bir knrat ,·crilmcmeıı istlkrar fiat1nıo 1927 . uevve ı· 
lının e...ıei· ıni? kana- nin 21 inci günü neşre~len ~un-
Vci.bi Bey komisyon~':' Mu<al da tesbit edildiği veçhıle sabıt ve 
<>ı ba~kında izabai ver ı. kat'i olduğunu yüzüncü defa olarak 
7 kani o,1m=· ~ !' içı'ndcn çıkama tekrar etmeğe hacet yoktur. Esasen 
- Komıoyo., ışın . . 1 "k bu cihet faşist bük\imet tarafından 
•tı M ı· d acaba bu ışı tct " d·'al ' r ec •• c aı· ı bu son günlerde birçok ., ar res-
1-·7 t•11'? !"'er kesçe m um o .. dil . . · ·~ · ~ men beyan e mıştır. 

ktan sonra komisyon ~3rını ver 
de ktymeti ol•:naz, dedı. 
Cani Bey söz aldı: . • 

•• 1 'him" diı· dedı. Veka· - a·ıese c mu ' 
e müracaat edelim. ed' k' 
h'1urat Bey itiraz etti ve d ~ . ': 

B el Odarun rnuelesıdır. 
-uıneae ... 
nu da tcık:k etmezsek, ııımız n~
? Tü,co.· nasıl bir hareket takıp 
;ccğini bilemiyor. Piyasa mütered 
tir. 
Ou münaka~alara raÇmcn komİ5· 
un tc-tkbt; J~vam etmesine ka

r vc•·ildi. 
Bt.ından sonra sene başına kadar 

llılacak c:nn Oda meclisi nza inti
bı ich1 intihap heyeti seçildL Mi-

r"e. cip Gani, Hacı Recep, Ha-
• ' ' d'ld' uıde Ziya Beyler intihap e ı •: 
. yeni meclis İ;ıtibabında esk• 
betin mahafazası ve sekiz sanayi-
&zanın iştiraki kararla.ıtırı!,, 
Geçen celsede vapurcu azanın 

lmernesi dolayısile tehir edilen se 
ve navlun rekabeti raporunun 

" akcre•ine geçildi. Fakat vapur
aza gene gelmemişti. Gani Bey 
aldı: 

- Vapurcu atkadaşları meclisi· 
· Üç ıenelik olduğu halde hiç gör 
dik. Bu zevatı meclise getirmek 
n ne topumuz var, ne tüfeğimiz! 
di. 

Bunun üzerine raporun bilimü
ere vekalete arzına kal'ar veril-

. Birçok azanın tastikinden sonra 
nıaa nihayet verildi. 

a.nız sermaye isteyor 

Roınanya' dan bir fabrikatör Ti
•t Odasına garip bir teklifte bu
nıu9tur. Bu zat kendisine 15,000 

a sermayeli bir ortak bulunduğu 
dirde §İmdiye kada< Türkiye'de 
r_ülmemiş bir sanayi kuracağını 
ıa etmektedir. 

Borsanın odaya 

borçları 
'l'icaret bonasının Ticaret Od~· 
, olan borçlan hayli mWıim hır 
llııa baliğ olmaktadır. Borsanın. 
borcunu Odaya bu sene niJ>ayetı 

kadar ödemesi lazımdır. 
kat borsarun bu borcu ödeyemiyc 

tınq, gel - Sakın geç kalma er· 
ge) 1,, denirdi. 

.. E:.rcüment Bebzat Beyin, bilmem 
111 "S. O. S . ., ismini verdiii kitabı 
lıir tanesj müııesna, hep -ı.ett 

"""~ .. ır.. 1a söylenmi, manzumelerden 
~·dd.ep o ·ı··. alnız f"lıil-d .• , yenııgı y 

etil, eaasta da aramıı; bazı ya• 
lrı, manası pek anlqılınama!da 
t'abet- · .. bi ... y var· . , •nsana ıçınde r ... -
' lt•bi bir his veriyor. Herhalde 
"'anzu-*d ld • gı'bi gözle-· .. ··•,..eougu ' .. 
•zııı Önüne biı· kargaşalık getırı· 

·t' ~ akat canlı bir kargaJalık. de-
1 to:züınüzü her sabrında biraz 

açurak okuduğumuz parça bi· 

~."".he,. Şey kayboluyor ve si:ı: nar· 
• .,, . r 

"'le· ~ı veya çubuiunuzu kema ı 
%la · · Ercüntent 
h.~ •çıyoı·sunuz. .... iir, 

Nakit Borsası 
loterllo 816.7~ ,j, Kuron 16,00 

ii-------t 
Dolar 0,47,50,~ı~ Şlllng_ 3,57,7 

frank 12,06 1 Pezeta 5,28, 
. ~~-------1 
Ureı 9,42,00 Rayşmark 0,05, -

~ Zlo11 00 frank B. 3,41,00 

Drahmi 36,76.50 Penıa 00 -
frank 1. 2,40, Ley 88,8& 

Leva 00.00 Dinar 

fJorJn 1,17, CO Çervone:ç 

Borsa 
harici 

( Allın 
) Mecidiye 
l Banknot 

Esham ve Tahvilahn 
istikrazı dahili 
Dilyunu muvahhlde 
ikramiyeli Demlryollorı 

00,00 

930,00 
52,00 

266,00 

nevi 
92,00 
44,55 

3,00 
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Vilayette 

Maaş 
Bugün! 

; 

i 

Oevairde iş saatleri 

değişiyor 
T etrinievvel maaşınıo itası i 

çin lazım gelen hazırlıklar ik
m"&I edilmiştir. 

Maaş tevziatına bu sabah baş 
)anacaktır· 

fş saati 

D 'relerde mesai saatinin bu 
aı d •. . h 

g
.. den itibaren egışmesı mu 
un d" k 

temeldir. Bu husustab.uneba I~~ 
ma kadar vilayete ır t ıg 
elmeınitti. 

g Mesai saatinin 9 • 12 ve 13 . 
17 olacağı anlaşılıyor. 

Akif Bey 

Nüfus umumi müd~rü. ~kif 
d

. A karaya gıtmıttır. 
Bey iın n 

· bazı doıtlarmın iddia11na 
zannı ve ... 

• bir dabi degıl. 
ragmen, d vazgeçince 

"Chaotiquen tarZ an 
da kalan sözlere 

o da, asırlardan ar 

düıüyor: 
dao s~kik.. 

IC•t•" 1•1 
1dao ••l"L 

BatlD • da döküJaÜ-, 
Geyik )>ac&klaruı 
Gülüıüo, 

Bükülüıiin, 

Melodi?... • 
,, 1 eli kelimesinin, belin 

Bu me o ,, v 

. olarak kullanılmasına rag· 
ilk defa . b" .. • ncelik kadar eıki ve utun ı 
ınen, ne • kadar bayağı 
iddiasına ragrnen ne • • 

, bil em naııl hıssetmı-
oldugunu m 

yor!... Andre Chenier: 
Fransız .-iri . 

u deı pensers nouveaux faııons 
Sur ... 1 d vers antiqueı,, der; yaru pır e-
es . f'k' lerin eski kalıpla· 

rimizde, yenı ı ar 
. ; bu '3· 

Komisyon tetkikahnı 
bitirmek üzeredir 

Seyrisefain idaresinin ıevahi 
li mütecavire kıımı, Şirketi 
Hayriye ve Haliç tirketlerinin 
birlettirilmeai için tetkikat ya
pan belediyede müteşekkil ko
misyon mesaisini ikmal etmek 
üzeredir. Haliç tirketine ait tet 
kikat tamamen intaç edilmiş
tir. Komisyon birlettirilme fik 
rinin faidelerini bu şirketlere 
bildirecektir. İdareler birleştiği 
takdirde masraf kısmından mü 
him tasarruf yapılmış olacak 
ve binnetice bilet ücretleri de 
inecektir. Haliç şirketi birle§· 
meyi kabul etmit vaziyettedir. 

Kasket giymiyen 

şoförler 
Belediye şoförler için iksası 

mecburi bir kasket tipi kabul 
etmişti'· Son zamanlarda bir 
çok şoförlerin buna riayet et
medikleri görülmektedir. Bele
diye bu hususta kaymakamlık
lara bir tamim göndermittir. 
Kasketlerin üzerinde numara
lar bulunduğundan herhangi 
bir vaziyette istifade edilmek
tedir. Tayin edilen şekilde kas
ket ta,ımayan toförler takip 
ve tecziye edilecektir. 

Büyükdereye işleyen 
otobüsler 

Kışın yaklaşması münaıebe
tile Taksim • Büyükdere ara
sında servis yapan otobüsler 
işsiz kalmağa başlamı~!ardıl'. 
Bu otobüs sahipleri istida ile 
belediyeye müracaat ederek, di 
ğer mıntakalarda işlemelerine 
müsaade edilmesini istemişler
dir .Fakat yeni hat tesis ederek 
servise başlamak için, yeni oto 
büa talimatnameeinin bütün ah 
kamına aynen riayet etmek mec 
buriyeti vardır. Belediye ceva
ben yeni hatlar için bütün şera· 
iti haiz yeni otobüsler almaluı 
icap ettiğini bildirmiştir. Çün
kü talimatname hilen işleyen 
hatlardaki otobüsler için muh
telif kısımlara ait muhtelif müh 
!etler kabul ctmittir. 

Makarnalar niçin 

ucuzlamıyor? 
Ekmek fiatleri günden. güne 

düttiiğü halde makarna fiatleri 
hiç tenezzül etmemektedir. Bu 
hususta belediyeye bazı şikayet 
!er vaki olmuştur. Belediye ma 
kamaların niçin ucuzlamadığı 
hakkında tetkikat yapmakta
dır. 

Bo~azdaki yeni gaz 

depoları 

Boğaziçi sahillerinde fenni 
gaz depoları inşaedilerek muay 
yen bir müddetten sonra beledi 
yeye devredilecek olan tesisa
tın evvelce yapılan mukavelesi 
bazı noktalar yüzünden feahe
dilmcştir. Şirketle belediye bu 
anlaşamamazlığı ve iki tarafın 
§artlarını Dahiliye vekaletine 
bildirmişlerdir. Vekalet tetki
katını müteakıp mukavelenin 
yapılıp yapılmayacağını tayin 
edecektir. 

mek istiyorlar. Vakıa ben, yeni fi. 
kir, yeni hiılere yeni kalıplar bulun
masını arzu edenlerdenim ama iki 
tıktan birini tercih liızungelirae 

Chenier ile beraber olurum.. 
Evet, Ercüment Behzat Bey 

birtakım gürültülü ve çiğ kelimele
ri bir aıaya ıetirip bi~r "senfoni,, 

•Ücude ııetirdiğini zannetmediği za. 
rnanlar ya böyle oevgiliıini ahuya 
benzetiyor ve yaltat ki "Yırtık mek
tup parçaları,, gibi, ~ur Schnitz
ler'in hikayelerini andıran fe)'ler ya 
zıyor. 

Yazık! çünkü bu delikanlının 

hazan bir damla hakiki tiir buldu

ğu da oluyor. Mesela: "Sokakta 

aktam,. ı ..• 

Ercümmıt Behzat Bey bilmem 

Rudyard Kipling'in "The Zungle 
Book,, unu okudu mu? •Param ölü-

Ucuz 
Otomobiller 
Şoförler arasındaki sui 

tefehhüm izale edildi 

Şoförler cemiyeti idare heye 
~i ~ün alqam toplanmııtır. Bu 
ıçtimada ucuz otomobil s.::ırvis
leri komitesi reisi M. Namık B. 
bir takrir vererek komitenin 

noktai nazarının gerek belediye 
ce ve gerek ucuzlara iştirak et
meyen şoförler tarafından yan
lış anlaşıldığını, yağmurdan ka 

çarken doluya tutulduklarını i
leri şürmü§, bütün •oförlerin 

' zarannı ve beyhude telaşlarını 
mucip olan bu sui tefehhümiin 
izalesi ve üçüncü taksi teşebbü 
sünün önüne geçilmc.~i için ce
miyetin müdahale etmesini tek 
lif eylemiştir. He}icti idareme
ıeleyi tetkik ederek soförleri i · 
kiye ayıran belediye~in üçüncü 
taksi teşebbüsünün ciddi oldu 
ğu anlaşıldığı takdirde cemi1e 
tin müdahale etmesini karar!aş 
tırmıştır. Heyeti ida1e ucuzcu • 
lar mümessilinin izahati üzeri-
ne şoförler aı esındaki meseleyi 
kapanmış addetmiştir. Diğer ta 
raftan eski otomobi sahipleri, 
ucuz nakliyat için hazırlıkları 
bithmek üzeredir. Komite na
mına Ankarada hükumet n ez
dinde teşebbüsatta bulunan mu 
rahhastan cevap gelince, ucuz
cu şoförler şehrin her tarafın
dan faaliyete geçeceklerdir. 

• 

Odun ve 
Kömür 
Bu sene mahrukat fi
atları daha ucuzdur 

Havaların son günlerde birden 
bire soğwnaaı bütün aile sahiplerine 
odun ve kömür ihtiyacını dütündir
clü. Fakat derhal haber verelim ki, 
bu mevsim mahnakatın en ucuz ol ... 
duğu bir mevsim olacaktır. 

vvclki aencleı~de hüküm süren 
şiddetli kışlara bakarak, geçen sene 
odun ve kömür tacirleri pek fazla 
mal depo etmişlerdi. 

iskelelerde geçen eneden kal-
mıt hayli odun ve kömür bulunmak 
tad:r. 

Mahkemelerde 

Müstehcen mi, 
Değil mi?· 
Avukat, heyeti edebi

yeye havaleyi istedi 

Re•imli hikaye kolek•iyonunun 
9 uncu nüıbaıında çıkan ''Piç" isim 
li bir hikayeden dolayı hikiyenin 
muharriri M. Rüştü İmzalı genç aley 
hine bir mü1tebçen neıriyat davası 
açılmıttL Bu dava dün 1 inci ce:ıa 
mahkemesinde görüldü. Hikayenin 
muharriri Mehmet Ri;ıtü Bey, Da
rüşşafaka talebe.inden bir gençtır. 
Hikayesi de biı· mü1abakaya ittirak 
edenlerin yazılan arasında mecmu
a.ıa İntişar etmiştir. Okunan dava 
evrakında hikayedeki kelimelerden 
bazılarının mevkıleri itibarile halkın 
ar ve haya duygularını rencide eder 
mahiyette görüldüğü zikredilerek 
muhaıTirinin matbuat kanununun 
31 inci maddesi deliıletile ceza kanu
nunun buna temas eden maddesine 
tevfikan tecziyesi isteniyordu. 

Yeni ıene odun ve kömürü de 
geimeğe başlamıştır. Bu sene iğne 
adadan ve Marmara havzasından 
külliyetli mikt~rda odun gelmekte. 
dit. Tüccarın ifadesine nazaran ıs
marlanmış ve henüz: yola çıkaı·ılma
mıı daha hayli odun vardır. Şimdi 
eve tc \Hm edilmek şartilc çekisi 320 
kuru:ıa satılmaktadır. Toptan fiat 
bu miktardan iskeleıine göre 30-40 
kurnş farketrnekteılir. Piç hikaye.inin müstehçen görü-

Bir ay sonra sokuklar arttığı va- len kuınnları okunduktan sonra reia 
kit fiatlerde te.2yÜt olması tabiidir. maznuna sordu: 
Fakat bu tezayüt ancak mevsim i- _ Mektepte mi okuyorsun, yok
cab1 olacak ve fiatlcr cüz'i tezayüt sa böyle feylerle mi uğratıyorsun? 
göstereeektir. Rüştü Bey, lıikaye•inde ar ve 

Şitndi 320 ye verilen en iyi mete haya hiolerini rencide edecek bir 
odunudur. Keza geçen seneden de- mabiyet bulunmadığın• söyfodi ve 
po edilmiş kömür de mevcuttur. Şim kendini müdafaa ederken: 
eli perakende kömür 4,5--5 arasın-
da satılmaktadn-. Rumelinden ve - Daba kapa~ı yazılsa maksat 
Marmara havzasından kömür gelme anlaşılmazdı dedı. 
ğe devam etmektedir. Kış ortaların- ı Maznun avukatı irfan Emin Bey, 
da dahi bu fiatin fazla )'Ükseleceği- bu gencin mecmuada çıkr.n yazısı, 
ne katiyyen ihtimal verjlmemektc-. san'a.t erbabının tetkik edeceği e:;er· 
dir. !erden olduğunu, 17 yatında bir 

l.kclelerde toptan sat:ş dört ku- genç için şeref teşkil edeceğini icl-
ruf üzmndeıı y:ıpılmaktadır. eli., ederek Abdülhak Hamit Beyin 

bir şürini mi1'1 getirdi ve Edebiyat 

Maarifte 

ilk mektepler 
Açıldı 

Bu sene ilk mektep 

adedi 175 e baliğ oldu 

Bu sabahtan itibaren ilk me~< 
teplerde tedrisata batlanmış· 
br. 

Şehrimizde bu sene ilk mek 
tep adedi 175 e baliğ olmu,tur. 
Bu sene İstanbul ilk mekteple 
rine yeniden 8 bin küsur talebe 
kaydedilmiştir. Kaydü kabule 
daha bir hafta devam edilecek, 
biç bir çocuk mektepsiz kalma 
yacaktır. 

ilk mekteplerde 

kooperatifçilik 

Dün öğleden sonra muallim 
ler birliğinde kooperatifçilerin 
de iş tirakile bir İçtima yapıl
mış ve ilk mekteplerde tatbik 
edilecek kooperatifçilik hakkın 
da görüşülmüttür. Bu cihetin 
tarzı tatbiki için mutahassıslar 
ayrıca içtima ederek esasları 
hazırlayacaklardır. 

Senei dersiye ortalarına doğ 
ru tatbikata geçileceği tahmin 
edilmektedir. 

Ecnebi ve ekalliyet 

mekteplerinin idaresi 

ithalat tacirlerimiz 
nünıuneleri arasında tetkik edilen 
bu l:abil yanlan müstehçen telakki 
etmeğe imk~.n olmadıi;ını aöyledi. 

Miiddci umuminin evrakı müta
lea edebi!me•i için muhakeme 8 lef 
rini~vvele bırakıldı. 

Ecnebi ve ekalliyet mektep
leri müdürleri dün, bu mektep 
!erin idaresine memur Maarif 
vekaleti umumi müfettişi Ra
§İt Şemseddin Beyin riyasetin 
de bir içtima yapmıılar ve mek 
teplerin vaziyetlerine ait bazı 
meseleleri görüş~ . .işlerdir. Son 
gelen bazı talimatname ve ta
mimler hakkında da kendileri 
tenvir edilmittir. Bugün gene 
bir içtima yapılacaktı,.. 

tadilatı bekliyorlar 
Gümrüklerde yapılacak 

kararı derin 
tadilat 

bir memnuniyet hasıl etmiştir 
Muhtelif e§ya fiatlerinin son 

zamanl.,.da düşmesi bu E!$ ya ü
zerin• evvelec konulmuş· olan 
gümrük resm;ni bu eşyaya faz 
a gelecek bir şekilde ağırlaştır 
mıştır. 

İngiliz lirasındaki sukutun 
tabii bir şekilde husule getirdi
ği bu vaziye• dün de Yazıldığı 
gibi, hükumetimiz ta,afından 
alaka ile takip edilmekte ve te
diye muvazenemizi bozmaya
cak şekilde hem hazinenin hem 
de halkın lehine olarak bazı ted 
birlerin alınmasına tevessül e
dilmektedir. 

Tütün ikramiyeleri 

Harp malullerine, şehit yav 
rularına ve şüheda ailelerine ve 
rilecek olan tütün ikramiyeleri 
nin tevziatına bir iki güne ka
dar başlanacaktır. lkı·amiyeler 
mal müdürlüklerinden askerlik 
,ubelerinden gönderilen a 
zadan müteşekkil konıis
yonlar tarafından tevzi edile
cektir. Henüz havale gelmediği 
cihetle tevziat teahhur etmiş • 
tir. Havale gelir gelmez tevzi
at başlayacaktır. 

Memleketin en mühim bir ti 
vnret merkezi olan şehrimizde 
de yakinen ihtiyaç hissedildiği 
P-ibi hükumet gümrük tarifcsin 
a ' 
de de bazı tadilat yapmağa ka-
ı·ar vermiştir. 

Dün bu Jı.,,bcrin intişerı şeh
rimiz iktıı di mahıı.filin 'e oldu 
ğu kadar halk arasında da de
rin bir memnuııiyet lıi\aıl etmiş 
tir. 

İthalat tacirleri gümrük ta
rifesinin hangi kısımları üzerin 
de tadilat yapılacağım bilme
diklerinden neticeye intizaren 
tadb;rli harekf't etmektedirler. 

Otelciler cemiyetinde 

teavün sand•ğı 
Haber aldığımıza göre otelci 

!er ve hancılar cemiyeti bir tea

vün sandığı teşkiline karar ver 
miştir. Cemiyetin teavün sandı 

ğı nizamnamesi ticaret müdiri
yetince muvafık görülmüş ve 

tasdik edilmek üzere vilayete 
verilmiştir. 

~----

Hacı Mehmet B. geldi 

Avrupada otomobille bir se-
Bor'da yangın yahat yapım Kütahya meb'usu 

Borda bir yangın çıkını,, 00 beş Hacı Mehmet Bey şehrimize 
kadar dükkan ve fırın Y&nmtttır. avdet etmiştir. 

munlan hatırlatıyor. Bu nıanzume, 
güzel değil ama eğlenceli. Bunun, 
Baudelaire'in "Albatros., " gibi bir 
de mecazi manaaı olınuından kor
kuyorum; Jyle ise zevki de kaça. 
cak 1 

3 - Slidıfbat sa/ası 
"Gül ve li\le bafçelerinde,. ıairi 

Yahya Saim Bey, çok ""'diğim ar
lmdaşlardandır. Şiirlerinin cüzel ol
duğunu söyliyebilmeii ne kadar is • 
terdim. Fakat in1an bu küçük kita
bı açar açmaz ha)'T<'tle doıuıkalı

yor. Bunda tekil eski, fikir eıki, 
bayel eski, her ,ey etki. 

Yahya Saim Bey aruzla gazeller 

yazıyor: Nedim'i taklit etmek iıti-

7or. Bize Sadibat sünlerini Yllfllt· 
mak hevesinde. Fakat tiirleri, lbnı

him Paşa ile Nedim'den ziyade Ka-

ragöz'le Hacivat'ı hatırlatıyor. 

"Yalova ııafaıı,, nın taklidi bir "Sa
dabat Safası,, olmuş. Meıela fU 
manzumeye bakın: 

"Y uemcnden bir çubuk tutmuf 
gümiq parmakları - Çehre billur, 
dide zümrüt, ter bıyıklar zer sa

rı - Böyle bir haletle .S.k.. • " 
doğrulmuttu Bey • Titriyen saçlar 
ipekten, gül dudaklar nurlu mey . ., 

Narçm Beyi. göriir gibi olmuyor 
musunuz? 

Yahya Saim Bey, kitabının mu

kaddemeıindeki IÖzlere bııkılırıa, 

lııer şeyden evvel bir artiıt olmalı 

İlliyor; fakat. sözü kıtıksı:ı: olarak 

vezne sokmuyor: "Çıktı bir ııerclıme 
birden penbelqmiı yollara.,, Bura

da "birden,, kelimeıi ne oluyor? Ve
zin zarureti •. Zaten ~ütün kitap za
rureti vezin için yazılınıtl Büfün 
tiirleri okuyan, her mısrada sıfatlar 

Resimli Şarktaki 
hikaye 

Lise ve orta mektep 

programlan 

Re!Iİmli şa:o-k mccmuat.ının 9 No. 
nüıhas.nda ' ·Sovyet Rusyada ga..--İp 
bir :zdivaç m~ceraıı,, ismi altında 
müst<-hçen mahiyette gorülen bir 
hikayeden dolayı mecmua nqriyat 
müdürü Emin B. aleyhine açılan Lise ve orta mekteplerin ye 
dava dün birinci ceza mahkemesin· ni programlan ve ders saatleri 
de gorülı.!ü. Emin B~yin ~·k!li b~ alakadar mekteplere tebliğ ~dil 
h~k:yenin Kozmopol tc.':l n~m1ndekı f miştir 
Amerikan mecmuasından nak!edil- • 
diğini, mabadi neşrolunduğu 'Z8tnan Yeni programlar çok mükem 
edeı..i mahi~ctte ,olduğunun kolaylık mel ve müterakki esasları ihti
la anlaşılacağını, aöyled;k en ıonra va etmektedir. Yalnız ilk sınıf 
<l ·,tir ki: larda okutulan yurt bilgisi ders 

- Kelimenin güzeli, çirkini ol- !eri liselerin son sınıflarına ka 
maz. Mevzuun güzeli çirkini, olur. dar, heT sınıiın ders progra

Bu hikayenin edebi bir heyete mına konmuştur. 11 sene lise 
havale ecilcrek tetkikini rica ede- tahsilini yapan bir genç her se 

rim.,. ne yurt bils&isini daha yüksel< 
Miiddei umumi evrakı tetkik e- kısımlarını okuyacak, 0 suretle 

deccğinl söyledi ve muhakeme, 8 
teşrinicvvele bırnkıldı. yeriıecektir. 

Sait Beyin katli dav.ası. Talim taburunda 

• Sporcu Sait Beyi öldürmekle 
maznun bahriyeli Cemal ve arkadat· 
lannın dün de Ağırcczada muhake
mclerirıe devam edilmiştir. Maznun
lar, dünkü celsede müdafaalarım 
yapmışlardır. Karar çarşamba günü 
verilecektir. 

Fırkada 

Ocak kongreleri 

C. H. Fırkau vilayet merkezi 
kaza ve nahiyelere bir tamim gön
derereJ., hrka Ocak kongrelerine 
başlanmadan evvel küçük Ocakla
nn biribirine yakın olan1annın tcv .. 
hit edilmeıini bildirmiştir. Bu ·şekil. 
de muntazam Ocaklar vücude geti
rilecektir. Bu t"!kiliıt yapıldıktan 
sonra Ocak kongrelerine başlanacak 
trr. 

Hem Yahya Saim Beyin böyle 
lüzumsuz kelimeler kullanına11 yal
nız manzumelerine,. mabıuı değil; 

neırinde de: ~Yani demek iıtiyo

rum ki ... ,. diye bathyan ciimleler 
var. 

Artistliği bilir misiniz nerede? 
Sizin, benim gibi "destan, ayna,, 

demiyor: ''Bir zamanlar dillerde da
sitan olmuı ve sonra.... ()yle eoerler 
vardrr ki en 7üksek, en müıtesna 

zekilann ayiııeaidir,, diyör. 

Bu kitapla lıı°'uma giden bir 
manzume varı "Lale devri,, baladı; 

evet, Franıız uoulii bir •ballade., .. 

Yahya Saim Bey bunda Banville'in 

ortıı< halli yaztlannı hatırlatan bir 

~rtuosite,, gösternllı. Zaten onun 

artistlik elediği de itte bu. ''Sanat., 

ile "virtuoaitC,, arasındaki fark, Vil-

lon'un · "M · " 1 • . aıı ou ıont es neıgcs 

Darülfür,un talim taburu ye 
ni talebe kaydına başlamııtır .. 
Bu sene yükıek mekteplere faz 
la rağbet olduğundan taburun 
kadrosu da geniş olacaktır. 

Seyyar tedriııat 
Gelecek seneden itibaren 

ıark vilayetlerimizde ıeyyar 
tedrisat ihdas edilecektir. Bul
garistanda olduğu gibi vilayet 
ler mıntakalara tefrik edilecek 
ve tayin edileçek seyyar mual
limler köy köy dolatarak iktı
sadi, içtimai esasları da ihtiv~ 
eden faideli bilgiler tedris ede 
ceklerdir. 

Bunun için hazırlıklara hat· 
lanm19tır • 

hiç tüpbeai:z - nazire diye eöy
Jediği: "Nerde fİmcl.İ ey baiçivaa,, 
mısraı aruınclaki farktır. Görmü-
7orsann ı... ne ,_,nn? 

Fakat Yahya Saim Beyia bir 
fa7da11 olacak: gençleri Y abya Ke
mal'i taklitten ~ Vakıa 
Yahya Kemal'in yamlarnu severim 
ve Ahmet Haınn olmaoayclı, zama
nımızın en bü7ük tairi diye onu ta
nrrdım. Fakat Yahya Kemal, aözii· 
nün icazı ıayesincle, kendi şiir ide
alini birçok kimselere kabul ettirdi; 
o, Nedim'i taklit ederi.en ancak 
Clıenier'nin dediğini yapıyordu. Gö

renler ise onu Nedim'in muakkibi 

sandılar ve bayağı ''paıtlcbe., leı 

yaznıağa başladılar "Gül ve Li\le 

bağçeleri,. bu yolun sakatlıjını zan· 

nederim en kör olaalara .ı. anlat· 

mağa üfidir. 
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Antoinette çantasrnı bulup göstermesinin memleketin menafii 
geldi. Fakat Madam Chanon aliyesi iktisazından bulunduğunu 
kapıcıya mühim bir ıey söyle- inklir edebilsin. Bu, ne isbata ihti-

SİGORT ŞİRKET} 
Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 
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iDAREHANE - Ankara cadde. 
ıi No: 100 Telanf aclnoiı Milli1et, 
lıtanbul. 

Telefon numaral.nı 
24311 - 24312- 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylıfı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 " 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 
6 

12 
.. .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuahalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iti"" 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 15 , 

ugari 10 tlerece idi. Bu· 
gün ruxgar mütehavvil 
hava bulutlu. 

[fm:·s~ 
İngiliz lirası 
düşerken! 

lngiliz lirası da olmut armut 
gibi pat diye düttü ... Lakin dü 
şerken bir sürü parayı da bera 
her sürükledi ..... 

Benim, daima kendisinden 
bahsettiğim bir arkadaşım var
dır ya!. Hep menfi vaziyetten 
memnun görünür. İngiliz lirası 
nın düştüğünü görünce koşarak 
geldi: 

- Aman kardeşim! Allaha 
şükrediyorum.. O kadar mem
nunum ki; 

- Neden? 

- Neden mi .. Ayol lngiliz 
lirası düşüyor ... 

- Bunda memnun olacak ne 
var? .. 

- Hila anlamadın! .. Ya be
nim İngiliz liram olsaydı .. Şiın 
dine yapardım? .. Allaha şükür 
yok .. da ondan dolayı memnun 
oluyorum. 

Zanned~rim ki; çoğumuzun 

vaziyetimiz bu menfi sevinçli ar 
kadaşıma benzer.. Hemen he
men hiç birimizde lngiliz lirası 
yoktur ki; sukuttan müteeaair 
olalım. .• Yalnız İngiliz lirası ö
teden beri bir çok memleketle
rin paralarına esas ittihaz edil 
miş olduğundandır ki; diğer pa 

- Frınsızcaa11.n -

Aktam yemeğini lloatıım 1 deniz .. Portakal ağaçları, mey 
Chanon'da yedim. Enfes ye- mozalar, güller .. Sonra civarda 
mekler .. İyi aile bunlar dojtru- bir bahçe var. Akpmları dana 
ıu .. Chanon kurdela ticaretin- ediliyor. 
den zengin olmut. Kanıı ken. - Pek ala, siz bir defa yer 
diıini çok seviyor. On sekiz letin de, sekiz gün için kalma
yaşına giren kızları Antoinette ğa gelirim . 
evin tenlijti.. - Olmaz. Seni de beraber 

Yemekten sonra Chanon götüreceğiz. Otomobil rahat 
bana dedi ki : rahat dört kişi alıyor. Biz de 

- Bu aym sonunda köşke üç kişiyiz. Üç gün mükemmel 
taşınıyoruz. Bizimle gelmez mi bir seyahat .. Arabayı da ben i-
sin? • dare ediyorum. 

- Sen köşkü tanımazsın. O - Doğrusu pek mül tefitsi-
ras• c Pnn Pt Pibi b;T V<'T • Mavi niz. Fakat ben trenle gelirim. 

ralarda da sukutlar oıdu .. 
Bir İngiliz darbı meseli var

dır: İngil iz dermiş ki: 
"Düşerken hiç bir şey hisset 

miyorum. Lakin düşmek bitip 
te yeri bulunca elem hissediyo 
rum.,, 

Şimdilik sukut devam edi
yor. Bakalım, ne zaman çuku
run dibini bulursa, İngiliz lira
sı o zaman acısını duyacak!. 

Esnaf bankası 
müdürlüğü 

Şirin ve nüktedan üstadımız 
sabık belediye reisi muavini Şe 
rif Beyfendi bu kere (Esnaf 
Bankası) müdürlüğüne çırağ 
edilmi§. Mumaileyh tekaüt ol
duktan sonra tüccarlık edeceği 
rivayet edilmekte idi. Demek o 
rivayet Esnaf Bankacılığından 
galat imif .... 

Bu makama tayininden sonra 
kendisini ziyaret eden münase
betsiz bir gazeteci sormuş .. 

- Beyfendi hiç bankacılık 
ettiniz mi?. 

- Hayır bankacılık etme
dim amma aarraflık ettim .. 

- Nerede sarraflık ettiniz? 
- Dahiliye memurin müdür 

lüğünde bulundum .. 
- Bunun sarraflıkla müna

sebeti? .. 
- Dahiliye memurin müdü

rii olan zat adam sarrafı olur ... 
- Esnaflık ile münasebeti

niz var mı ki; esnaf bankası i
daresini elinize aldınız?. 

- Oğlum senin itin yok mu? 
Şöyle tapu idaresine, bizim sa
bık daireye, polise filan bir· ce 
velin yap bakalım .. Yoksa!. 

Şerif Beyin hiddetini hiç gör 
memit olan acemi muharrir he 
men pılıyı pırtıyı toplayıp çık
mış ve telaıla şapkasını unut
muıtur. 

FELEK 

Madam Chanon bağırdı: 
• - Allah Allah! Otomobil 
dururken trenle gidilir mi? 

Antoinette: 
- Bunu da yeni işittim , de

di . 
Chanon sözüne devam etti: 
- Buclalalık etme! Otomo· 

bil demek, mes'ut olmak de
mektir. Düşün bir defa! Evin
deıin. Canın bir yere gitmek 
istiyor. Otomobilin hazır .... 
İstediğin zaman oradasın. Hal 
buki trene binmek için saatlar 
ca beklemek lazım. Otomobil
de ise, saata bile bakmağa lü
zum yok. Yolda güzel bir köy 
oteli gördün mü, iner, yemeği
ni orada yersin. Ah, hürriyet, 
hürriyet! 

Biraz gevşedim. 
dim ki: 

Fakat de-

- Otomobili hızlı sürersin 
diye korkuyorum. Aman, ben 
itte bundan yılarım. 

- Hiç bir zaman altmış ki
lometreden fazla gitmiyorum. 
Karım da senin gibi korkak. O 
nun için çok tedbirliyimdir. 
Haydi gel canım bizimle •. 

Karar verdim: 
- Pek ala .. 
- Sabah altı buçukta hare-

ket ediyoruz. Hatta altıda git
mek İstiyordum. Çünkü öğle 
yemeğini Makoır'da yemek la
zım. Aktam da Okser'i bulma 
lıyız. 

Ertesi sabah altı buçukta 
dostumun kapısında idim. Ma
dam Chanon otomobile sepet, 
paket, valiz ve saire yerleştir
mekle metguldü. Antoinette 
çantasını kaybetmİ§, aramak 
için içeriye girmişti .. 

Chanon da sabırsızlanıyor
du. 

- Bu gidişle galiba hareket 
edemiyeceğiz. 

- Canım sabırsızlanma! 
-- ----- -

mesini unuttuğunu hatırladı yacı olan ve "" de münaka'I" kabul Adres: ı Telefon: ı 
4 üncü Is'. 531 h ve tekrar eve girdi. eden bir hakikattir. Çünkü bu, her 

Chanon tepiniyordu. hangi münakaşayı lüzumsuz kila-
Y edi buçukta yola çıktık. ak kadar sade ve sade olduğu ka- Dün akşam 

OPERA SİNEMASINDA Madam Chanon diyordu ki: dar da kat'idir. 
- Görüyorsunuzya, otomo- Fakat bu hakikat her ne kadar mü 

bil ne rahat §ey! Treni kaybe- nakaşa kabul etmiyecek kadar açık 
deceğim diye aceleye hiç lü- olsa da memleket ahalisinin kısmı 
zum yok. Ne zaman canımız azamına bunun ehemmiyetini anlat
istedi ise, o zaman yola çıktık. mağı ve bu hakikati anlayacak ka-

CECİL B. DE MİLLE'in muhteşem eseri ve CONRAD 
NAGEL'in fevkalade temsili 

DYNAMITE F akat bir müddet sonra, o- dar münevver olup ta an.c.ak ehe
tomobilin sür'at kadranına bak miyetini her zaman göz önünde bu
trm. Saatta seksen beş kilomet Jundurmıyanlara bu hususta bazı 
re yaptığımızı anladım. izahat vermeği faydadan hali bulmi 

Almanca sesli ve sözlü filmini görenler derin bir heyecan 

ve teessür içinde ikalmışlardır. 
- Hızlı gidiyorsun Chanon ! 
- Mecburum saata bak. Bir 

dakika bile kaybedilecek vakit 
yok. 

Mkaon'a saat ikide vardık. 
Karnımız zil çalıyordu. Proğ
rama göre, bu saatte buradan 
hareket edilecekti. Chanon: 

- Çabuk yemeğimizi yer, 
kalkarız, dedi, bundan sonra 
yol düzgündür. 

Yemekten snora rahatça 
kahve içmek istiyordum. Fa
kat Chanon yakamıza yapıştı. 
Bizi otomobile ıoktıı. Asgari 
seksen bet kilometre ile yola 
çıktık. Ciğerim boğazıma gel
meğe başladı. Bil' aralık lastik 
patladı ve Okser' e gece on bu
çukta vardır. Chanon: 

- Çabuk yemek yiyelim, ya 
talım. Sabah be, buçukta ha
reket edeceğiz, dedi. Yarın A
viniyonda yatacağız. Vaktin
de oraya varmalıyız. Kaybetti
ğimiz zamanı da kazanmak la
Zlm. 

- Öyle amma, ıen bana 
demedin mi ki, otomobilin zev 
ki İnsanın canı ne zaman ister
se, o zaman hareket etmektir. 

- Evet öyle dedim, gene 
öyle diyorum. Yarın saat beş 
buçukta hareket edeceğiz. Bey 
hude çene patlatmayalım. Cüm 
!eten Allah rahatlık versin. 

Yolda g~rle lastik patladı. 
Nihayet A'9'il\iyonu geçtik ve 
köşke gekli.~ 'ıutıtna, ne halde? 
Chanon dedl' ki: 

- Gördüll mü ne güzel yer! 
istersen yarın Saint Raphael'e 
gideriz amma, saat yedi buçuk 
ta hareket etmeli. 

- Oraya tren yok mu? 
- Hala tren mi? Bırak tunu 

canım! Trene binmek istersen, 
aman kaçQ'llcağım diye ak
im fikrin saatte kalır .. Hülasa 
saatin esiri cılursun.. Halbuki 
otomobil öy~ mi ya? Canm ne 
zaman İsterse, o zaman git. 

yoruz. Y arrn: llk matine saat 10,30 da . Umumi dü .~uliye 25 kuru~ 
Sermaye hiç şüphe yok ki sana

yiin hayat damarıdır. Fabrikalar, 
sermaye sayesinde i ş le r ve sermaye 1 
olmaksızın işçi istihdamına bittabi 
imkan yoktur. Bu memlekette tees
slis etmiş olan san'at evleri ancak 
se rmayelerine nisbetle makul bir 
kaza·o.ç temin ettikleri müddetçe 

Bu akşamdan itibaren 
ASRI SİNEMA 

Sinemanın 2 meşhur yrldrzı olan 
CONRAD VEİDT ve MARY PHİLBİN'i 

SON TEMSİL 

dir ki refahı umumiye hizmet ede
bilirler Çünkü bunlar istihsal ettik 
leri emtia üzerinden ettikleri k3.r 
nisbetinde işlerini tevsi ve binaen
aleyh fazla amele istihtam edebilir-

filminde takdim edecektir. Bu müessir dramın mükemmel 
mizansen, lüks itibarile bugüne kadar vücuda getirilenlerin 

fevkindedir. 
ZV ANELLİ heyeti temsiliyesinin yeni proğramı. 

!er. 
Memleketimizde ancak büyük 

sermaye ile işleyen san'at müesse
seleridir ki yeni san'at evlerinin 
teessüsüne veyahut mevcut olup ta 
her hangi bir sebep dolayısile mu
vaffak olamıyan san'at müessesele
rinin hyasına medar olacak yeni 
sermayelerin tahsisi için kuvvetli 
bir emniyet telkin etmişlerdir 

Müesses fabrikaların istihsalatı 

bila tevakkuf devam ederse bittabi 

ZAYİ - İstanbul 1 ind ilk mekte- 1 
binde<> aldığım tasdiknamemi kay
bettim. Yenisi çıkaracağmdan hük
mü yoktur. Hüseyin Rahmi. 

lstanbul Mahkemei Asliye birin
ci Ticaret dairesinden: 

Galatada ithalat gümrür.ü 2 ve 3 

11umerolu antrepolarda mevcut üç 
sandık ve Eminönünde 3 - O nu-
merolu antrepoda kezalik üç sandık 
sün'i ipeğin müşterinin tesellüm 
den imtinaı hasebite mahkemece sa 

amele kendisine o nisbette daimi 
tılmasına karar verilmiş old:.ığun 

bir iş tedarik etmiş ve ekmeğine dan talip olanların 7 Teşrinievvel 
mükabil münasip ve makul bir ücret 

931 tarihine müsadif Çarşamba gü 
alacağı için kendisini ve ailesini re .. t 11 d G 1 1 d . . . nu saa e a a ta antrepo arın a 
falı ıle geçındırmeğe muvaffak ol- 15 d Em" .. .. ... . ve saat a ınonu antreposun-
duğu gibi bu refahın lazımı gayrı 1 da h b 1 1 .1• 1 

azır u unma arı ı an o unur. 
müfariki olan mübayatta da buluna 
rak bu suretle diğ.er erbabı ticaret olursa memleke;in de terakki ve 
ve san'atı da ayni zamanda müste-

tealisi o nisbette temin edilmiş fit eder 
Yerli emtia ve istihsalita bu suret

le rağbet etmeyip te memleket hari
cinde yapılan emtia teşçi edilecek o 
luısa ayni emti:•ayı imal etmekte o-

olur. 

Binaenaleyh biz memleket dahi
linde müesses ve istihsalatını hem 
memleket dahilinde sarf ve hem 

Acele satı .ıK ev Y 

(1500) lira, 4 oda ve müşte· ~iji 
milatı, Aksarayda Muratpaşa tu 
mahallesinde Tanburi Cemil r 
sokağında 33 numara, tramvay Bu. 
istasyonuna üç dakika yakınlı· ti c 
ğında fevkalade nezareti haiz iter 
senede 300 lira icar getirmekte bi 
dir. Her gün saat 10-15 e kadar a•t 
içindekilere müracaat edilebi· hih 
lir. <:: 
-------------- nusi 

Üsküdar Hale Sinemasında 

Mülazım Ahmet 
Mümessili: Anna Vojzik. __ .. __ 

•la.r 
M 

in i 
lın 

ltıa. 

ltın 
Bu akşam Şehzadebaşında Millet ley! 

Tiyatrosunda Komik Şevki Bey he- :a.h 
yeti temsiliyesi tarafından büy;;k ttdi 
gala müsaveresi İç 

BİGÜNAH AVCI 
4 perde 

lliir 
ılla. 
[İi)ü 

----------_ -__.. rk 
lstanbul Üçüncü icra Memurlu· 

lan milli fabrik\!Lırın tedri-
cen ve bin netice ka.panma-

ecnebi memleketlere ihraç eden fa- ğundarı: 

sı ve bu suretle ortada 
i§sizliğin tevlit ettiği elim bir va
ziyetin teha .. ül etmesi bir emri 
vaki olur. Ckrçi gümrük rüsiımiı

nlln artttrılması sürcti ile bu vazi
yetin önüne geçilmesi düşünülebi

lirse de bu tedbirin ne dere<:eye ka 
dar maksadı temin edebildiği cayi 
süaldir. Her hal<le şurası muhakkak 
tır ki memleket dahilinde ya,pı lan 
yerli emtiaya rağbet nekadar çok 

brikaların iınalkerdeııi emtiaya aza
m! derecede rağbet edilmesini va
tandaşlarımıza bir kere daha ve is
rarla tavsiye ve rica etmekten me
ni nefis edemiyoruz. Ancak böyle 
bir ~ağbettir ki o fabrikaların ba-
ka ve terakkisini teshil ve bu su-
ıetle binlerce vatandaşın refah ve 
seadetlerini 

eder. 
kazanmasını temin 

Bir borcun temini istifası için 
llp 

mahcuz ve paraya çevrilmesi mil· •a.n 
karrer 38000 pişmiş tuğla Eyipte 
Gümüli"uyu civarında kar kuyula· 
rındaki Kemal Beyin tuğla harma· 
nında Teşrinievvelin dördüncü pa· 
zar günü açık arttırma suretile saat 
ondan on bire kadar satılacaktır. 

Tuliplerinin mahallinde bulunac.ık 
meMuruna müracaatları ilan olu· 
nur. 

-- - -------- - l ' • ' ' • 

M A J 
En guzel 

Güzel 
Plajda pıJama 

Fransız 
Güzel 

Fransız opereti 
kadınlar 

müsabakası 
inceUği 

şarkılar 
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AR~TH UR Boucot 

ARTHUR ''KADIN MASÖRÜ,. 
ARTHUR "Çıplaklar klübü müessisı,, 
ARTHUR "Güzel bir kadının kocası,. 
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BAŞI DONUK E 
lbrahim Necmi 

Semiha Nazmi Hanımı söyle
terek bu Hanımluın iç yüzle
rini anlamak için adeta kendi
liğinden bir yol açılmııtı. T ec 
rübesizliğine rağmen, bir par 
ça onune dökülürse, Muhte
ıem Nihat Hanımın değil, fa
kat ötekilerin içini ciciğini bu 
Hanıma söyletebilirdi . 

Ateşli gözlerini, Semiha 
Nazmi Hanımın baygın bakış
lı ela gözlerine dikerek sordu: 

- Kim bu "ötekiler,,? 
- Aman, Nebil Bey, anla-

maz gibi davranmasanız a öy
le, işte Neriman Cemşitler, 
Süheylalar, Mebruke Numan
lar .. Vallahi onların hiç biri 
Muhteıemin tırnağına değmez 
ler. Ne yapacağı §eyler oldu
ğunu bir bilseniz.. . 

diğiniz gibi, bunlar için de be 
ni irşat etseniz ... 

- Sanki onların ne olduğu 
nu anlıyamadınız mı siz? 

- Ne bileyim, öyle yeni 
bir alemin içindeyim ki. . 

- Kuzum Nebil Bey, göz
leriniz yok mu sizin? 

- Var ama ... 

- Bunun aması filanı yok. 
Bir gece, tek bir gece bunların 
hallerine dikkat etseniz, bütün 
mahiyetleri meydana çıkar. 

- Meseli bu gece? ... 
- İsterseniz bu gece ... Yal 

nız uyanık ve dikkatli bulunun. 
Girişlere, çıkışlara dikkat edin. 
Kapalı kapıların arkasını gör
mek çaresini bulun. 

- işte bunlar öyle feyler
ki ben hiç beceremiyorum. 

- Ne olur, Semiha Hanım, - Peki .. Ben size yardım e-
demin sofrada bana yol göster 1 derim. Ama sizde söz verin ki 

gorup işittiklerinizi kimseye 
söylemiyeceksiniz. 

- Yemin ederim. 
- Bunların değersizlikle-

rini anladıkb!! ~onra Muhte
şeme döneceğinize de söz verir 
misiniz? 

- Muhteşem Hanıma dön
mek. .. Bundan maksadınız ne
dir? 

- Canım maksadım ne ola 
cak? 

- Ben Muhtetem Hanım
dan kaçmadım ki geriye döne
yim. 

- Hayır ama gönülünü alır. 
tınız, ona sadakat göstCTİrsi
niz. 

- Bundan size ne, Semiha 
Hanım? 

- Ne olacak? Dostluk ... 
- Ahmet Nebil, yine göz-

lerini kaldırdı. Semihll Nazmi 
Hanıma derin derin baktı. 

- Kuzwn, böyle bakmayın 
bana ... 

- Neden? 
- A! Siz gözlerinizdeki 

kuvveti bilmiyorsunuz galiba? 
-Yook! 

- Ne ise gelin bakalım. 
- Nereye? 

- Sizi tuvalet odasına sak-
lıyacağım. 

- Eeeee? .. 
- Eeesi bu .. Orada saklı ol-

dui;ur..uz yerden buradaki ha
nımların yaptığını ettiğini gö
rürsünüz. 

- Onların oraya geleceğini 
nerden biliyorsunuz? 

- Ama uzun ettiniz artık. 
Gelin bakalım. 

Semiha Nazmi Hamm, Ah
met Nebilin parmaklarını ma
nikörlü, yumuşak, elile tuta
rak odadan çıkardı. Tekrar ko
ridordan geçirdi. Tuvalet oda
sının ıçıne girdiler. Semiha 
Nazmi Hanım, banyo dairesini 
ayıran paravananın arkasına 
Ahmet Nebili yerleştirdi. 

- itte dikkat ederseniz 
hem görür hem işidirsiniz. Ben 
biraz başınız ağndığı için sizi 
yatırdığımı söylerim. 

Diyerek ayrıldı. 

• 
Ahmet Nebil, paravananın 

arkasında, düşünüyordu. Arka 

tarafında banyo dairesinin so
ğuk ıslaklığını hisediyordu. On 
tarafında tuvalet odası en gü
zel kokularla sıcak bir yuva gİ 
biydi. Acaba bu tarassut yerin
den neler görecek, neler duya
caktı? 

Delikanlı, zaman hissini kay 
betmişti. Aradan ne kadar va
kit geçtiğini fark bile edemi
yordu. Bir müddet sonra tuva
let odasının kapıaı açıldı. Neri 
man Cemşit Hanım, edalı eda
lı, 

- Aman, artık buraya ka
dardamı refakat, canım? 

Diyerek kapıyı yanındakinin 
yüzüne kapamak İstiyordu. Ka 
lın bir ses: · 

- Buyurun, Hanımefendi, 
buyurun, size yardım edeyim. 

Diye aksetti. Hemen arka
sından bu sesin sahibi, Yazıcı 
zade Nazmi Beyde içeriye gir
di. 

- A ! Siz femme de chambre 
misiniz, kuzum? 

- Sizin için ne isterseniz 
olurum. 

- Bir parçacık beni rahat 
bırakmaz mısınız? 

- Ne yapayım, evvelen siz 
benim aklımı başımdan aldı
nız? 

Neriman Cemıit Hanım, 
bir taraftan guya yazıcı zade
nin orada bulunmasına itiraz 
ederken, diğer taraftan da pod 
ralanıyor, boyalanıyordu. 

- Bilir misiniz, biz neden 
burnumuza putra süreriz. 

- Ne bileyim? 
- Parlamasın diye ... 
- İyi ama, gözler, yanak-

lar böyle parıl parıl parlarken, 
ne çıkar? 

Ahmet Nebil, gözlerini pa
ravananın aralığına uydurmuş 
tu: Yazıcı zadenin bunu söy
lerken kuvvetli ellerile Neri
man Cemşit Hanımı kucakla
dığını, parlaklığından bahset
tiği gözlere, yanaklara dudak
larile temas ettiğini görüyor
du. Neriman Cemşit Hanim, 

- Yapmasanız a, canım. 
Diye guya itiraz ediyordu . 

Fakat bu itiraz o kadar sessiz, 
o kadar zaiftiki yazıcı zade hic 

aldrrmıyordu. 
- Şu güzel gerdana bir gü· 

zel inci kolye lazım ... Hani şu 
Baba yanda gördüklerimizden .. 

Bu söz, hanımın bütün mu· 
kavemetini kıracak bir kuvvet 
ti galiba ki ondan sonra, te· 
maslar daha ziyade arttığı hal 
de bile, o küçük itirazlardan ol 
ıun eıer görülmüyordu . 

Ahmet Nebil, tiirden o ka· 
dar heyecanla bahseden, haya 
tı san'at güzelliği altından göı 
düğünü söyliyen bir kadının 
bir inci kolye vaadine bu ka· 
dar kolaylıkla kapılmasına şaf 
mıştı. İğrenerek geriye doğrıl 
çekildi. Tükürüğü ağzında toP 
!anıyor, paravanı tekmeleyip 
bu tüküriiğü oradakilerin yüz· 
!erine savurmak için yüreğinde 
dayanılmaz bir istek duyuyor• 
du. . . 

Aradan gene Ahmet Nebilt 
pek uzun gelen bir zaman geç 
ti. Sonra, boşalan tuvalet oda 
sının kapısı tekrar açıldı. 

(Devamı var) 



krturka ve alafranga Birinci sahifeden geçen yazılar Darülbedayi bu gece 
Çalgıcılar birleştiler Kurtuluş Başvekil bugün lngiliz lirası temsillere başlıyor 

Bunlar badema 
himayesi altında 

bir cemiyetin 
çalışacaklardır 

,lii.ikumet tarafından• esnaf.c:e 
~Yeti mahiyetinde iki DllK~ki 
~İYeti yapılmayacağı teblıit 

ldı)llleai üzerine alafranga ve a 
llurka çalgıcılar birle§mefe ka 
r l'ermi9lerdir. . 

. 811 maksatla dün Garp mu•! 
il c-· t' • Beyoğlundakı -... ıye ının . k" 
llerkezinde iki tarafın iştıra ı-
e bir içtima tertip edilm~ş ve 
tl~turka çalgıcılar cemıyete 
hhak etmişlerdir. 
Cemiyetin ünvam "İst_anb?I 

lltısiki san'atkirlan ceınıyetı,, 
•!arak tesbit edilmiştir. 
l\ıtüteakıben bu yeni cemiye

iı:ı idare heyeti intihabatı ya
•ılnııştır. İdare heyeti azalıkla 
•ı:ıa alafranga musiki mensu~
lrından Mazhar, Cemil, Necıp 
leyler alaturkacılardan İhsan• 
1ahri ~e Bahri Beyler seçilmiş 
ttdir. 

Cemiyete dahil çalgıcıların 

200 ü alafranga, 150 si alatur
kacıdır. Bunların 15 i kadındır. 
Cemiyete kayıtlı san'.atkar~~nn 
80 i ecnebidir. Cenuyet hukti
mete müracaat ederek şu temen 
nilerde bulunmuştur: 

1 _ Ecenebi musikişinasla
rın Avrupadan gelmeleri mene 
dil melidir. 

2 _ Gramofonlara takılan 
Hoparlör tesisatı yerli muzika
cıhğı felce uğ~attığın.dan bun• 
!arın ağır vergıye tabı tutulma 

51 veya kaldırılması. 
3- Sinemalara Avrupada ol 

duğu gibi filmden evvel ve per 
de aralarında konserler veril
mesi için muzikacıların tekrar 
kabul edilmesi. 

Bayramı Atinaya gı"dı"yor (Başı 1 inci sahifede) 
muamele olmamı9trr. 

(Başı J inci sahiledej (Başı J inci sahifede) Maamafih dün bankalarda 
tadır. O gün devair resmen ta- lecin temamen hitam bulması- İngiliz alımı ve satımı yapıl 
ti! edilmeyecek, fakat gelme- na müstenit bir iyi komşuluk mı,tır. Paris borsasında İngiliz 
yen memurlar o gün mezun ad tahaddüs ettiğini tebaculll etti- lirasının franga tekabülüne na-
dedilecektir. Vücude getirilen ceceğim. . zaran, dün borsa komiserliği 
resmi program 9udur: lngilizin Türk parasına teka-

H ı b 1 ku Ankara itilaitiamelerinin 1 - er sene stan u un r bül eden açış ve kapanış fiatle-
b l ..ı.. .. •. tesis ettiği bu vaziyet iki mem-tulut ayramının yı µonumune rini ilk defa tesbit etmi•tir. Bu 

ed · · ı · ı leketin yüksek menfaatlerinin • tesadüf en teşrınıevve ın a • na nazaran İngiliz dün 813,5 · ı ' 't ı biribirine ahenktar oldug"unun 
tıncı günü merasım e tes ı o u kuruşta açılmış, ve 816,75 ku-milletlerimiz tarafından vuzuh 
nur. 

2 - O gün bütün resmi ve 
huıuıi binalar, ticarethaneler, 
vapurlar, tramvaylar gündüz 
bayraklarla donatılacak ve gece 
fenerlerle aydınlatılacaktır. 

ile görülmesine medar olmu!j- ruşta kapanmıştır. Bu fiat ln
gilizin 21 eylulden beri 1030 

tur. kuruştan ne kadar tenezzül et 
Tarafeynin dostluklarını ve tiğini gösterir . 

3--Bu merasim askeri kıtaat 
mektepler, cemiyetler ve hal
kın iştirakile olacaktır. 

biribi.rine emniyetlerini her Dün borsada 6,475,000 frank 
gün artırmağa çalrşmağı vazi- hk muamele olmuştur. lngili
fe addediyoruz. zin borsaya kabulü yalnız hare 

4 - Merasim geçitine işti
rak edeceklerin isim ve geçiş sı 
ralan şöyledir: 

Ziyaretimde bu hissiyatımı
zı açık yürekle ifade etmeğe 
çalışacağım. Böyle bir kalbi 
yakınlıktan iktisadi münase
betlerimiz şüphesiz çok müs

ketin borsada artmasına yara
mıştır. 

Borsada dünden itibaren is
terlinin tesciline ba9lanmıt 
olmasından dofayı, borsa komi 
serliği bankalara gönderdiği A - Motosikletli polisler. 

B - Askeri bando . 
C - Harbiye, Tıbbiye, Ku

leli, Maltepe ve Deniz liseleri 
ve Deniz efradı cedide mektebi 
talebesi. Tayyare makinist mek 
tebi talebesi, Askeri san'atler 
mektebi. 

TÜRK-MACAR DOSTLUGU bir tebliğde isterline fiat tesbit 
edilmediği zamanlar tatbikı bil 

tefit olacaktır. 

Ç - Bir piyade alayı. 
D - Bir süvari bölüğü. 
E - Bir topçu taburu. 
F - Bir muhabere müfreze-

Peştede Türk milletinin Ma
car milletine muhabbetlerini 
samimiye.tJe söyliyeceğim. !ki 
memleket arasında hiç ihtilaf 
yoktur. iki memleket biribiri
nin saadetini muhabbetle te
menni edecek vaziyette ve his
siyattadır. iktisadi münasebet 
]erimizin karşılıklı menfaatler 

ıi. dahilinde icrasını temenni edi-
G - Polis müfrezesi. yoruz. Ümit ediyorum ki mad-
H - İtfaiye, dl ve manevi karş.ılıklr istila-
1 - Şehir bandosu • delecimiz hergün daha ziyade 
J - Darülfünun. artacaktır." 
K - Mekteplerin izcileri. * * * 

1 ., 

M - Liseler talebeleri. . l 
N Meht h "k Başvekıl ımet P• bu sabah - er ane muzı ası. . . Y· • b 
O E f · ti · şehrımıze muvasalat etmış u-

- ına cemıye en. ki d İ H 
5- M · · k k t t lunaca ar ır. smet Paşa ay 

erasıme gırece ı aa . •. . 
k • kt ı · k ı du· darpaşa ıstasyonunda Hancıye 

ve as erı me ep erı o or , ·ı· T f'k R" 
d "lf" d ··Jf" · vekı ı ev ı uştü Adliye ve aru ununu aru unun emın . . f ' 
!._. · ·ı kt 1 · Maan'f mu" kılı Yusu Kemal Beylerle va-
ıgı sıvı me ep erı ı· ı d k · 

d .. l" • .. · c~m "ıyetler"ı ticaret mü ' 1• ko or u umandanı ve saır 
ur ugu, ~~ 1 t t fı d · 'k l 1 

d .. l""ü di "er kıtaatı mensup 1 zeva aran an ıstı ba o una 
ur ug • g caklardır. 

oldukları makamlar hazırlaya-

dirilmiş olan tarzı muamelenin 
artık hükmü kalmadığını bildir 
miştir. 

Dün borsa harici bulunan al 
tın ve gümüş para fiatlerinde, 
kağıt paraya nazaran nisbi bir 
tenezzül hissedilmiştir. Evvel
ki gün altının alış fiati 937, sa 
tıf 940 kuruş olduğu halde, 
dün alış 928, satış 930 kuruş 
idi. Düyunu muvahhide dün 
bir az yükselmiş 41,5 açılıp, 44 
kapanmıştır. 

İngiliz lirasının hakiki kıy
metinin hangi seviyede durabi 
leceği hakkında şimdiden kat'i 
bir tahmin yapılmamaktadır. 

Amerikadan istik
raz doğru değil 
(Başı 1 inci sahifede) 

müfit olabilecek bir ıekle getirebil
mek için, müştereken tedbirler arı
yacağız. 

Amerikaya bir heyetle değil, yal-

Dariilbedayiin bu seneki repertu .. 
varı geçen senelerden zengindir 

Darülbedayi bu aktamdan itiba
ren temsillerine başlanmaktadır. Da 
rülbedayiin bu seneki repertuvan 
geçen senelere nazaran daha zengin 
dir. Yalnız bu sene repertuvarında 
telif eser maalesef azdır. Fak at te
lif eserlere bilhassa ehemmiyet veril 
mektedir. Muaahip zadenin " Mum 
söndü,. isimli eseri :şimdiye kadar 
görülmemiş bir tarzda ve tam 10 
gün devamlı surette temsil edilecek
tir. ilk temsil Seniha Bedriye Hanı
mın "Namus,, isimli bir tercümesi -
dir. Beynelmilel kıymeti haiz olan 
bu eserin büyülı muvaffakıyet ve 
rağbet kazanacağı tahmin edilmek
tedir. Darülbedayiin tema il etmesi 
muhakkak olan piyeslerini §İmdilik 
şu şekilde sıralamak kabildir: 

Namus • Tercüme • Seniha Bed .. 
nye, 

Mum söndü - telif • Musahip za
de 

Mukaddes ateı - Tercüme • A. 
Gazanfer. 

Mavi oda - Tercüme - Salahattin 
izzet. 

En güzel gözler - Adapte - Bed
rettin. 

Muharrir - telif - Nahit Sırrı. 
Doktor Ihsan - Adapte - Kemal 

Necati 
Makbet - Tercüme • Şükrü. 
Ayı - Tercüme ... Bedrettin. 
Müzikli komedi - Adapte • 1. Ga

lip. 
Namussuzlar ... Tercüme - Bedret 

tin. 
Kalbin sesi - Adapte - Mükerrem 
Köksüzler - telif - Vedat Nediın 

Anne. Tercüme - A. Muhtar 
Danyal ve Sara - telif - Cevdet 

Kudret. 
iki canda bir dert - telif • Nahit 

Sırrı. 
Mumu tutan ... tercüme - M. Ke ... 

mal ve Bedrettin. 
Mağrur adam • Tercüme • Yaşar 

Nabi 
Bunlardan maada bu •ene temsil 

edilip edilmiyeceği henüz tekarrür 
etmemiı olan daha bir taknn eıer
ler vardır. Bunlardan bir k11mının 
isimleri şunlardır: 

Muzi.ksi.z yaif&yamam, Romans, 

Figaronun izdivacı, Sevi] berberi, 
intihar, kral Odip, Dütman, Jül Se
zar, Karanlıkta kalan adam, Öldür
düğüm gölge, Bir baba, Bir ma•al, 
Jaklin, Olen gözler. 

Darülbedayiin elindeki bu eserle· 
rin kô.ffeıinin temsiline sezonun haf 
taları ancak kifayet edecektir. 

Fakat sezon esnasında yeni eser .. 
ler kabulü ve derha l temsili de muh 
temel olduğu gibi, eski eserlerden 
rağbet kazananlann da tekrar tem
sili mukarrerdiı·. Onun iç· ı yazdığı .. 
mız bütün eserlerin muhDkkak tem
sil edileceğine hükmetmcm•k lazım
dır. Darülbedayi kadrosunda yeni 
hiç bir tehavvül yoktur. Erkek sa
natkarlar gene Ertuğrul Muhain, l. 
Galip, Bebzat, Hazım, Vasfi Rıza, 
Emin Beliğ, M. Kemal, H . Kemal, 
Talat, Zihni Beylerden, kadın sanat 
karlar da Neyire Neyyir, Bedia Mu
vahbıt, Şaziye, Şayeste, Zehra, Ha
lide, Melahat Han-mlardan müteıek 
kildir. Ertuğrul Muhsin Bey henüz 
Avrupadan avdet etmemiıtir. Bu· 
gün gelmesi muhtemeldir. 

Darülbedayide, g• >en sene oldu
ğu gibi, bu sene de zabit ve askerler 
için, talebe ve muallimler için, halk 
için geceler tahsis edilmif,umumiyet 
itibarile de fiatlarda tenzilat yapıl
mtftır. 

Pazartesi geceıi temsil yoktur. 
O gece artistlerin dinlenme gecele
ridir. 

Salı geceıi Tal ebe ve muallimlere 
mahıustur. Bu gece için talebe ve 
muallimlere localar 250, koltuk ve 
sandalya 50, galeri 30 kuruştur. 

Çartaınba gecesi zabitan gecesi
dir. Bu gece askerlere ve zabitlere 
mahsus fiatler talebe gecesinin ayni 
dlı-. 

Cumartesi ve pazar geceleri hal
ka mahsustur. Bu gece de localar 
300, koltuklar 100, sandalyalar 50, 
galeri 30 kuruıtur. 

Perıembe ve cuma geceleri He 
cuma gündüz matinesi umuma mah
ıuıtur ve bu gecelerle matinede Lo
calar 700, 600, 400, koltuklar 150--
120, ıandalya 75, galeri 50 kuruş
tur. içtimada bulunan hükUı:net 

lli.irakıbı Kadri Bey musiki san 
ıtları için yegane esnaf teşek
tiili.i bu cemiyet olduğunu, Ala 
llrka musiki teavün cemiyeti
Iİn sadece itçimai bir teşekkül 
ılduğunu söylemiıtir. 

4 - Bütün muzikacıların mu 
kavele ile çalışmasının temin.i. 

5 - Piyasada 90 kadar işsiz 
musikişinas vardır. 

Çalışma ücretleri dört lira
dan iki buçuk liraya inmiştir. 

caklardır. 
6 - Merasim şqyle olacak-

ismet Paşa, Tevfik Rüştü 
Bey ve Türk gazetecilı:~ini Pi
reye götürecek olan EM vapu
ru dün akşam üzeri ·Ga:ı.,. ~ rıh
tımına yanaşmıştır. · \fJapurda 
her türlü hazırlıklar iknıal edil 

nız gidiyorum. ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Bana sadece Muhtelit mübadele 

komioyonu Türk heyeti murahhaoa-
11 ba§katibi Mukdim Osman B. re
fakat edecektir. Takriben iki ay son 
ra buraya avdet etmiı bulunacağımı 

Teavün cemiyetine dahil o
llp ta piyasada filen çalışma
'an amatörler lstanbul musiki 

n' atkarları cemiyetine kabul 
ıdilı:nemişlerdir. 

Dünkü içtimada her ay topla 
ı~larak çalgıcıların dertlerinin 
lınlenilmeıi seri halinde Tepe 

' laşında:Darülbedayi tiyatroıun 
ia alafranga ve alaturka kon
~tler verilmesi, 6 teşrinievvel 
turtuluş bayramında merasime 
tirak edilerek musiki tezahü

t~tı Yapılması takarrür etmiş
fır, 

fnhisarlarda 

4vusturya 
'T'iitün alıyor 

Avusturya tütün inhiıar u-
111tuni müdürü M. Dorek'in ri
ilseti altında bulunan bir tel
i~ heyeti dün şehrimize gel
•ştir. 

AVllsturya tütün rejisi her .se 
ile T" k' d 'ki milyon kılo .. ur ıye en ı • 
~lltün mübayaa etmekte oldugu 
l . d k' Çın, bu heyetin şehrimiz e 1 

leınaslarma ehemmiyet veri~
~e.ktedir. Dün bazı tütün ta~ı~ 
:rı Avusturya inhisar heyetını 
~ı... t . . ' re etmıştır. 
k lieyet tütünler hakkında tet 

t
•katta bulunarak mübayaatı 
esb· ıt eyleyecektir. 

Yerli kibrit 
g 8üyükderedeki kibrit fabrika 
ıl~l.ıın infasına devam edilm:kt.e 
1 r. Sinoptaki makineler kamı-
ıı~~ !ıetirilmiştir. Ayr~ca Avdru 

"11.n otomatik makıııeler .e 
~llıedilmiştir. Makineler teşrı: 
~ saııj nihayetine kadar yerlerı 
~~ konacaktır. Yıerli kibritler 

' y iltıunusani nihayetinde piyasa 
da çıkarılacaktır. Fabrika sene 
,t ıs bin sandık kibrit imal e-
~ektir. ---

Bürhan Bey gitti 

Cemiyet İşsizlere iş bulma
ya çalışacak, asgari bir ücret ta 
rifesi yaparak tatbikı için bele 
diyenin müzaheretini istirham 
edecektir. 

Ücretler her çalgı yerinin e
hemmiyetine göre tatbi~ ~~il: 
mek üzere azami 6, asgarı ıkı lı 
ra olması muvafık görülmüş-
tür. 

Cemiyet katibi umumis~ ~~
cep Suat Bey ecnebi m~sıkişı
nasların şiddetli rekabetı ve .. u
mumi işsizlik yüzünden .Turk 
san'atkarlarının mü~i?' bı~ kıs 
mının san'atleri harıcınde ışl~r 
le me;gul olduklarını söylemış 
tir. 

tır: 
A - Merasim geçidine İşti

rak edecekler ta:m saat onda Su! 
tan Ahmet meydanında topla
nacaklardır. Teşrinievvelin al
tıncı günü kolordu kumandanı 
nın Sirkecide lstanbula ayak 
bastığı tam saat on.da Kolordu 
kumandanlığından tayin edile
cek mevkilerden yirmi bir pare 
top atılacak ve ilk top sesi du
yulduğu zaman limanda bulu
nan büyük küçük bütün vapur 
!ar düdüklerile merasimi tea'it 
edeceklerdir. Halk ve kara ve 
deniz nakliye vasıtaları bir da 
kika oldukları yerde duracak, 
lstanbulu bu saadete kavuştu
ran şehitleri tahattur ve takdis 
edeceklerdir. Bu bir dakikadan 
sonra kıt'alar yürüyüş sıraları-

Ba lkanyatta na göre Sultanabmet meydanın 
Diğer Balkan m em 'e~et- dan hareket edeceklerdir. 
[eri suflarileri gelmedıler B - Tramvay yolu ile Alem 
S fyadan gelen malumata na dar - Salkımsöğüt, Reşadiye, 

0 
Balkanyatlara iştirak et- ı Taksime gidilecek ve kolbaşı 

zaran 'd b" . h . d d t 'b" mak üzere Sofyaya gı en ını- Cüm urıyet mey anın a rı u-
'lerimiz idmanlarına devam et nün yanır.da duracaktır. 

:ektedirler. Binicilerimiz Bul- C - Bu sırada Cümhuriyet 
arlardan gördükleri hüsnü ka abidesine belediye tarafından 

fulden son derece mütehassis- bir çelenk konacaktır. Badehu 
tirler. darülfünun namına müderris-

ıniştir. '' 
ismet Pataya refakat' edecek 

olan gazeteciler, pasaport mu. 
amelelerini dün iknıal etıni9ler 
dir. Başvekilimiz şehrimizde te 
vaklruf etmeyecektir. Bugün 
öğleden sonra hareket edilecek 
tir. Vapur hareket ederken ma 
kamatı resmiye ve matbuat ınü 
messilleri tarafından t~yi ıne. 
rasimi yapılacaktır. ' 

Atinada hazırlıklar 
ikmal edildi 

ATINA 30 (Hususi) - İs
tikbal programı teferrüatına ka 
dar hazırlanmıştır. 

ismet Paşayı istikbal için, 
Yunanistanın bir çok yerlerin
den heyetler gelmektedir. Bil
hassa Rum muhacirleri de ha
zırlıklar yapmaktadırlar. 

Matbuat kongresi 
lstanbul Matbuat Cemiyeti kon

gresi bugün saat 13 de e~ki Türk 
Ocağı binasında aktedilecektir. Aza 
n,n i r. tim:ıa iştirak i ri...:u olunur. 1 Romen, Yunan, Yugoslav e- !erden, gençlik namına ali mek I 

kipleri gelmemiştir. Bir rival'.e tep tal~bt. s in~e':' ve şehir na~ı • . 
t nazaran da gelmeyeceklerdır na şehır meclısı azasından bı- ı er •. an ve ümerayı askcnye, rü
;Cı takdirde süvarilerimiz sade rer zat tarafından birer nutuk ezayı müll<iye, belediye eı·kanı, 
ce Bulgarlarla karşılaşacaklar- söylenecektir. Nutukla~dan •.on da ü! 'ünuıı erka.~ı, Maarif erki!. 
d mektir. I ra merkez kumand~,nlıgmın ışa u, s.y.:.si fırka ruesası, hayu· ve 

e •• "f b. reti üzerine kıtaat aynı sıra ile me:;le!~ cemiyetleri rüesası bulu 
Pek muessı ır tribünde bulunacak olan kolor- nao!dnıdır. 

zıya du kumandanının önünde geçit 12 - Öğkclen sonra saat 16 
f t" arlarrmızdan ibra resmi yapacaklardır. da belediye reisi ve şehir mecli 

.Maru. ;cc.n refikaları Dil- 7 - Geçit resmine gelecekle si azası.ıclan, cemiyet '"" nı :.: mes 
hım Itrı er di kısa bir hasta rin Sultanahmetteki içtimala- sillerinden ve JırLa rü ~sasın
ber Hanıme ~~. akşam irtihali rının yürüyüş_ sıralarını, resmi dan seçilecek birer heyet kolor 
hktan sonra! u~ t'r geçidin intizamını ve kıtaatm du merkezine giderek koloı·du 
d r'beka ey emış 1 

• d h k · · · k h lkı d a 1 • b .. saat (11} de uruş ve are etını temıne mer r umandıımna a n or umuza 
C nazesı ugun k ku d d I ··· h" 1 · · d e. ki F ansız hastahane ez man anı memur ur. o an şu. ran ıs enm arze Ecek 

Taksımde d lr kt 8 - Yollarda, Cümhuriyet tir. 
. d kal ırı aca ır. d d · · · b . d ı· sın en 

1 
Hak ailesi efradına mey an.ın. a ıntızam v.e ~-n~~ a- 1~ .- Meranııse avet ı olan 

Cenab .
1 

'h buyursun. tı ı <emınıne de Emınonu ve !ar ıçın kıyaret Jaketa tay ve si-
sabrı cemı 1 s~n. Beyoğlu kaymakamları memur lindir şapkadır. 
Allah rahmet ey esın. dur. 14 - Gece Cümhuriyet mey 

. İdanbul Belediyesi 9 - Merasim alayının güzer danında şıo:hir bandosu. Beyazıt 
' Darülbedayi temsilleri gahında tramvay arabaları bu meydanında askeri bando çala 

.. k m saat 21.30 da lundurulmayacaktır · cak ve bu meydanlarla Üskü-
Bugu~ ~ b S 10 - ~üm~u~iyet ~eyd~~'.n daı:da Doğancılar par~ın.da be-
~ 

5 4 Perde ı ınııııı ııııı ıı da münasıp .. vus atte bır .. trı~u~ ledıye tal'afından h :ı.vaı fı~ekler 
P~e . üder· 'il ve nutuk soylenecek kürsuyu attırılacaktır. 
Yaz~.T Ş .. e ~ . j Beyoğlu kaymakamlığı hazırla 15 - Pl'ogramın gazeteler-

mann • .~re~ ili yacaktır. le ilanı c!avetiye yerir.dedir. 
eden: Senı a - e- 111\11 11 _ Tribünde lstap.bulda 16 - Bu progı·:ımm takip ve 

b'uslar vali ve bele tatbikırın tell'ini belediye r;ya-

ümit ediyorum. 
Nihayet üç, dört giine kadar A-

merikaya hareket edece.~,.. . 
Şükrü B. in ıeyahatı dolayuile 

çok mühim miktard~ ~merikan ••r: 
mayesinin nıern1.eketımıze gelmesı 
artık bir emri vaki olduğu ve bu 
bapta zeminin tamamen hazırlan .. 
mıt bulunduğu ıayi olmuştur. 

En salahiyettar zatın izahatına 
göre, bu fllYİa henüz nabemevsim-

dir. . . 
Esasen Amerikan sennayesımn 

temini emri vaki haline gelmiş olıa, 
Şükrü B. in Amerikaya gitmesine 
lüzum kalmaınıı olurdu. Binaena· 
leyh timdiden bu hususta kat'i bir 
ıey M)ylemek im~~ns1~dır. . 

Vaziyet, Şükru B. ın Amerıka 
temaslarından ıonra tavazzuh ede ... 
cektir. 

Amerikan sermayesinden mem
leketimizde yeni şimendifer, liman 
inıaatı ve maden işletmesi gibi bü
yüle Nafıa teşebbüsleri için istifade 
edilmesi muhtemeldir. 

Şükrü B ağlebi ihtimal pazar 
günü Amt.:rika'ya hareket edecektir. 

Diğer taraftan aldığmıız malU.ma· 
ta göre, Ameri.kanın en kuvvetli 
petrol ~irketlerinden "Lusi Petroli
um,, un ikinci reisi M. Rulf F ayir 
Türki.ye'dEkİ petrol mıntakalarım 
ve işletme yollarını tetkik ctıuclc Ü· 
zere yarın tayyare ile gelecektir. ·-----

M. Jansen 
(Başı J inci sahifede) 

lerini de bozabilir. 

Ankaranın i11ı,arı 

Ankara için bir imar planı yapıl
dı ve üzerinde, tatbikatta çalı,:\ıyor. 
Fakat işittim ki, Alman sefaretinin 
yanında bir çok katlı yük•ek bir bi
na yapılıyor. Bunlar yapılmamalı
dır. Binaların seviyeıine dikkat edil 
melidir. iki, üç katlı binalar kafidir 
ve ancak o zaman şehir meydana 
çıkar. 

Size hir misal söyleyim: Belgrat 
bir az Çankaya'yı andırır. Fakat bü
yük bY.ıa yanında küçük ve küçük 
bina. yanında büyük binalar yapıldı
ğından bir şeye benzememittir. 

lstanbul nasıl imar edilir? 
Istanbul'a gelince mesela Beyoğ

lu tezatla doludur. Kocaman koca
man binalar ki, şehrin güzelliğini 
tamamile körletmektedir. 

Bina sahipleri fazla paraya tama
an birçok katlı binalar yaptırıyorlar. 

Bunlar şehrin güı:elliğini yalnız 
bozm<:"tkla kal~yor, tarzı inşaları 
itibade yap:lan ufak tef<k odaları 
oturulacak yerler bile değildir. 

Taksim me danı da hie: be .. enile 

Spor 

Kongreye davet 
Haliç idman yurdunun umu 

mi içtimaı pertembe günü saat 
altıda aktedileceğinden bilcüm 
le azanın teırifleri mercudur. 

Etnikos takımı 
Yunan Etnikoı takımı lzmire 

gelmekten vazgeçmiıtir. 

Atinada atletlerimiz 
çalışıyorlar 

ATINA, 30 (Husuıi) - Burada
ki atletlerimiz Olimpiyatlara inti
zaren k>biliyetlCTini artırmak için 
antrenmanlarına devam ediyorlar. 
Suat ve Şirin her sabah teni• kort
lanna gidiyorlar. Mehmet ve Semih 
tecrübelerde iyi neticeler alıyorlar. 
Yalnız bu~ada atletlere münasip fi. 
atla bir maıör bulunamamııtır. Ad
nanın lstanbuldan celbi düıünül
mektedir. Adnan dün 1,70 irtifaı ko
layc~ atladı. 

için evvelce bir pli.o vermiıtim. Fa
kat geç kaldığı için, meydan bugün
kü hale geldi. Bina yaptırmadan ev 
vel İyi bir mimar bulmalıdır. Hayat 
ve zamamın mü~ait olıa, ben bunları 
fahriyen yapmak bile İsterdim. 

Dünyanın en güzel yeri olan Is .. 
tanbul ihmal edilmemelidir. 

lstanbul'a nasıl ıeyyah celbedile
ceğini ~oruyorsunuz. Bunun için, ev 
vela lstanbulu bir seyyah şehri ha
line getirmek li.21md1r. 

Gelen seyyah iıtirahatla beraber 
her dakika güzellikleri görmek İ&ter. 
Buraya gelen seyyahlar Beyoğlunda 
ancak bir iki otel bularak iıtirahat 
edebilirler. Fakat hiç bir manzara 
göremezler. 

Gerçi Boğaziçinde, mesela Tarab· 
y3'da birkaç otel var. Fakat bunlar 
tehre ne kadar uzaktır? 

Gelen seyyah öyle iıter ki, evve
li ıehre rirerken güzel bir iıtaayon 
ve ırüzel bir liman görsün ve yaki
ninde bütü.ı1 manzaralara hi.ki.m te
miz bir otele İnsin. 

. Bu itibarla Sarayburnunda güzel 
hır otel yapılmalıdır. Yerli bir ser -
mayedar çıkmadığı farzolunoa bile, 
bunu ecnebi sermayesi bile yapmağa 
talip olur. Bunlar yapılmadıkça bu
raya gelen seyyahlar bir iki günden 
fazla oturmaz. Bundan başka Boğaz 
İçi çok güzeldir. Fakat bir limanı ve 
gezilecek iyi bir rıhtrmı yoktur.,, 

M. Janeen Yalova'nın ş.imdiki tu
tulan şekilde imarını çok takdir et ... 
mekte ve buranın çok güzel bir yer 
olaea~ınr söylemektedir. 

M. Jansen Anka aya 
g:diyor 

ANKARA 
J;ı , s"!n iki R"Ün 

(Telefonla) - M. 

Paris Darü!fıinu~ıından mezun 

Diş Tabibi 
Mehmet Rifat Bey 
<'•ğaloğiunda Kapalı fırın karşı· 

sı ndaki muayenehanesinde hasıala 

n 11 kabul \'c t d .ıv i c rın rk tcdir 

iLAN 
lstanbul Birinci lflfi.s Memurlu

ğundan: 

Gramofon ve plak tüccarı müf
lis A. Kleknere ait olup dükkan 
mübilyesine müteallik satış ban
koları , vitrin aks<i.mları, ve yaziha
ne ve kanepe takımları, gibi eşyalar 
3Teşrinevve 931tarihin.e mÜ1ıadif cü 
martesi günti saat 13 ten itibaren 
Sandal Bedestanında açık arttırma 

ile satılacağından gibi yine Japon 
sigara tabakları, şişeleri, vazoları 

brol barfonlar, brol bafon, brotelle
ri, şeker kutuları, duvar tabakları, 
vazo montiralikleri, poudra kutula
rx, heykeller, saatler, takvimler, 
bloknotlar, kibrit kutuları , fişler, 

ve buna mümasil bir çok kıymettar 
eşyayı tüccariye dahi Beyoğlunda 

İstikııll caddesinde Soviyet hanı 
altında 390 numaralı mağazada 3 
Teşrinievvel 931 tarihine müsadüf 
cumartesi günü saa t 15 t en 19 za 
kadar pazarlık ve perake nde sure
tile satılacağından talip olanların 
her !ki mahalle müracaatlrı 931 -21 
dosya numarasile ilci.n olunur. 

lstanbul Asliye Mahkemesi 3 ün
cü hukuk dairesinden: 

Evkaf idaresi tarafından aleyh
lerine i.car.e ?ktinin feshi davası 

ikame edilen Silivri kapısında 

Hancı Karagöz mahallesinde çayır 
sokağında 6/ 20 No. lu menzil ve 
arzanın tasarrüfesi Cemile hanrm 
ile yi·;ıe Si~ivri kaplsında Hanci Ka 
ragöz mahallesinde Çayır Sokağın
da 8 No. Ju arsanın mutasarrıfı Mı 
sırlı Mehmet baba ve yine Silivri 
kapısında Hancı Kara.göz mahalle
sinde Çayir sokağında 10 No. lu 
arsanın mllta.s sarrıfesi Zenciye Za 
rafet hanımlara dava arzuhal s u ret i 
ikametgahlarını meçh uliyetlerin 
dolyisile bilateb l iğ ia de olunmuş v e 
bu ker re müddei vekifaı.in müra

caatı üzerine ilanen tebliğat icras 
tal ııp edilmiş o lmasına binaen müd 
daaleyhle rin bir ay zarfında mah 
k eme ka!emine müracaatla arzuha l 
suretlerinin tebellüğ eylemeler' 
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Gayrimübadiller tak-. 

diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

660 Karar numaraları 626 ile 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hesabile bonoİarını al
mak üzere komisyona müracaatları. 

(2890) 

BÜYÜK 

Tayyare PiyanS?"osu 

BEKLE 
• 

Istanbul Adliye 
dürlüğünden: 

YİNİZ 

Levazım Mü-

İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üsküdar 
hapishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastaneleri et, 
süt ve yoğurdu münakasaya vazedilmiş olduğundan şartna

meyi görmek istiyenleırin her gün Levazım idaresine ve mü
zayedeye iştirak edeceklerin de 18 Teşrinievvel 931 tarihine 
müsadif pazar günü Defterdarlıkta müteşe'kkil komisyonu 
mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2803). 

Istanbul limanı sahil sıhhiye mer
kezibaştabipliğinden 

Merkezimize ait itlafı Far Dubası aleni 

tamir ettirileceğinden münaaksa günü 12 

münakasa suretile 

Teşrinievvel 931 

tarihine müsadif pazartesi günü saat on dört olarak tesbit edil 

miştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Galatada 

Kara Mustafapaşa sokağında Merkezimiz Lcvazrm memuriye
tine münakasaya iştirak etmek üzere de muayyen günde Mer
kezimizde müteşe~kil mübayaa komisyonuna muracaatları 
ilan olunur. (2683). 

1ktisat Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için (11) adet 11elektör makinesi kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bedeli muharnmeni 
(15500) liradır. İhalesi 21 İkinci teşrin 931 tarihine müsadif cu 
martesi günü saat (15) te icra olunacaktır. Taliplerin şartna
meyi almak üzere heır gün ve bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu olan (1162,5) lira teminatı muvakkatelerile ihale günü 
usulü dairesinde İktisat Vekaleti mübayaa komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (2537). 

iktisat Vekaleti 
Balıkçılık işleri müfet
tişliğin den: 

MiLLiYET PERŞEMBE l TEŞRİNİEVVEL 1931 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Bursadaki kıtaat hayvana- ı nesini komisyonumuzda gör

tı ihtiyacı için 238000 ıkilo ar- meleri ve ihale saatinden evvel 
pa kapalı zarf usulile münaka- teminatlarile komisyonda ha
saya konulmuştur. İhalesi zır bulunmaları (309) (2552) 
3-10-931 cumartesi günü saat * * * 
15 te yapılacaktır. Taliplerin Hava ihtiyacı için 979 kilo 
şartname suretini Bursadaki altı ıköşeli dural çubuk 378 ki
fırka satın alma komisyonun- lo yuvarlak çubuk, 265 ıkilo 
dan almaları ve ihaleye vakti dural borular kapalı zarfla mü
muayyeninde (teminat ve tek- nakasaya konmuştur. İhalesi 
lifnamelerile birlikte) iştirak 12-11-931 perşembe günü saat 
etmek üzere mezkur komisyo- 14 te Ankarada Vekalet bina-
na müracaatları. (2386). sında Hava SA, AL, KOM. da 

~ ~ ~ yapılacaktır. Taliplerin şartna 
Adanada merkez kıtaat ve me almak ve münakasaya gir

müessesatı ihtiyacı için evvel- mek üzere teminat ve tcklifna
ce münakasaya çıkarılan ek- melerile mezkur KOM. a mü
mek bu kerre altı aylık olarak racaatları. (292). (2404). 
yeniden kapalı zarf usulile * * * 
münakasaya çıkarılmıştır. İha- Yerli fabrikalar mamülatın-
lesi 12 Birinci Teşrin 931 Pa- dan yün çorap ipliği kapalı zarf 
zartesi günü saat 10 da Adana- la münakasaya konmuştur. İha 
da 7. fırka satın alma komis- lesi 24-10-931 cumartesi günü 
yonunda icra edilecektir. Ta- saat 15 te yapılacaktır. Talip
liplerin münakasaya iştirak et- kırin şartname ve nümunesini 
mek üzere teminat ve teklifna görmek üzere Ankarada mer
meleırile iahle saatinden evvel kez satın alma komisyonuna 
mezkur satın alma komisyonu 
na müracaatları. (350). (2747). 

* * * 
Çatalca Müs. mevkii için 

zeytin yağı aleni münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10-10-931 
cumartesi günü saat 15 te Fm 

: dıkhda III. K. O. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini ko· 
misyonda görmeleri ve ihale 
saatinden evvel teminatlarile. 
komisyonda hazır bulunmalar.ı 
(307) (2550) 

* * * 
Çatalca Müs. Mevkii için şe 

ker kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10-10-931 
cumartesi günü saat 14,5 da 
Fındıklıda III. K. O. SA. AL. 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini ko
misyonumuzda görmeleri ve 
ihale saatinden evvel teminat
larile komisyonumuzda hazır 

bulunmaları. (306) (2549) 

*** 
Çatalca Müs. mevkii için fa-

sulya aleni münakasaya kon 
muştur. İhalesi 10 1. Teşrin 
931 cumaıtesi günü saat 14 te 
Fındıklıda K. O. Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümu-

müracaatları ve münakasaya 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatten evvel teklif ve teminat 
mektuplarının ma~buz müka
bilinde mezlkur komisyona tev 
di eylemeleri. (375). (2875) 

* * * 
Giresondaki Efrat ihtiyacı 

-için 50,000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 1 Teşrinisani 931 
pazar günü saat 9 da Gireson
da Askeri Satın Alma Komi
syonunda yapılacaktır. Gelen
lerin 862,50 l.M-a teminatlarile 
ve teklifatlarile vaktı ihale
den evvel mezkur Komisyona 
müracaatları. (379) (2879). 

* * * Yerli fabrikalar mamulatın-
dan boz renkte elbiselik kumaş 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 22-10-931 Per 
şembe günü saat 15 te yapıla
caktır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek üzere An
karada Me-rkez SA. AL. KOM 
nına müracaatları. Ve müna
kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatten evvel teklif ve 
teminat mektuplarının makbuz 
mukabilinde mezkur Komis-
yon Riyasetine 
leri. (377). 

tevdi eyleme
(2877). 

1 lstanbul eledıyest f(anları 1 
Belediye fen işleri için lüzumu olan 59 kalem levazımı 

tersimiye ve krrtasiye .kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Talipler şartname almak için hergünLcva.tun müdürlüğüne mü 
racaat etmelidir.Münakasaya girmek için 287 liralık teminat 
l5zımdır. Bu teminat ya nakden ve depozito süretile ve yahut 
hüklımetçe mbteber tanınmış bankaların ıbirinden getirilecek 
teminat mektubile olur. İşbu teminat makıbuzu veya mektubu 

Konferans 
Darülfünun 

den: 
Emanetin-

Tatil münasebetile Darülfü
nun İlahiyat fakültesi müder
risleri tarafından verilmesi mü 
•karrer konferanslardan beşin

cisi Müderris Muallim Yusuf 
Ziya Bey tarafından Teşrini

evvelin birinci bugünkü per
şembe günü verilecektir. Kon
feransın mevzuu «Alevilerde 
Dini Merasim» dir. 

Bu konferanslar umuma 
mahsus olup İliihiyat Fakülte 
si dershanesinde saat 17 dedir. 

(2183). 

Askeri Liseler Müdürlü
ğünden: 

Askeri Liselerin 9, 10 ve 11 
ci sınıflarına kaydü kabul mua 
melesi 15 Teşrinievvel 31 ta
rihine kadar uzatılmıştır. Dö
nekliği olmamak şartile talip 
olacaklardan İstanıbulda bulu
nanlar Kuleli Lisesine Bursa
da bulunanlar Bursa Askeri 
Lisesine ve hariçte bulunanlar 
da mahalli Askerlilk Şuıbesinıe 

müracaat ederek Şubeleroeki 

kaydü kabUl şartlarına göre 
evraklarını tamamlattırıp yi
ne Şubeler vasıtasile Kuleli 
ve Bursa Askeri Liseleri Mü
dürlüklerine göndermeleri ilan 
olunur. (6002) (2839) . 

latan bul 
ğmdan: 

Defterdarlı-

· Kiralık dülddm, No. 3, Kili
r.e sokağı, Atik Alipaşa mahal 
lesi, Karagümrük (bu dü'kkan 
pazar mahallinde akar çeşme 
karşısına rnüsadiftir) aylık ki
rası 5 liradır. Bir sene müd
det ve müşahede suretile ki
raya verilecektir. Kiralamak 
açrk arttırma. 21-10-931 çar
şamba günü saat 15 te Defte(["
da!flrkta. (M. 5). (2833). 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
Yolculuk münasebetile mecburi 

satış 

1931 1 inci Teşrinin 2 inci Cuma 
günü sabah saat 10 da Beyoğlunda 
Sovyet sefareti karşısında Süriye 
Hanının 19 numaralı dairesinde 
mevcut müzeyyen eşyalar müzaye 
de suretile satılacaktır. Mükemmel 
ve atik müşarabi Şam işi büfe ve 
dresuvar defa müşarabi paravan 
rahle etajerler , masalar, kol-0t11ar, 
geridonlar vesaire, şam perdelerile 
mükemmel Viyana salonu, 5.tik mi
neli bronzdan mamul avize ve vazo 
lar, hayli şark bibloları, nargile, 

ile sartname, teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıtlı Kütahya, Acem, Çin ve Şam va
olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa •koyarak ihale günü olan 1 zoları, Şam igara takımları, peşkir 
26-10-31 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene l 1er, bronz fenerler, ibrsikler vesai-
vemıelidir. (2895). re. Büşe ve Bartolezzi imzali renkl_i 

* * * gravürler, hakikt rönesans oymalı 
. . • . vitrin, Sevir vazolar, İran minya-

1 
Vefa yangın yerınde sekızıncı adada, 475, 478, 477, 479, 461, 1 türleri, Bavarya tabak takımı, Çini 

460 harita numaralı arsalar arasında, 21,60 metr.o murabbaı ı sobalar, salamandra iki bronz ka
arsanın metro murabbama 350 kuruş kıymet takdir olunarak 

1 
ryola, iki mükemmel Lui XVI Ber 

açık müzayedeye konmuştur. Talipler şartnameyi görmek için . jcrler, küçük bir yatak odası, şez-
her gün Levazun müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzaye- ! long, Rus sema'Veri, kopenhak hey-
.ı • k · · 6 ı· l k · l" d B • kelleri vesair eşyalar. Eriz Buhara, 

Istanbul deniz levazımı satınalrna 
komisyon undan: 

Kilo 
100,034 Muhtelif eb'atta saç lavha) Kapaıı zarfla munaKasa''' 

20762 Muhtelif eb'atta saç lavha) 24 Teşrinievvel 931 c1l' 

martesi günü saat 10,30 da· 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin hizasındaki giit 

ve saatte kapalı zarf usulile münaıkasası icra kılınacağındaa 
şartnamesini görmek için her gün ve talip olanların münaka6l 
gün ve saatinde muvakkat tcminatlarile birlikte KasımpaşadS 
Deniz Levaznnı satmalma komisyonuna müracaatları. (2802)· 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebe girmek için müsabaka imtihanı aşağıda gösterilej 

günlerde yapılacağından namzet olarak kaydedilen efendiJeri.1 
bu günlerde sabahlan saat sekiz buçukta mektepte hazır b~ 
lunmaları lüzumu ilan olunur. (2891). 

3 Teşrinievvel 931 Cumartesi Türkçe, lisanı ecnebi 
4 Teşrinievvel 931 Pazar Tabiiye, riyaziye, 
5 Teşrinievvel 931 Pazartesi Felsefe, içtimayiaı 

Çarşamba Tarih, coğrafya 

----NİHAYET ... ----. 
Muhterem halkın bir müddettenberi sabırsızlıkla bel<· 

!ediği Beyoğlunda İstiklal caddesindeTokatliyan karşısında 

L U V R 
Tefrişat mağazalarımn 

Senelik Büyük Satışi 
başladığını tebşir ve istifadeye koşmalarını tavsiye ederiz. 

Zira Her tüırlü tefrişat levaznnatmın müntahap çeşitlerini 

pek mutedil Hatlarla bulacaklardır. 

SAD1K ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 
4 T:;;;:veı P 1 Z 1 B 
günü akşamı 17 de Sirlceci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
iskelerle Görele Ünye ve 
F A T S A ya uğrayarak 
avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

.......................... 
S.t. YRJSEFAJN 

Merkez acenta: Galata Köprü ba 

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 

dar zade han 2. 2740. 

MERSİN POSTASI 
(INEBOLU) 2 Teşrinev

vel Cuma 10 da Galata 
Rıhtnnmdan kalkar. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) 1 Teşrin

evvel perşembe 17 de. 

Adalar cuma tarifesi lağ 
vedilmiştir. 2 teşrinievvel 
cuma günü hali hazır pazar 
tarifesi tatbik edilecektir. 

3 teşrinevvelden itibaren 
Adalar yaz tarifesi lağvedil 
miş ve yeni son bahar tari· 
fesi iskelelerde ilan olun
muştur. (2850) 

D.ANAGNOSTOPOULO 

ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1931 Teşrinevvelin 2 inci Cuııı' 

günü aabah 10 da Beyoğlunda TV 
katliyan oteli karşısında Su-Terıl' 
namile tıanılmış TURNACI BAŞI 
sokağında 19 numerolu sabık Mitf 

1 eJyevm MALER apartımanınıl 

ı 1 inci idaresinde mev<:ut ve ~eh~ 
1 mizde tanılmış muteber bir aile 
ait gayet nadide ve müzeyyen e 
lar müzayede suretile satılacaktır 

On altıncı Lui şeklinde ve Paıi 
mamulatı 12 parçadan mürekkef 
kakma bronz işlemeli masif mahııı' 

gayet nadide yemek oda takımı , a6 

ı pir şeklin.de müzeyyen ve 14 pari 
dan mürekkep bronz işleme· i -' 

1 ipekli perdelerile mahon salcn tal< 
1 mr, Fransız mamuJ3tı olup Lui se 
ı usulü parke akajü tekmil zarif y-ı 

1 tak oda takımı, İngiliz usulü dl{;t1 

yatak oda takımı, Amerikan yaziJıl 
ne ve kütüphane, meşhur rf:S " 

Vilman imzalı tablolar, bronz 1ı 
keller, Fransız san'atkar Maro l/t 

Dagonet tarafından imzalı, Kristo~ 
ycmişlikler, şamdan, çay ve sofrl 
takımları, ipekli divan ve koltuklar 
çay masası, salon yazıoonesi, Alet" 
ryanın Oniks taşın.dan mineli va:f 

lar, barometrolar, gümüş ~mi'Ii~ 
ler, salamandra ve çini sobalar 
portmanto, ipekli perdeler, Havı· 

gazı banyo sobası, .pirinç mangalla' 
sedef taburekr vesair eşyalar. ~ 
rard markalı konsere mahsus nefi! 
piyano Tebriz ve Saruk halılar~ 

Pey sürrnlerden 100 de 25 temin11 

alınır. 

Bakırköy icrasrndan: 

:reye ;;ırm~ ıçın ıra ı temınat azını ır. u temınat ya . hal 1 SCHİED 
1 1 ' • • •• • • 1 Saruh ve Şıraz ı arı, -

idaremizin altı aylık ihtiyacı olan 800 ton ev- ' n;ı, .cden ve aepozıto suretıle yaılıut hükumetçe muteber tanın- MA YER markalı nefis bir Alman 
sa:ı şartnamede muharrer maden kömürünün kapalı zarf usu- mış b31:kalann _birinden gctir~lecek t-~~-inat mektubu ile olur. piyanosu. Pey sürenlerden 100 de 

PİRE - MARS1L YA 

/ Madam Sofiye ile Şevki Beyi~ 
mutasarrıf oldukları BakırköyiiJ'• 

de Kartaltı.>pede Zuhurat babada 3: 
numaraile mürakkam bir bap hant 
ma bahçenin izalei şuyu zımnrnd' 
bil müzayede hissedar madam sofi 
üzerine bin sekiz yüz iki lira bedel 
mükabilinde ihalei katiyeıi icra 1cı· 

lınmı§ isedemezkur bedeli müzaye<l' 
tesviye e<lilmemesinden dolayi ihB" 
len ın feshilc tekrar müzayedeye 
konmuıtur; mezknr hane beş oda 
bir sofa bir taşlık bir tulumba "~ 
kil hela bir mutbah ve miktarı ı.al• 
bahçe ile müştemilati saireyi ha"i 0 • 

lup hanenin kısmen kargir kısrne~ 
ahşap olup iştiraya talip olanlatıf' 
kıymeti muhamminesi olan bin alt' 
yüz liranın yüzde onu nisbetinde 
pey vermek suretile müzayede)°' 
iştirak edebilecekleri ~ ve 21-10·931 

çarşamba günü saat on beşte J<;i!İ 
satışı yapılacağından taliplerin h•· 
neyi görmek ve gezmek lstey."1' 
ıin yevmi mezkur Bakırköy sulb· 
mahkemesine müracaatları ve ihalt1 

katiyenin müteakip mü§teri ııed'1 

müzayedeyi beş gün zarfında ı•' 
limi vezne etmeğe ınecburdır a1<'1 

taktirde müstenkif addile zararı~' 
olarak tekrar müzayedey çıkarıl" 

için seri ve doğru posta. 
Jııe mübayaası mukarrerdir. İhalesi 4-10-931 tarihine müsadif Bu_ sekılde temınatla beraber ıhale gunu olan 26-10-931 pazar- 25 teminat alınır. 
paıar günü tam saat on buçukta Balıkçılık Müfettişliğinde icra tesı_g~nü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edil- MÜCEVHER_A_T_S_A_T_I_S-.I-

(PATRIS 2) Lüks vapuru 8 
Teşrinievvel Perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 

k 1 ktı Ş t · al k · · ı· 1 · . melıdır. (2896). 
ı ıııaca r. ar nameyı ma ıstıyen ta ıp erın cumartesı ve Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk sınıf yolcu ve eşyayı ticariye ala-

salı günleri Boğaziçinde Balta limanında İktisat Vekaleti Ba- . . . . * * * j Mahkemesinden: Terekesine mah-, rak (PİRE ve MARSİLYAYA) gi-
lıkçılık işleri müfettişliğine müracaatları ilan olunur. (2510). İtfaıye ıçın Manıka ve çarşaf yaptırılınak üzere lüzumu kemece vazıyet olun~n Sadri esbak decektir. Azimet ve avdet biletle-

olan 850 metro yerli bez kapalı zarfla münakasaya konmuştur. merhum Sait Paşa zevcesi müte- rinde azamı tenzilat. 

lstanbul Akşam kız san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebimiz Şehzadcbaşı caddesindeki binada 3 Teşriniev
vel Cümartesinden itibaren kayit ve tedrisata başlıyacağı ilan 
ohınur.(2885). 

Selçuk Akşam kız san' at mektebi 
müdür1üğünden: 

M ektebiıniz akşam derslerine 
baslıyac<ığı irnn olunur .(2887). 

3 Tesrinievvelden itibaren 

Talipler şartname almak için her gün Levazım müdürlüğüne veffiye Vasfiye Hanıma ~~ mü- Umumi acentalarr: Galatada Çi
müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 83 liralık teminat cevherat 30 Eylill 1931 tarıhınden nili Rıhtım Hanrnda D. Anagnosto-
1• d B · . . . itib=n bir hafta müddetle Şehre- . . . 
azım ır. u temınat ya nakden ve depozıto suretıle ve yahut . S d B d . d şh" poulo ve C. Sıskıdı. Tel. B. O. 2612 
.. ·' . manetı an al e estenın e te ır 1 - -

hukilmetçe muteber tanınmış bankaların birinden 'etirilecek . d"k T . . 1 Galata ve Beyoglu Talı acentalarr: 
• ~ • • b ı edıl ı ten sonra 8 eşrınıevve ~ .. 

~emınat mektubıl~ olur. l&bu teminat makbuzu veya mektubu t931 Perşembe günü saat 14 de 1 Butun seyah2t acentalıklatidır. 
ıle fiartname, teklıf mektubunu ve Ticaret odasında kayıtlı 1 açık arttırma suretile satılacaktır. 
olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan Talip olanların mez~ur gün ve saat Doktor 
26-10-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene te Sandal l"~edest~n:nde hazır bu- Rusçuklu Hakkı 
vermelidir. (2894). ~maları uzumu ilan olunur. 

San' at mektebi 
3 T srinievvel 931 cumartesi derslere taşlanıyor. 

Beylerle talt•lıemİle ilan olııntır. (2883). 

ZAYİ - Çengelköy askerlik şube
sinden aldığım askeri vesikamı 

kaybettim. Yenisini aluağımdan 

. hükmü yoktur. Fettah oğullarından 
Muallım j' Karadcreli no tevellütü Hüseyin 

oğlu Osman. 

Beyoğlu, İstiklal cad
de ' Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

I eaktır noksan satıldığı taktirde ati 

1 

daki farkı bedel ile ihtiyar olı.!1190 

cak bil cümle mesarif müatenJcilt•~ 
tazmin olunacaktır talip o.lanlftfl~ 
931 / 334 icra dosya numara;ile lW 
kırköv icra dairesine müracaatart 
i15n olunur 

•• uc •••• • • .,.,_ .. 
• 

rafından y&ptlan t'llfl1b 



1 

BUGÜN 
YARIN 

• 

Nehari Feyzıye ısesı Teı.s.o.4o:.ı.ı 
Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir . 

Çocuklarınızı mektebe vermeden evet Feyziye Lisesine mfrıacaat ediniz. 

ı - - --·-- Türkiyenin en eski hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 -
(Yahut) 

DAHAS NRA ·r VERESiYE Mücevherat satışı 
ku?~ ne Emniyet Sandığı dr1ğnden: 

Muhakkak bir OTOfV!OBiL alacaksaiıız 

ş İM D 1 D. ~ N ... 
b·ı· · · tecrübe ve ne gıbı kolaylıklar gosterıle-

M .. t kb l otomo ı ınızı .. d .. us a e k . · hempn şu adrese muracaat e ınız: w•ni anlama ıçın ~ 

CResmi FORD Acentası 
Otomotör Ticaret TA. Ş 

wl T lefon: Beyoğlu 44 - Tel~af 1.stanbul. Kafor 
Taksim, Beyog u • e 

ORADA 
FORD otomobili sizi gezdirmek 

bulunmaktadır. 
Zarif bir 

• • 
emrınıze amade • • 

ıçın 

• • · kı·bar ve nezih aile mecmaı olan --Şehrımızın • 

LONDRA BİRAHANESi ~;;,!: 
M ı ketimizin en maruf muganniye Hanımefendilerin iştirakile 

Bu ak,am açılıyohr. ,~m e al<s~m pece yarısıı•a kadar icrayı terennün-, e 'erektir. 
ınuhtesem S':Z «ve ı 

Tifük ve Skoç Paltolar 

Muflon Krem Trençkotlar 

Fantazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları 

Haki ve Blü Pardesüler 

İngiliz KauçukMuşambalar 

Podö Pet Mantola.r-Spor Tayorler 

Kadın erkek örnıeKa:zaklar 

Spesiyal Köst~klerden ismarlama için hususi Salon 
Kadın için ısmarlama Manto '!e Tayorlar meşhur 
makasdar M: Karlo tarafından ımal olunu,_r_. -------

1 stanbul Eminönü Köprübaşı No. 15 - 16 KARAK.AŞ 

Elbise mağazasına bli ilanı kesip müracaat ediniz. 

Devlet matbaası müdürlüğünden: 
Matbaada bit" senede teraküm edeceği tahmin edilen 

50000 kilo ille§ santime kadar 1krrpıntı, 2000 kilo 8 santime ka
dar kenar kağıtları ile meşin parçalama talip zuhur etmedi
ğinden 18 Teşrinievvel 931 pazar günü saat 14 te yeniden mü
zayedeye vazedilecektir. Taliplerin yevmi mezkurda pey akçe 
lerile matbaa ;kıomisyonuna müracaatlan ilan olunur, (2767). 

l .,STANBUL 373 B E R L ı• T z A N K A R A ! Gümüşane Vilayeti ~:~:~-~~:~:~isliğinden: l lacı Bayram caddesı . j 
istiklal. caddesi. Gümüşane Vilayeti dahilinde ve Trabron - Erzurum yo-

- Hususi ve ulll:uml ı !unun Köprübaşı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazasının Müptedı ve mu· d 1 h -' ı 
1 b ers er anenızr.e K" .1 K .ı..· k' .. d ·k· t nJuk terakki ta e e kt t ose ı e eikit arasnda vır ı ceman uç a et on ı ı o 

için '" Teya .. ~e d ep ~' Ruslardan metı'uk harap si indirin tamiri 6750 lira ile 21-9-931 

1 
YENİ KURSLAR HER LiSANI QGRETJR l\'fEC~ANFN~IR tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuş· 

~~A~C~IL~I~Y~O~R~;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-222;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..:!l tur. Ten zil at yapmak ve fazla tafsilat almak isti yeni erin Gü-

~======--------------=--:.-----;·------------ J rntişane Nafia Baş Mühendisliğine müracaatlan ilan olunur. 
ISTANBUL VİLAYETi ... ----.... (2862) 

p KE:k:= AMELi HAY /Jt. T L":.::.;~~·. Balıkesir Muallim mektebi müdür-
. • d !-' kilde ve müdavımlerını hayata daha kuvvetlı hır ıbti· } •• u .. d 

Yeni ders senesrde aşag1·tcAkET oğramlarını tevsian tedrisata başlıyacaktır. Mek- ugun en: 
sasla atmak üzre L SAN ve . .. pr dir Bu devreye ilk mektep mezunlarile o dereceqe Mektebimizin kalürifer ve mutfağı için 1932 mayıs gayesi-
tepler 2 devre oluplincid~~rell~kr~ u~edr sene iki. senedir. Orta mektep mezunları veya birinci r k k k" 
tahsil görenler kabul edı!ır. ıncı evrb 

1 
edilir. ikinci devre muhtelittir. ne kadar liizumu olan en çok 450 Enaz 350 ton yer ı o o-

ihtisas Ticaret mekteplerı mezunları ~~ u k dar müracaat edilir. Kız - CağalDğlu Düyunu mürü kapaiı zarf usulile 1 Tesrinievvel 931 tarihinden itibaıren 
Kayıt için her ?'ün saat on;an Tonla ~~731~ Erkek • Cağaloğlu T. L. 23630. ----ı1 yirmi gün müddetle münaka;aya konulmuştur. İhale 21 Teş-

Umumıye kartısın a · · - -- - ı rinievvel 931 çarşamba günü saat 14 te Balıke,sir Muallim Mek-
tebinde yapılacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere Mek
tep Müdüırlüğüne ve iha1e günü de Bıilikesir Muallim Mekte· 
bindeki komisyona müracaatları. (2838) ve 

nehari ~: İSTİKLAL LİSESİ 
erkek L' kı mi nnı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

ilk, Orta ve bse k; dına devam olunmaktadır. 
~ ale .. e aat ?ıunabi!ir. lst~yenlere tarifname gönderilir. 

Her gnn mur~fefon 22134 İstanbul - Sehzvleba~ı 

• 
K ERKEK LEYı.i • NEHARi 

isr ANıiü~ . ıo~.~~~~~~~tN. 
ANA iLK ORTA ve JJSE_ sınıf ar•;, fırın k~rşısında Tel. 23535 JC Av•• 

Sl7CA ıiır ' İst•nb··I Cağalogllu9Ka&:dar her gün devam edilir. ~ 
~ · 9 dan a 

-8 ITTi''iLii11'8'T1ü ı. ~ ! M T E o il~- ~.ET 1 
.. k. d her lisanda ıntışar eden butun 

Tur ıye 
1 
e . 

1
•
0 

bilômum resmi daireler 
gazete er ıç b 1 d 
" i1anlarını ka u ı e er 

dd i Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Adres : A?kara c~~n ~s Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

Telgraf adresı: Resmı a ·-
. 

' 
d Müair Paşa konaklarında 

Saraçhane başın • L• 1 • Ana - ilk 

Kız ve E~kek Hayriye ıse erı 0;i~~ -
LNey~ı i 

1 
t Tedrisat türkçe, fransızca ve İngilizcedir. 

ve e ar ttur Kayde baŞ anını~ ır .. 1 1 e akşam aynı vasıta ile evlerine 
Tekmil sınıfları m

1
ev.cden ~ektebin otombobi11 lerı e k~ı;nıHe: gün 10 dan 18 e kadar müra· 

Talebe sabah ev erın Te rinievvelde aş anaca · 
gönderilir. Ter1risat<ı 1 ş d'l bilir• Telefon: 20530 · caat e ı e 

-~~----------------Istan bul P. T. T. B. müdiriyetinden: 
Mubayasına lüzum görülen muhtelif eb'atta ve kestane 

cinsinden 655 adet Telgraf diıreği 1-10-931 tarihinden itibaren 
aleni surette münaıkasaya vazedilmiştir. Münakasa 21-10-931 
tarihinde saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminatı 
muvakkatelerini hamilen yevmi meZıkii.rda Baş Müdüriyette 
müteşekkil Komisyona ve şartnameyi göımeık istiyenlerin de 

. her Baş Mii<iüriyet Tahırirat kalemine müracaat eylemeleri. 
(2863) 

\ Istanbul Gümrükleri başmüdürlü
! ğünden: 

İstanbul Gümrükleri için 110 ton lavamaırin kömürü ve 826 
çeki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapalı 
zarf usulile mübayaasr mükarrerdir, TaHplerin, şartnamelerini 
ittıla husulile beraber hu baptaki teıklifnamelerini ve 424 lira 
olan teminatı müvak.kateyi hamilen 18-10-931 pazar ,günü saat 
14 te Başmüdü..-lükteki Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 
(2864). 

Tahlisiye Umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

23-9-931 tarihinde kapalı zarf usuli ile münakasaya konulan 
l<ıımeli mmtakası Kumköyü ile Darboğaz mevkileri arasında
ki mebaninin inşaat ve tamiratı için teklif edilen bedel haddi 
Iayıkında görülmediğinden ayni şerait ve esasat dairesinde ol
mak üzere aleni pazarlıkla ihalesine kara<r verilmiştir. Talip
lerin 5 Te~rinievvel 931 tarihine müsadif pazartesi gum;ne 
kadar şeraiti anlamak üzere İdarei merkeziyeye ve pazarlığa 
iştirak için de yevmi mezkii.rda saat 14 te Galatada Maritim 
hanında Tahlisiye Müdiriyeti Umumiyesi Mübayaa Komisyo
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. (2788). 

Muhammen H·~ap 
kıymeti No Merhun'ltın cins ve nev'i 

Borçlunun' 
• • 1 

102 141628 

150 148492 
110 182562 

50 
30 

60 
70 

400 
900 

36 

1850 
150 
48 

151872 
11566 

12521 
21197 
25670 
26354 

28384 

27627 
28470 
31165 

30 31361 

20 
215 

17 
170 

60 
40 

150 
150 
100 
25 
BU 

200 

96 
80 
90 
50 

150 

75 
100 

210 

120 
80 

31668 
31940 

32220 
34147 

31208 
34210 
34217 
34241 
34254 
34258 
34377 
34393 

34435 
34544 
34607 
34640 
34653 

34704 
34745 

34826 

34851 
34878 

ı s mı 

Bir prrlanta tektaş yüzük, bir roza gül yüzlıl, ı 

bir çift roza küpe, bir pırlanta dal iğ ne: 

Mehmet Hamdi Bey 
İki roza iğne: Cavit. B. 
Bir çift pırlanta küpe, bir pırlanta akar pantan 
tif, bir roza yüzük ıbir roza kıravat iğnesi: 

Ülviye H. 
Bir pıdanta pantantif: Samiye H . 
Bir pırlantalı yüzük bir roza krravat iğnesi, bir 
altın şadlen Fatma Sabiha H. 
Bir roza dal iğne: Süleyman Sırrı B. 1 

Bir çift pırlantalı küpe: Ekrem B. 
Bir pırlantalı tektaş yüzuk: Saniye H. 
Yirmi dokuz miskal incin, bir roza iğne bir çift 
roza küpe. İsmail B. 
Bir çift roza ıkol düğmesi, bir roza bilezik. biır 1 

pırlanta yüzük, (ıbir taş noksan) bir elmaslı 

saat Mehmet Şükrü B. 
Bir pırlanta madalyon, ortası zümrüt Haçte H. 
Bir çift pırlantalı küpe Saniye H. 
Sekiz adetbir liralrk: Ayşe H. 

Bir pırlanta tek taş yüzük, ( taşr kağıda sarılı) 

bk altın hurda saat, bir altın köstek, bir altm 
madalyon: Salim B.' 
Bir roza iğne, dört roza parça. Zeynep H. 
İki çift roza küpe, bir roza iğne, iki roza yüzük, 
iki yüz dirhem gümüş Emine H. ' 
Bir çift roza ıküpe, bir roza yüzük Ali Riza B .. 
Bir çift pırlantalı •küpe, iki pırlantalı bir roza ı 

yüzük ( 4 taş noksan) biır altın saat maaköstek. 
Ma·rdiros Ef. 

Bir roza bilezik· 
Bir altn göstek 
Bir pırlantalı pantantif. 
Bir pırlantalı pantantif: 
Beş roza iğne: 
Bir roza yüzük, iki miskal inci: 
Bir pırlanta ağraf, iki altın saat 
Bir pırlantalı pantantif, bir pırlanta 

Lütfiye H. 
Şakire H. ı 

Ş k . ·-,. a. ıre ı . 

Saime H. ı 

Celal B. 
Hakkı B. 

Ali B. 
yüzük. 

Pakize H. 
Bir altın saat, üç altın bilezik, Nas ip H. ı 

Bir çift roza küpe, bir altın göstek. Fatma H. 
Bir prrlanta yüzük. Nail B. 
Bir çift roza küpe (itki taş noksan) Feride H. 
Bir çift roza küpe, hir rozaiğne, bir roza yüzük. 

Nadide H. 
iDört yüzüık, ıbir çift ıroza küpe. Hayriye H. 
Bir çift pırlanta küpe, bir roza iğne bir pıırlan
ta yüzük, bir gümüş ayna Pakize H. 
Bir çift pırlanta küpe, bir pırlantalr yüzük, bir 
altın saat. Hatçe H. 
Bir çift r.oza küpe . Kahraman B. 
Bir çift pırlantalı küpe: Fatma H. 

Yukarıda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevheret müka
bilinde Sandığımızdan istikraz etmiş oldukları mebaliği vade
snde tediye etmemelerine mebni :kendilerine alelusül tebliğ

edildiği halde gene tesviyei deyn eylememiş olduklarından 

e<.nası yükarıda gösterilen merıhunattan deyne kifayet edecek 
miktari Sandrlc satış heyeti huzurile 27 T. Evvel 931 tarihine 
müsadif Salı günü saat 14 te.Şehremaneti Sandal Bedesteni 
mezat İdar~inde bilmüzayede satılacağından talip olanların 
müzayede mahalline ve tesviyei deyin veya tecdidi muamele 
etmek isteyen mcdyunların Sandık idaresine müracaat eyleme· 
leri lüzumu ilan olunur. 

Harita Umum müdürlüğünden: 
Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühen

disliği tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 

12, 13 ve 14 Teşrinievvel 931 tarihlerinde üç gün müsabaka im
tihan yapılacaktır. 

Muhtelif liselerce talebe kanununna tevfikan namzet gös· 

terilmiş olan efendilerin o tarihlerde sabah saat 8,30 da aşağı· 

da yazılı lisele<rden birine müracaatla imtihana iştirak etmc
leıri lazımdır. 

Namzetlerin imtihana girebilmeleri için 10-10-931 akşamına 
kadar hüviyet cüzdanları ve lise şahadetnamelerie imtihan 

olacakları lise müdürlüğüne kendilerini kaydettinneleri mec

buridir. 

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

Sivas, Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, ~kek Liseleri Mü
dürlüklerine müracaat edilmesi lazımdır. , 

~k~~:.~b~2~~~'~"~~!,,:ıt 1.1'< ted&.-i~.dnesi. Hergüıı sabahtan akşama kadar. }--
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iTTİHAZ- EDİLEN BİR KARAR .... 
'Hey~ti Vekile tarafından ittihaı: edilip Resmi 

Gazetenin 1 İ l"eşrinisani 1930 tarihli nüsha· 

sında intişar eden 102 50 numaralı Kararname 

ladar F ord un değerine daha büyük bir delil bu 

tnemlekette gösterilmiş değildir. 

Heyeti Vekilenin bu kararnamesi ile hükumet 

.davairi ile müessesatı resmiye ve hükumete men~ 

sup diğer müessesatın hidematında FORD kalla~ 
nılması emir ediliyor ki bu da yapılan tetkikat

tan sonra memleketin idare heyeti tarafından F ord 

un Türkiye İçin en muvafık bir arab~ olduğunun 

anlaşıldığına parlak bir misaldir. 

işte mevzubahis kararnamenin hikmeti ittihazı 

hundan başka hiç bir şeye atfedilemez, 

, 

Mezkur kararname bu memlekett6 otomobil 

miibayaasını istihdafen şimdi ye kadar ittihaz 

edilen kararların içinde en ehemmiyetlisini teşkil 

etmektedir. Eğer FORD her noktai nazardan 

itimada şayan, idareli ve memleket içinde seya-

hatin icabatına temamiyle tetabuk eden tekmil 
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hususiyetl~ri cami olmas~ydı bittabi Heyeti Ve":. 

kile ona bu yüksek kiymeti vermezdi. Bir FORO 
ile memleketin hemen hemen her tarafına rahat_. 

ça ve huzuru kalp ile gidebilir ve yine kemali 

emniyetle dönebilirsiniz, 

FORD yalnız verilen paraya mukabil elde' 

edilen azami kiymet olduktan başka Türk İşciligi 

ile vücuda getirilmiş ve cihanın diğer bütün me· 

mleketlerinde yapılan FORD ların tekmil evsa· 

fına malik olmak itibari ile de. ayrica ve pek vük

sek kiymeti haiz olan bir arabadır. 

Türkiye dahilinde satılan her FÔRD arabası 
Türk işcisine doğrudan doğruya bir hissei men· 

faal teşkil etmekle beraber dolayısı il~ de mem

leketin refahına hizmet eden bir amildir. 

işte bütün bu mülahazat sizin rehberiniz olma· 
• 

lıdır. ... Mahalli FORD acentesine müracaat ede· 
1 

rek Türkiye de yapılan FORD arabalarını size' 

ğöstermesini talepıo etmek menfaatiniz icabından· 

dır . 
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