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Yeni: beynelmilel hayatın 
büYÜk bir huıusiyeti, devletle
ri idare eden ricalin sık sık 
§ahsi temaslarıdır. Harbi umu 
ırıiden evvel kabine azalan na
diren memleketlerinden dıtarı 
çıkarlardı. Kral yediaıci Ed
Ward, beraberinde Hariciye na 
2•rı olduğu halde İngiltereyi 
tiyaret ettiği zaman, İngiltere 
11İn ıiyasi tarihinde ilk defa o
larak vaki olan Hariciye Nazı
l'lııııı bu seyahati, Kralın seya· 
hatinden ziyade alaka ve he
Yecan uyandırmıttı. 

f 
Komisyonlarda hakim olan ruh ve zihniyet; haddi zatında 
müşkül olan ihtilaflı meseleleri birer birer yenmektir. 

Cemiyeti akvamın zayıf ta
raflan hakkında ne söylenirse 
•öylensin, büyük bir faydası 
tudur ki senede bir kaç defa 
llıes'ul devlet adamlarının ya
kından temaslarına vesile teş
kil etmektedir. Devlet adamla 
tı bu temaslann faydalannı 
anladıklarından sık sık Cenev
re içtimalarından ayrı mülakat 
l11r Yapmaktadırlar. Garbi Av-
1'\ıpa devletlerinin Batvekilleri 
•rasındaki mülakatlar bu cüm
ledendir. Geçen ilkbaharda ln
Biliz Nazırlan Almanyayı ıeya 
h11t ettiler. Alınan Ba§vekili v~ 

lktısat 
Vekilimiz 
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1 Kahine Gazinin riya § 
Dün ikbsadi mahafil -

ile temastan ; setinde toplanacak ! 1 
sonra Ankaraya gitti - -

Evvelki gün Avrupa'dan ~ B • fl J b ••ı J JS .1 İ şehrimize gelen lktısat vekil~ = u ıç maua u çeuen 11ll • = 
Mustafa Şerif Bey dün aktam ı= l k f .~ 1 k E 
Ankara'ya hareket etmittir. 5 yon U asarrUJ gapııaca .. = 

Mustafa Şeref Bey dün Ti- :5 !! 
caret müdiriyetini ziyaret ede- :5 V "d h . k l d :ii 
rek, bir müddet me§gu) olmuş = arı at angı no ta ar a azalmıştır; 5 
ve müdür Muhsin Beyden bazı 5 ta f b • t• d ı· ? = 
meseleler üzerinde izahat al- = sarru mec urıye ı ner en ge ıyor. = 
mıttır. - -5 ANKARA, 21 (Telefon) - masraf bütçeıinin aıgari IS mil- 55 = Evvelce yazdığım gibi 1 ımet yon daha tenzili meselesi Reisi· § 

$ Pı. hükumeti ıreçen ıene bütçe- cümhur Hz. nin riyasetinde fev- 5 
55 &İnde esaılı bir tenzil yapmakla kalide bir içtima aktedecek olan iİ 
55 en doğru ve salim adım atmıı Heyeti vekilede ırörüıülerek bu = 
55 oldu ve bu ıene mali cepheden tenezzül temin edilecektir. : 
55 karıılanacak mütkülibn az eme- Varidatın lıımıri cephelerden § 

liariciye Nazırı, İngiltereyi zı 
Yaret etti. Sonra 1talya ve 
Franaa'ya gittiler. Franıız Bat 
•ekili ve Hariciye Nazm Al
llıanya'ya iaclei ziyaret etti. 
Şimdi de Amerika Reisicüm
lıurunun daveti üzerine Aıne
rikaya gitınittir. Birinci dere
Cede mes'ul devlet ricalinin te
lı:ıaslanndan evvel, diplomasi, 
•efirier vasıtasile yani hukuki 

Mııralılıa•la7tlan 61r grııp ••arı atlka miiz•.t iJniinJe .. 

Vekil Bey bundan ıonra İh
racat ofisine gitmittir. Musta
fa Şeref Bey ofiste uzun müd
det kalmıt, günün iktisadi işle 
rine temasla izahat almııtır. 
Aldığımız malumata göre, ve
kil Bey İaterlin liraıının ıuku
tunun ibraç qyamız üzerinde
ki tesirleri hakkında ofiı ta
rafından yapılan tetkikatın ne
tice ve ıeyri hakkında izahat 
almııtır. 

55 tine set çelaniı bulunuyor. düımekte olduğu 1932 seneei = 
Si Fil'llBlci Maliye vekaleti bu ıe- zarfında daha da düımesi ihti- il 
§ ne yeni bütçeyi hazırlarken ve- mali olduğunu bildiriyorum: 1 z bametle karıılatllllf değildir. Fa = 

11.ayetleri ne olursa olsun ikin 
ci derecede mes'ul ellerle ted
•ir ediliyordu. Harbi umumi
nin batlamasma tekaddüm e
den günlerin tarihi göstennit
tir ki, eğer diplomasi ikinci 
deı-ec:ede mes'ul eller vasıtasi
le tedvir edileceğine, birinci de 
l'ecede mes'ul devlet adamlarr 
t~nıaaa gelmit bulunsalardı, 
b~lebi ihtimal hadisat batka 
ır cereyan alacaktı. 

İsmet Patanın Atina ve Peı
~'ye yaptığı seyahatin, Garbi 
d vrupa devletleri ricali arasm-
.•ki temaslardan ayn bir husu 
j1Yeti vardır. Garbi Avrupa dev 
h~tlerinin ricali muayyen 
. lr takrm meselelerin halli 
ı~in temas ediyorlar. Bi
:•ııı Yunanistan ve Macaris
anla halledilecek bir mesele

iniz k 'd . . k Yo tu. Lausanne an mtı· 
/' eden bütün pürüzler halle
! ı~ırıit ve Türk - Yunan d06t
~ıxunun hücceti M. Venizelo-
' u , n geçen seneki Ankara se-
~hati esnasında imzalanmıt 

lıınuyordu. 
lıınet Patanın seyahati 

:•hza M. Venizelos'un geçen 
ın lleki ziyaretini iade etmek 
t akaadına matuf olmakla be
l"~~r, çok faydalı olmuştur. 
"linkü gerek Türk ricaline ve 
ter-• T" k fk• . . """ ur e an uınumıyesı-le, Yunanistanda Türk doat
Fılıiiunun Yunan milleti tara
t~dan dahi benimsendiğini 
l'0•termeğe vesile tetkil etmiş 
dır. İsmet Pa,ayı Atina, stadın 
11

11 karşılayan aekaen bin insa
/~ C:O§kun tezarühü ani ve ge
i'.lı .bir heyecanın ifaclesi de
~ dı. Milletlerin arzularile hü 
lıullıetlerin ıiyasetleri araamda 
de Y~k bir ahenk olduğu bir 
l 1'irde Atinada Yunan milleti 
~llbafından gösterilen samimi 
it 11 ulü, Türk Yunan dostluğu 
0
jn istikbaline ait bir zaman 

.\ ~rak kabul etmek lazımdır. 
it tına ıeyahati bize yalnız Yu
tin hükumetinin siyasetini de 
J 1 ! ~yni zamanda Yunan mil
~~•nın arzusunu ve hissiyatını 
ıq08termiş olması itibariledir 

Çok istifadeli olmu§tur. 
Ahmet ŞÜKRÜ 

Londra borsasında 
~ lONORA, 20 (A.A.) - Bugün 
lıı, ~ borsasında pek az it olmuı-
111 · i'.faamafih lngiliz devlet eıha
t~ ~ğlamdır. Ecnebi kambiyoları 

tındir. 

Akalliyetler mevzuu, hararetle 
müzakere ve münakaşa ediliyor 

Yunan muralılıaslarının tekliflerinden hareket 
serbestisine aif olan maclde kabul edildi 

ikamet şeraiti için yeni bir proje hazırlanacaktır 
Balkan konferansı murahhas 

lan dün sabah saat onda Yıldız 
sarayında toplanarak komw
yonlarda öğleden bir saat son.
raya kadar çalışmışlardır. 
Komiıyonlann dünkü içti

maı çok hararetli olmut ve eıaa 
h Balkan meselelerine temas e
dilmittir. Bu meyanda ekalli
yet itlerinin konferans müzake 

K.adıniar birlijinin çayın-
dan bir intiba 

ratmın temel taşını t6!kil .etti
ği anlaşılmaktadır. lçtıınaı mu 
karenet komisyonunda : unan
lıların evvelce hazırl~dıgı pr'.: 
. . .. maddesi tetkik ve mu-
1enın uç dd 
zakere edilmiştir. ~u. ına e-
ler Balkan ınill~!lerıoı~ hare
k t ikamet ve ınutekabıl mua
U:eİelerdeki serbestisi hakkın-
da idi. h 

Komisyon bunlardan are-
ket serbestisine dair ol8!1 ınad: 
d . k b 1 ve Balkan ınılletlen 
eyı a u b. bes 
. Balkanlarda tam ır ser 

nın _ 
• d . esinde pasaportsuz seya 

tı aır . . · ) 
hat edebilmelerını tasvıp ey e-

ınittir. hk 
Yeni prcje hazırlanac 
ık. ci ve üçüncü maddeler 

ın T'' k 
R Yugoslav ve ur mu ornen, · 
rahhaslarınm itirazlarını m~c•_P 
olmuş ve neticede yepyenı bır 

. hazırlanması karar altına 
~=ıttır. Bu projede de seya 
hat serbestisi etrafında alman 

dbirler ve kararlaştırılan ı;sas 
te .... kıka 
1 UZ.. erinden yurunece , -
ar ·b· f met şeraiti için de yem u or-
ınül bulunacaktır. 

/ktısat komisyona 
lktısat komisyonunda lnter-

balkanik bir ticaret ofisi tesisi 
meselesi görütülmüş ve Yunan 
!arın buna dair olan teklifi 
Türk noktai nazarına göre ta
dil edilerek kabul olunmuttur. 
Hububat ve tütün ziraatlerinin 
himayesi bakında alınacak ted 
birleri tesbit etmek üzere tali 
bir komisyon tetkilr kararlat
mıştır. Tali komisyon bunun 
hakkında hazırlayacağı raporu 
heyeti umumiyeye sevkedecek 
tir. 

Ögleden sonraki gezmel•r 

Balkan murahhaalan ve Bal 
kan gazetecileri dün öğleden 
sonra Asarı atika müzesini, 
T opkapı sarayını ziyaret etmit 
!erdir. 

Murahhaslar, program muci 
bince saat tam 2,5 da otomo
billerle Asarı atika müzesine 
gelmişlerdir. 

Kapının önünde polis me
murları murahhaslar selamla
mıştır. 

Balkanlı misafirler müzede 
Büyük lskenderin lahdi önün
de dakikalarca durarak beledi
ye seyyahin tubesi memurları 
tarafından verilen izahatı dik
katle dinleınitlerdir. Murahhas 
lar müzede milattan bet altı a
sır evvelki statüleri ve kadim 
asan birer birer tetkik etmitler 
dir. Aaarı atika müzesi gezil-

dikten sonra otomobillerle 
T opkapı sarayına hareket edil 
miıtir. ~ 

Sarayın dıt kapMında murah 
haslar polis memurları tarafın 
dan selimlanmıthr. Burada ev 
veli Kubbe kötkü, arz odası 
ve diğer binatar gezildikten 
s~nra. ~ilah ~üz~İne girilmit
tır. Sılah muzesınde kadinı ve 
tarihi kıymeti haiz kalkanlar , M. Papaııastaaigo 

Romen murahhası nııtuk 
söglügor 

oklar, kılınç ve hançerler, bal
ta, gürz ve oklar seyredilmit 
ve eski Türk silahları hakkın
da murahhaslara izahat veril
mittir. 

Silah müzesini müteakıp çi
ni dairesi ve hazine kötkü ziya 
ret edilmiştir. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Hariciye 
Vekilimiz 
M. Papanastasiyo'nun 
ziyaretini kabul etti 

Hanciye vekili Tevfik Rüıtü B. 
dün Tokatliyanda meuul olmuı ve 
bazı zevatın ziyaretlerini kabul et
miıtir. Öğleden ıonra Balkan kon
feransındaki Yunan heyeti murah
hasa reisi M. Papanaıtaıiyu otele 
gelerek kendisini ziyaret etmiıtir. 
Hariciye vekilimizin yarın 'Veya Ö· 
bür gün Ankaraya hareketi muhte
meldir. 

M. Poincare baro reis
liğinden istifa etti 

PARIS, 20 (A.A.) - M. Poinca
re Pariı barosu reiıliğinden ııhhi ıe 
beplerden dola:vı istifa etmiıtir. lıti
fa yarın reımiyet keıbedecektir. 

PARIS 20 (A.A.) - Matin gaze 
teıinin verdiği bir habere ıröre M. 
Poincare pazar günü iıtiıare iç.in 
toplanan doktorların tavıiyeai üze
rine Panı baro reiıliğinden iıtifaya 
karar venniıtir. M. Poincare istifa
name.inde baro reiıliği gibi ağır bir 
vazifeyi ifaya 11hbi vaziyetinin mü
sait olmadığım doktorların kendiıi
ne açıkça aöylemiı olduklarını lcay
odececektir. 

Ünye kaymakamlığı 
Onye Kayma. 

kamlığına Manav
gat kaymakamı 
Omer Bedrettin 
Bey tayin edil
mittir. O. Bedret 
tin Bey mülkiye 
mektebimizin ye
tiıtirdiği ırenç ve 
kıymetli uzuvlar
dan birisi oldu
ğu kadar genç 
ıairler arasında 
da temayüz eden 

Yunan ve Bulgar gazetecileri lstanbııl Motbuat cemi
getinin dün kendilerine verdiii ôile zivafetinde 

derin bir fBirimiz. ö. Beuretitn B. 
dir. Kendisine yeni itinde muvaffa
kıyet temenni ederiz. 

- Jıat itiraf tmek lizımd ki _ 1 - Batta erazi vergisi 1931 = 
5 'dab b' e ·ı.tar daha ıtr v~ biitçeaindeki tahminin dununda E z n n ır m1 enezzu.. _ 
- lü lrarıısmda 922 bütçesinde va· varidat temin edecektir. Bu ver- = 

1- ridat ve masraf arumda teva.. gi kanundaki iıtiına ve muafi- ı= 
zünü ıemin, arbk Maliye veki- yetlerin mükelleflere temin etti-
leti iti olmaktan çılanıı, bir dev- ği muafiyetler varidabn düıme-= sine ıebebiyet vermektedir. 15 let meıeleai halino ıelmiıtir. O-= nun içindir ki 186 milyonluk (Devamı 4 üncü sahifede) -- -
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ismet Paşa Ankaraya 
vardı, kabine toplandı! 
Başveklll Oazi Hz. istasyonda 

karşıladılar ve 
blrlikte Çankayaya glttller 

Ankarada muazzam bir istikbal merasimi ya
pılmışbr. Kabine lçtimaıada neler görüşüldü? 

-

(Lut/en sahifeyi çevir;ni2 



....... 

1 Tetkikler ·HAIRoCt HABERLER ~--~iıKJ Buhran Etrafında ... 
Buhranın amilleri arasında müs

temleke ve dominyonlarla 
olan münasebet te vardır. 

-5-
Büyük Beritanya İmpara 

torluğunun müstemlike ve do
rninyonlarile olan münaseba
tının son had safhalarından 
mÜteYellİt darlığı da buhran a
milleri arasına koymak lazım
dır . 

Filvaki Kanada Ba~vekili 
Möa yö Benetin teklifleri ne 
Boldwin ne de Mac Donald 
kabineleri tarafından kabul e
dilemedi. İngiltere gıdai mad
deler üzerine gümrük koyma
z• ve imparatorluğa dahil 
memleketler lehine bir fark ih 
da.ama muvafakat edemedi. 
Şüphe•iz ihtilaf müstemlekeler 
ve dominyonlar lehine farklı 
tarifeler tatbikinden ziyade gı 
dai maddeler için gümrük rü 
sumu koyup koymamaktan çı
kıyor. Yoksa İngiltere hükti
meti 925 tenberi müstemleke
leri ve dominyonları lehine kıs 
men farklı tarifeler kabul et
miş ve meseli bizim incirleri
miz ile üzümlerimiz maalesef 
Kanaclanın mümasil mahsula
tı mu11acehesinde ağır resimler 
verme~e mecbur kalmıştır. Ha 
la vaziyet böyledir. 

Fa!<at bueday, arpa, un ve 
saire gibi diğe.- gıdai maddeler 
hala İngiliz tarifesinde resme 
tabi olmamakta devam ediyor. 
Miistemtekat ise bunların da 
reıme tabi o aıaaını ve müstem 
; kc ve dominyonlar muvareda 
!mın frı:iimler hakkında olduğu 
gibi müstesna tutulmasını isti 
yorlar. 

Şimdi münakaşa edilen ve 
galiba İngiltere milli hükiime
tinin de nihayet muvafakat et
mek yolunu tuttuğu mevzu da 
bu.dur. 

rük koysunlar ki sizin ücretle
rini tezyit etmeleri o zaman 
bir zaruret halini alır. Ve sizin 
içia daha iyi yaşayabilmek te 
ancak boğazınızdan kısmakla 
kabil olabileceğine göre o za
man hakikaten tasarrufa im
kan bulur, ve insan gibi yaşa
mak ihtiyaçlarını tatmin eder
siniz.) diyordu. Marks'a göre 
amelenin üçreti yiyeceği ekme 
ğin rayicine göre takarrur ede 
ceğinden ekmek fiatı pahalı
laıınca ücretin de tezayüdü 
zaruri olur. Ve eğer amele iki 
lokma ekmeğini tasarruf ede
rek onunla mesela şeker ala
caksa bu iki lokmanın fiati 
gümrük vaz'ı hallinde evvelki
sine nazaran yükselmiş olaca
ğından alacağı sekerin mikda
rı da çoğalır. B~ tavsiyeleri de 
mek ki Travayistler de dinle
mek istemedi • 

Milli hükiimete gelince onun 
bu yolda bir kanun teklif edip 
etmiyeceği intihabatın netice
sinde anlaşılacaktır. 

İngilizlerin ticaret serbest? 
si sistemine muhalif olarak bü 
tün dünya himayecilikle ısrar 
ve gümrük tarifelerini, inki,şaf 
ettirmek istedikleri dahili sana 
yii him.ye için, tezyit etmek
te devam ediyor • 

Bunu da 924 denberi artan 
tarifelerle İngiliz emtiasına 
karşı kapılarını kapayan mem
leketleri görerek İngiliz tica
reti hariciyesi için dünya mar
şesinde gittikçe daralan imkan 
!ara işaret etmek üzere kaydey 
!emek lazımdır. 

İngilizlerin serbest ticaret 
politikasına rağmen bizim bat 
lıca ihracat mahsullerimizden 

Gıdai maddeler üzerine güm olan tütütn, üzüm, incir, fın
rı.ik k<>ymak meselesi İngilrete dık, ithalatı İngilterede gene 
de anrlardır zaman zaman mü gümrük resmine tabi tutulmak 
nakn~a edilen bir mevzudur • ta ve afyoolanmızın ithalatı 

Çiftlik esbabının mahsulle- daha evvelden ruhsat almakla 
rini himaye için muhazafakar- '' takyit olunmakta idi. Binaen
lar gümrük koymayı ister, li- aleyh Milli hükumetin buhran 
beraller de buna mani olmağa ile tevellüt eden yeni zaruret
çalışırlardı .. Kari Marksın bu !er hasebile himayecilik cere
mevzudaki tavsiyesi meşhur- yanına kapılmış olması bizim 
dur: O lngilterede buğdaya ihracatıuuzdan ziyade diğer 
gümrük koymak iatiyen muha memleketlerin ihracat madde
fazakarlara kartı ameleye hita !eri üzerinde müessir olacak 
ben neşrettiği beyannamede: mahiyettedir. 

Bırakınız ekmeğe de güm-

M. Laval'in 
Seyahati 
Fransız başvekili dün 
gece Nevyorka vardı 
PARİS, 21 (A.A.) - Havas 

muhabirinin İlle de France va
purundaki muhabiri mahsusu
nun T erre - N euve açıklarından 
seyahatinin betine> gününde 
gönderdiği bir habere göre İlle 
de France çarşamba gecesi NeY 
yorka varacaktır. M. Lava! ile 
maiyetinde bulunanlar perşem
be günü saat yedide Nevyorkta 
karaya çıkacaklardır. 

Prens de Galles'in 
bir çiftliği yandı 

CALGARY, (Alberta) 21 A.A.
Prens de Galles'in Calgary'daki çift 
)iği meçhul bir sebepten dolayı çı• 
kan yangın neticesinde ehemmiyet
li surette hasara uğramııtır. Yangm 
tam 12 saat büyük biı· tiddetle de
vam etmittir. 

Maddi zarar n hasar miktan 
18000 dolar tahmin olunmaktadır. 
Çiftlikte bulunan b~ kıymetli 
haynnlar yangın esnasında telef 
olmuılardır. 

ispanyada grevler 
GREV ADE, 20 A. A. - Gre11 

komitesi umumi gre11in nihayet bul
duğunu bildirmek üzere bir tebliğ 
neıretmiıtir. 

Y alnrz maden sanayii amelesi i .. 
ıe baflamıılanhr. Bunlar te..ım e
dilmit olan gre11cilerin serbest bıra
kılmasını beklemektedirler. 

Gre11 komitesi Sendikaldarm tek· 
rar açılmasına müsaade edilmediği 
takdirde umumi gre11e yeniden bat
lanacağını haber vermiıtir. 

Şiddetli bir kasırga 
DUNEDlN, (Yeni Zelanda) 20, 

(A.A.) - Gün ağarken batlayıp tid 
detli bir surette devam eden bir ka
sırga esnasında hastahnelerden biri
nin damı uçmuı, koıu meydanında
ki tribünlerden biri yıkılmıf, •arnıç
lı bir vapur engine doğru sürüklen
miş, nhtnnın bir parçası kopup ay
rılmıt, ağaçlar kölderile birlikte sö
külüp devrilmiıtir. Maddi zarar 11e 
basar çok büyük bir yekun tutmak
tadır. Nüfusça zayiat olrnam1fbr. 
Riizcirm ıiddeti şimdi kırılmış bu-
lunmaktadır. · 

lan heykelleri için inşası tasav
vur edilen abidenin belediyenin 
fen heyeti tarafından güzel bir 
resmi yapılmıştır. Abidenin 
üst ve alt kısımlarının tatlan 
kırmızı renkte Foça taşından, 
orta kısmı da (Kançeşme) na
mı verilen yeşil renkte taştan 
olacak, üç tarafında mermer 
merdivenleri bulunacaktır. 

Abide; tamamile yedi taş
tan yap:lacak, abidenin yüksek 
liği 4 metre 80 santimetre ola

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;;;;;;~::;::;::;;::~ ı caktır. Heykel de 4 metre yük-

\M E~: LE
16~ETT • ~1- sekliğindeolacağınagöre abi-
ln , "" de ve heykel 8,80 metre yükse 

.t. lecektir. Abidenin temeli beton _ .. ı..ııı..- l - - ~ olarak yapılacaktır. nşaata ya 

Kayın pederini kın b~;;;=~:~:
1

~:a;;ktır. 

ıd d 
bir cinayet ö Üren amat Evvefüi gece Bergamanın 

Kınık nahiyesinde müthit bir 
cinayet ika edilmiş ve bir kun
dakçılık vak'ası olmuftur. 

Sa!ihl;Jen bildiriliyor: Bu- ı isminde bir zat vardır. Ali usta 
rı.:d!l bir aHe faciuı oldu. Kain- kıaile damadının geçinemedik
pederini öldüren damat yaka- lerini görerek bir bo~anma da
landı. vası ikame ediyor. Muhakeme 

Salihlin:r. M:ta t Paşa mahal neticesinde boşanma kararı ve
lesirde n ı!<iın hakk;+l Ali usta riliyor. 

pısnı.., lcr.rşısmdaki büyük ka
visle en aşağı on bin kişi yığıl 
mı~tı Alkışlar durmadan de
v< m ediyordıı. 

Ankara e3nafı ve !!umum ce 
miyetler mümessilleri meyda
nın .jl,i tarafını doldurmuşlar
dı. Y a~a Gazi, Varol İsmet Pa 
şa !esleri yükseliyordu. 

G zi Hazretleri, İsnıet Paşa 
yı otomobillerine alarak istas
yondan birlikte ayrıldılar. 

Heyeti vekile içtimaı 
ANKARA, (Telefonla) -

Öğleden sonra saat onbeş 
te Heyeti Vekile İs
met Paşanın riyasetinde toplan 
dı. Bu içtimada Başvekilin se
yahati etrafında kabine arka
daşlannı tenvir ettiği ve müsta 
cel bazı mevaddın müzakere e
dildiği tahmin edilmektedir. 

İ tima geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

• 

Damat bu halden çok müte
essir oluyor. Mahkeme kararı 
tefhim edildikten tonra, avdet 
edilirken, damat istasyonda 
Postane önünde kainpederi ile 
boşandığı kadının önüne geçe
rek onu cebren götürmek isti
yor ve kendisinden ay,·ılamıya 
cağını söyliyor. Bunu gören ih
tiyar kainpeder, elindeki bas
tonla sabık damadının kafasına 
vuruyor. Bunun üzerine damat 
da taboncuını çekerek ihtiya
rın ayağına ateş ediyor. Zaval
lı ihtiyar sabık damadını kor
kutmak için elini beline götür
düğü bir sırada ikinci bir kur
şunla kanlar içinde ruhsuz ola
rak yere yuvarlanıyor. ikinci 
kurşun ihtiyarın tam kalbine 
isabet etmiştir. 

Gazi Hazretlerinin 
fzmirdeki heykeli 
Reisicümhur Gazi Hazretle

rinin İzmirde rekzedilecek o-

Jiro ticaretaneıinin Kınık
taki pamuk fabrikasının acen
tası olan fabrikatör Baki Bey 
ikamet ettiği hanede feci bir 
surette öldürülmüştür. 

Katiller Baki Beyi boğazın 
dan ve ayaklarından kesmek su 
retile öldürmü~ler ve evine ateş 
vererek kaçmışlardır. Ev kıs
men yandıktan sonra söndürül 
müştür. 

Baki Beyin parçalanmış o
lan cesedi yanan evin içinde bu 
lunmuştur. 

Caniler Manisa'nın Y ayaköy 
nahiyesinin Gümüş köyü hal
kından olan ve üç seneden beri 
Kınıkta bulunan Abdullah ile 
Kınıklı Koca zeybek Hasan 
Hüseyin, Saka o!llu İsmail na
mında üç kişidir, Jandarmalar 
tarafından yakalanmışlardır. 

Hadisenin mürettepleri baş
kalarıdıı· ve cinayette rekabet 
meselesi vardTr. Cinayeti ve 
kundakçılık vak'asını tertip e
den elakadarlar da tebeyyün et 
mek üzeredir. B:ıki Bey aslen 
Dikililidir. 

İngilterede intihabat 
bilfiil başladı .....• ' 

Namzetler intihap dairelerinde 
propaganda yapıyorlar 

M. Mac Donald oğlu için çalışıyor 

Gazi Hz. sinemada .. 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Gazi Hazretleri dün akşam Yeni sine

maya giderek göst~rilen filmi seyir etmişlerdir. 

Nafıa müfettişi umumiHği 
ANKARA, 2! (Telefonla) - Nafıa müfettişi umumiliğine sabık Bile

cik meb'usu Asaf Bey tayin e<lilmiştir. 

Sofyada ikinci ziraat konferansı 
SOFY A, 20 (Milliyet) - Teşrinisaninin son on beş gününde Sofyad• 

Şarki ve cenubu şarki Avrupa ziraat meınleketlerinin ikinci konfcranJ1 

toplanacaktır. Biı·inci konfeı·ans 1930 da V arıovada toplanmıfb. Sofy• 
konferansına Lehistan, Letonya, Estonya, Çekoslovakya, Mllcaristan, Yu· 
goslavy~ Romanya ve Bulgm-İıtan ziraat nazırları ile mütehaııtsla.r i,ti~ 
rak edeceklerdir. 

Mahut "İntibah,, tatil ediliyor 
SOFYA, 20 (Milliyet) - Hükumet, son nüshası ile Cumhuriyet 

Türkiyesine ve onun buradaki mümessillerine karşı tiddetli hücumlarda 
bulunan Şumnıda münteıir ~intibah" ismindeki irtica gazetesini tatile kr·· 
rar vennİftİr. 

Sofyadaki siyasi mahkumlar 
SOFY A, 20 (Milliyet) - Adliye nezareti Sof ya merkez hapisanosin· 

de bulunan siyaıi mahpuslan tafra hapısanelerine gönderme.ğe karar 11e.r 
mittir. Bu karara •ebep ahiren hapısanede iki Makedonyalının katledili~i 
n bu lıidiıeden •onra teıdit edilen hapisane nizrunlarıuı protesto içit 

Muh•fazak8,./arın intihap afiılef'inden bif'i mahpusların yaptıkla.·ı umumi grevdir. 

LONDRA, 20 (A.A.) - ı re cevap vermektedirler. Mün- Bir Bulgar köyünde müsademe 
İngilterede 27-10 a kadar de- tehipler iki defa mün-
vam edecek olan intihabat mü
cadelesi bugün batlamıttır. Bu 
faaliyet, diğer demokrat mem
leketlerde bu gibi ahval ve te
rait altında namzetlerin göste
recekleri faaliyetleri andırmak
tadır. Burada başka yerlerde 
olduğu veçhile içtimalar inti
hap dairelerinde yapılmakta ve 
namzetler orada siyasi akide
lerden bahsetmekte ve yaln~ 
şifahi olmayan ve belki münte
hiplerin tutmak istedikleri ve
ya aleyhinde bulundukları nam 
zetlere göndermit oldukları 

mektuplardan müteşekkil bü
yük bir cilt teşkil eden sualle-

tehiplerine mektup göndermek 
ve bunun için posta parası ver
memek hakkına maliktirler. Di 
ğer taraftan kanun, her türlü 
ihtilaslara mani olmak için her 
namzedin intihap mücadelesi 
esnasında yapacağı masarif 
mLkdarının muayyen bir mikda 
rı tecavüz etmemesini natık bu 
lurmaktadır • 

M. !tfac Donald oğlu 
için çal ışıgof' 

LONDRA, 20 (A.A.) - M 
Mac Donald oğlu lehine propa 
ganda yapmak üzere Vaşing
tondan tayyare ile Betfor' a ha 
ı·eket etmiştir 

SOFY A, 21 (Milliyet) -· E11Velki gün Kalofer ismindeki Bulgar kö
yünde, umunıi içtima için bir salonu iıgal etmek iıtiyen kalababk bir ko
müni.t küUesi ile, kenclilerini dağıtmağa gelen zabıta arasında bir müsa· 
deme olmuıtur. Zabıu ha11aya 250 el kadar enclaht ebnit ve komünistler 
de zabıtaya taı l ağdırmışlardır. Polislerden biri ağır surette yaralanmı1tır· 
Bir çok komünist le' kif edilmi~ 11e sokaklarda gece 18 den sonra dolat 
mak mcnc"ilmiıtir. 

Edisonun hatırasını taziz için 
bir dakika karanlık 

W,\SHlNCTON, 21 A.A. - Edison'un cenaze merasimi cününQ. te· 
sadüf eden çar~mba &Ü•ıÜ Nevyork belediye reiıinin emri üzerine saat lf 

da bir dakika şehiı· karanlık k"lacaktır. 
Büytık muhterıin naaşının teıhir edildiği laboratu11&1'ın önünde timdi 

ye kadM 10,000 ki~i gelip geçmittir. 

İzmir ve Balıkesir sporcuları Ankarada 

Japonyanın şartları 
Çinlileri kızdırdı 

BALIKESlR, 21 (A.A.) - İzmir ve Balıkeair mıntakaları 
sporcuları 13 teşrinisanide Aı>karada bulunmak üzere davet edil
mişlerdir.BuradaGençler birliği veAnkara muhteliti ile bir futbol 
maçı yapacak ve rnrntakıı atletleri ve bisikletçileri de müsabaka· 

lar yapacaklcırdır. 

başlanmadan evvel Çin tarafından 

sureti mahsusa.da taıdikını istemek
ten vazııec;meğe mütemayül bulun
maktadır. 

Sofyada bir 
Miting 
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Kanadada bulunan Çinliler bile 
bir harp Kanada.faki Çinli/e,.in bif' 

teşebbüsü 

ihtimaline karşı ha2ırJanıyorlar VICTORIA, (Kolombia), 20 A. 

TOKYO, 21 A.A. - Resmi ma
hafile gelen mıılumata nazaran Ma
rechal Chiang Fransa ile lngiltere' -
ye yaptığı bir teklifte Shan Hai 
Kwan tehrine Tientsin'den birkaç 
askeri müfreze göndermelerini iıte
miştir. 

Clıiang bu teklifi Sban Hai 
Kwan ıehrinde Çinliler ile Japonlar 
arasında bir ihtilaf çıkmasının önü .. 
ne geçmek maksadına müstenittir. 
Diğer taraftan haber alındığına gö
re Shan Hai Kwan'da bulunan Çin 
ve Japon askerlerinin kumandanları 
aralarında reımi mahiyette o1ma
mak üzere bir anlayma yapmıtlar

dır. 

Bu ihtil.'.J mucibince Çin a&kcrle
ri demir yolunun Şimal kısmında 

11e Jap<>n llllkerleri cenup tarafında 

kalacaklardır. 

Sabık Japon Hariciye nazm Vi
kont lshi'nin bir beyanname hazır
lamakta olduğu öğrenilmiftir. Vi
kont lıhi Japon. gazetelerinden Asa
hi' de çıkacak olan bu beyanname
sinde Cemiyeti Akvamın Çin - Ja
pon ihtil:J'ını tetkik hususunda itti
haz ettiği hareket tarzını tenkit ede
cek, bununla beraber Japonya'nın 
Cemiyeti Aknmı torpillemeği hiç 
bir 11akit hatır 11e hayalinden geçir
memekte olduğunu bilakis bu mües 
ıeseyi hayırbahane tenkitlerle kuv
vetlendirmek için elinden geleni yap 
mak arzusunda bulunduğunu kayde 
decektir. 

Çinde galeyan 

LONDRA, 21 A.A. - Tokyo'
dan gelen bir telgrafta bildirildiğine 
göre Çin'de J>!'onbr aleyhinde b3Ş 
gösteren ve gü:ı $!!'.Çt~kçe §İddctle

~cn SZ"al.eyan ve tahrikat resmi Ja-

pon mahafilinde büyük bir endiıe 

uyandtnnaktadır. 

Bahri bir hareket yapılmasına 

lüzum gösterilen her hangi bir hi
dise zuhurundan ve vaziyetteki va
hametin bu yüzden bir l<at daha art
masından korkulmakta olduğu açık 
tan açığa anlasılmaktadır. 

Ecnebi hükümetlef' tarafın
dan verilen nota[a,. 

TOKYIO, 20 A.A. - Hükı1met 

ecnebi hükUmet:ler tarafın Jan v..:ri
len notalara cevap hazırlamakla 

meşguldur. 

Japonya'nın bu cenbında Kel
logg mi&akının Mançuri ~eselesine 
tatbik edilemiyeceği hususundaki 
fikir ve kanaatının istinat ettiği se
bepleri tekrar izah edeceği, Çin'in 
Japonya aleyhindeki harel<etleri ve 
boykotaj tedbiri ile e11vdki teahhüt
lerine riayetsizlik göıterdiiini ebem 
miyetle kaydeyliyeceği haber alın-

Nankinde infial 

NANKIN, 21 A.A. - Japonya'-

A. - Kanada'daki Çinliler Japonya 
ile Çin arasında bir harp çıktığı 
takdirde Japonlara kartı ıe11kedil
mek üzere bu yalanlarda bir askeri 
sefer fırkası teıkiline teıebbüs et
mişlerdir. 

Hükümet 11e zabıta bu kabilden 
faaliyetlerin memleket kanunlarına 
mugayir olduğunu, Kanada'da hükü 
metin delilet ve himayeıi olmaksı
zın sefer heyetleri teıkili huıuıun
daki teıebbüılerin Kanada kanunla
«nı ihliıl eder bir hareket mahiyetin 
de göı-üleceğini bu Çinlilere habr-
!atmıştır. 

Japonya ne istiyo,.? 

TOKIO 20 (A.A.) - Sala
hiyettar makamlardan alınan 
haberlere göre Japonyanın Çin 
ile doğrudan doğ.-uya müzake
re etmeğe amade olduğu beş 
nokta ~ı:nlardır: 

1 - Japonya lehine muahe
delerden doğan mükellefiyetin 
sarahaten kabulü "Japonyanın 
21 metalibi bu mükellefiyete 
dahildir.,, 

il - Japonyamn demiryolla 
rır.a müteallik hukuk ve imti
yazlarının kabul ve teyidi. 

ili - Japonya aleyhine va
ki harekattan "ezcümle cebir 
tarikiyle boykotaj., ve Japonla 

Japonya M. Bf'iandın tav- rın hayat ve mallarına vaki te-

run Mançuri ihtilafının halli için ile
ri sürdüğü ıartlann kabulünü iste
diğine dair olan haber Nankin hükii 
met mahafili 11e halkı tarafından bü 
yük bir hiddet uyandırmqtır. 

siyesini kabul edecek mi? cavüzattan vazgeçilmesi .. 

TOKYIO, 21 A.A. _ Japonya iV - Her iki hükumet yek-
M. Briand'ın taniyesini kabule ve diğerinin tamamiyeti mülkiye
Çin hükumeti muahadelerden müte- le1·ini tsadik etmesi. 
vellit teabhütlerin tanınması husu- V - Muahedelerle de teyit 
sondaki umumi esas hakkında anlat edilmiş olduğu üzere Mançuri
ınaya hazır bulunduğu takdirde de Japon tebeasına ait bulunan 
Mançuri'de bulunan demiryollarına İ araziye müteallik icar mukavr
müteallik halılarının müz~kereyc lelerinin tanınması .. 

SOFYA, 20 (Milliyet) - Tali 
pedagojik 11e realist mekteplerinde~ 
mezun kalabalık bir talebe kafilesi, 
kendilerinin Darülfünuna dahil ol· 
malarıru meneden nazaretin son bit 
kararını protesto için, tehrin or~· 
sındaki askeri gazinonun önünde 
bir nümayiı yapmıtlardır. Poliı ınii 
dahale etmiı ve talebeyi kırbaçb 
dağıtmıştır. Birçok talebe dayak ye· 
miş ve bir çokları da te..tôf edilmiş• 
tir. Bunlar Sofyadan çıkarılacaklar· 
dır. -
Nevyork 
Borsasında 

NEVYORK 20 (A.A.) - Esbaıi' 
piyasasında yüz bin l ngilz liralık P' 
ketler içinde bir çok talepler kayde
dilmiştir. Taliplerin ekserisi lngi~t~ 
reden gelen ve mübayaalarm 1 ngıh• 
maliyecilerinin intihabattan e;.,,el 
lngiliz lirasnnn vaziyetini isl&h ~· 
sunıla bulunmakta olduklarına de)j· 
let eylemekte bulunduğu intiba• 
vermektedir. 

Takvimin ıslahı 
CENEVRE, 20 (A.A.) - Şiındt 

ki takvimde ıslahat ve tadilat yapıl 
maıı meselesini tetkike memur ı,ey· 
nelmilel konferans dün tehiT edilmi• 
tir. Konferans Paskalya yortasuntl~ 
her sene aynı güne tesadüf ettirilın' 
ai lehinde bulunmu~. Fakat tak"j. 

min umumi surette sadcleıtirilme<İ 
prensibinin kabulü meselesini dot.t 
müsait bir zamana talik etmiıtir. 

Bir keşif 
ROMA, 20 (A.A.) - Torino'd1 

bir cadde açılırken Romalılara esl<İ 
bir cadde açılırken Romalılara ail 
eski bir ıehrin bir kalesinin bakaf' 
ortaya çıkanlmııbr. 

Hava faciaları 
LONDRA, 20 (A.A.) - Aıf,et 

tayyare bir tecrübe uçufu esnasınd 
Fransden yakınında yere düşüp pas 
çalamıştır. Paraşotla Y"'·e inen plır 
tun topuğu k:nlmıştır. 
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• • Terkos • • 
ıçın yenı lekliller mı var? 

Ekonomi -

Japon parası da 
Borsaya alınacak! 

Buna sebep son zamanlarda 
Japonya ile ticari 

nıünasebatımızın inkişafıdır ' ı · k maddeleri gelmektedir. 
ti ~on zamanlarda Japonlarla ıçeceYakın ydınlatına ınad-
ta.r· ·· eb ·u·k a ve a İııki ı munas atımızın gı ı çe d . h 1 laşınış giyecek 

ilı . şaf etmekte olması, yeni bir elen pa ı:r:ları .,;ki seviye-
tıyacı meydana çıkardı. eşyası, ev . · 
Şimdiye kadar Japonlarla sini muhafaza etmıştır. 

~\tarı münasebetler mahdut, Ticaret odaları 
~/lıassa Japon parasile a!i~a kongresi 

ç tııesabesinde olduğu ıçm, 
JaPon parası olan "Yen" üzeri· Türk Ticaret odaları kon~re 
ile borsada muamele cereyan si pazartesi.günü Ankara da 
l!ttııernekte idi. toplanacakbr · .. 

Japon emtiasıoın ıneınleke- lktisat vekilı Mustafa .Şeref 
İtııizde fazla muaınele görmesi bey tarafından küşat edılecek 

erine ithalat tacirleri başka olan bu kongre bir hafta de-, . 
talar üzerine ınuaınele ya~- vam edecektır • • . 
k veya "Yen" e takribi bır Dün lktısat vekaleti_?~~ 
t Vermek mecburiyetinde kal kongreye Oda ve borsa katıbı 
ktadırlar. Bu vaziıyet karş!- umuınilerinin de iştirak ı:dece-

111da ve bu ınühim meselenın ği bildirilmiştir. Bu vaz•yete 
al!i için "Y en"in borsaya "ko- nazaran kongreye lstanbuldan 
e" edilmesi düşünülmektedir· Ticaret 'ınüdürü Muh.sin, Oda 

B ~ fi ti katibi umumisi Vehbı, Borsa 
ugday a arı katibi umuınisi Nizameddin A-

Buğday fiatinin s~tu, a~- li, Sırrı ve izzet Beyler iştirak 
k günün en ınühim ıktısadı edecektir. 

•elesi haline gelmiştir. Murahhaslar cumartesi gü-
Gümrük resminin fazlalığı, nü hareket edeceklerdir. 
bu sene istihsalatın a~lığı Tütün fiatlan 
Ştsmda, bazı zevat .b~gday •• .. 

tlerinin elan düşmesını gay- duşuyor 
tabii bulmaktadırlar. 
F aka t iktısadi mehafilde 

•nınmış zevat, buğday fiatle
nin bugünkü seviyesinin gay
tabii değil, bilakis çok n~r
al olduğunu söylemektedır-
r. 
Alınan kat'i neticelere naza 

n, bu sene buğday istihsalatı 
ız ge;;en senekinden fazladır. 
eçen seneki isti'.hsalatımız ih
Yaçtan fazla olduğuna naza
n bu seneki daha çok fazla
r. Gümrüh resminin sekiz ku 
Ş olması, yalnız hariçte? buğ 
Y gelmesine ınani olabılmek 
dir. Fakat dahili piyasanın 
kabetine ve fiatlerin tenezzü 
ne mani olabilecek mahiyette 
ğildir. 
Fiatlerin ne kadar düşebiJe
ği cihetine gelince: Buğday 

11tlerinin ihracat yapabilecek 
ir mevkie gelinceye, tevazün 
~sı] oluncaya kadar devam e
Ceği muhakkaktır. Fiatlerin 

•5 kuruşa kadar düşmesi son 
~anlarda ihracat yapılması-
1ntaç etmiştir. Binaenaleyh 
i:day fiatlerinin daha fazla 
kutu da beklenmemektedir. 

Ağustosta ucuzluk, 
Pahalılık nisbeti 

l'icaret odası İstanbul'un 
,~Ustos ayı "geçinme endek

ni nihayet neşretti. 
Su cetvele nazaran İstanbul 
hayat ağustos ayında bir ay 
elkine nazaran ucuzlamış-

~. 

Son günlerde tütün fiatlerin 
de ehemmiyetli bir sukut görül 
ınektedir. 

Muhtelif tütün mıntakala
rından gelen haberler, fiat su
kutunun devam ettiğini ve tü
tün kumpanyalarının daima dü 
şük fiat verdiklerini bildirmek
tedir. Gelen malfunata nazaran 
tütün fiatlerinde en ziyade su
kut Ege iktısat mıntakasında, 
kasaba ve Kemalpaşa' da hisso
lunınaktadır. 

İhracat ofisi bu başlıca ih
raç eşyamızın kıymetten düş
ınesile yakından alakadar ol
makta ve bu meseleyi ehemmi
yetle tetkik etmektedir. 

Bu meselenin bir an evvel 
müzakeresi için Ofiı; id~rı: k?
mitesi pazartesi günü bır ıçtı
ınaa davet edilıniştir. 

Sergiyi gezenler 
PARlS, 20 A.A. - Müstem 

lekat sergisini, açıldığı günden 
beri, 28,973,838 kişi ziyaret et 
miştir. 

Atina borsası 5 gün 
daha kapalı kalacak 

ATINA, 20 A. A. - Atina 
borsasının beş gün daha kapalı 
kalacağı ilan edilmiştir. 

Fransa bankasına 
gönderilen altın 

CHERBOURG, 20 A.A. -
Evropa vapuru karaya 380 va
ril içinde 500 milyon franlık al-

l::ndekse nazaran 1914 birin tın cıkarmıştır. d 
lıısfının aylık vasatisi 100 Aquitania, Deutsc~la~ ' 
~edildiği taktirde Ağustos President Roosvelt geınılerı ~e 
1 derecesi altın paraya na- Paris bankalarına ait. ohnak uz 

rıın 128 ve evrakı nakliyeye re altın getireceklerdır. 
re ll70 dir. 1 Nev ork bankaları 
l::sasen bu sene bidayetin- Y d k" ihtilaf 

n ber~ lstanbul'da hayat ınü- arasın a ı 
Ilı surette ucuzlamaktadır. NEVYORK, 21 (A.A.) -
Cetvele nazaran ucuzlayan N york bankaları Fransız ban 

llddelerin başında yiyecek ve ka::nın mevduatı için verilen 
• f . ikdarını arttırınak husu-
~ın biyo Borsası s:~d"': mutabık katınışıardır. 

1 ' 1•rıın 1>35.50 JI Kuron 15,80 F ord müessesesi 
lloıa-r 0,47,60 /ı Şlllng 3,53,0 Edison'un ölümü dolayısile Ford 
f'rank J2,06 Pezeta 5,30 müessesesi dün çaJışmamıştrr. 

re ı 9,14 1 Rayşmark 2,29,62 

•nk B. S,40,0 il Zloti ----I 

'• hnıı -37,70. P engll 
11------ı 

•nk 1. 2,42,29 Ley 79,00 

62,64 Dinar 26,10 Ya 

Orin 1, 16151 il Çervoneç 

orsa 
arici 

( Allın 
) Mecidiye 
t Banknot 

945 
51 

272 

sham ve Tahvilatın nevi 
98,50 1 • llkrazı cahili 

?liyunu muvahlıide 
lıtra ınlyelf Demlryolları 2,(0 

"'---.,C:""'""~·--~--

Bono tevziatı iki gün 
tecil edildi 

. ··badillere bono tevziatı 
Gayrımu . , . .. t il .. ··ı ,'lüzum üzerıne ıkı gun ec 

gdo~lmu ~nt. Gayri mübadiller cemi
e ı ış ır. . . B 

. d.. bono tevzi etmemıştır. u 
y~tı dunbono tevziatı yapıJmayacak-gun e . ·· 

B no tevziatına cumartesı gu-
tır. o k 

ünden itibaren başlanaca tır. 
n · ·· ·· ıı 11 numaradan 

Cumartesı gunu 
ukarı olanlar bono ala<:"~rdır: 
~ tevziatının sür'atle bıtırılmesı 
içr::emiyetçe tertibat alınmakta-
dır 

Viliyette 

Kanun 
Rehberi 
Vekalet, fay dalı bir 

eser neşretti 
Dahiliye Vekaleti bütün ka

nunlara ait ve çok müfit bir 
rehber vücude getirmiştir. 

Rehberden kafi miktarda vi
layete de gönderiılmiştir. 

Bir ziyaret 
Yeni Artvin Valisi İmaded

din Bey dün Vali muavini Faz
lı Beyi ziyaret etmiştir. 

Hayvan 
Sergisi 
Kogıt muamelesi diin 

hitam buldu 
Dolmabahçede eski Hasahır 

larda 26 teşrinievvelde küşat e 
dilecek olan hayvanatı ehliye 
sergisinin kayıi muamelesi dün 
aktam nihayet bulmuştur. Bu 
günden itibaren 25 teşrinievvel 
pazar akşamına kadar 10 kiıi
lik bir heyet tarafından sergi
ye kaydedilen hayvanlar puvan 
te edilecetkir. Sergi 26 teşrini
evvelde açdacak ve kazanan 
hayvan sahiplerine 4500 lira 
mükafat verilecektir. 

Lüks tebrik 
telgraf nameleri 

Müterekki memleketlerin kiıffe. 

sinde tebrik telgrafnameleri zaril, 
süslü kağatlara yazdırtılarak muha
taba göndertilir. Sizde, Cumhuriyet 
bayramı vesilesile çekeceğiniz teb· 
rik telgraflarını (Himayei Etfalin) 
her telgrafha11ede bulunan "Lüks" 
kağıtlarına yazdırtınız. 

Bu suretle muhatabınıza karşı 
hem fazla hürmet hem de zarafetini 
zi. göstermiş olursunuz. 

Erenköy şifa yurdu 
Verem Mücadele cemiyeti

nin E renköyünde sanatoryoın 
ittihaz edilmek üzere ınübaya
a ettiği Muhiddin Paşa köşkü
ne "Şifa yurdu,, tesmiye edil
miştir. Sanatoryom, bir iki aya 
kadar tesisatı ikmal edildikten 
sonra açılacaktır. 

Yetimlerimiz için 
İngiliz sefarethanesinde bu 

akşam Türk yetim çocukları 
şerefine bir müsamere verilecek 
tir. Müsamereyi bizzat sefir ce
naplarının refikası tertip etmiş 
ve himayelerine almıştır. Esa
sen kıymetli bir ressam olan j 
Leydi Klark cenaplarının Ye
tiınlerimiz hakkında gösterdi
ği bu yüksek alakayı ' tekdirle 
karşılamamak mümkün değil
dir. Müsamerede bütün güzide
lerimiz bulunacak tanınmış bir 
çok aileler vazife alacaklardır. 

Dürrüşehvar evlenmiş 
İzınirden bir akşam gazete

sine verilen malfunata göre, sa 
kıt halife Abdülmecidin kızı 
Dürrüşehvar Haydarabat nı
zamının kardeşi ve veliaht Ni
zamül mülk ile evlenmiştir.Bir 
hafta evvel yapılan nikah mera 
siıninde yuvarlak masa konfe
ransındaki Hint murahhasların 
dan Şevket Ali Han, Ceneral 
Osman ve diğer Hint delegele
leri bulunmuşlar. Veliaht zev
cesinin Haydarabada götüre. 
cekmiş. 

1 Askeri Tebligat 1 

Beyoğlu Askerlik şubesinden 
Mülğa Kılıç Ali Hasköy, Teş
vikiye Cihangir şubelerinde ka 
yıtlı Ümera zabiıtan ve efrat ile 
şehit malul aileleri Tütün ikra 
miyeleri 25-10-931 Pazar gü
nünden itibaren her hafta çar
şamba ve Pazar günleri Beyoğ 
lu kazası kaymakamlığında mü 
teşekkil komisyonda tevziat ya 
pılacağından her şahsın iki kıt' 
a fotograf ve senedi resmiler j. 
le birlikte komisyona müracaat 
ları ilan olunur. 

Beyoğlu Ask. Şubesi 

Ekmek yapıcılar 
cemiyetinde 

Ekmek yapıcılar cemiyeti j,. 

dare 'heyeti dün cemiyetin Per
şembe pazarı'ndaki merkezinde 
yapılmıştır. 

Belediyede - T erkos 

Tütün depolan için bir İşi •• 
talimatname yapıldı ş;,~:i::~:~!~n· 

T erkos şirketinin hükfunet

Maarifte 

Darülfünun 
Divanı 

Yeni 12 nıaddelik talimatname 
depolar hakkında 

bazı kayıtları ihtiva ediyor 

çe mübayaası etrafında tetki
kat devam etmektedir. Terkos 
şirketinin mukavelesi 933 sene 
sinde bitecektir. 

Şirket müdürü M. Kastelno 
evvelki gün Ankaraya hareket 
etmiştir. Müdürün Ankaraya 

Divan dün ekseriyet 
yoktu, toplanamadı 
Darülfünun divanı dün ekse

riyet olmadığından toplanama· 
mıştır. 

Eski bir Romen nazın 
darülfünunda 

Belediye tütün depoları ve i- ı 9 - Tütün imalathaneleri hareketi şirket ile Nafia Veka
ınalathaneleri hakkında 12 binanın alt katında olacak, e- !eti arasında mevcut meseleler 
maddelik yeni bir talimatname ğer bu mümkün olmazsa üst le alakadardır. Şirket müdürü 
vücude getirmiştir. Taliınatna- katlara hariçten olmak üzere mu~avel~nin hitamında bele~i
mede bilhassa yangınlara demir merdiven yapılacaktır. 1 Y.e ıle ~uştereken çalışmak fık 
karşı alınacak tedbirlere ait ah 10 - Kışın soba yanıyorsa rındedır. 

Sabık Romanya nazırların
dan ve ticaret ve sanayi akade
misi rektörü M. Radikano dün 
sabah Darülfünunu ziyaret e
derek emin Muammer Rati.t 
Beyle görüşmüş ve bir saat ka 
dar kalarak Darülfünun hak
kında malumat almııtır. 

kim vardır. Talimatname şu- borular dama kadar çıkacaktır. T erkos Müdürü 
dur: 11 - Döşemeler ve ınerdi-

1 - Her depoda daiına Jaa- venler ah,ap ise buralarda ka- Ankarada 
kal yirmi ton su istiap edecek bili tamir ve delik olan yerler 

İlk tedrisat müfettiş
leri dün toplandılar 
Uk tedrisat müfettitleri dün 

Maarif müdürü Haydar Beyin 
riyasetinde içtima ederek mek 
teplerin umumi vaziyetine kar 
ft bazı meseleleri görüşmütler
dir. 

havuz veya su deposu buluna• tamir olacaktır. 
caktır. 12 - Bu imalathanelerde 

ANKARA, 21 (Telefon) -
T erkos şirketi müdürü M. Kas 
telno geldi. Burada N afla veka 
leti ile temaslarına devam et
mektedir. 

2 - Elektrik tesisatı mutla diğer fabrikalar gibi hıfzıssıh
ka fennin muktezası d~hilinde ha ahkamı caridir. 
ve emniyetli borular içinde ola Sokakta çalgı çalan 
caktır. 

3 Bı·n d h·ı· d .. sı'nemacılar - a " ı ın e mum- Poliste 
İki Fransız profesörü 

darülfünunda 
kün olan itfaiye tesisatı bulun 
durulacaktır. 

4 - Tütün denkleri odalara 
her taraftan insan gkip çıka
cak şekilde istif olunacaktır. 

5 - ~ece bekçiler uyuma
mak İçin her tarafta kontrollu 
"!;aat tertibatı vücude getirile
cektir. 

6 - Her depoda binanm ha 
ri~inde ve mazbut bir yerde it
faıyeye derhal t elefon edilmek 
için bir telefon bulunacaktır. 

1 - Bina döşemeleri muaye 
ne edilecek ve ona göre tütün 
depo edilecektir. 

8 - Tütün İstifi bulunan o
dalard~ kat'iyyen sigara içilme 
yecektır. 

Şehzadebaşnıda ve sair bazı 
semtlerde tiyatro ve sinemala
rın önünde, sokek üstünde bu 
müessese sahipleri oyun başla
mazdan evvel çalgı çaldırtmak 
tadırlar. Bu çalgılar halkı iz'aç 
ettiğinden sokakta çalgı çal
mak menedilmiş ve keyfiyet a
lakadarlara bildirilmiştir. 

Sinema ve tiyatrolar 
Beyoğlu ve Eminönü kayma 

k~mları dün mıntakalarındaki 
bütü.n sinemacı ve tiyatrocuları 
davet ederek içtima etmişler
dir. Bu içtimada sinemalar için 
son defa tanzim edilen talimat 
name maddeleri görüşülmüş
tür .. 

Gene toslaşblar ! 
Alman Asfalt şirketi şoförlerin

den Pol idaresindeki 3506 numaralı Sorbon darülfünunu huku
kamyonla, Topkapıya gitmek üzere ku ceza müderrislerinden M. 
Edirnekapıdan hareket eden 810 nu- Perere ve M. Etieone Gam şeb 
maralı tramvay dün çarpıııruılar- rimize gelmişler ve dün Darül
dır. Müsademede gerek otomobil, fünuna giderek emin Muam
gerek tramvay hasara uğramıtbr. 
Nüfusça zayiat olmamıştır . mer Raşit Beyi ziyaret etmiş

lerdir. Fransız profesörleri bir 
Elini makinaya tetkik seyahati yapmaktadır-

kaptırınca lar. Bu~ün Mısıra hareket ede 
Fındıklıda Daykoviçin odun de· , ceklerdır. 

posunda odun kesmekte olan Ahmet B--~.------
clini makineye kaptırmıı, iki par- ulgarıstanda af 
mağı birden kopmuıtur. kanunu 

Gizli rakı SOFY A, 20 (Milliyet) - Siyasi 

~l~19liil!J 
Yunan takımına çıka-

Galatada lskender sokağında 70 mahpuslar hakkındaki af kanunu 
numar~~ apartnnanda kaçak rakı hafta sonunda ilan edilecektir. Af 
çekildiği haber alınmış, taharriyat umumi olmıyacaktır. Sırp muhibbi 
neticesinde, bir imalathane meydana çiftçi muhacirlardan Obbof ve Ko•
çıkarılmıştır. imalathaneyi işleten ta Todorof ile komüniıt rüesasımıı 
1 sak yakalanmıştır. istisna edilmeleri muhtemeldir. 

Saçsaça, haşhaşa! Perapalasta konser 
Beyoğlunda Rıza kızı Fatma Ha Turing klüpten: Teırinievvelin 

rılacak muhtelitimiz 
nımla Suzan ve Nazmiye Hanımlar 25 inci Pazar günü tam saat ıs te 
kıskançlık yÜZünden kavga etmiıler azamızdan meıhur piyanist Furlani 
dir. Kavga neticesinde Suzan Ha- efendi Pera Palasta fevkali.de bir 
nıın Fatma Hanımı çakı ile yana. kon&er vereceğinden Türkiye Tu 
ğında? ve baldırından yaraJamıı, ring ve Otomobil klöbü Umum aza
Nazıruye Hanm da dövmüştür. Po- sile Balkan konferanaı azayı kiramı 
liı Nazmiye ve Suzan Hanımlar a· nın hüvviyet varakalarını kapıda 

Cuma günü çalışmağa başlıyor leyhinde takibat yapmaktadır. irae ile girebilecekleri Türkiye Tu 
Dört el silah! ring ve Otomobil Klöbü Müdiriyeti 

Geçenlerde aldığımız telgraflar
dan anlaş ıldığına göre Yunan takı. 
mı bu ayın 30 unda ilk ve gelecek 
ayın 1 inde de ikinci maçını Yapa. 
caktır. Bu gelen Yunan takıını ınuh
telittir, Olimpiyakos, Panatinaykos 
Eno~is k~~plerinden mürekkeptir'. 
Bu uç klup Yunan futbol ünün m ... 
mesilleri olabilecek bir kıYmettedi; 
Hatta daha ileri giderek aıağ1 yu
karı bir milli takım da diyebiliriz. 

Karilerimizin hatırlannda olma
sı lazım gelir, biz buraya gelen iki 
Yunan klübünü yani Aris ve OJim
pİyakosu yendik. Onun içindir ki 
bu sefer burada Yunanlılar son kuv~ 
vetlarini. sarfedecek)erdir. Şurasını 
da unutmamamız lizımdır ki, bura .. 
ya gelmiş ve mağlüp olmuş olan 
Aris olsun, Olimpiyakos olsun ih
mal edilecek takım değildirler.' Biz 
burada pek güzel bunu gördük. 

Bizim gibi bu işi organize eden
ler de bu noktada titiz davranıyor· 
lar. Cwna günü gelecek olan Yunan 
takımına karşı oynacak olan oyun
cular egzersizlerini Rum muhteliti
ne kaqı yapacaklardır. Bakalım 0 

gün tekarrür edecek olan muhteliti
miz nasıl oynayacak ve ne gibi ne· 
tice alacak? Bu çalışmalar Pazar ve 
Salı günü de yapılacaktır. 

Lik maçlarının günleri 
IST ANBUL, 2ı A.A. - lstan

bul futbol heyetinden tebliğ edilmiı
tir: 

23-ı0-931 tarif.inde Taksim Stad. 
yomunda Yunanlılara çıkacak Fener 
bahçe Galatasaray muhtelit talmnı
mn egzersizi bulunması dolayııile 
ayni günde icra edileceği ilin edilen 
Lik maçları müsabaka saatleri aıa· 
ğıda gösterildiği üzere tashih edil
miştir. 

Süleymaniye - lstanbulspor (ikin 
ci takanları) saat 9,30. 

Beykoz • Vefa ( 1 kinci takımlar\) 
saat 10,45. 

Süleymaniye - htanbulspor ( Bi
rinci takımları) saat 12. 

Vefa • Beykoz (Birinci takımla
rı) saat 13,45. 

Carnera - Paolino mü
sabakası menedildi 
NEVYORK, 21 (\.A. - Nev

york hükümeti dahilindeki atletizm 
komisyonu Carnera ile Paolino ara. 
sında yapılacak Bok'5 müsabakasmı 
lıali tabiide 90 kilo sikletinde bulu-

nan Paolino'nun, 125 kilo ağırlığın· tarafından bildirilir. 
da olan Carnera ile karşılaşmasın- Sirkecide bir otelin Kraatbane-. -·------···-----
dan siklet itibarile bir nisbet göre- ıinde oturan Süleyman isminde bir için kavgaya müdahale etmişler, ve 
mediğinden menetmiıtir. adam otel müstecirlerinden Aziz j. Süleymanı tutup dıprı atmıtlardır. 

Ayni komisyon Carnera için da- le kavgaya tutu§mu§, Şükrü ismin- Süleyman bundan milğber olmut, 
ha münaoip bir hasım bulunmasını de bir adamla Muıtafa ve Abdür- her üçünün üzerine 4 el ıilib at
muvafık görmüştür. Tahmin olun- rezzak isminde iki kiti de ayırmak mıı, fakat iıabel ettiranemiıtir. 
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Stribbling'in yeni maçı - Hatıratım 1 a il§ 
WICHITA (Kansa•) 20 A.A.- E 

Y oung Stribbling, on ravntlık bir _ c 
maçta Saltavore'yi ikinci ravntta E B = 
::~~;.t etmek suretile mağlüp et- aş b a ş a 1 1 
Los Angelos olimpi- ~ 

yadında Hintliler = izzet Ziya .• § 
YENi DELHI, 20 A.A. - Hin- _ S 

~;:~";9~di:~:;.~!dc:~~:; l:et:~ MJ.LLJ .. YET Pek yakında yeni § 
koşucu, yüzücü, boksör ve güreşçi- ve resimli bir tef- § 
!erden mürekkep bir takım gönder- rikaya başlıyor .. § 
meğe karar vermiştir. a 

- E a Nüfus umum müdürü 
yarın gidiyor 

Bir müddetten beri şehri
mizdı' bulunan Nüfus müdürü 
umumisi Akif Bey yarın Anka
ra'ya avdet edecektir . 

1 
Küçük Haberler ., ---" Etıbba odasına yeni inti-

hap olunan heyeti idarenin ilk 
içtiınaı bugün saat 14 te Sıhhi 
ye müdiriyetindeki dairei mah
susasında aktedilecektir. Heye 
ti idare reisi seçilecektir. 

"Evkaf müdiriyetince Aya
sofya, Y enicami ve Kariye ca
milerinin tamirine başlanacak
tır. 

" İzmir ve havalisi kadastro 
işlerini teftiş eylemek üzere 
bundan on beş gÜn evvel lzmi 
re gitmiş olan kadastro ve fen 
işleri müdürü Halit Ziya Bey 
teftişatını ikmal ederek dün 
şehrimize gelmiştir. 

" Tapu ve Kadastro müfet
tişlerinden olup Trabzon tapu 
müdfriyetine tayin edilen Fevzi 
Bey dün mahalli memuriyetine 
hareket etmisti• 

-- sbak mabeyn katiplerinden İzzet Ziya B. in "Ha- =_ 
tıratımla Ba~başa,, isimli külliyatını resimli olarak pek 

=-
-- r_a~nda tefrıkay~ b~şl~yaca~ız'. Bu eser, çok cazip ta- _= 

rıhı fıkraları, zarıf hıkayelerı, bılhassa şimdiye kadar 
intişar etmemiş bir çok SARAY HATIRALARINI ih-

- tiva etmektedir. _ - ---- Hatıratımla Başbaşa ! 
-

_ Bu kıymetli ve resimli tefrikamızı bir kaç gün son := = ra ikinçi sahifemizde takip ediniz. --= 
Bugün bu hatırat silsilesinin mündereca-= hndan bazı başlıkları dercediyoruz: ~ = Kırmızı ampul, Son hatıra, Hemıire İzabe!, keke- § 
!iğe, kekemelere dair .. Beklenen mektup, Aşka veda, ==~ 

S Kuduınu şerif, Saray kızları, haremağası, unutganlığa, = <lalgınlığa dair .. Ceınaziyelevvel meselesi, şecaat arze-
§ derken .. Bir hak ~inaslık hatırası tekinsiz ev, saraydan § 
==_- birkaç hatıra, Sahip mollanın bir sözü, bir takip sebebi- § 

le. Aynarozda bir gece, geçmiş zaman olur ki ... Yatak, =ı 
bir takip .. Bir akıbet bir tecessüt vak'ası, garip bir ili- = 
nıaşk, sıcak çay, gönlümün nişanlısı, feci bir vaziyet, = 
bir sakalın macerası, Zühre, lahti muhabbet, son mek- S 
tup, bir tesadüfün ilhamı, masum sahifeler, Peştede bir §_ 

~ hatıra, Mavros adası, vagon perdesi, Panayota, Kınage-= cesinde, balık avında bir gece, köy manastırında bir ;;;;;ı = sergüzeşt nükteye intikal. ' § 

lJn 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 lllll il lllll lllllll lll lllllllllUlll, 



1 
. 1 
1 

!!t 

1, 
· ı 

• 

"' :il 

" 1 
l 
1 
1 

.. 1 
k 

k 
b 
d 
l' 
u· 

E 

t 

• ~ l 

' 
•• 
~ ,. 
( 

I' 

' 1 

Birinci sahifeden geçen yazılar ! 
______ ._BU HAFTA ____ _ 

·baş M E L E K ELHAMRA 
iRTiHAL 

Temyiz Mahkemesi 

Asrın umdesi «Milliyet» tir. Konferansta ilk itilaf temin ediıdi 
22 TEŞRİNİEVVEL 931 

iDAREHANE - Ankara cadde
ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuru, 

6 " 750 " 1400 " 
12 ,, 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurui 

tur . Gazete ve matbaaya ait işler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez. 
n·-u-g_ü_n_k_ü_H_a_v_a_.., 

Dün azami hıiraret 10, 
ugari 5 ı!erece idi. Bu· 
gün ruzgar lo c' os hava 
bulutlu. 

Lf·F, iilW 
Hilalinin başına 

gelenler 
Dün yazmıştım. Bizim arka

daşlardan ve Girit yadigarla
rından Hilali Bey biraderimiz 
Yunanlı misafir gazeteci arka
daşlara mihmandar olmuş .. Mil 
Jetlerimiz arasında tesisine çalı 
şılan mes'ut dostluk Hilali B. 
le misafiderimiz arasında o ka 
dar çabuk tessüs etmiş ki yedik 
!eri ve içtikleri, ayrı gitmek şöy 
le dursun ayni otelde, ayni oda 
da ve hatta aynı döşekte yatı
yormuş ... 

Dostluğun bu derecesine 
memnun olmamak kabil değil
dir. Ancak Hilali iş güç sahibi 

(Başı birinci sahifede) 
Hazine dairesinde bilhassa 

Şah İsmailin tahtı ile altın mu 
ayede tahtı ve diğer altın gü
mü§ avani, fildişi, pırlanta, ya
kut, zümrüt kakmalı minyatür 
ler, Padişahların murassa han
çer ve tuğları ve diğer kıymet
tar mtrukat murahhasları hay
retten hayrete düşürmüştür. 
Bundan sonra misafirlere ha
rem dairesi gezdirilmiştir. 

Harem gezilirken 
Haremin karmakarışık deh

lizlerini dolaşmak bir saattten 
fazla sürdü. 

Saat beşe doğru murahhas
lar T opkapı sarayından çıktı
lar, buradan hep birlikte Ka· 
dm birliğinin eski Türkocağı 
binasında t ertip ettiği çay ziya 
fetine gidildi .• 

Kadın birliğinin çayında 

Murahhaslar Türkocağı bina 
sı methalinde Kadın birliği re
is ve azaları tarafından karşı
lanmışlar ve doğruca yukarı sa 
lona alınmışlardıı'. Burada za. 
rif bir büfe tertip edilmişti. Mi 
safir murahhas ve Balkanlı ga 
zeteciler, bu büfede izaz edil
mişler ve Kadın birliği azasile 
samimi lıasbuhallerde bulun
duktan sonra gördükleri samİ· 
mi hüsnü kabule teşekkür ede
rek çay ziyafetinden ayrılmış
lıırdır. Murahhaslar, Türkoca
ğı binasını terketmezden evvel 
Türk kadınlarının elişlerinin 
teşhir edildiği salonu gezmiş
ler ve teşhir edilen eserleri fev 
kalade beğenmişlerdir. Murah
haslar, bugün öğleye kadaY ko 
misyonlarda çalışacaklar, öğle
den sonra §ehrin şayanı tema
şa yerlerini gezecekler, akşam 
saat dörtte Darülfünunda şeref 

adamdır. O le le iye kendisini er 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ken uyandırmasını tenbih et
miş. Garson bu tenbih mucibin 
ce sabahleyin Hilali Beyi kal
dırmış, Ancak Hilali Bey Rum 
ca görüşmeğe alışık olduğu için 
garsonla Rumca gorutmeğe 
başlamış: Tabii Rumca: 

- Be herif! Ne diye benim 
yerime Yunanlı gazeteciyi u
yandırdın? 

- Efendim, ben sizi uyandır 
dım. 

- Sus aptal herif! Den ken 
dimi bilmez miyim! Sen benim 
yerime ötekini uyandırdın! Bak 
samıRumca görüştüğümden de 
mi anlamıyorsun! 

Biçare garson Hilili Beyin 
Hilali Bey olduğunu ve Yunan 
lı gazeteci olmadığını isbat i
çin çok güçlük çekmiş, kendisi 
ne &özlüğünü takdırmış, ayna
ya baktırmış ve o suretle yaka 
sını kurtarmıştı~. 

Refik Ahmet Beyin 
atları .. 

Seyahat eden muharrirlerin 
karihaamda genişlik peyda ol
duğunu bilirdim ya! Bu defa 
büsbütün iman ettim. Başvekil 
Hazretlerile Venediğe gitmit o 
len arkadaşımız Refik Ahmet 
Beyde de aynı kariha genişliği 
hasıl olmuş .. Bakınız Venedik
te ne görmüş: 

Dünkü (Vakit) te yazıyor ... 
"Dışarıya çıktığım zaman, 

havaya ve hürriyete kavuşmak 
tan gelen belirsiz bir sevinç ve 
huzurla geniş bir nefes aldım 
ve başımı yukarıya kaldırıp bak 
tım. Klisenin büyük kapısı üs
tünde yanyana duran at heykel 
!erini gördüm. 

(Refik Ahmet Beyin gördü 
ğü bu at Neron namma yapıl
mış bir kemerin üstünden çıka 
rılıp vaktile İstanbula getiril
miş, buradan da tekrar Venedi
ğe oradan da Napolyan zam~.
nında Parise gitmiş, fakat tek
rar Venediğe_ gelmiştir.) 

Ayasofya klisesinin üzerin
den alınıp evvelce Mısıra, ora 
dan da Venediğe getirilen bu 
atlar bilahara N apolytın tara
fından Parise götürülmüş, son 
ra tekrar getirilip Sen Mark kli 
sesinin üstüne eski yerine kon 
muştur. ,, 

Refik Ahmet Bey biraderimi 
zin Mısıra gittiğinden bahsetti 
ği atlar galiba damızlık olarak 
vaktile Mısıra gönderilmiş hali 
süddem arap atlan olacak. Sen 
Mark klisesinin dört ~tı Mısıra 
hiç gitmiş değildir. 

insan bir kere kariha açıklı
ğına uğradı mı artık önüne du
rulmuyor ... Heykelleri bile Mı
sıra, Hindistana, Çine Japona 
gezdiriyor. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 56 

BAŞIDÖNÜKLER 
lbralıim NECMi 

Diye bir ses beyninin için
de cmlıyordu . 

Kağıdın- üzerine eğilen gür 
si)' ah saçlı genç başın, sanki ü 
zerine ağır bir yük konmuş gi 
bi, kalkamadığını gören Nemi 
ka Sırrı Hanımın çukur gözle 
rinde siyah bir yıldırım parla
dı. Otomobil sür'atle Beyazı
ta koşarken genç · kızın uzun 
sivri çenesi de harekete başla
dı: 

- Görüyorsunuz ya, Nebil 
Bey, şu kağıt parçası bütün 
sırlarınızı meydana vurdu. Bes 
belli ki siz Nebahatı seviyor
sunuz. ·ona karşı duyduğunuz 
hissin nevini daha geçen gün, 
hani Muhteşem Njlıat Hanı
mın suvaresinde onun adını an 
mak istemediğinizi söylediği
niz dakikada tayin etmiştim. 
Fak at, bilmem neden, siz in-

kar ettiniz. Sonra Şişli sosye
tesinde kazandığınız zaferleri 
de saklamağa çalıştınız. Hal
buki bana dostluk, sırdaşlık, 
mahremlik teklif ediyordunuz. 

Ahmet Nebil cevap vermi· 
yordu. Elindeki kağıdı buruş
tura buruştura düşünüyor, ba
şı eğik, Nemika Sırn Hanı· 
mın yüzüne bile bakmağa ceaa 
ret edemiyerek sadece dinliyor 
du. Genç kız, taşmış bir neh. 
rin oğultularla akışına benzer 
bir coşkunlukla sözüne devam 
ediyordu : 

- Neden sanki benden her 
şeyi saklamak istediniz? Ben 
gönlümü size açayım da siz da 
ima benden her şeyınızı gizli 
tutun.. Böyle sırdaşlık olur 
mu? 

Ağzında tükürüğü kalma
mış gibi biı· an durdu. iki ku 

!erine verilecek çay ziyafetinde 
bulunacaklardır. 

Muralılıaslar bugün darül
fünunu gezecekler 

Balkan konferansı murahhas 
lan bugün saat 16 da merasim 
le Darülfünunu ziyaret edecek 
!erdir. Murahhaslar talebe tara 
fından fevkalade merasimle kaı· 
şılanacak, şereflerine bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

"Temps,, in makalesi 
PARIS 20 (A.A.) - Temps gaze 

tesi l stanbulda toplanmakta olan İ· 
kinci Balkan Konferansı münasehe
tile yazdığı bir makalede Avrupa 
kıt'asının fevkalide ha~~as bir kısmı 
ru teşkil eden Balkanlarda sulbü 
kuvvetlendirmeğe matuf bcr türlü 
teşebbüslere Avl·upanın son derece 
alakadar olduğunu bilhassa kaydet
miıtir. Temp• Balkanlarda bir blok 
te,kili hakkındaki muhtelif projeleri 
hatırlattıktan sonra Atina ve lstan~ 
bul konferanslarının maddi ve mane 
vi menfaatleri telif edecek, bu suret 
Je tedricen evvela bir yaldaımaya, ı 
daha sonra ela bir anlaşmaya irsal e 
decek faal bir siyasi mesai ittiı-akine 
zemin hazırlayacak mutavassıt bir 
şekil bulmay• istihdaf eder gibi gö
ründüğünü beyan etmektedir. Tem
po, B:ılkanlara ait bir misak ve bir
lik vücude getirilmesi hakktndaki 
projelerin fiil ve hakikat sahasına çı 
karılması için de karşılaşılan güçlük 
leri gizlememekle beraber ticaret, 
ziraat, poata, nakliyat ve medeni hu 
kok gibibazı sahalarda bir birlik vii 
cuda getirilmesi yolunda çok mühim 
ileri adımları atdabileceğini iJava et 
mektedir. Temps makalesine ~u su
retle nihayet vermiştir: "itte hun
dan dolayıdır ki bu yolda sarfedile
cek gayretler teveccüh ve muhala
satla takip eclilmeğe )ayıktır. Ve ge
ne bunun içindit· ki şe'niyet saha
sında sonuna kadar devam edilmesi 
şartilc bu gayretler beslenen bazı ü
mitlerin haklı sebeplere müstenit ol 
duğunu göstermektedir._, 

----~··---

Yeni nefriyat: 

Almanyada siyasi fır
kaların programları 

Yazan: Habip Edip 
Alman parlamentosundaki fırka 

vaziyetini anlatan ve fırknlaı-ın pro
gramlarını izah eden güzel bir eser 
çıkmıştır: Salahiyettar bir kalemin 
~ahsu]ü olan bu eseri tavsiye ede .. 
rız. 

ResimJi Ziraat 
gazetesi 

Resimli Ziraat gazetesinin 
23 numaralı Teşrinievvel nüs
hası zengin mündericata çık
mıştır. Çok kıymetli mesleki 
yazıları ihtiva eden bu mecmu 
ayı tasviye ederiz. 

Holivut 
Holivud'un dokuzuncu nüshası 

(Cedi B. de Mille'in) lstaobul ve 
Türk hanımlan v<! birçok film mev
zuları hakkındaki beyanatile birçok 
Sinema havadiıleri ve mutat olan 
büyük kıt'adaki Artist re.ıimlerile 
inti,ar etmiıtir. 

Müessif bir irtihal 
Grebene eşrafından Rifat Veli B. 

kısa bir hastalığı müteakıp dün ve
fat etti. Cenazesi dün saat 12 de 
Beyoğlunda Aynah çeıtme Samancı 
ımydanında 35 numaralı hanesinden 
kaldırılarak ailesi makberesine 
defnedilmiştir. Crnabı Hak gariki 
rahmet eylesin. 

ru duda:. nın büzülüşü, boğaz
da şiddetli bir yutkunuş hare
keti, genç kızın duyduğu acı 
heyecanların şahitleriydi. 

- Belki de içinizden soru
yorsunuz: "Bu kızın benim his 
lerime karışmağa ne hakkı 
var?,, Diye,, Öyle, hakkınız 
var, keşke hiç konuşmasaydık 
keşke hiç bunları söylemesey 
dim size.. Fakat siz kendiniz 
daha demin bana arkadaşlık, 
dostluk teklif etmiyor mıydı
nız? 

Ahmet Nebil, birden bire 
başını kaldırdı. Bir karar ver
miş gibi söze davrandı. Gözle
ri biraz mahzun, fakat yanar 
gibi parlıyordu. Nemika Sırrı 
Hanım, bu gözlerde henüz söy 
lenmiyen sözlerin gölgesini 
görmüş te durmuş gibi, Ah
met Nebile söylemek fırsatım 
verdi: 

. - Yok, hayır, · şimdi bir 
şey söylemeyin. Y apacağmız 
itiraflar geç kalmıştır. Şimdi 
sırrınızı siz bana vermiş olmu
yorsunuz. Ben onu kendim 
bulup ke~fetmiş vaziyetteyim. 

-Kabine Gazinin 
Riyasetinde 
Toplanacak! 

(Başı 1 inci sahifede) 

/ 

Bilhassa kanunun beşinci madde
sinden istifade için Maliye vekale
tine mamleketin her tarafından yiiz 

müddei umumilik kalemi baş 
mümeyyizliğinden mütekait 
Anka<ralı Şatır Zade Mehmet 
Rüştü Bey irtihali dari beka 
eylemiştir. Bugün saat 10 da 
Eyüpteki hanesinden kaldı

rılarak ailesi kabristanına def-
nedileoekür. Kederdide ailesi
ne sabri cemil temenni ederiz. 
Mevlii rahmet eyleye. 

lerce talepname gelmektedir. Bu --------------

MEVLİDİ NEBEVİ 

Sinemasında Sinemasında 
ÇİPLAK AŞİKLAR TAMAMEN İSPANYOLC 

büyük 0<peret fil mi 
filminden daha heyecanı. ve 

daha müe~sir bir filim 

TABOU 
SEN iNSANLAR 

ROSİTA MORENO ve 
ROBERTO, RE 

tarafından 

İlılveten: Sesli Varyeteler - Paramount halihazır d' 
nya havadisleri ile İsmet Paşa Hz. nin Budapeşteye ziy 
retleri intibaatının mabadı ve İstanbula avdetleri merasi 

madde her hangi bir köy ve kasaba 
veya şehir arazisinin temamını ve
ya muayyen bir mıntak2.nin mah
sulleri sel, dolu, kurakl ık , yangın, 
muzJr haşerat veya bulaşıcı hasta
lıklar gibi fevkalade arızalar dola
yısile en az üçte bir derecesinde 
zayiata uğrarsa verginin kısmen ve
ya temamen terkinine dairdir. 

2 - Binalar vergisi tahmini tuta
caktır. Hayvanlar vergisinde bir az 
tenezzül kaydedilmektedir. 932 se
nesinde bu tenezzül fozlalaşacaklıl'. 
Zira önümüzdek! m<"Ji senede ka
nun mucibinee vergi miktarları da .. 

Hidiv sabık İsmail Paşa Ke
rimesi ve Mısır Kıralı Hazret
lerinin hemşiresi merhum Fren 

ses Emine Hanımefendinin ru- ı••••m••••-••••••••K••-1••-•ııırıi 
huna ithaf edilmek üzre yarın- 1 25 Teşrinievvel pazar akşamı 
ki Cuma namazını mütea-kıp M A J İ K 
Bebek camii şerifinde mevlidi N BARRIBnRf_ 
nebevi kıraat edileceğinden '11! Sineması 

ha da İnmektedir. 

3 - Kazanç vergisine gelince 
Maliye vekaletinin yeniden tanzim 
etmekte olduğu layihada nisbetleri 
indirmek niyetinde değildir. B. M. 
M. de bu esasa taraftar görünürse 
bu vergi varidatı çok zaiflamanuş 
olacaktır .. Gümrük vergisinin önü
müzdeki mali sene zarfında Devle
te şimdiye kadar temin ettiği vari
datı verememe~i için muhtelif se .. 
bepleı· vardır. Güm!'Ük varidatı dü
şecektir .. Bu sukuttn iktısadi vazi
yet başhca amildir. 

Şaniyen bu azalmada ticari mu
vazeneyi temin cephesinde devlet 
için menfaat vardır. Zira ibracah
mrz e"ki ni,betini muhafaza edeme
mektedir. Hükümet milli paranın 
kıymetini korumak maksadıyla bazı 
tedbirler almak kararmdadır. ltha
latır. tahdidi ihtimali de bu meyanda 
zikrolunabilir. Bu taktirde gümrük 
varidatı daha düşecektir. 

5 - Varidat bütçesindeki kaba
rrk yek-Unların birini yol vergisi teş
kil etmektedir. Bu verginin tahakku 
ku icin her sene bütçe kanununa 
mar,;ul maddeler icerisinde bulunan 
ibtidai maddelerin- tenzilat teşebbüs 

arzu eden zevatın teşırifleri ri
ca olunur. 

Tiyatro, Sinema 

FERAH SiNEMADA 

Yarın akşam 

Konser - Büyük Varyete - Sine 
ma - Tiyatro 

SÜREYYA SİNEMASI 

Gel Evlenelim 
Fransızça sesli, 

kılı en şuh ve en 
film. 

sözlü, şar
eğlenceli 

!erini ihtiva eden bir çetveli rapte- --------------
dilecekth·. 932 bütçesinde bu leşeb- MUZA YEDE İLE SATIŞ 
büs daha da aşağı olacağından mua 
mele vergisi varidatının bir milyon 1931 Birinci Teşrin 23 üncü Cu 

lira kadar tenezzülü muhtemeldir. ı ma günü sabah saat 10 da Beyoğlun 
6 - Mülhak bütçe ile idare edi- da !stikla! caddesinde Tokatliyan 

len mali inhisarlarla devletçe idare yanında girilen - Mektep sokağında ı 
edilen idari i.,hioarların varidatı da 
düş.üyor. Iktısadi vaziyetle tema- 30 numarada mevcut ve müteber bir 
men ali.kadar olan bu vaziyet bil- aileye ait müzeyyen eşyalar müza 
hassa tütün ve müskirat iı:ahisarla- y.e de suretile satıJacaktrr. 
rında görülmüştür. Bu inhısarlann . .. 

'John Barrymor'u 

İnsanların rehberi ... 
Kıraliçalann ... Çinge 
ne kadınlarının aşı 
olan 

TACDEViREN 
GENERAL 

muazzam filminde 
takdim edecektir. 

Büyük muganni A L J O L S O N 
ONU SARKİLE SÖYLE 

filminde MAJİK SİNEMASINDA 
fevkalade muvaffakıyet/er kazanıyor. 

Pek yakında FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Meşhur muellif 
FURLANİ 

ve kerimeleri iştirakile 
İKİ PİYANODA BİR KONSER 

verecelktir . 
Program için Tiyatro gişesine müracaat 

Bu akşam ASRİ SİNEMADA 
Fevkalade Gala olarak 

YALAN YERE YEMiN 
Çocuğunu kurtarmak istediği için hapsedilen bir vali

denin ıstırabatrnı tasvir eden bu emsalsiz hayatı hakikiye 
sahnesi BÜYÜK BİR HEYECAN VE TEESÜR UYAN
DIRACAKTIR. 

Mümessilleri· iki sehhar yıldız LA JANA ve ALİCE 
ROBERTE. 
İliiveten; Meşhur İspanyol dansözü PAQUİTA PAGAN 

ile gitaıristleri. satışlarında miktar itiba•ile fark Som oymalı cevızden mamul ro-
yoktur. Fakat kaliteler aşağa düşü· nessans gayet güzel büfe ve dresu- llı•••••••••••••••••••••••••••ı4 
yor. Mesela yenice içecek en i.Ja i-

T var, ceviz kökü kaplamalı nefis ya çiyor içkileı·de öyle... uz inhısann-
da ise cüz'i bir tenezzUI vardır. ida
ri inhisarların Posta telgraf ve tele
fon umum müdürlüğünün haallatı 
azalmaktadn·. 

Devlet demiryolları idaresi büt
çede musarrah 2937500 lira varida
tım temin edemiyerek üstelik hazi
neden muavenet istiyor. Bu muave
netin yapılmasına malen imkan gö
riilemiyor. 

7 - Mahkeme ve Noterler harç
ları ihtira, miras ve saire gibi mü ... 
tef:rrık hasılatta da tenezzül görül· 
mektedir. 

Bunlar ayrı ayrı fazla bir varidat 
ifade etmezse de yekünleri itibarile 
bütçemizde istisgar arzetmeyen bir 
rakamdır. 

Mecdi SADREDDiN 

İstanbul sekizinci İcra Dairesin
den: Bir deyinden dolayı mahcuz 
ve furuhti mukarrer bir Overland 
markalı otomobil 26-10-931 Pazar
tesi günü saat 9 dan 10 a kadar Üs
küdarda iskelede tııksi mahallinde 
furuht edileceği ilan olunur. 

Kendi tevdi ettiğiniz sırra kar 
şı mecbur olduğum hürmeti 
kendi bulduğum sırra karşı 
borçlu olamam. 

- Nemika Hanım .. 
- Hayır, hayır. Bana ne 

öğretebilirsiniz sanki sözleri
nizle? .. Bildiğim bir şey var 
mı? Sizi daha Şişlide o salon
da gördüğüm gündenberi her 
§eyinizi öğrendim. Biliyorum. 
Hepsini biliyorum. Muhteşem 
Nihat Hanım, Semiha Nazmi 
Hanım, Neriman Cemşit Ha. 
nım, daha bir sürü Han~mlar, 
hep sizin için yanıp tutuşuyor 
lar. Siz o alemi bir baluşla, bir 
görlinüşle fetheden• büyük mu
zafferlerden biri oldunuz. Bun 
lar~ çoktan biliyordum. Bunla 
ra sadece gülüyordum. Bugün 
asıl sizin yüreğinize hakim o
lan son sırrı da meydana koy
dum. Zaten kaç gündür on
dan da şüphelenmiştim ya! 
Şimdi Nebahatı sevdiğinizi, fa 
kat sosyete salonlarındaki za
feı-lerinizden dolayı kendinizi 
ona layık göremediğinizi de 
anladım. Artık bana yeni ne 

tak oda takımı, kanape, Z koltuk ve 

4 ufak koltukdan mürekkep mükem 

mel pomye takımı , hakiki Ameri

kan mamulıitı emsalsiz Amerikan 

yazıhanesi, 3 adet milkflnmel çini 

sobalar maa tabla, aynalı ve ayna 

sız dolaplar, Z adet güzel kitap eta 

jerleri, 2 a.det bronz karyola maa so 

mya, mineli oniks orta masa"Sı, be .. 

yaz maden t e.psiler .maroken kana· 

pe ve koltulqar, Şam işi mozayik 

orta masası, balgami taş kolonlar, 

bronz şamdanlar, >d;var lambaları ve 

avizeler, müzika etajeri, AEG mar

kalı yazı makinau vesair eşyalar. 

Stingl markalı çaprast telli nefis 
Alınan piyanosu, Anadolu ve Acem 
halıları ve seccadeleri. Pey süren· 
lerden 100 de 25 teminat alınır. 

ZAYİ - Maaıı cüzdanımda kullan- . 
dığım tatbik mühürümü kaybettim. 
Yenisini kazdıracağımdan hükmü 
yoktur. Zihni. 

söyliyebilirsiniz? 

Bir nefeste. Biribiri ardınca 
dökülen bu sözler önünde de
likanb adeta alıklaşmıştı. Na
sıl? Bu genç kız, böyle bir gö 
rüşte hayatının en İnce sırları
na kadar nasıl olup ta nüfuz et 
mişti? Hem niçin? Kendisile 
bu kadar yakından meşgul ol· 
ması için ortada ne sebep var
dı? 

Otomobil, Saraçanemaşına 
varmıştı.. Nemika Sırrı Ha
sert, asabi, sesle: 

- Soldaki ilk köşeye &ap .. 
Emrini verdi. Sonra tekrar 

Ahmet Nebile dönerek, gene 
o sinirli sesle son sözlerini söy 
ledi: 

- Ben size itimat etmek İS· 
tedikçe siz benden kaçtınız. 
Esrarınızı saklamağa çalıştı· 
nız. Habuki, goruyorsunuz a 
işte,masanız üzerinde karaladı 
ğınız bir kağıt parçası bile on
ları meydana vurmağa yetti. 

Otobomil kapının önüne du 
runca Nemika Sırrı Hanım bir 
hamlede kapıyı açtı: 
~ Bana arkadaşlık ettiğini-

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.N".AI:>C>LLT 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Tdgıraf: ADRES: 1 1 
4 üncü V aıkıf Han İmtiyaz 

lstanbul Biriı.ci iflas Memurlu
ğundn: Müfli.s Müteveffa Tenekeci 

zade Hacı Mehmet Emin efendi tah 

kiki düyun netice-sini mübeyyin tan 

zim olunan sıradefteri alacakblara 
tebliğ ve bir nushası da divanha
neye talik edilmiştir. Muamelatı if
Jisiyenin tetkiki için ikind alacak-
1ılar toplanmasına karar verilmiş 

olduğundan alacaklrlarm 28-16-931 
çaTşamba günü saat 14 te adliye sa
rayında vaki birinci iflas dairesin
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

ze çok teşekkür ederim. Alla
ha ısmarladık, Nebil Bey 

Ahmet Nebi! tek bir söz 
söylemeğe vakit bulamadan 
genç kızın arabadan atladığını, 
evinin kapısından içeriye gir
diğini gördü. Neınika Sırrı Ha 
mm, bir kere daha başını bile 
çevirmeden, evin içinde kay
boldu. 

Matbaaya dönerken deli
kanlı derin derin düşünüyor· 
du: Acaba bu sahnenin ruhu 
neydi? Bu genç kız neden oka 
dar heyecanla kendi hayatına, 
kendi hislerine alaka gösteri
yordu? Sırlar dediği bazı mace 
ralar. Bazı duygular neden o
nu isyan ettiriyordu? 

Bir tek muamma verilebi
lirdi: Nemika Sırrı Hanımin 
kendisini sevmesi, sevilmediği
ni,başkasının Ahmet Nebili tes 
hir ettiğini görüp kıskanması .. 
Fakat, Ahmet Nebil bir türlü 
buna da ihtimal veremiıyor, bu 
nu pek cür'et!~ ve mağrurane 
bir faraziye addediyordu. 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
Matbaaya döndüğü za-

lstanbul Birinci lll§s M;murlu· 
ğundan: Müflis Tayihman birader• 
lere ait olan elbi11elik, ve ,paltoluk. 
kumaşlar 26-1~931 tarihine müsa
dif Pazarteai günü saat 10 dan Hi
baren Sultanhamamrnda Sa<likiye 
hanında açık arttırma ile satılaca· 
ğından talip olanlaNn müracaatları 
ilin o1unur. 

ZAYİ - 3113 No kamyonumun ar
ka plakası zayi olmuştur. Yenisi a
lınacağından hükmü yoktur. Sahibi 
İsmail . 

mıın, Ahmet Nebile Reşit Be 
yin aradığını haber verdiler. 
Reşit Bey, Ahmet Nebilin se
vimli yüzüne dikkatle baktı: 

- Size zahmet oldu, Ahmet 
Nebil Bey. Nasıl Nemika! 

- Estağfurullah efendim. 
Daha iyiceydi maşallah .. 

- Ootomobilde konuştu mu 
sizinle? ... · 

- Evet, efendim. 
- Ala ... Konuşmak, iyileş· 

meğe delalet eder. Nemika 'çok 
asabi bir kızdır . 

- Evet, efendim. 
- Pek ala ... Bir aralık gi· 

der, bir hatırını sorarım. Simcli 
başka bir şey var . - -

Reşit Bey, gülümseyerek 
yüzüne bakıyordu: 

- Kıskanç mısın, delikan· 
lı? 

Ahmet Nebil birden bire bu 
hiç beklemediği sualin önünde 
!a§aladı: 

- Dur, şa,ırma. KıskanÇ 
mısın, diyorum amma, kiınin 
için? Neriman Cemşit Hanıın1 

kıskanacak kadar ona bağlı ıttt 
sın demek istiyorum. 

(Devamı var) 



Sinema Tefrikamız : 5 

Sinema aleminin 
Gizli tarafları 

Yazan: Marc Stetr:r 

• n kapısında iş bekligenler . 
Angaıma b.. "kleri yirmi beş yaşrnda bı 

A • uyu b'. 

Haydarpaşa limanında. 
batan merakibi bahriye as 
babının na.zarı dikkatine. 

BEYOÖLU BEŞİNCİ NOTER
LİÖİNE. 

Efendim. 
19/20-10-931 tarihinde vukubulan 
fırtına dolayısile müvekkilim Dev 
Jet.demir yolları ve Limanları İşlet
me İdaresine ait Haydarpaşa limanı 
derununda bazı merabiki bahriye 
batmıştır. Bunların esbabı tarafın

dan yirmi dört saat zarfında çıkarıl 
masına filen tevessül edilmediği 

taktirde Müvekkilim İdarece kur
tarılmasına teşebbüs edilerek esnai 
ameliyatta vukubulacak her hangi 
bir husustan dolayi mesuliyet kabul 
oJunmıyacağı ve deniz ticareti kanu 
nunun mevadı ma11susas1 ahkamına 
tevfikan kurtarma Ü<:retinin kurta· 
cılan merakibi bahriye eshabından 

ta.lep edileceği keyfiyeti alakada 
ranca mallım olarak ona göre hare
ket edilmesi zımnında 4 nusha ola
rnk tanzim kılınan i~bu ihtarname 
11in aslının Memuriyetinizde hifzi
le birer suretlerinin alakadarana i!ii 
nen tebliği ve. son nushasının da mü 
sadd1kan tarafıma iadesini bilve
kile istirham eylerim Efendim. 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet 

1 ikramiye 
l 

" 1 
" ı 
" l 
" l 
" 1 
" 1 
" l .. 

100 Mükafat 
100 

" 100 ,, 
100 ,, 

5 ikramiye 
5 ,, 
6 ,, 

ıs ,, 
60 ,, 

200 
" Amorti 

Adet 

İstonbul İkind iflas memurluğun 1 

dan: 

Lira 
1,000,00C 

400,00( 
200,00< 
150,00( 
100,00< 
40,00C 
30,000 
20,000 
ı5,000 

(l,000) 100,000 
( ,, ) 100,000 
( " ) 100,000 
( " ) 100,000 

(10,000) 50,000 
(8,000) 40,00(l 
(5,000) 30,000 
(3,000) 45,000 
(2,000) 120,000 
(1,000) 200,000 
( 100) 500,000 

3,340,000 

st-:tnbul Birinci ifl3s 
gundan: 

Adr•s: İst:ınbul Suttanhamamm

( 

KOCATAŞ 
Suyu ve Gazozu 

Koca taş suyu gayet berrak, lezzeti tattı, istahaverdir. durdukça bo-
zulmaz mıkyası ma derecesi birdir, pek nafi mürekkebatı itibarile cok 
bazım ve müdrirdir. J 

(Vitel ve Evyan maden sularına faik ve her halde daha müessird'. J 
Mide, böbrek, karaciğer ve damar hastalıklarının tc'Clavisine yarar. lCo. 
cataş suyundan imal olunan sodalı ve muhtelif meyvalı gazozlar piya
saya sevk olunmuştur. 

Kocataş uyu fennin şeraiti dahilinde kapte edilerek emaye borul.r 
la Büyükdere Piyasa caddesindeki fabrikasına getirilmiştir. Fahrik1 
da tam otomatik makinalarla et deymeksizin sodalı ve kaynar sularla) ı 
kanan şişelere kendiliğinden dolar, tıpalamr, etiketlenir. Arzu eden 
her vakit fabrikayı görebilir. Cadded<:ki büyük vitrinler önünde nıa
kinaların faaliyeti tı..alkın g-Ozü önünde ve kontrolu altındadır. Dama~ 
janlar otomatik bir aletle doldurulmadan eve! müke~len yıkanır 

Müteaddit ve mufassal tahlil raporlarını ve kaptaj ameliyatının s '· 
ret ve ~er4.itini havi vesaik bir broşür halinde derd«ti tabidir. 

İstanbul merkez deposu: Galata Fermenedler 100/1 Tel. B.O. 549. 

ANKARA - ESKİŞEHİR - İZMİR VE MULHAKATI 
ADANA - MERSİN BAYıt UMUMİSİ İZMİR 

BAYıt UMUMİLİGİ: DEV- BEYLER SOKAK, MÜZAYE 
LET DEMİR YOLLARI U- DE SALONU SAHİBİ TÜC 
MUM BAKKALİYE MÜ- CARDAN HAFİZ İHSAN 
TEAHHİDİ MEHMET ALI BEY. 
BEY. ngajman rer birer gı;çiy~rl~r. He~ ırı 

kendisine yırmı dort saati~ ar 
tist rolü verecek adama nıbaStodyoların "angajman dai

resi denilen bir ahzr asker şu 

Galatada Kınaciyan hanında, a
vukat Hayrettin. 

Adres: Kulekapıda Petraki Apar 
trmarunda mukim ve Cermanyan ha 
nınd~ İsak Levi mahtumları: 

da Çulıa Tüccarı Kendr06 aMhtum iııııa:ıımmm:ıs;ıımı:aa••a•••••••••••llli••m..11 
ları ~irketi: 

" be bel eri vardır. Yalnız bu fU 
kadın erkek farkı göstermez. 

' . . d 

yetsiz dostluk ve minnettarlı~ 
lannı yüksek sesle izhar edı-
yorlar. . ... 

lstanbul Bı'rinci iflas Memurlu
ğundan: 

. Belada isıni ve adresi yazılı olan 
zatın iflası açılıp tasfiyenin adi se
kilde yapılmasına karar verilmiş ol- 1 3 üncii Kolordu Hunları 1 Angajman müdürü ıçerı en 

Yalnız şu emri alır : 
Bu sırada yırmı ılci yatla-

rında bir genç girdi. 1 ri yapılı 
oldukça güzel bir delikanlı! 
Daha ismi bile sorulmadan de 
di ki: 

Adres: Ketencilerde 2 No Ju dük 
kanda kuru kahveci Vahram Efen
di: 

Balada ismi ve adresi yaztlı olan 
şirketin iflası açılmış ve tasfiyenin 
adi şekilde yapılma51na karar veril
miş olduğundan: duğundan: ' K. O. ve 1. inci ffl'ka kıtaatı için fasulya, patates, ve nohtı· 

tun ihalesi kapalı zarfla ayrı ayrı şartnamclerile aşağıda gös
terilen tarih ve günlerde icra edilecektir. Taliplerin şartname
yi almak üzere heır gün ve münakasaya iştirak etmek lizere yev 
mi me~Urda teminat ~·e teklifnamelerilc Fındıklrda K. O. SA. 

- Yarın saat üçte bet Rus 
amelesi biri kambur olmak ü
zere iki' zenci kadın, uzun boy 
lu bir zenci erkeğin, kapıda 
İyi uyuklamasını bilen bir kapı 
cı kadın, iki femme de chambre 
lazım .. 

_ Efendim, sinema artistti 
ı· d' B olmak yegane eroe.ı~ ır.. u 

Balada ismi ve adresi yazılı olan 
zatın iflası açılıp tasfiyenin adi şe 
kilde yapılmasına karar verilmiş ol 
duğundan: 

1 - Müflisden alacağı olan veya 
mallarında istihkak iddiasında bulu
naların alacak ve iddialarını işbu i
landan bir ay içinde eyyamıresmiye 
müstesna olmak üzere her gün saat 
14 te 1 7 ye kadar Sultanahmet'te 
vaki adliye binasında icrayi vazife 
eden ikinci iflas dairesine gelerek 
alacaklarım kayıt etirmeleri, ve se
net ve defter gibi delilleri her ne ise 
bunlar(n asıl voı:ya musaddak surl't· 
!erini vermeleri, 

l - Müflisten alacağı olan veya 
malların istihkak iddiasında bulu
nanların alacak ve iddialarım işbu 

ilandan bir ay içinde eyyamı resmi
ye müstesna olmak üzere her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar Sultanahmet 
te Birinci iflas dairesine gelerek ala 
caklarını kayıt ettirmeleri, ve senet 
ve defter gibi delilleri her ne ise 
bunlann asıl veya musaddak suret

Bu daire sadece son plan
larda it görecek figüra~a~~ 
seçm~.de muvazzaftır. Bu fıgu 
ranları da ekseriya halk_ ara
sından seçtiği için, angaıman 
dairesinin önünde kad~, er:. 
kek genç ihtiyar bir kafile gu 

.. ' h saatinde it beklerler. nun er .. 
Angajman müdürü ycr. l'.u-

z.. d . "elimi sallasam ellıaı .. ,, un e. • 
demekte en haklı olan bır a
damdır. Ekseriya bu zat tiyat
ro veya sinemada muvaffak o
lamamıf eski bir rejisördür. 

V nziyetinden ve vazifesin
den çok memnun olduğu için 
mütekebbirdir. Çünkü kapısı
nın önünde bekleyen en aşağı 
otuz, kırk genç kız içinden si
nema için iki femme de 
chambre' dan biri olabilmek i
çin rakibesini oracıkta tımak
larile parçalamağa kadir~ir. O 
nun içindir ki, mütekebbır an
gajman müdürü, aynı zaman
da hilekar ve politikacıdır. O
tuz, kırk kızın içinden "femme 
de cbambre,, namzedi olarak 
ilci kızı "sefki dimaya meydan 
vermeden seçer. Artık siz bu 

'' . iki kızın muktedirseniz, mın-
nettarlıiına hudut tayin edi
niz • 

Böyle bir angajman müdü
rü nasıl memnun ve mütekeb
bir olmaz? 

Dostum Lebman'la bir ke
n11rda oturuyoruz. Şöyle bir 
sahneye tahit oldum: 

On bet kadar delikanlı en 

kudreti kendimde hıssedıyo
rum. Beni alınız. Ne emreder
seniz, yapacağım. 

Zavallı çocuk sanki bu cüm 
leyi dışarıda ezberlemiş gibi, 
bir solukta söyledi. Fakat an
gajman müdürü alay olsun di 
ye şu cevabı verd~: . 

- Çocuğum, eger sem an
gaje edersem, iş zamanları ha
ricinde benim odamı düzeltir 
ve fahsi itlerimi görür müsün? 

Delikanlı tereddüt etmeksi
zin şu cevabı verdi: 

- Pek ali, kabul ediyorum. 
Bu angajmım dairesinin, ka 

pınm önünde beklemiyen mu 
kayyet biT alay figüran daha 
vardır. 

Kimsenin meçhulü değildir 
ki bu mukayyet figüranlar ara 
sı~da bazı kızlar başka taraf
larda aşk ticaretile meşguldür 
!er. Fakat son derece disipline 
tabi ve mutidirler. Sinema sa
dece bunlara bir "mevkii içti
mai verir. Yani elerindeki iş 
kar:elerile hüv>yetleri muay

n bir şekil almıştır. Zaten 
bye ların da istedikleri bundan 

un · 1 · k ibarett:r. Hakiki artıst en P~. 
zavallı görürler. Çünkü hakiki 
artistler bunlar kadar serbest 
zamanlar bulamazlar v~ bu~lar 
k dar da "sinema alemıne 
m:Osubiyetlerinden,, istifade 
edemezler • . . 

Sinemanın sihirli cazıbesı 
nerelere kadar uzanıyor c'~ğil 
mi? 

,Arkuı var) 

Angajman dafresinde kızlar 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: . 
. . . Ü . e ve Hançereviye ve Teşrıh 

Trp Fakültesı Sennyatı znıy . .. 
. . · Tıp Fakültesıne mura-

1sistanlrkları münhaldır. Talıplerın 

caatları. (3337). 

1 - Müflisden la.cağı olan veya 
mallarından istihkak iddiasında bu
lunanların alacak ve iddialarını iş
bu ilandan bir ay içinde eyyami res 
miye müstesna olmak üzere her gün 
saat 9 dan 12 ze kadar Sultanah
mctte vaki adliye binaS1lda icrayi 
vazife eden birinci jfJ5s dairesine 
gelerek alacaklarını kayt ettirmele
ri, ve senet ve defter gibi delilleri 
her ne ise bunların asıl veya musad 
dak suretlerini vermeleri. 

2 - Müfli~e bo,çlu olan.tarın yu
karıda gösterilen müddet içinde 
borçları mikdarını yazdırmaları; 

hilafına hareketin r.eza kanttnu mü
cihnce takibat YC mesuliyeti müc4J 
olacağını bilmeleri, 

3 - Müflisin ınallarmı nakit ve 
tahviliitı ve buna mümasil kıymetli 
evrakını her ne suretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranl:ar ister 
şabis ister banka V" sair müessise 
olsun bunların Üzl"'rindeki hakları 
mahfuz kalmak şarti!c o mallan ay
ni müdd~t iı;:in<le daireye vermeleri, 
vermezler~c cezai takibat ve mesuli 
yete uğrayacaklarrnr m:ızeret bulun
madıkça ruchen haklarından mah
rum kalacaklarının bilinn1esi, 

4 - 31-10-931 cumartesi günü 
saat 14 te yukarıda yazılı olan iflas 
dairesinde alcaklılarm ilk içtimamda 
hazır bulunmaları ve müflisin müş
terek borçlulariyte kefillerinin ve 
borcu tekeffül eden sair kimselerin 
içtimada hazır bulunmaları ilan olu 
nur. 

İstanbul Birinci İflas memurlu
ğundan: Müflis Kasap Ahmet Faik 
efendinin tahakkuk eden borcunu 

2 - Müflise borçlu olanların yu
kanda gösterilen müddet içinde 
borçları miktarını yazdrrmaları hi· 
lafına hareketin crza kanunu muci· 

hince takibat ve mes'uliyete uğra
yacaklaqnı bilmeleri, 

3 - Müflisin maltarını nakıt ve 
tahvilatı ve buna mümasil kıymetli 
evrakını her ne retle olurSa olsun 

ellerinde bulunduranlar ister şahıs 
ister banka ve s>ir müessese olsun 
bunların üzerindeki hakları mahfuz 
kalmak şartile o malları ayni müd
det içinde daireye vermeleri. ver· 

n:iezlerse cezai takibat ve mes'uliye
te uğrayacakları. mazeret bulunma
dıkça <üchen haklarından mahrum 
kalacaklarının bilinmesi. 

4 - 3-11-931 S>lı günü saat 14 

de yukarıda yazılı olan iflas daire
sinde alacaklıların ilk içtimada ha
zır bulunma.lan ve müflisin müşte

rek borçlularile kefillerinin ve bor
cu tekeffUk eden sair kimselerin iç
timada hazır bulunmaları illin olu
nur. 

lstanbul Bı'rinci iflas Memıırlu
ğundan: 

Adres: Beyoğlunda Aynalıçeşme 
de Krunerlıatum mahallesi 15-17 No 
da Mimar Antuvan d: 

Balada ismi ve adresi yazılı olan 
zatın iflası açılıp tasfiyenin adi şe
kil<!<: yapılmasına karar verilmiş ol
duğundan; 

1 - Müflisden alacağı olan veya 
mallarında istihkak iddiasrnila bulu 

lerini vermeleri. 

2 - Müflise borçtu olanların yu
karıda gösterilen müddet içinde 
borç!arı miktanru yazdrrmalan hiU· 
fına hareketin ceza kanunu mucibin 
ce takib.ıt ve mes'uliyete uğrayacak 
larını bilmeleri, 

3 - Müflisin mallarını nakıt ve 

tahvilatı ve buna mümaail kıymetli 

evrakını her ne suretle olursa olsun 

ellerinde bulunduranlar ister şahıs 

ister banka ve sair müc3sese olsun 

bunların üzerindeki hakları mahfttz 

kalmak şartile o malları ayni müd

det içinde daireye vermeleri, ver· 

mezlerse cezai takibat ve mes'uliye

te uğrayacakları mazeret bulunma

dıkça rüchcn haklarından mahrum 

kalacaklarının bilinmesi. 

4 - 2-11-931 Pazartesi günü sa

at 14 te yukarıda yazılı olan iflas 

dairesinde alacaklıların ilk içtimaın

da hazır bulunmaları ve müflisin 

müşterek borçlularile kefillerinin ve 

borcu tekeffül ~den sair kimselerin 

içtimada hazır bulunmaları ilan olu-

nur. 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

mübeyyin tanzim olunan sıra defte
ri on gün müd~ :tle alacakhlarm en 
zan tetldkine arzedilmiş ve ikinci 
toplanma 14-11-931 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 13 e mül<ıar
rer bulunmuş olduğu ilan olunur. 

nanlarm alacak ve iddialarını işbu vazolunmuştur. 
ilandan bir ay içtnde eyyamı resmi Hududu: §arkan elyevm Dursun 

1 

Hava Naciye Hanımın Saten ha
nımdan istikraz eylediği mebalığa 

mukabil vefaen mefru Erenköyünde 
Kozyatağmda Sıtmapınarı sokağın- ! 
da atik 24 cedit 45 No. lu maa bah- I 
çe bir bap hanenin otüz gün müd
detle ihalei evveliye müzayed~ine 

ye müstesna olmak üzere her gün icaptan hane ve bahçesi şimalen 
lstanbul ikinci Ticaret Mahke- saat 9 dan lZ ye kıadar Sultanahmet Etem Paşa tarlası garben elyevm 

mesinden: 16 Eylül 928 tarihinde i te vaki adliye binasında icrayi va- Dursun kaptan tarlası cenuben ta
mahkemece ifUlsrna karar verilen zife eden birinci iflas dairesine ge rik ile mahdutur. Mesahası cadde ü
Galatada Site Fı:ansezde dairei rnah !erek alacaklarını '"'Yt cttinnelcri. zerindeki hane 60 metre murabbaı 
susada icrayi ticaret edip Şehzade- ve senet ve defter gibi delilleri her arka cihetinde bina 7 S metre murab 
başrndıi Bozdoğan Kemerind, ıs ne ise bunların a~ıt veya mii1ıaddak 
numerolu hanede mükim tütün tüc suretlerini vermeleri, 
cari Kasap z•de Emin Beye ait 2 - Müflise borçlu olanların yu 
muamelStı iftasiyesi sindik heyetin kanda gösterilen müddet içinde 
ce t>Sfiye edilerek masanın tedviri borçları mikdannı yazdırmaları 
muamelatı için ihtiyari icap eden hilafına hareketin ceza kanunu mu
masarifi temin edecek kar~ıhk olma cibince takibat ve ~'iu'iyete uğra· 
masından halen masanın kapatılma- yacaklarmı bilmeleri. 
sına 19 Teşrinevvel 931 tarihinde 3 - Müfli•in mallarını nakit ve 
karar Yerildiği usalen ilan olunur. tahvilatı ve buna mümasil kıymetti 

l.:,aı ve umum arazi bir dönüm mesa. 
hai sathiyesinde olup tamamının kıy 1 
meti muhammenesi bin liradır. Mü 
temilatı cadde üzerindeki haneye 
tek kanatlı kapıdan girildikte zemi
ni toprak, ev altı bir hala bir gusul
hane iki oda ahşap merdivenle çı- 1 

kıldıkta bir sofa üzerinde iki oda o- 1 

lup cadde üzerindeki odanın bir böl· I 
me kapısı vardır. Hane ittisalinde 
ufak matbah vardır. Arka tarafında 
ki haneye çift kapı kanatlı kapıdan 
girildikte zemini toprak bir ev altı 
ve matbah bir hela biri cameklnla 

ZAYİ - Seyrüsefer merkezinden 
alınış olduğum 3029 No şoför ehli
yetimi kaybettim. Yenisini çıkara 
cağn.ndan eskisinin hükmü yoktur. 
Topkapı harici Celal Bey çiftli 
ğinde, Osman Hüseyin. 

Doktor 1 

evrakını her ne uretle <0l!erinde bu 
lunduran1ar, ister sehis. ister banka 
ve s:-ir müf'ssis,. olsun bunlarrp. üze. 
rindcki hakları mahfuz kalmak şar
tile o malları ayni müddet içinde 
daireye vt"nncleri vermezlere cezai bölme iki oda ve ayrıca bir oda ve 
takibat ve mesutiye uğrayacakları. ittisalinde bir ahır mevcuttur. Hane 
mazeret bulunmadıkça riichcn hak- nin altı bodrumdur. Haneler ahşap 

1 ı.a da h k 1 olup bahçede üç kuyu ve milteaddı't 

Rusçuklu Hakkı 
rm n ma rwn a acak!arının 

ı bilinmesi, eşcan müsmirc vardır. Bahçenin et· 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünde~: des~e~~~~ ıs:!~!!:t c~~~ 
. . a ılan aleni münakasada verılen 1 pu, Afrika hanına bitişik 

1 

4 - 31-10-931 Cumaı leai günU rafı ~aşduvar ve kısmen tel ve hen
saat 13 de yukarıda gösterilen iflas 

1 
dek. ile muhattır. Talip olanlar kıy-

da.iresinde a1acaklıların ilk içtima ~eti ~uhammenesinin yüzde onu. 
~ da hazır bulunmaları ve müfHsin nısbetınde pey akçelerini alarak 

Eyüp camii tamira~ı ıçın_:.P 
24

_10_931 tarihinde pazar- Apartıman No 21.- Tel: 
bedel haddi Iayık ögru!medıgınden . . . •nezku'rde Beyoğlu 2797. 

•. 'h ti talıplenn yewnı • I~ I~ Irkta ihalesi icra edilecegı cı e e .. ) Saat: 14 - 18. ___J 
· E .. nı'ne muracaatları. (3300 ---.o!;i!!!!IB•&!3iiillliliiiöill, saat on diirttc Idare < ncume • "'-

1 
müşterek horçlularıyle kefillerinin 928/2292 dosya numaraaile 28-11-
ve boru tekeffül ecl<-n sair kimse 93! tarihinde saat 14 den 16 yaka
lerin içtimada hazır bulunmaları i- dar İstanbul 4 üncü İcra Memurlu-
tan olunur. !{una müracaatları ilan olunur. 

AL. KOM. müracaatları. (477) (3350) 
Cinsi Erzak Tarihi Günü Saati 

Nohut K. O. ve l inci F. için 11/11/931 Çarşamba 15 
Fasulya K. O. ve 1. inci F. için 11/11 '931 Çarşamba 15,5 
Patates K. O. ve 1. inci F. için ll/llı 931 Çarşamba 16 

Çatalca Müt. Mv. •kii için 
benzin münakasai aleniye u
sulile mübayaa edilecektir. İ
halesi 8-11-931 pazar glmü 
saat 15 te KOM. da icra kılı
nacaktır. Taliplerin sartname
sini almak ve münakasaya işti
rak etmek üzere KOM. a mü
racaatlarL (459) (3247) 

~ ~ 'f· 

Giresondaki Efrat ihtiyacı 
için 50,000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 1 Teşrinisani 931 
Pa.Zar günü saat 9 da Gireson
da Askeri Satın Alına Komi
syonunda yapılacaktır. Gelen
lerin 862,50 lira teminatlarile 
ve teklifatlarile vaktı ihaleden 
evvel mel!lkfır Komisyona mü
racaatları. (379) (2879) 

* * * 
III. K. O. kıtaat hayvanatı 

ihtiyacı için arpa kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. ha
lesi 7-11-931 salı günü saat 16 
da Fmdrklıda 111. K. O. SA. 
AL. KOM. nunaa yapılacaktır 
Taliplerin şartnameyi almak 
ve münakasaya iştirak edece~ 
!erin yevmi ihaleden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile 
KOM. numuza müracaatları. 
(422) (3122) 

~ ~ ~ 

III. K. O. ıkıtaat hayvanatı 

ihtiyacı için yulaf kapalı za·•fla 
münakasaya konmu~tur. iha
lesi 7-11-931 sair günü saat 15 

te Fındıklıda 111, K. O. SA. 

AL. KOM. nunda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini al

mak ve münakasaya iştirak et 
mek üzere yevmi ihaleden ev
'Vel teminat ve teklif mektup
larile KOM. mımuza müra-
caatları. ( 42). (3123) 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

Kumbarayı çocuğunuz için biı 
Eğlence vasıtası haline 
Getirmekle, ona istikbalini 
Kazandırmış olursunuz ... 

( TÜRKiYE İŞ BANKASI ) 
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VERESiYE ._.. 
7S 

kurut ile 

ZİVER Bey idaresindeki LONDRA Biruanesinde Küçük Çiftlik Hacı Bekir 
muhteşem saz heyetine iftirak etmektedir. 

ZADE 

Tiftik ve Sdtoç Paltolar 

Muflon Krem Trençkotlar 

Fantazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları 

~ ---=--
..-.... -- fir 

Haki ve Blü Pardesüler 

İngiliz KauçukMuşambalar 

Podö Peı Mantolar-Spor Ta7or1er 

Kadın erkek örmeKazaklar 

Spesiyal Köstümlüklerden ismarlama için hususi Salon 
Kadın için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 
makasdar M: Karlo tarafından imal olunur. 

lstanbul Eminönü Köprübaşı No. 15 - 16 KARAKAŞ 

Elbise mağazasına bu ilim kesip müracaat ediniz. 

Deniz Levazımı Satın Alma 
komisyonundan 

11 kalem fioya malzemesi: Açık münakasası 7/ 2. Teş. 931 
Cumartesi günü saat 11 de, 

12 kalem muhtelif tel ve kendir halat: Aç!!k münakasası 7 / 2. 
Teş. 931 Cumartesi günü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin hizasında gös
terilen gün ve saatte açık miinakasalan icra olunacağından 

şartnamesini gönnek için ehr gün Vil veınneğe talip olanların 
hizalermdaiki mümıkasa gün ve saatinde muvakkat teminatla
rile birlikte Kas~da Deniz Levazım Satmalma komisyo
nuna münııcaatları.(3219) 

1 · lstanbuE Belediyesi ilanları 1 
Şehiır bandosu mektebi için lüzumu olan 250 kiloı • sakız ka

bağı 410 kilo taze fasulye, 150 ,kilo bamya, 600 kilo domates, 
2800 adet patlıcan, 170 kilo semizotu, 350 kilo ıspanak, 350 kilo 
taze bakla, 700 adet enginar, 700 adet karnabahar, 350 lahana, 

' 250 kilo pırasa, 170 kilo havuç, 170 kilo kereviz, 170 kilo dol
malık biber, 10200 kilo ekmek, 17 ton kok kömürü, iki çeki 
odun, 1200 man~al kömürü, 450 kilo sade yağ, 370 kilo tuz,955 

1 kilo soğan, 164
1
kilo salça, 1000 kilo pirinç, 682 kilo şeker, 546 

kilo fasulye, 400 kilo makama, 1100 kilo patattıs, 300 kilo un, 
218 kilo mercimek, 142 kilo zeytinyağı, 218 kilo zeytintanesi, 
140 kilo kaşerpeyniri, 200 kilo beyaz peynir, 70 kilo börülce, 
5500 adet yumurta, 280 kilo sabun, ve 1800 kilo koyuıı. ve sığır
eti, kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler ŞMtnameyi 
almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli
dirler. Münakasaya girmek için 500 lira teminat lil.zmıdrr. Te
minat akçesi nakten kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye 
alınarak Bankaya yatınlıp alınacak makbuz ve yahut hüku
metçe müteber tanınmış bankaların birinden getirilecek te
minat mektubu ile oluır. İşbu teminat mektU'bu ve makbuz ile 
şartname, teklif mektubunu zarfa k.oyaraık ihale günü olan 5 
Teşrinisani 931 Perşembe günü sat 15 şe ıkadar Daimi Encü
mene vermelidir. (3214). 

Pazarlıkla Arsa 
Y edikulede Sur haricinde Sultanahmet mahallesinde d~ 

niz cihetinde boya fabrikası önünde Kirişhane sokağında 

9327 metro murabbaındaki 4663 lira krymet takdir edilen me
trUk mezarlık arsası pazarlıkla satılacaktır. 

Pazadığa girmek için 350 lira teminat lazımdır. Teminat 
nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Ban
kaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükfunetçe müteber 
tanınmış bankaların birinden alınacak tan.inat mektubu ile 
olur. Bu ;eki.ide teminat ile 'beraber 26 Teşrinievvel 931 pazar
tesi günü saat on beşe kadar T_evazım Müdürlüğüne müracaat 

Balıkesir Muallim mekte- -edı-·lıne-lid_iır. <_331
-
2>· ______ _ 

Fatih dairesi Müdürlüğünden: Eyüpte eski belediye mev-

bı• mu•• du•• rlu•• gv u•• nden·. kii açrk müzayede ile icara verileceğinden talip olanların Teş
rinisaninin onuncu Salı günü saat 14 de Daire Encümenine mü 
racaatlan ilan olunur. (3371 ). 

1 - Elyevm Muallim mektebinin işgal etmekte olduğu 
binanın tamiril 7-10-931 tarihinden 8-11-931 tMihine kadar yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi ve resimlerini görmek istiyenlerin mekte 
oe müracaat etmeleri. 

3 - İhale muamelesi Teşrinisaninin yedinci günü saat 
15 te mektepte yapılacaktır. 

4 - Taliplerin iktidarı maliye sahip olduklarını ispat için 
ticaret odasından bir vesika ibraz etmeleri. 

5 - Talipler teıklünamelerini münakasa ve ihale kanunu 
ahkamına tevfikan ihzar edip ihale. saatine kadar mektepteki 
komisyona teslim etmeleri. (3285). 

Çorum Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlü
ğünden: 

Çorum Metkep Hastanesi l©ntk"eni için lüzum görülen ve 
şartnamesinde muharrer bulunan iki adet tüpün 27-9-931 tari
hinden itibaren münakasa müddeti biır ay daha temdit edil
miş olduğundan taliplerin şartnameyi görmek üzere Çorum 
ve İstanbul Sıl-fıat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine mü-
racaatları. (3321). 

Hariciye Vekaleti mübayaat 
komisyon undan 

ıoo tonı<ok kömürü Vekalet için 
40 tıon kok kömürü Misafirini Ecnebiye köşkü ıiçin 

2000 okka mangal kömürü Misafirini Ecnebiye köşkü için 
7000 okka kırılınış odun Misafirini Ecnebiye köşıkü için 
Veka.Iet ve Misafirini Ecnebiye k~ için mübayaa edile

cek yukarıda miktar'lan yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve ka 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 2 Teşrinisani 931 
tarihine müsadif pazartesi g·ünü saat 15 te icra edilecektir. Te
minatı muvakkatesi 450 liradır. Şartname Hariciye Vekil.Jeti 
Levazım ve İstanbul Ankara caddesinde Hazinei Ev.ı:ak Mü
dürlüğünden alınabilir. (3111). 

Kış Yaklaşıyor--. 
Öksürük, Grip, Romatizma, Bronşit vesaireye sebep veren soğuk 

ve rütubetli havalar başlayacaktır. Evinizde bir T E R M o J E N 
(Thermogene) bulundurmakla bütün bu arazın önüne geçilebilir. 
En küçük bir S<1ğuk alğınlığı hissettiğinizde h<!men onu kullanınız. 

Kışın, g&;güslerine kuru bir TER M OJEN (Thermogene) 
koyım bir ~ok kimseler soğuk alğmlığını defederler. Çünkü 
'"ATEŞ SAÇAN PIYERO" markalı Termojen harareti tevlit eder. 

Türkiyenin bütün eczanelerinde satılır. 

r:a~~:am~~~o~~~~~azı~~eviye 1.. T tedavihanesL Hergün sabahtan akşama kadar. 

Fatih Dairesi Müdiriyetinden: Unkapanında Hoca Halil 
Attar mahallesinin Kuruçeşme sokağında 22 No. lu hane açık 
müzayede ile icara verileceğinden talip olanlann Teşrinisanin 
10 cu salı günü saat 14 te Dai:re encümeni müracaatları ilan 
olunur. (3373). 

Burdur Vilayeti Nafıa Baş 
mühendisliğinden: 

Burdur - Baladız yolunun (17305) lira bedeli keşifli mer
kezden itibaren 14+660 - ıs+ 300 kilometroları arasınoaki 

(2439) kilometroluk kısmının tamiratı eısasiyesi 15/10/ 931 ta
rihinden itibaren yirmi gün mi.iddetle 4/ 11/931 tarihinde çar
şamba günü saat on altıda ihale edilmek üze~ kapalı zarf 
usuli ile münakasaya konulmuştur. 

Talip olanlar: 
1 - Keşif bedelinin yüzde yedi ıbuçuğu nisbetinde mu

vakkat teminat akçası veya aynı miktarda ·banka mektubu ita
sını. 

2 - İnşaat ve ameliyatın devamı müddetince müteahhidin 
bir fen memuru bulunacak ve iş hususunda müteahhit derece
sinde mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhidin ken
disile bklikte imza eyliyeceğini. 

3 - Eıhliyet vesikası almak ve kaydettirmek için müna
kasa şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde ya
zılı vesaikin münakasa gününden liiakal sekiz gün evvel vila
yet Başmühendis1iğine tevdiini. 

4 - İnşaat ihale tarihinden itibaren alu ayda hitama erdi
rilecek ve fakat bedeli 932 senesi haziranında verilen istihkak 
raporları tarihlerine göre faizi resmisi ile birlikte tediye olu
nacağını. 

5 - Münakasaya iştirak eyliyeceklerin münakasa ve ihale 
kanunu ile şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakla
rı teklif mektuplarını 5/ 11/931 tarihinde saat on altıdan evvel 
Vilayet Encümeni riyasetine verileceğini. 

6 - İnşaat ve teferruatı halııkında fazla malfunat almak is
tiyenlerin evrakı keşfiye, şeraiti fenniye sureti musaddakalan 

( 

beş lira mukabilinde viliiyet Nafia Başmühendisliğinden alı-
nabileceğini. 

7 -- Münakasadan mütevellit bilumum ilanat, dellaliye ve. 
sair tekalifi.n mi.iteahhidine ait olacağım kabul eyliyecekleri 
ilan ıolunur. (3362). 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

5/ 9/ 931 tarihinde münakasaya vaz ve ilan olunan (560) 

1 
ton Ereğli Maden kömürü için tüccarın teklif ettikleri fiatlar 
haddi layik görülmediğinden münakasa keenlem yekun adde
dilmi ştir. Şaırtnameısine tevfikan mezkur mikdar Ereğli Kriple 
kömürü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanla
rın şartnameyi almak üzere her gün ve teklif teminat mek
tuplarını vermek üzere de 28/ 10/ 931 Çarşamba günü saat 

1 10 1./2 de Galatada Mubayaat Komisyonuna müracaatları. 

(3307) 

SEYRISEF AIN 
llerlı:ez aceata: Galata KöprU ba· 

11 B. 2S6a. Sabe A. Sirlı:ecl Mühür
dar nde ban 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHUR/YET) 22 Te.ş

rinevvel Perşembe 17 de. 

MERSİN POSTASI 
(MAHMUTŞEVKET PA
ŞA) 23 Teşrinevvel Cu
ma 10 da. 

25 Teşrinievvel akşamın
dan itibaren Köprüden 
saat 18 de kalkan posta 
Büyükadada kalacak Y alo
vaya gitmiyecetkir. 26 teş
rinevvel sabahından itiba
ı:ıen de Y alovarun 6,35 pos
tası liiğvedilıniştir. 

P 
15 liradan fazla varl-

ara datı olen emtake mu 
kabi.1 ikrazat, senelik 

faiz komisyon yü>ıde 12, İstanbul 

Dördüncü Vakıf Han asma kat 
29 numaTaya 9-12 

caat. 
anısında mtira· 

• 

DİS TABİBİ 

PERTEV ATA 
Badema hastalarını öğleden 

evvel de kabul eder. TC90başı 

73. Telef.on: B. O. 862. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve aührevt hastalıklar teda· 

vihaııem. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

BİR DOKTOR 
ARANIYOR 

Anadoluda sahilde bulunan bir 
madende istihdam edilmek üzre bir 
doktora ihtiyaç bulunduğundan ta
lip olanların cGalatada Gümrük kar 
şısmda Ovakimyan Hanında dör
düncü katta 10 numaraya müracaat 
etmeleri ilan olunur . 

Darüşşafaka Müdürlü
ğünden: 

Darüşşafaka 350 talroesine yap
tırılacak harici elbisenin kumaşı 1 

münakasa ile alınacağından şartna
mesini görmek i.stiyenlerin her gün 1 

ve münakasaya iştirak için 28 Teş· 
rinievvel 931 çarşamba günü saat 
onda Nuruosmaniyede Cemiyetti 
Tedrisiye merkezine müra.:aatları. 
(3325). 

Kartal malmüdürlüğün 
den: 

eylemeleri. (3297). 

ALİ MUHİDDİN 
Ticarethaneleri: Mevsim münasebetile 

Kaymaklı Lokum 
Kestane Şekeri 

YAPIYOR 
PANGALTI 
ŞUBESiNDE 

Fondan Çikolata 
Taze Pasta, Kek, Briyoş 

HALEP YAGILE 
BAKLAVA, TULUMBA TATLISI 

Akşam Erkek San' at Mektel: i 
Talebe kaydına devam edilmektedir. Marangozluk, Tesvi

yeci ve motorculuk,Elektırikcili!lı:, Si:hhi tesisatcıldı: şubeleori vaı 
dır. Hariçte bu işlerde çalışanlar yazılı. Her gün öğleden sontl 
müracaat. İkinci Teşrin başında kayıt kapanacaktır. (3287) 

lstanbul deniz levazımı satınalma 
komisyonundan: 

Kilo 

ll:ıij 

ta.k 
ği 
lira 
t,n 
ıııe 
gö .. 

1 
düş .. , 
lngi 
Yiik 
tinin 
dine 
fa.brı 
tini 
llı VI 

Öııij 

trav 
diif" 
nııı 

li ol 

100,034 Muhtelif eb'atta saç lavha) Kapalı zarfla münaliasasJ 
20762 Muhtelif eıb'atta saç lavha) 24 Teşrinievvel 931 cıı\ 

martesi günü saat 10,30 da. Pera 
Yukanda cins ve miktan yazılı malzemenin hizasındaki gii' llıenı 

ve saatte kapalı zarf usulile münakasası icra kılınaca{ındal tııiinı 
şartnamesini görmek için her gün ve talip olanların münaka F 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşad rin b 
Deniz Levazımı satınalına komisyonuna müracaatları. (2802)· zere 

-------------------------'-! lltler· r11nın 

Unutmayınız ki: Yeni..,.. 

cihantilmul ~hreti milkemmelivetinin 
aemeretidir. 

Ziyaettin Sait. Birinci Vakıf 

No. 42-43 

AiLE PANSİYONU._.._... 
Mükemmel mefruş odalar, apartımanlar. Yemekli yeme~ 

siz. Amavutköyünde BOSFOR PALAS oteli kış servisi. 
Fiatlar ev hayatından ucuzdur. T. Bebek 182 
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M~~~~~in~;ş~inlfns!~!~' Kiralık Büyük Depo 
Cuma günü sabah saat 10 da Beyo 1 2000 metro mürabbaı- Köprüden 5 dakika Haliçde deııiı 

Kartalın Pavli mevkiinde 125 
hisse itibarile 45 hisseSıi.(2800) 
lira kıymeti muhammeneli ha 
rap tuğla fabrikası temliken 
satılmak üzere 12-10-931 ta
rihinden itibaıren yirmi gün 
miiıddetle müzayedeye çıkarıl

mıştır. 1halei evveliyesi 1-11-
931 pazar günü saat 15 te icra 
.kılınacaktır. Taliplerin de- I 
pozito akçelerile birlikte Kar
tal Malmüdürlüğüne müracaat 1 
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ğlunda Şişlide Osmanbeyde Cabi 

1 

sahili ve cadde üzerinde - Ardiye ve fabrika için gayet eıve· 
sokağı namile tanılmış Rumeli aıd- rişli. Telefon 22520 İstanbul Posta ·kutusu No 708. 

desinde Kristal apartımanı karşı- ·-------------------••••11111'1 smda 32 numerolu hanede mevcut 
ve müteber bir aileye ait müzeyyen 
eşyalar müzayede suretile satıla 

<:aktır. 

Oksi.de yaldızlı Mersiye Fransız 
mamu.Jatı Lui Kenz salon takımı, Pe 
lesenk oymalı muhteşem salon ta
kunr, ceviz oymalı ufak bir salon, 
yatak oda, takımı, Avrupa mamula
tı ve ceviz oymalı gayet nefis yatak 
oda takımı, salona ait e9yalar, fil
muvar için kanepe ve koltuklar, li 
yon mamulatı ipekli perdeler, avi
zeler, bronz karyolalar, bronz ve 
mermer heykeller meşhur Siolanın 

tabloları, kolonJar, yazıhaneler, port 
mantolar, aynalı dolaplar, çini ve de 
mir sobalar, Brüksel halıları, mu 
şambtar, hakiki portügez ve Japon 
vazo ve tabakları, banyo, takımları, 
levhalar aynalar, konsollar, scvir mi 
nyatürlü gayet nadide bir yazıhane 
vesair eşyalar. cBechtein> markalı 

konsere mahsus nefis Alman piya
nosu Anadolu h Acem halıları 
ve seccadeleri.Pey aürenlerden 100 
de 25 teminat aınu • 

Jandarma Satın Alma Komisyofl 
Riyasetinden: 

.,, 
Serpuş ve tozluğu ile beraber (4600) takım kışlık elb1 

{' 
imaliyesi kapalı zarfla münakasası 11/ 11/931 tarihinde S3 

şam·ba günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek içifl< 

her gün, münakasaya iştirak için de (O) gün taliplerin tefll
1 

natlarile birlikte Gedikpaşada Jandarma satın alına koınisYO' 
nuna müracaatları. (3342). 

Ist. Maarif Müdürlüğünden: 
Bu günkü perşembe günü saat 15 te i1k tedrisat müfettijl 

Fevzi Bey tarafından Sultana!\mette Muallimler Birliği bİll; 
smda «Terbiyesi zor çocu:klar» mevzuu etrafında konfet3 ~ 
verilecektir. Bütün muallim arkadaşların hazır bulunıııal3 

tebliğ olunur. (3374). 
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