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ralkan ittihadının 1-smet Pas .. aya· sUikasl yapmak için 
c·ezasını buldu 

ktısadi temeli 

Nizamettin Ali 
ittihat, iktısat üzerine ku· 

b~lıır · Balkan ittihadı, canlı 
.. ır ınüessese olacaksa, iktısat 

gelen Ermeni komiteci 
Uı • k'l' erıne oturacaktır. Başve 1 1 

llıizin bir davete icabet ederek 
A.tina'ya azimeti münasebetile 
8alkan ittihadının iktısadi te· 
llıelini tetkik etmek isterdik. 

İsmet Pş. ve kendisine refakat 
eden heyet dün akşam hareket etti 
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: Ermef!i -Taşnak cemiye-: 
Ma!Uındur ki iktısadın esa-

11 nüfustur. Balkan ittihad~ı 
t~kil eden altı memleketın 
11İifuaları son tahrirlere göre 
' 1rasile şunlardır : 

~ tıne . mensup = 
Başvekil diyor ki: '' Bu itilafta iki milletin sulh - • k 1 1 k -

ve saadeti bulacaklarına eminim ... ,, 1 suı as çı ar imlerdir? ~ 
l - Romanya 17,820,000 
2 - Türkiye 14,000,000 
3 - Yugoslavya 12,289• 

= = 
ismet Pş. Türk ve Rum vatandaşları tarafından pek i Peşte' de İsmet Paşaya suikast yapmak üzere § 

}ıararetli tezahuratla teşyi edildi.. ıl .~i~~~.~n .. gelen Herant zab~t~~ı~ .. .. ~ OOo 000 
4 - Yunanistan 6,394,

000 5 - Bulgaristan 5,944, OO 1 
6 - Arnavutluk 1,003,0 t 

000 . 
Yekün 57,440, 

~ eline duştugunu anlayınca kendısını oldurdu .. _ 
~u~m·T· -==- =-ıo:lt:~ ~ ••••••• ' -
~ ~. · ı: Bu suikast tertibatının bütün tafsilatını ne•rediyoruz .. ~ 57 milyonluk bir nüfusu ~~it 

kil edecek olan bu teşe~ • 
keyfiyet itibarile yakın ~~ş:· 
~betler arzediyor'.. B~ n;:l;u'. . Y 
orfler itibarile muıabı.h . l 
IDı gibi, folkloreler, zıh~ıy~t
ler itibarile de mütabıhtır. 
Bunun sebebini müşterek yata 
nan tarihte ve bu memleket· 
lerin iktısadi nesiçlerinin y~
ktn olmasında aramalıdır. Fı~
hakika bu altı memleket te, zı: 
raatle fazla meşguldür· Res~ı 
netriyata bakılırsa Bulgarı~
tand' da çiftçi nisbeti umum ,nil 
fusun yüzde 82,5, Romanya da 
79,5 şar, Türkiye'de .6?,9 zu 

'4 ~l'ıf = T = 
" ~~ 1 ~ •• lST ANBUL, 1 A. A. - dan Ruıya hariciye komise;;;;;; 

ve Yunanistan'da 55 şıdır. Yu
goslavya ve Arnavutlukta da, 
nisbetlerin yarıdan yukarı ol
duğu malumdur. 

Balkan sanayiinin az inki
şaf etmiş olmasına rağmen, 
Balkan memleketlerinin sana
yi mıntakalarını makd surette 
ayırmala rı şartı dahilinde, ge
niş bir sanayi istikbaline doğ
ru ilerlemeleri gayrimümkün 
değildir. Filhakika, 57 milyon 
nüfus, yüksek san~yi iç!n şart 
olan nüfusun fevkındedır. Bu 
nüfusla sanayi,in her nevi, hat 
ta ağır sanayi bile yapılabilir. 
İ§ ki, sanayi siyaseti mevzii 
esaslara değil, ham maddenin 
ınevkii gibi iktısadi esaslar Ü· 

Zerine ibtina etsin. 
Balkanlarda ziraat nüfusu 

fazla olmakla beraber, ziraat 
usulleri geridir. Bunu, hek
tar başına alman nemanın bey
.nelmilel mukayesesinden gör
mek kabildir. Bu sebepten, al
tı Balkan memleketinin zirai 
ihracatı, yekün olarak topla· 
nırsa, bu yekünun hiç te mec· 
ınu nüfusla mütenasip olmadı
ğı anlaşılır. Mesela, Danimar
kanm ziraatte en ileri olan bu 
ıneml~ketin yalnız bir mil-• . 
Yon çiftçi nüfusu, Türk pa~ası-
le 600 milyon lira kıymetınde 
ziraat maddeleri ihraç ediyor. 
Halbuki, nüfusunun yüzde 
YP.tmiş bqi çiftçi olarak hesap 
edilebilecek olan 6 Balkan 
mt:mleketinin 42 milyon çiftçi 
nüfusu, hep bir arada anc.ak 
1 milyar Türk lira~ı ~ymetıı~
de ziraat maddelerı ıhraç edı
yorlar. Halbuki bu memleket
lerde Danimarka miyarı alın· 
saydı, bunun tam yir~i b~t 
misli yani 25 milyar Turk lı
raaı kıymetinde ziraat madde
leri ihraç etmeleri icap edecek 
ti • 

Tahmin edilebilir ki, yalnız 
bu iki iktısat sahasında, yani 
yalnız ziraat ve sanayide, Bal
kan ittihadının \1erebileceği se 
mereler büyüktür. Bunların 
haricinde irfan, hars, mede-' .. 
niyet semereleri de ayrıca mu-
lalea olunabilir. 

Balkan ittihadı, mütt.er~k 
i§ bölümüne dayanarak bır ık· 
bsat sistemine bağlı kalmak 
fartile , hem ayrı ayrı Ba1k~ 
nıeınleketlerin ve hem de kul 
olarak bütün Balkan kı~' ası:• 
faydalar verebilecek isbdat ~ 
görünmektedir. Bilhassa, ~u
yük kıt'alara verilecek kredıle· 
rin miktar ve ıartlarile kü~ük 
nııntakalara verilecek kredıle-

artları mukaye-

. , :: D.~°:'. 30/ 9/ 1931 çarşamba ri Karahanı öldürmeğe me-:: 
1 § gunu lıtanbula gelen Ro- mur edilmişae de mahalli-

-
Başflekil ismet P•şa eap•ra gellgorl11r •• 

B..lşvekil İsmet Paşa Hazret mil tren saat 10 u he! geçe Hay duktan 11onra teleronla keındile 
!eri, dün sabah Ankaradan şeh darpafll istasyonuna vasıl ol rinden mülakat rica eden Muır 
rimize gelmitler ve burada bir muttur. Baıvekil Pata, en arka sefiri Abdülmelik Hamza ve 
kaç saat kalarak akşam saat 5 daki hususi vagonlarından iner Kahire Polis müdürü Rusel 
te Ege vapuru ile mukarrer zi- inmez, Meclia Reisi Kazım Pa- Patanın ziyaretlerini kabul ey
yaretlerini yapmak üzere Pire- ıa ve Vali Muhiddin Beyler lemiılerdir. 
ye hareket eylemişlerdir. kendisini selamlamıtlardır. Pa-

Başvekil Paşayı Haydarpaşa şa, müstakbilinin ayrı ayrı elle 
istasyonunda karşılamak üz~re rini sıkarak Haydarpaşa rıhtı-
bir çok zevat, 9,5 vapuru ıle :ı:;il~~~': i!:i::~~:~ ~".'i::r~ 

Başvekil Meclis reisimiz 
ile birlikte Ege de ... 

Haydarpaşaya geçmişlerdi. Mil 
Jet Meclisi reisi Kazım Paşa, 
Kolordu kumandanı Şükrü Na
ili ve Kenan Paşalarla Riyaseti 
cüınhur katibi umumisi Tevfik 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü, 
Adliye vekili Yusuf Kemal, Sa
raçoğlu Şükrü, Tokyo sefareti 
müsteşarı Nebil, dainler vekili
miz Zekai, Marat meb'usu Mit 
h t müskirat inhisar müdürü 
A:ı'ro it Bankası müdürü Mu-

m~;r Ziraat Bankası müdürü 
·~· 8 h .. Şükrü, Akşam aşmu. arn.'."' 
Necmeddin Sadık, Vakit mu-

d .. ·· Hakkı Tarık, Trabzon uru k . 
eb'usu Hasan, Borsa omıse-

:;'Adil, iktısat ve meclis katibi 
umumisi Nurullah Esat, Baıve 
kalet müsteşarı Kemal, Aydın 
meb'usu Dr. Reşit Galip, Yu
suf Akçora, Tekirdağı ~e_b'usu 
Camii, Darülfünun emını !'1:u: 
ammer Raşit, sabık fırka katıbı 
umumisi Saffet, Seyrisefain mü 
dürü Sadullah, Polis müdürü 
Ali Rıza, Devlet Demiryolları 
· letnıe müfettiti Abdullah B. 
ış . "k 
1 ve daha· bir çok zevat ıstı -

ya motörüne binerken Ankara 
ve lstanbul gazeteleri namına 
Atinaya giden fotograf muha
biri Cemal Beye iltifat ederek: 

- Nasıl, hazır mısın? diye 
sordular. 

Cemal Ber: 
- Hazırım Pa.şam .• 
Cevabını verdi. 

Sefirleri kabul .. 

İsmet Paşa Hazretleri Dol
mabahçe sarayı rıhtımında, tü
tün inhisar umumi müdürü Beh 
çet, Başvekalet kalemi mahsus 
müdürü Vedit B. ler tarafından 
karşılandılar. Vedit Bey Paşa· 
nm ellerini öperek: 

- Paıam .. Herşey hazır ve 
yerli yerindedir! Dedi. 

Bu esnada İsmet Paşanın 
çok sevimli küçük oğlu: 

- Babai Biz, aktamdan gel
dik, diyerek ellerini çırptı. 

ismet Paşa Hazretleri, Dol
mabahçe sarayındaki dairelerin 
de kısa bir müddet meşgul ol-

Öğlede~ sonra saat 2 buçuk
ta Batvekıl Paşa, Meclis Reisi 
Kazım Paıa ile birlikte otomo· 
bille rıhtıma muvasalat ettiler. 
Arka tarafta konulan merdi
venden çıkarak vapura girdiler. 
Merdivenin başında vapur sü
varileri Paşayı karşıladılar. Bat 
vekil Paşa kendilerine tahsis e
dilen kamarayı gördükten son
ra, güğerteye çıktılar. İsmet 
Paşa çok şen ve neşeli görünü 
yorlardı. Koyu kurş\ıni bir elbi 
se ve sarı iskarpin giymişlerdi. 
Kendilerini teşyie gelen zevat 
ile ayrı ayrı görütüyorlardı. 

Baıvekil Paşa bu esnada ba
zı ecnebi sefirlerin ziyaretlerini 
kabul ettiler. Saat üçe çeyrek 
kala Bulgar sefiri M. Pavlof 
müteakıben Amerika sefiri M'. 
Grew, Fransız sefiri Kont dö 
Şambrön ve daha sonra saat 
dörtte İngiliz sefiri M. Corç 
Klark geldiler ve Başvekil Pa
şa ile görüştüler. Batvekil Pa
ş.a Ha~retl~~· A!11erik'.' ve İngi 
lız sefirlerının zıyaretıni husu
si salonda kabul etmişlerdir. 
ismet Paıa Hazretleri, bilhas-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

er d "d"I elen er arasın a ı .1 7r · fsmet Paşa H~gdarpc sayı t.&rif edi11orltı1·-

!= manya ~m'?anya.sının Ro- zabıtaıınca hakkında şüphe= 
r= manya ısmmdeki vapuru • uyanması üzerine tevkif o-= 
:=yolcularından birinin şüphe lunmuştur. Fakat her nasıl:; 
~ li harekatı vapurda polis aa memurlar elinden kurlu= 
:=kontrol memurları Necati larak fuara muvaffak ol- S 
::::ve Nuri Efendilerin nazarı muştur. Son zamanlarda= 
§§dikkatlerini celbetmiş ve Pire, Atina ve Selanikte sui 
;;;; merkumun eıkali zabıta kast tertibatı ile meşgul ol-:: 
=kontrol muhtıra defterinde mut ve Selanikte tevkif o- §§ 
= mazbut şahıslardan birine luoarak Pireden hudut bari 5 
~çok .~üşa~ih o!.d~ğu. g~rül- ci edilmiş ve Köııtence yo- = 
:= mesı uzerıne huvıyetını tet• lu ile Budapeşteye gitmekte:= 
§kik etmek i&temitlerdir. Za olduğu anlaşılmıştır. He-= 
;; bıta .mem~rl~~ı. _tarafından rantın elindeki pasaport,:= 
=teşhıs edıldıgını anlayan Lübnan pasaportudur. S 
=ve pasaportunda Herant Böyle azılı terirlerden bi-;;;;;; 
;;;; Canikyan ismini tafıyan ıa rinin teşhisinde polis memu ::;: 
::: hıs vapurun ayakyoluna gir ru Necati ve Nuri Efendile -
;;; miş ve kapıyı içeriden kilit rin gösterdikleri uyanıklık= 
Elemiştir. ve feraset tebrik ve teşekkü -
= Herantın çıkmaması ve Suikastçılardan HERANT re şayandır. Kendileri taltif 
~ içerden hırıltılar işidilmesi mi ve bir t&kım kağıtlar bu edileceklerdir. 
:=üzerine polis memurlarının lunmuştur. Paralaı- ve işe Nasıl oldu? -
=müracaatı ile vapurun mü- İstanbul Cümhuriyet Müd- ANKARA, ı (Tele-= 
;; rettebatı tarafından kapı ~t dei umumisi tarafından vaz fonla) - ismet Paşaya sui 
Erılmıı ve m~rkumun kendı- ıyet edilmiştir. kast yapmak üzere Taşnak _ 
:=sini uçkuru ıle astığı ve can Merkumun Agop Apik- komfteıine mensup iki Er- := 
=çekişmekte olduğu görül- yan isminde bir arkadaıı va meninin dün Romanya va- -
:=müıtür. Vapur kaptanı ta- purda tevkif olunmuftur. puru ile Pireden latanbula E 
~rafından sun'i teneffüs yap Herant Canikyan Gemlikli geldikleri ve bunlardan biri = 
= tırılmışea da kurtarılama- ve 1288 doğumludur. Alı- nin kendisini asarak öldüğü = 
=mıştır. nan malfrmata göre bu şa ve diğerinin de tevkif olun= 
§ Merkumun üzerinde 150 hıı istirdattan bir kaç gün duğu haberi dün gece geç= 
§Mısır altını, 163 İngiliz ka- evvel lstanbuldan ayrılmış- vakit hükümet merkezine = 
;;;; ğıdı, 281 dolar ve iki tane tır. Merkum bir sene mu- bildirilmiştir. = 
.=kredi fonsiye ve 300 drah- kaddem Taşnaklar tarafın- Devamı 6 ıncı sahifede -
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Milliyet I 

Atina ve 
Budapeşte' de 
Batvekil lamet Paşa Hazret 

!erinin Atina ve Budapeşteye 
icraya başladıkları seyahate 
gazetemiz namına umumi mü
dürümüz Ahmet Şükrü Bey it
tirak etmiştir. Arkadaşımız, bu 
siyasi seyahate ait intibalarını 
mektup ve telgrafla muntaza
man gazetemize bildirecektir. 

··-·-··-·······················---···-·-· 
Diplomatlar 
Akademisi 

- - ·- -
Tevfik Rüştü B. 

M. Rading 
azalığa seçildi .• 

ve 

PARIS, 30 A.A. - 73 memleke
tin diplomatlarından mürekkep bu
lunan beynelmilel 
diplomatlar akad< C,.ılfjİl!I"' 
misi, sefirlerden 
M. de Fonteney'. 
ın riyasetinde top 
lanmı§tır. Daimi 
katip M. Fran
gulis akademinfo 
tatil devreıindt 
vefat etmit ola< 
La Haye adalet 
divanı azasından 
M. Myholm, Al- M. GRANDİ 
manyanın Londra sefiri M. Stamer 
ve Romanyanın Pariı orta elç..iıi ve 
fevkalade murahhası M. Diamandy' 
nin hatıralannt hürmetle yadebnit
tir. 

Bundan sonra akademi Türkiye 
haıieiye nazırı Teriik Riiıtii Bey ile 

ı 

B• une geni çıkan lalelıe .. 

Türk kadınları biçki 
yurdunun sergisi açıldı 

Türk kadınları Biçki yurdunun ı Bey bir nutuk irat ederek demiştir 
19 uncu seneyei tedriıiyeıi zarfınde ki: 
talebe tarafından çok ince bir zevk "- Ceçmİf senelerde olduğu gibi 
le ihzar edilmit olan eşyadan terek- bu ıene de kıymetli takdir ve sita
küp eden sergi dün saat 4 de mek- yişlerinize layik olduiumuzu anlu 
tep binasında açılmııtır. Merasimde sak, kendimizi mes'ut ve bahtiyaı 
Viliiyet, Maarif, Matbuat erkanı ha- addederiz. 
zır bulunmuılardır. Mektep müdü
rü ve memleketimizde bu branşın 
en salahiyettan olan lımail Hakkı 

.............. ·-·-·······----····--
ltalya hariciye nazın M. Crandi'yi, 
Lehiıtan sabık hariciye nazırı M. 
Patek'i ve Belçika ıabık baıvekili 
M. Jaspar'ı azalığa intihap etmİ§
tir. 

Akad~mi evveli. Praaue'da ve 
daha ~~nr".. A~karada bir İçtima yap 
maaı ıçın · .aki olan davetleri kabul 
etmiJtir. , 

Malumu alileridir ki, geçinm< 
hayatı günden güne darlaşıyor. Bu 
nun için, hanımlarımızda da erkek· 
ler gibi çalıımak mecburiyeti hasıl 
oluyor. Hatta, bugün, Ya§• ilerlemi~ 
hanmılann da, genç kızlanmız mi
ı!_llu meaai hayatına atıldıkları görü. 
luyor. 

Yurdumuzdan mezun olan hanım
ların bir çoğu, kendi elbiıe ihtiyaç· 
larıru kendileri tatmin ediyorlar. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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KA A BiR GUN -• D 
/stanbul nasıl işgal edildi? 

Aziz Hüdagi 

Çinde 
Vaziyet 

j işsizler 
iş çıkara k! 

ı M. Laval'in 
Segaha ti Türk-Yunan dostluğ 

... 

Cüreti akurane! 
Sansür işlerinde bir haylı hiyleler 

ve kelime oyunları vardı .. 
Sırası gelmişken size bir iki keyfi hareketine karşı m üca

misal yazayım; tuhaf oldukları dele ettiğinden, hürriyet aşkın 
kad r sansor ve gazeteci müna· dan, vatan aşkından, düşma -
sebatını açıkça gosterecek kıy- nı şaşırtmak istediğinden .. bah 
mettedirl r: seder. 

J nrbin, bilmem kaçıncı se- Düşmanı şaşırtmak, misali-
nesi icli, İran v liahti Istar.bu: ni son günlerde okuduğum bir 
la ge iyordu. Harbiye Nezaretı fıkrB Ü.zerine ilave ediyorum. 
sıltı bir c , ir verdi: "Bu haber Askcrlıkle, ordu kumandanlı
kat'iyyen caz:etclere geçmiye- ğilc alakası olmıyanların; or 
cektır.,. Biz ,az.ete prov~larmı 1 dumuzu? v~ ?ütm~n • ordus~
bi r kaç defo gözden geçırmek· nun vazıyetını bılmıyenlerın 
te kusur etmiyecektik; fakat düşmanı şaşırtmak için E rk a
ba7.ı havadis çılgınlarının ( det- nı harp makaleleri yazmaları
raque) b şka gazetderi atlat- nı doğru bulacak bir fert va r 
mak için b;r oyun yapmaları mıdır? Düşman ne vakit, nere 
da çok muhtemeldi. Hemen i- de ve nasıl şaşırtılacak, bunu 
dal'ehandere bir tezkere yazıl- anca k o cephenin kumandanı 
dı ve bu haberin provala r a t ayin edilebilir. 
kor.maması rica olundu. Hey- Yazılan §eylerin ve yapı
hat ! Malüm gazet ecilerin eline lan harekatın şafırtmak için 
iyi bir fırsat vermiştik. Gece olduğunu da bizim taraf ku
p rovalar geldi. M emuTlar gaze mandanlarının bilmesi lazım 
telerin !.>aşlığına varıncaya ka- gelir. Böyle olmazsa düşman
dar dikka tle tetkik ettiler; dan e vvel kendi ordumuzu şa
yok; h iç bir gazete provasına şırtmıt oluruz. Yazılan §ey 
geçirmemiş. Müsterih yattık. saçma ve eaaaaız olaa bi le .. 
Sa bahleyin erkenden b ir tele- Doktor olmıyanlar reçete ya
fon ; ikinci ube müdürü soru- zamaz. Gemiler denizler için, 
yor : sapan tarla için ve tayyare ha 

- lran veliahtinin gelişi ya valar •için yapılmıştır. Bunla
zılmıyacak diye em ir verilmedi rın yerlerini değiıtirenlerde 
mi? fUUr aksamıttır ve bunlar her 

- V e rildi ve yazılmadı. vakit muhitleri için zararlı ola 
- ( ... ) gazeteye bakınız ve bilirler. Sırası gelmiıken söy-

gelip bana izahat veriniz. liyeyim ki Erkanı harp maka-
Baklım; hakikaten ilk sahi- lelerini itiliif aansörü değil, 

fede ve kalın harflerle "İran biz çıkarırdık ve çıkarmak için 
veliahti ( ... ) hazretleri ıehri- doğrudan doğruya Garp cephe 
m izde., yazılı. si kumandanlığından emir al-

Gazet enin provalarım tek- mıttık. 
raı· gözden geçirdim, imza e
dilen kısımlarda bu haber yok. 
idarehaneye telefon ettik. 

- Efendim, sansöre göster 
dik ve imza aldık. 

- Y anlııınız var . 
- İlanlar kısmına bakınız. 

Baktık. Ne görüyoruz? "Za
yi mühür ve cüzdan,, ilanının 
en son satırına "İran veliahti •• ,, 
ilave edilmiş ve ilanı nihayeti
ne kadar okumayan aansör me 
muru i ğfal cdilmi!ti; yalnız iğ
fal edilmiş değil, cezaya çarp
tırılmıştır. Daha mühim bir 
haber yüzünden bu memurun 
idam edilmesi de muhtemeldi. 
Ya gazeteci? Ona hiç bir şey 
olmamış; oynadığı oyundan 
muzaffer ve diğer gazeteleri 
anlattığından mağrur, iyi bir 
gün geçirmiştir. 

Romanyanın harbe girdiği 
günlerde idi. Bir ba9makalede 
ıöyle bir tabir okudum: " .. Bu 
hükfunet bir cür'et cehudana 
ile Alman ordularına karıı .. ,, 
Makale battan a9ağı Roman
ya ordusunun harbe kadir ol
madığından bahsediyordu. Şu 
tabirin manasını pek iyi anla
mamalda beraber cehudaneyi 
ceht, cahit, içtihat aileainden 
zannetmif ve ne oluna olsun 
mahzurlu bir mana bulamallllf 
tım. 

Erteai günü bu kelime yü
zünden tektir edildiğimi görün 
ce ,aıırdım. Meğer cür'eti ce
hudana Yahudice bir cür'et de 
mek imiş. Haham batı da bu
nu Yahudiler için bir hakaret 
addederek Enver Pa9aya tiki 
yette bulunmuı ve neticede 
aansör ceza görmüttür. 

Sansör ve gazeteci oyunla
rını yazarken bütün gazeteci
lerimizi ayni zevk ve ayni has 
talıkla itham etmiyorum. Ha
vadis hırsını vatan selameti 
nin üstünde tutanları dütünür 
ken iki adedini bile zor bulu 
yorum. Hatta o bir tek gaze 
te yüzünden sansör öyle bir 
hale gelmişti ki ayrıca bir is 
tatiıtik tutmağa, bu gazetenin 
vatana ve harbin eticesine ha 
ber verecek yazı ve hilelerini 
toplıyarak alakadar makamla 
rm dikkatini celbetmeğe ve 
icap ederse ilin etmek suretile 
de diğer gazetecilerimize bir 
ibret misali göstermeğe karar 
v=işti. 

Bahsin biraz uzamasını ve 
okuyanları sıkacağı göze ala
rak şurada bu zihniyeti tatıyan 
gazetecilerden birinin gülünç 
bir tecavüzünü yine misal ola
rak kaydedeceğim: 

Yine o gazete emirleri, ri
caları , memleketin nazik dev
resini, hasılı bütün mülahaza
larını çiğniyerek aansöre isyan 
etmişti. Bu vaziyet karşısında 
memurların çalışmasına imkan 
yoktu. Çünkü her gün bir me
mur sorguya çekiliyor ve ce
za görüyordu. Halbuki diğer 
gazeteler saosörün hakikatte 
kendilerini himaye ettiğini, 
sansör kalkarsa mes'uliyetin 
tamamen kendilerine yüklene
ceğini takdir etmekte idiler. 
Sansörün çekileceğini haber 
alan gazetelerimiz hemen hep 
bir ağızdan aanııoru müdafaa 
ettiler. Ya o? O da §Öyle bir 
makale yazdı : 

"Sanıör mü? Onun mazar
ratından batka nesi var? Hat
ta Çanakkale muharebeleri za
manında biz Mustafa Kemal 
Patanm harekatından bahse
der, resmini basmak isterdik 
te aansör de çıkarırlardı.,, (1) 

itte aansörün en büyük fa
zileti bu zihniyetteki müvaze
nesiilerin doğru zannettikleri 
fenalıklara mini olmasında
drr. 

Almanya'da harbi idare e
den kumandan ve nazırların 
hatıralarını okuyunuz. Alman
ya silahla mağlüp olmamıştır. 
Açlıkla mağlup olmamıştır, 
adetle mağlup olmamıştır. Ga
zetelerin boş boğazlığından, 
fırkar:ılarm bot boğazlığmdan 
ve meb'uslann bot boğazlığın 
dan kendi kendine çurumüt, 
aallanmıt ve dağılmıştır. Bunu 
yalnız Almanlar değil, düt-
maoları da böyle söylüyor: 
Lord Notglifin (2) muavini 
diyor ki: 

"Biz her vasıta ile istediği
miz yazılan Almanya'ya soku
yor ve Alman gazetelerinde, 
kendi fikirleri imiş gibi neşret
tirebiliyorduk.,, 

(Devamı var) 

( 1) Bu makale yalnız provada 
kalmış . o zamnki Anadolu mümessi
limi:ı basılmasına müsaade e tmemiş· 
ti. 

Yer yer boguşmalar 
devam ediyor 

Londra'da işsiz 

amele ile 
çarpışmalar oldu TOKYO, 1 A.A. - Mançuri i':." 

Jetlerinden üçünün Shang Hue ı- L O NDRA, 30. A .A.- Bugünün parla 
ang'nin jdareıine kartı ayaklandığı mento iç in büyük bir ıün olacağı tahmin 
söylenmektedir. M M o ld'm edilmekte idi. Ke:r.a . ac ona 

Kora ue mançuride "aziget· ar tı k bir karar ittihaz eımiı oıduirun<lan 
dolayı Avam kamarasında müh;m bir l TOKYO, 1 A.A. - Harbiıfe ne- .. d 
nutuk söylereceiii de zannolunuyor u. 

zaretine gelen telgraflar birkaç Ko- 'I • • Bu sebebe hinaen merasim parmct> rgı -
ralmın O·· ı du"ru .. lmÜ• oldugu· na daır 

:r nın önüne keaiE bir halk tabaka.sı top-
§f\Yİ olan haberleri t eyit etmektedir. lanmıı idi. Omumi trihcnlara açılan ka
Ö ldürü1cn Koralıların kaç kiıiden prnın önünde ise kalab !ık daha %İ1ad,,. 
ibaret olduğu bildiı-ilmemekle bera.. idi. Duhuliyelere pek ziyade rağbet var
bcr fazla miktarda oldukları beyan d.ı ve bol bol tevzi o lünüyordu, fak1't 

edilmektedir. aalona airme:zdcn evvel bunları birçok 
Diğer bir t elgrafta sabık Çin as- defalar- ibra.z etmek ve iki deftere imza 

ker lerinden 1500 kişinin Tichling etmek li.:zımıeliy<>rdu. 
ıebrinin §ark ve garbindc bulunan Avam kamarası, aotik tar:zınd•ki ha-
Kora köylerine taarruz et tikleri v e tabi müzeyyenab "Ye re"ldi camları ile 
buralarda birçok yağmakerlikler parlamentodan ziyade büyük bir k1iıe
yaptıklan bildirilmek tedir. B u bava nin rahiplerin Ayin yıı.pmaınna mahsus 

liye b ir J a p on m üfrezesi gönderil· ola n ön kram1n.1 andırır. 
mittir. M . M ac Donald, içeri ıirdiii zaman 

Mukdendeki Japon muhafız lota.. sıralar t a mamen dolmut ve h•lka mah
atı kumandanlığından alınan bir ha- sus tribunlarda yer kolmamıt id i. 
bere göre evvelce Çin ordusunda M . H e nder son, M. Donald'dan beya
bulunmut olan bir çol\ a•kcrler bat· nalla bulun1.tp bulunmıyae&iın ı ve par
larmda Ceneral Wang - Yisbe bulun 1ame ntonun t i.mdiki içtima devreaine ne 
duğu halde Fu•hun civarında 20 ka za man n ihayet vermeii ümit etmekte bu · 

dar Koralıya taarruzda bulunmu§~ lundui unu sordu. 
lardO". Aralarında kadm ve çocuklar Muhafa:zaki. rlar t a ra hnda n al kıtla· 
da bulunan bu Koraldarın hepsi öl- nan M. Mac Donald, Economy-Bi.ll'in 
dürülmü§tÜr. kamara ta.rafından kabul ed ihnit oldu-

M kt . • .. ı..ı· Müma i1eyh bu sözler ine TOKYO, 1 A.A. - U en cı- gunu aoy " 
varmda Kaiyuan'de bir Japon müf- il i.ve.ten ,.J ... mit tir k i: Bu h a fta niha ye 
rezesile 3000 kadar Çin askeri ara.. tinde maliye kanunu ile bun a. müteallik 
ıında tiddetli bir çarpıtma olmuı- munz.am bütçeler tahminallnı tasdik et-

i tirece;.imi:r.i ümit ediyoruz. Bina enaleyh, tur. Çinlilerin geri püıkürtülmüş er- • 
B' k ıimdiki İçtima devresinin hitamından ev 

dir. 3 Japon askeri ölmü§tÜr. ırç:o vel mü:r.akere edilmek üzere geriye kala 
yaralı bulunduğu aöylenmektedir. cak loan meseleler, borçların itfasına 

Şakiler çoğaldı tahsis edilecek olan mebaliii tesbit eden 

TOKIO, 30 (A.A.) _Japon kuv kanun. ile pazar ırünleri ainemalann a-
. t en. kanun.dan vetleri tarafından İfgal edilmenıiı çdmasrna mezuuıye •er 

olan cenubi Mançuri de Çin'lilerin ibarettir. 
Mamafih, meaaimizi önümüzdeki çar-

ıokaveti korkunç bir uisbette inkitaf . .. 
tam.ha pnü ikmal edebilmemız m.~m~ 

etmektedir. kündür. 6 tetri.aiev••• pazartesi sunu 
Eıkıyanm faaliyet .. ha.. Peki k u1ma 

mevzuu bahis kan.unun reJ• on • 
Moukden demiryolunun ıeçmiı bu.. aın.a tahıla edilecelc, ertesi salı sünü de 
lunduiu mintlkadır. Chnaa' garbin.. bu kanunun. bt'i surette reye •u:rna te
de bir katara taarruz ederek yolcu- .... ul edilecektir. 
lardan büyük bir kıımmm yaralamıı M. Henderson, M . M•c Donald'dan 

ve öldünnüıler ve bir Japon tayyare parlamentonun yeniden. n.e vakit açılaca
ıinin hücumu üzerine kaçmıılardır. irnı söyleyebilip aöyleyemiyeeeiini sor· 
M. Thampson isminde birisile diğer muttW". 

bazı ecnebiler Pekin'e gitmek üzere Bat•ekU, bu tü.alin içti•• d..-reaia.in 
trene binmİflerdi, bunlann taarruza son ıünil sonılması mUt.t oldui unu ve 
uğrayan katara binmeleri mü.mkü.n çar,amba sü,nW tekrar sorulacak olursa 

görüldüiünden Japon hükUmeti me cevap •ereceiinl töylem1,tir. 
ıeleyi tenvir için taharriyat yapmak- Meb'ıulardarı M. Klrko•v•, umuıni i.n

taclır. Çin'li asker kaçaklarından bir tihabat meaelesi hakkında m.ecliai t .. kin 
çete Chimin-Chanfın cenubi carbin edecek beyanatta bulunup bulunm.ıyaca

de demiryolunu tahrip ile 26 eylül- i•nı aonnoıtur. 
de bir yolcu katannm yoldan çıkma- s .... e&ı:il, ••mi, olduiu ce•abta mec· 
ıma sebep olmuılar ve bütün yolcu- tisi matlUp veçbile teakin edeceii müta.· 
lan aoymuılardır. iki lngilizle bir- leasında bulunduiu cevabını vermi.ttir. 

kaç ecnebi öldürülmüıtür. 7 teşrinievvele kadar 
29 eylül aabalu, aıker kaçakların 

dan mürekkep bir çete, yine ayni ma LONDRA., 30. A .A..- M. M ac Donald, 

b• Avam kamaraaı içtimalarının 7 t etrinl-hallin cenubi gar ısinde bir yolcu 
katanna taarruz ederek bütün yolcu ••vele talik eclildiiini beran etmit •e bu 
lan soymuılardır. tililtin içtimasn sonu olup olmıyauiını 

tesbit .ımemittir. Lord Readinsde mec• 
/statokonan iadesini lisin 7 teıri.nie•vele kadar temdidi ibti -

CENEVRE, 30 A. A. _ Çin _ mali olduiunu •Öylem;ıtör. 
Japon ihtilifına müteallik müzakere LONDRA, ı. A.A~ Umumi ;nı;baba· 
ler neticesinde, Cemiyeti Akvam tın hemen yapılmaunın fardalı olup ol· 

mecliıi, Çin ve Japon hükUmetJeri. mı)"auiı meselesi hakkında kabine ha
nin meclis reiai.nin davetine muka.. sı aratın.da çıkan fikir ihtilafının de•am 

bil verdikleri cevap ile titmd.iye ka- etmekte olduiu söylenmektedir. 

dar ittihaz ettikleri tetbirlere ıttıla 
keıbeylemiıtir. Mediı, Japonya'nm 
Mançuri üzerinde hiç bir emel bes
lememekte olduğuna dair yaptığı 
beyanatın ve kendi tebaa11nın me
nafiini himaye makaadile alacağı 
tetbirlerden sonra askeri kuvvetleri
ni geri çekeceği hakkındaki teyida
tının ehemmiyetini kaydetmekle be
raber Çin hükumetinin de Japon 
tebaasının emniyetine ait mu'uliye 
tini deruhte etmekte bulunduli;wıa 
dair verm.iı olduğu tmninatı nazarı 
itibare aldığmı da bildirmiıtir. 

Mecliı, her iki memleketin vazi
yette ıükünet temin eyi-ek üz~ 
azıımi gayretlerini .. rfedecelderine 
kani bulunmakta ve hl!t' iki hüku
metten, mukabil taahhütlerinin lal· 
bil< ye icrası için aralarmdaki iyi 
münuebetleri tekrar tesiae çalııma
lanru ve neticeden doğru bir tarzda 
Cemiyeti Akvamı haberdar eyleme
lerini talep etmektedir. 

Gayrimelhuz hadisat müıteına 
olarak, Cemiyeti Akvam 14 letrini
evvelde yeniden içtima edecektir. 
Çin ve Japon bükümetleri karan ka 
bul etmiıler fakat Çin hükümetinin 
14 teırinievvelde Mançuri'de yeni
den iıtatoko teıiıini talep etmesi ü
zerine her iki memleket mümessille 
ri arasında bir münakllf& zuhur eyle 
miııir. Çin bükümeti, araziıinin İf
gali yüzünden tazminat talep etmek 
hakkını muhafaza etmektedir. 

M. Ouang iıtifa etti 
CHANGHAl, 30 A.A. - Geçen

lerde talebe tarafından ağır ıuretıe 
yaralanmq olan hariciye nazın M. 
Ouang, iıtifa etmittir. Mumaileyhin 
y_erine M. Alfred Szel tayin edilmiı
tır. 

işsizlerle müsademe 
LONDRA, 30. A.A.- Düa avam karn.a 

rası öuü.nde s~rültülü. nü.ma)"itler yap
mq olmak töhmetile 1 t erkek ve l ka. 
clın Boustreet rnahkemeai luuuruna ÇI• 

kardmqlardır. M•znunlar, memnu yer· 
lerd• dolaım.ak ye poli.ai. dövmek ve ha· 
ke.ret etmek cürmile miittelıim buhın· 

maktadırlar, Ebenuniyetli bir inzibat 
ku••eti tarahndan sarı1mıt olan •e her 
saoire bü. 1ün:ııekt• dnam eden büyük it· 
•izler llafil .. i •ahkem• bioasllll• öaüaı 
de toplan.makta idi. Mahkeme, İstİ<:•a· 

hab ırelecek lı.aftaya t&lilı: etml, ve ya• 

pılmıt teYfikattan birçoklarmın deyemı 

takarrür eylemittir. 
ltsb.ler hicbir hidiıe çıkarmadaa da

idmıılardır. Yalaız miiaakaplana bat~ 
lanju:ıncla atlı polialer mahkemenin 
etrafını halktan temialemelr: istedikleri 
sırada tiddet1i bir itiım• hisıl olmuıtar. 
Süvari polisl..-ia atları birkaç lıitİ.Jİ de
virmit ye içlerinden biriai dixinden ya· 

ralumıttar. 

Biraz sonra itsialer Hyde..Parlıc:t. lııiç· 

bir h&di•• ya.pmaka.ızıa hir içtima Ül•t· 
mitlerdir. Bu içtimaın nihayetinde yeni• 
den hi.r çarp11ma hlaıl o1mvt •e sÜ•arİ 
polit, nüma7ifçileri d•irtmak i~i• halk 
ü:teri,ne hücum. rnecburiyeti•de lr.alaıı· .... 

Yeni bir ltalyan 
kruvazörü 

TRlESTE, 30 A.A. - Yeni bir 
tipte inta -.dilmiı olan Luigi Cador
na krüvazörü San Marco tezgibın. 
da denize indirilmiıtir. 160 metre 
uzunlukta ve 5350 tonilito hacmin
de bulunan bu kruvazör oaatıe 30 
mil yapmaktadır. Bu münaaebetle 
yapılan merasimde bahriye müıtepı 
rı M. Ru110 ve Harbiye müıtetan 
M. Manaresi hazır bulunmuılardır. 

Kontes Cadorna kruvazörün 
vaftiz anası olmİı§tur. 
.ii~··j·~;~·~·;;·~~;;;;d~ .. ··ı;;.;~ddf{;··;;:· 

Bunu 
sorunuz; 

bir de o gazeteciye 
aansörün istibdadına, 

(2) Büyük harpte İngiliz 
ganda nazı rı idi. 

CENEVRE, 30 A.A. - Çin mü. 
me11ili doktör Sze, bükümeti lara
fmdan hariciye nazırlığını kabul et
meıi için vaki olan teklife cevap ve
rerek hali hazırdaki ahval ve ıerait 
altında bir takım sebeplerden dola-

propa· yı hu vazifeyi kabul edemiyeceğini 
bilcinniıtir. Mumaileyh, memleketj 

miı olan ihtilafın ıafahatını takip et 
mek Üzere 14 t~rinievvcle kadar bu 
rada kalmak tasavvurundadır. 

Kazımı da ya 1 

İki haftaya kadar 
Amerikaya gidiyor 
PARIS, 1 A.A. - Matin gazete

sine göre, M. Lava] teşrinievvelin 
12 inci ve 14 üncü g ünleri zarfında 
Washington'a hareket edecektir. 
Mumaileyhin gaybubeti esnasında 
M. Tardieu, ba,vekile vekalet ede
cektir. 

PAR! S, l A.A. - Petit Journal 
gazetesi M. Laval'in Amerikaya 16 
teşrinievvelde gideceğini açıktan a· 
çığa beyan etmektedir. 

M. l.avoıl'in Amerikada kalacağı 
muddet şimdiki vekay>in çok mü
him olmasmcan dola)·ı çok kısa o· 
lacaktır. M. Laval'in seyahat pro
granıında Amerikan reisicümhuru 
M. Hoover'le mülakatta bulunması 
ve Ylashington'daki Fransız tebaa
sını kabul etmesi maddeleri dahil bu 
lunmaktndır. 

Kings Forth 
Smith ne oldu? 
Halepten sonra ne olduğa 

belli değil 

LONDRA, 1 A.A. - lngiltereye 
gitmekte olan ve dün 1aat 4 te Ha
lepten hareketinden sonra hiçbir 
haber alınamamı§ olan Avusturalya 
lı tayyareci Kingı F ord Smith'in a
kıbeti hakkında büyük bir endiıe 
hi11edilmektedir. 

Bir fişek 100 kilometro 
irtif aa atılacak 

ROMA, 30 A. A. - Gazeteler, 
Colombiya darülfünunu profesörle
rinden doktör Lyon'nun lıalya'ya 
gİtmİf olduğunu haber veriyorlar. 
Mumaileyh tazyiki nesimiyi ölçmek 
için bir takım aletleri havai fitek 
vasrtaıile 100 kilometre irtifaa ka
dar çıkmak üzere Trahluı'taki tec
rübelerine devam etmek niyetinde
dir. 

Fransaya tayyarelerle 
alhn geliyor 

LE BORGET, 30 A.A. - Tayya 
reler dün Amıterdam' dan 2900 kilo 
altm getinniılerdir. Daha 12,000 ki
lo altının vuruduna İntizar olunmak
tadır. 

Nautilus batırılıyor 
V AŞtNGTON 30 (A.A.) -

Vilkonı'a Nautiluı'ü Norveç 
sahillerinde batırmak için me -
zuniyet verilmiştir. 

Çinli felaketzedelere 
2 buçuk milyon dolar 

NEVYORK, 30 A.A. - Tayya
reci Lindbergh'in felikde uğrayan 

saba üzerindeki uçu§undan sonra 
birçok Amerika'lı felakete maruz 
kalan mıntaka sakinlerine yardun 
etmek üzere 2 milyon 500 bin dolar 
toplamağı kararlaıtınnı§lardır. 

Alçakça bir katil 
BARI, 30 (A.A.)- ihtiyar bir 

zevç ve zevceden mürekkep bir aile 
bika,bin liret çalabilmek için meç
hul bir takım inaanlar tarafından 

~· ile vurularak öldürmüılerdir. 

Bir şehir yandı 
NORTH BAY "Onıario", 1 (A.

A.) - Kereate ıanayii ile ittiıral e
den Fooamill Jelıri bir yangm netice 
ıinde harap olmuştur. Zarar vehaaar 
mıktarı 100 bin dolar talunin edil
mektedir. 

Belçika kralı Pariste 
BRÜKSEL, 30 A.A. - Kral ve 

kraliçe, tayyare ile Pariı'e hareket 
ettilw. 

.PARIS, 30 A.A. - Belçika kral 
ve kraliçesi nal 12,45 de tayyare 
ile celdiler. Müıtemlekat ıergiıini 
ziyaret edeceklerdir. 

Rubiı ismindeki F ran
sız tahtelbahiri 

TULON, 30 A.A. - 66 metre 
uzunluğunda ve 7,10 metre ceniıli
ğindeki 679 tonluk Rubiı tahtelba
biri denize indirilmiıtir. Tahtelbahir 
7,5 luk bir topla altı adet toı·pil ko
tanı ve torpil levazimile mücehhez. 
dir, 

Parlamentolar ittihadı 
meclisi toplandı 

BOKREŞ, 30 A.A. - Parlimen 
tolar ittihadı mecliıi bugün öğleden 
ıonra içtima edet"ek terki teılihat 

1 
konferan11 dolayısile 1932 konferan
"lının Cenevrede toplanmasını der
pif eylemiı ve yarın açılacak olan 
kongre riyasetine Romanya meclisi 
reisi M. Pomeia'yı namzet stöıterme 
ie karar vermiıtir. 

nun yeni bir tezahürli 
İsmet Paşanın seyahati etrafındı 

Atina gazeteleri ne diyorlar 
A TİNA, 30 (A.A.) - ismet Pa· 

şanın ve Tevfik Rüttü Beyin Atina
ya ziyaretlerinin büyiik chcmmiycti
nikaydeden matbuat bu ziyaretin u
zun zamandanberi ihtilafta bulunan 
iki millet arasındaki kati barışma
nın yeni bir tez!lhürü olduğunu ve 
kardeşçe dostluklarının bugün Bal
kanlarda sulhiln en sağlam temina
tını teşkil eylediğini yazmaktadır. 
Gazeteler umumi hissiyata tercü .. 
man olarak diyorlar ki: 

"Türk - Yunan teşriki mesaisi
nin yüksek kıymetini müdrik bulu
na., Yunan milleti mütekabil itimat 
ve anlaşma fikrilc iki millet arasın
daki mukarenet eserinin M. Venize
los ve M. Mibalakopulos ile birlikte 
baılıca mürettibi olan iki Türk dev 

let adamını selamlamakla bab 
olacaktır.'' 

Türk nazırlan cumartesi ıa 
burada beklenmektedir, Yunan 
k\ımeti ve milletinin misafiri ola 
!ardır. Kendilerine Petit Palas 
!inde daireler tahsis olunmuştur·ı 

Resmi programa nazaran cud. 
teıi akıamı hükümct tarafındau 
mi bir ziyafet ve pazar günü R 
ciimbur tarafından bir ziyafet 
lecektir. Bu her iki ziyafeti su 
takip edecektir. Pazartesi 
Türkiye sefaretinde bir ziyafet 
rilecektir. Mecliste ve belediye 
resinde de resmi kabuller tertip 
nacak ve gezintiler yapılııal 
Spor eğlenceleri de hu ziyaret 
deti esnasında cereyan edecekt' 

Bugün Yugoslavyalılarla maç yapacJ 
olan takJmımızda t adilat yapıldı 

SOFY A, 1 A. A. - (Muhabiri göre takımımızda bazı tadilat ictl 
mahsusumuzdan) Yugoslavya fut- takarrür etmiştir. Yeni ıekil ıu~ 
bol milli takımı bugün gelmi9tir. Hüsaınettin 
Takım alt111 htanbulda gördüğü- Hüınü Burhan 
müz Beograski oyuncularındandır. 

Yugoslavya talmnı en kuvvetli 
ıeklile gelmiıtir. Yarın saat 4 le 
hakem M. , l vaneviç'in idaresi altın
da Türk milli takmıı ile karıılll§ll-

caktır. 1 
Geçen oyunu n verdiği neticelere 

Mitat, Nihat, Sami, 
Eıref Rebii Fikret Salilıattin 

Niyazi 
Merkez muhacim Hakkı haıti 

dığından bu müıabakaya ittirak 
demiyecektir. 

Binicilerimiz Sofyad~ 
çok alkışlandılar 

SOFYA, 1 A.A. - '"Muhabiri mahıusumuzdan" Binicilerimiz bu 
kalabalık bir ıeyirci kütlesi huzurunda ilk müaabakalarmı yapm,ılar4 
Bu mü .. bakalara Bulgarlardan ı:ı ve bizden 8 zabit ittirak etmiıtir. f:I 
li zabitlerimizi çok alkıtlamııtır. Sah aya alıımamış olan bir iki hayvan t 
nz ürkeklil< yapmıılana da netice intizam tahtında cereyan etmiıtir. ~ 
sahakalara yarm ve öbür gün de devam edilecektir. 

ISTANBUI., 1 A.A. -- 2 Teırinievvelde (yarın) milli takmwnıl 
Yugoslavya milli takımı ile yapacağı maç tafsilatını Anadolu Ajanu si 
22,15 le htanbul radyoıile ne§redecektir. 

Arnavut kralına suikast yapan· 
ların muhakemesi 

VlY ANA, 30 A.A. - Arnavut kralına kaqı ıüikaatte bulunan Al 
Cami ile ıeriki cürmünün muhakemesine bugün baılannuıtır. Bütün f 

miinin üzerleri aranmıı n jandarmalar tarafından fevkalade inzibat tt 
biı:lcri alınmı§tır. 

Heyetimizin Bulgaristanda tetkikatı 
SOFY A, 1 (Milliyet) - Bulgariıtanda ormanların iclareıi ve tefli' 

lalı etrafında tetkikatta bulunmak üzere buraya gelen Mitat ve l snıl 
Hakkı Beyler Ziraat nazırı ..e orman müdürü tarafından kabul edilmiıl 
clir. Heyet bir ziraat memurunun refakatında onnanlan gezeceklerdir. 

Gazetecilerin bir 
protestosu 

CENEVRE, 30 A.A. - Cemiye
ti Akvam nezdine memur beynelmi
lel gazeteciler cemiyetinin komitesi 
Cemiyeti Akvam mecliıi reiıi Ler
roux' ya bir proteıto mektubu gön
denniıtir. Bu mektupta M. Len-ouıı: 
nun mediıinin içtimaında gazeteci
ler aleyhinde aerdetıifi umumi ma
hiyetteki ittibamlardan dolayı pro
testo edilmektedir. M. Lerroux hu 
içtimada gazetecilerin Çin - Japon 
ihtilafı hakkmda a11lıız haberler 
vermiş olduklarını ve bu haberlerin 
Çin hariciye nazırı M. W anır'• kar
tı yapılan suikastı İntaç ettiğini aöy 
lemiıtir. 

Çinde dansingler 
pek fazla 

PEKiN, 30 A.A. - Çin miller 
nin ananevi faziletlerini teblikef", 
koyacak derecede kadınlı erkelı' 
gençliğin devam ebnekte bulund• 
iu cazbantlı veya sadece lruv••t 
gramofonlara malik dana mahall 
rinin tezayüdü üzerine Kuo-Mi 
Tang erkiiru harbiyeıi hükümett.ı 
bunların kapatdmaıma emir veribı' 
ıini iıtemiıtir. 

.M. Mihalakopulos 
Atinaya döndü 

ATINA, 30 (A.A.)- M. Mm.Jı 
kopuloı Atinaya aTdet etmiıtir. 

Etıbba odası kongresi 
Ekseriyet elmadığından intihap 

lamadı .. 
" 

D() 

Dün Etıbba Oda11 eıki Türk 0° 
cafı binasmda toplanarak idare he
yetini ve bayıiyet divanını intihap 
edecektir. Fakat dünkü içtimaa 1650 
~udan ancak 60 kadan gelmiıtir. 

Ekıeriyet olmadığından intihap tel 
rinievvelin 17 inci cumartesi gün'-\ 
ne bırakılmıttır. 

Gelecek içtima sene eski Tiirl 
Ocağı bina11nda yapılacakhr. 
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SINAİ TESISft 

Q. ~ i N E .,.. ,.... .A 1 TÜRK ANONI 
'l!I! ~ .L" .iL _ TİNDEN: 

L..--..J--..-,;._----------....---....--------:·---------------:-'7'°'~--~·-.LAN 
~ ~- . . k kt" ·ıerının ara erı 

1 Galatasaray ser!P ılı Türk re11amlannı11 -Çallı lb-
H f f •ı ı • A t çık~c~ğına kana;_,ai tes S>t ve işl a tanın 1 m erı: r ur•• sesınm t,ekr~r evdcF Şirketinin H 

ren sanatkar be_. hcsalııye ve ic 
1SAJ\7'A 
~aleminde 

; ~ 1

, "h'f11 l<"""{ ":ı,0n, Namık lsmail, Feyhaman, 
Plastik aan'atin iki rrı~ ~;,Je, ili< ~ ye diğerleTindeo mütetekkil 

olan resim ve heykeltr•!~;yetirıdr grupun- yegi.ne eıtetik manaları 
adımlarını henüz a~~f -v portre. bu bir kaç parlak rengin içindedir. 
dirler. Tam kompoıısı0"'y11b&1t taJJ'le Bu san'atki.rlann yeg&ne kaya-u}an, 

Bu hafta sinemalarda • • 
ıyı filmler var .. 

şarak şeref sahı tetkikat ve miı. 
mek üzere sahne < üzre nizamnan 
dete şitap ediyor ü ve Ticaret ka 
sefer de yine esk ıddele"ine tevfik 
dm ve içki hayal •ti adiycde içtk 
atisini tehlikeye f*' idarece karar ' 

~------"i:ı~~~·~ \'!! .. ~#~j1'l f 1 ~ ....... , 

afa ve bacak 
Bulgaristanda milli takımımız be 

ıe kartı bir ile mağlup oldu. Bu ~a
hi! spor havadislerine alııık oldugu
rnuz için ben bu habere §&§madım. 
Sadece müteesoir oldum ve §U ha· 
kikati düıündüm. Yumruk ve tek: 
nıe nümayiılerinde ileri atılmaktakı 
bu tehalükümüze, mukabil daima 
•an'at ve kültür sahasında bir ihti
tazla cephe gerisini tercih etmiıizdir 
Kanaatimce bunun sebeplerini bizde 
güzel san'atlar teşekkülünün hima
Yeıizliğinde aramak icap eder. ~ .. ~1•• 
ıtnda büyük bir kudretin sertlıgını 
taşıyan Türkün kafataıında ve kal· 
binin damarlarında daha olırund~e 
d . 1 k b. t gizli ır. olgun hır var ı ır serve 
b • ah tarını ou büyük çekmecenın an . t 
1 . nl k k bir ituıı• e lerınde tuta ar, ıs anç kir· 
ıızhkla bu definenin sırrını 18 

Yarlar. 

B. d .. 1 n'atlar ıeı•~ü
ız e guze sa .. nu ıoY· 

lünün himayesiz otdugul" t rrıua· 
.. el' a . 

)edim. Bakınız uvey sb:e bıaZJ.0 
tnelesi gören bu varhktan 
hikayeler anlatayıın. uınuz 

. ıtadyoın . · k"t'" bır d vrı· Meseli iyı o u ·n:ıiz, e 
vardır. Fakat bir g•lerh• abcrler ve-
. l "ınd•n d ? nın san'at var ıg · varını ır. · ı~ ··zernız 

ren bir mıl 1 rnu . sergi yap 
bizimle bır .. et 

Yunanlılar d'I rine nıuıp 

peyzaj ve natürnıorl, yıapılll13,~~ zannediyorumki, ah.?IAde bir haııaıi
büst ve heykel dah•_.et sa11." .. ıeo yetin mana taıımayan üç bet rengi-
b 1 "a na .. - . ıuru . • . ---'- h b• un arı yapmag :ı jfert. rai- nı, bır araya getırerea, sa te ır ça-
- lüzumlu lüzuıı:;: 111.ıaJ!i~•:•,ö"ıte· Iaki ile onlara beyaz tuval üzerinde 
yarım asırlık ~ 08J.ını ~ız b ıan' tablo teldi vermek oldu. Bu renkler 
men - dah~. •:~jyaoeıJle, bİ~ lii- hiç bir zaman, ne Çallı lbrahhnin 
remedi. T~bırı haJl<ın 1:-r- ,., plao ada çamlan eltmda gezen mqlahlı 
atklr kıtlıgıno,1 ti ;fiv• eh ı ~. ipti- hannnlarmda, ne Hikmet Beyin ra-

d.. eh• e akİ en..- . d 1 kay ı ve c oah•""d d ufak bir kıt ıularda sallanan &an a ve mau-
tik san'~! ~ 1ıa1<1<ın 8 nalarında, ne Namık lımail B. in di-
dai vazıyc . 0 Jun•r· vanlara uzanmıt melankolik kadınla 
fikir edinJl)lf "betler, doğd~t' ve rmda, deruni bir haletin, tabiati hu-

Fak•t bu cı ,even her fi .:.:;:: susi bir görüıün ifadeoi olmadı. Bn 
yaıadıiı vaı.~ daha çok . ~al'\· san'atkiirlar, mavi, mor, sarı ve kır-
oaıı'at ad.'fMa çalııma~ oçın ~er mızı renklerin sathi kombinezonu ~ 
ve fedak"ı(ı etı• ırer~br. Botlu d .~- ile resimlerine sevimlilik verebildi
•ebeP te~ 1 

yeni yetıten yahut un lerıe, deıen İn ''Conıtruction,, deni-
1 

• / 

ra rağtP.: bitirrnİJ olan bazı :~0! len usulü intanın tam bir acemisi 
talı•;Jl•~. heykeltraıl~da, ta ıab kaldılar. 
r~~s.~ hissediş, san'ati .a~a~t. nok
ırorUI• d istikbal ıçın umıt ve 

. nazarın an, üf" d"I kt 
t~ı. kabiHyetlere tesad c ı. ".'ed e-
rı.cı Bu genç ıan'atkirların ıçın e0t 
~ır.ide ehemmiyet kespedecek, _ve 
ıler • beynelmilel bir mevki almaga 
~~::;etli olacak ıahı~yetlerin yetiı
m••İ ihtimalden hanç olamaz. 

• • • 
Bizde ıenede iki g~zel oan' atlar 
. . lır ve olan bıten hareket• 

ıergısı açı , . B 
ler bu iki sergiden ibarettır. . u ıcr· 

·ı r o .. teden bet'i icrayı faaliyet e-
gı e ' '·°' b" ı·k, 
d Al köıkünde ..... n ır ' ve 

en ay kk""I . 1 iki seneden beri leşe u etmıı o an 

Batından batlayarak ayağında 
bitirerek bir figürü tuvale yerlettir
menio, bir vücudun azalarını yekdi
ğerine raptetmenin, çizkilerle derin
Jiği, yuvarlaklığı vermenin bilgisini 
bilemediler. (Meticr) itçilik ve tek· 
nik onlara kapalı kaldı. Bu desen ve 
tarzı inta bilgilerini haiz bile olsa· 
lardı, dünyayı görüt ve hissedit ci
hetindeki aleladelikler yine baki ka
lırdı. Bir tablo, fevkalade bir haleti 
ruhiyeyi tercüme eden bir renk ve 
çizki alemidir. Merıiım ve menkuı 
pisikolojik bir hadisedir. 

• Emperesyonizmin saf renklerini • " Artur ,, filminden bir sahne 

Şimdilik biline n yevm ve va 

sa o da Lohfngri'eırarlaştırılan ıc 
sahneye muhteşer isinin üçüncu ! 
avdet ediyor . •'·al saat 10 da ' 

Opera'da ~sıurniy"'i şir'<c 
n,m Ga'..atada Tc 

Opera bu akşaııı· 11 -120 numer 
isimli bir film gÖ'ıra davet olunur! 
filmin mevzuu şud".llÜZAKERA 

"T ohaf bir vasi)1 re ve n: ral 
l. 

cib;nce Sintiya Km 
23cü seneyi devriJr~ ki ve m 
lenmiş ve kocasile •i)hr sı ve 1-e 
şıyor bir halde ola" ' · d r 
takdird • kendi bü• 
nin 3 000 000 dolar• k n b • • 
dan mah~ f-.. .ı.alac wa pit ·r 

Sint'"' :::"or rl ır >L 

ile evJeJ<$İm ;71 at ırre azasının h2 

ger-'in rl?ll":rdl:.<İ b~~a•i idareye ı 
Polo'yu seviyor koc·etı mıkda 

1 ' - .; l.J 
tazminat almadan divoıiçin ter 
mak fikrinden geçirmi} 5 ı.:r 

Sintiya ve Marsia n muar 
mutabık kalırlar. Her ı • üzre r 
le olursa olsun Sintiyrıeşrnıyet it 
k b d iln···lta'c'en 1 onacak ve un an l' ' 
lar Marsia'ya verecıra' t amil 0 

ile divera yapmak f'tılu ezkurda h: 
mak istediler. ~;::k' ~- Nerede ve 
bir cevap ver~:k? 

M .. takil resaamlar ve Heykeltraı
us · d"I k 

b. 1 ... taralından tertıp e ı me -lar ır ıgı 

tedirler. Muhitimizin ~ukuf erbabı, 

aıırarak akademik paletlerine tokan, 
ne oağa, ne sola sarkmıyarak orta 
ve bulanık bir san'at yapan alelade 
boyacıların, eski Osmanlı resoamla
rının niç:un bu kadar müteessir ed&o 

Majik sineması bu hafta "Ar Sahilde tertip edilen bir Pi- foförün aklı makinesinden bat 
Sintiya, ertesi ıir ;>fezkur '' 

edilecek Hagon Dtred'' arzu ede 
bir mahkum ile haf'iı 1 •ı hisse se 
!eniyor. O es.1..-~rnr sene 
mücrim cürmünü itiraluğuna 
tiğinden nahak yere m •afınd, 
olan Derk idamdan Jueı. 'vır; 11 

Ve Sintiya'nın zevci vcl şırkc 

ne ile yapaca . eleyelim ...... bıraı ef 
işin iç yuzunu. yapmak iıter. 

resnn al mi? Ressam, . . boya tuv ve 
kıçın• B Resim yapma ihtiyaç vardır. u_n 

sair malzeıneye ... dir Ressam, hır 
far ucuz da degıl _. · . feda ederek 
günlük öğle yem•~::. alıyor. Tuv.a 
bir tüp kadmıyom lınıt olan bır 

. vvelce yapı . ilh 
le gelınce e k üzerine yenı ~· 
tabloyu ~zar~larını çiziyor. Bu bır 
mının yem ha . . . felaket der-

b 11101sız faciadır, una 

ler. ler ecnebi b olan eser , 
Halbuki he a kartı müskit bir 

.. e ithama k. ı·ın 
teceııus v b ka yarın ı nes 
cevap oJduk~~':'rle~ş Elli senelik ma
de rehbcrl~~ıkı es:Oinden elimizde 
. . 1 Tur r ·ı d zısı o an ? Bu kadar •ergı et' aç 

ne kaJınışdtır. bu kadar eserler teıhir 
d knpan ı, '-' t b. 

ı,_ . Halkın bedii zevıunı er ıye 
edıldı. d · • bir resim ga-
d k olan ve aımı • 

e ec.e . akın bir fırsatta teıı
lerisının en ~ e hayırlı bir it ola
ıine çalışma ' ~- .. ten bacak değil. 
aktır. Kafayı yuru 

c
8 

• yürÜten kafadır. ' • 
acagı Elif Naci 

• • 
Balkan resim sergısı 

b te.ekkülün eoet'ı olan meıher uson s ••. ldk 
1 • ne kadar calibı dıkkat o u -
enn M"" kil 

1 nı i•aret ettiler. usta reııam 
arı, ·d""b" 

1 hakkında bahsetmeyı ıger ır 
ar kaleye bırakarak, Güzel ıan'atlar 

mb.al""inin nümayişi olan Galataoaray 
ır ıg b. f'kir • sergilerinden ufak ır ı vermega 

çalı§8yım. 

Kemmiyct itibarile değil, -çün
kü Galataoaray'd.: kuıurouz bir kol, 
bir bacak bir yiiı çizebilecek kadar 
mektep t~rbiyesi kuvvetli bir reı· 
oam yoktur- fakat ruh itibarile, 
bu sergileri oened• bir kere Pariı 
te açılan ve Fransız a~.a~ernik_ san' -
atini temsil eden ( Socıete Natıonale 
des Beaux Arll) ve (Artisteı Fran· 
caiı) cemiyetlerinin sergilerine _ben· 
zetirim. Burada ve orada aynı ifade 
ıiz, ''ölü", muayyen reçeteler ve 
trükler dahilinde yapılmış, yalnız 
sevimliliği, hotluğu, nazarı okıayı
cıbğı iıtihdaf eden eserler. ~u~a~a 
ve orada, Lionardo'da Vınçı mn, 
"la pittura e coıa mentale,, tarzın
daki meıhur tefsirine iıtinat eden 
eaerlerin tam bir nokaan1ığr.. Bu i-

d ti ve an'anelere, reçetelere ve 
eet"e • d 't, 

k b• ezoıılara iıtınat e en oan a 
om ın Ol ' f bir kaç 

''ölü oan'at" tir. ü tana ı 
. ı.aleti Balkan konferan kısma ayırabiliriz: 

Maarif ve ' --•- olan güzel 1 bilir 
sında mevzuu. ~ıolac;:;da akade- Akademik ve ıkola.::ı.:.::ıerd~ 
ıan'atlar ,.,,.gilerı hak heykeltraı Yani mekteplerde ve • ekili .. 
mi ile Müstakil re~ ve önder . dil an'anevı § enru 
lar birligı"" nin noktaı nazannı g M"" tednı e en, 11 Jngreı'in &ahte 

il ştur. uı- David'in roma ı an,. kaybetmiyen 
diği bir tezkeTe he ~=tlar birliği yuoanlılarıodao ben . iki ket'e 
takil ressam vkie. f~~rlerini bir rapor bir oan'at. Bu akademızm d 
de bu hususta 1 • • EhemmİY"" ••Jüdür çünkü hala topuğun an. ".u
la vekalete biidirınıttır. tini aynen ;ulan Achille'i, Termopyle !l'eçıdın· 
ti.ne binaen raporun ıure de Leonidaı'ı, tasvir etmek ıı:d~e 
rlercediyoruz: füzenini yontarken yuna.m • . ~ 

~ lf. lf. 1 d ki akkaoelerıo çızgılen· 
~ vazo arın a r kd .k 

• ' ...... •at . d"' .. .. Olü san'at ane otı n un .- nı uşunur. 
1 ,, . ,. Koouerasıo . h den evve mev - Fıkrı 1 .1 1 anlatma ve olabilir. Yanı er ıey • 

becayitinin, beyne ~·:ütün dünya zuu, anlablao, daha do!l'r~uu re•"!t 
sulh unıurlan olardild"ıkleri bir sıra-, dilen hikayenin ~ibeıını na~ ı ,•
tarafından kabul e h mı ve ıan bara alır. Anekdotık reuam, ""' a -

· · zin ar• ,,.4 · ve bir çiçek vazosundan da, memleketı~•. h teşebb.,... tı yemış . bak 
atini tanıtmak ıçın ' ke~ !arının §İd· müteıekkil bir tab~atf p~ça"ı'!ak -

· · · T"" k ıan at ar 1. 1 maz. E•yanın ıessız acıası a a asını gırışmeaı ur . . b' key ıye ... ., 
aetıe temenni ettiklerı ':,,,ıeketleri betmez. Melodramı seven fırçası, 
tir. Bu itibarla, Balkanın bahİ• ınüt ~~~ e valde", yahut,, deniz kena
arasında açılması mevzu~ t hükÜ· rı~r mehtap gezOinl~si" !ibt i ~hevzuı,. 

C"ınhurıye nlandırır. u sana ru aye 
terek sergilere, u "ilerinin aza- ları catli ve temiz cereyanların iıine 
ınetinin san'at teşekkuel . lazımdır. kuvve k, ı h 
tni ehemmiyeti atfetın erı elen kısımları atırara. on an ~r 

• 1 tarafından g . layacağı bır tekle so . 
Yabancı san'atkar ar . veya J keıın ~n nizınİ kübizmi akademiz 

rnemlekette açılacak sergıl~, n bü Empresdıyoıı ve ;llığı altına ıokmağa 
· h"'k' etın e · pu ra rnüşterek sergiler, u um . lazu11· ının vaffak olur. 

yiik kolaylıkları göstermesı . 
8 

,. ınu 
dır. Ezcümle bu gibi ıergiierı~ tçe- lıte, kütleye kohnuşanemlbu k &ahti. te 
ı - b" al b 1 hürlerın kili rine, er m e e n acagı ın ar, u eza 1 Re- n'at t• e . ·ı . de raıt 
reflerile mütenasip olmalıdırb. ~- he· IB sDli oanayiinef~ıed •:g• ~:taıaray 
•İm ve heykel müzelerinin ız e ,· r•ı· dig"ı· aibi, bız e 1 dil. B" d "b. serg e ın • düf e ır ız e nüz mevcut olmaması, bu gı 1 g ·ı ·nde teoa . · ·ı 
ı ah · dil k b" umumi ga· ıergı er~ •ati bihakkın temıı 
ler~ ~ sııke lı~e ır 

1 
müzeler- a1<adeın1k saln bulmak, merhum 

erının no san gı, mevcu .. d ek eser er ,. ' tablolan-
den birinin, veya saraylard_a? ~~ mu e e~di Beyin, Ge~o":,~..';n kadar kuv
nasibinin salonlarının tah1111nı ıca~ Ha d rır ve belki 0 dil" hemen 

h""kiiın•b, an ı · · na e ıroe, ettirmektedir. (Fransa ~ . . nı . erleri iıtıs k 
1 
Çallı Jb-

müıterek ve ecnebi sergilen ıçın vetlı eı·rrıkfınsızdır. Falara Avru 
· · · t h en ı k da• ının • daima Jeu de Peaume miızesını a heın B y ve ar a ' • ta ·hı 

ah. e .. d .. klen n en 
siı eder ve bu gibi meşherler Avru· r '"' b raya don u d d vam e-
pa memleketlerinde en büyük gal~- padan ~ bugüne ka 8~ :in ru
rilerde açılmıştır.) Müıterek sergı- başlayar Ga)atasaraY sert· er: rzı ki
lerin sureti tertibinde bazı kaidele~e den, ve kil etmİ§ ~~an kÜ '~··:. Belki 
riayet edilir. Şöyle ki: Serıı:iler b?" hunu 1jil etrrıek muİbr::ı.;:,, ekolü 
kaç kısımdır· Muayyen devırlere aıt saca tah ••yetle Çallı 
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s7rgiler, eski san'at ve san'._at~lar.a biraz. kıı~deceiİ"' tar•, rlak renk
aıt, yeni san'at ve san'atkarl6ra aıt teıınıye_ e bir kaç. pa d" Orta 

·ı k. ' T""rkiY•Y • ıınne '· 
ıergı er, veya es ı ve muasır ıan • ı !~rı=· ~u:~!b;I ~~t•~Y~g~e=~=~~: atkarları cemeden sergiler. Meşber- ten baıka r 
lerin nevileri ne olursa olsun, ter- bir k]isifika-
tip ve tanzim usulünde devirleri ve -. .. kiin ınert~~e müşterek bir 
mekteplerin nazarı itibara almak lii- r~n m~ ıertİP edı dıı Jetlerin aan-
1:.ımdır. Meseli aerginin her salonu, ııonu ~ 6rak- eden ~Y' tanı bir ze
iştirak eden devletlerin muayyen ıergi, ıt ukaye•• İÇiP. hattını çiz-
san'at devrini temsil eder ve aynı at!ar~ı ~urada ııın°'1!1 'n tertibin~e 
tarihte yaşamış, mümkün mertebe ırundı~· b cih•I seri'"'rı·ı ve amık 

· d""·ıru2 u _, darı a aynı san'at anlayışı de çalıımıt olan ıgı l tar"''" 

tur,, isminde garip bir operet jama müsabakasına i§tirak ede ka yerlerde olacak .. 
gösteriyor. Bu filmi §Öyle bula rek birinciliği kazanır. Ve gün • 

bildiklerini kendime sorar1m. 
Louvre'da, (Paul Veroneıe) in 
önünden lakaydane geçtiğini kendi 
si itiraf eden Çallı lbrahim, niçin 
Paul Chabas'ların, Aman Jean'lann 
Besoard'ların oan'aboa tatbik etti, 
cormon'u neden kuvvetli gördü. Na .. 
mık lamail neden ''Zorn,. a bayıl
dı? Hikmet te neden Leo Putz'i ken 
dine hoca etti. Çünkü, resim maziıi 
olmıyan bir memlektin Avrupa mÜ· 
zelerine ilk giren ressam 1rrupu, en 
güzel boyayı, harsı en kolay ıan'ata 
meclup olması tabii idi. 

sa edebiliriz: gtaeçr.tikçe de Artur'un ateıi ar- Ila"' hların 
Artur Miıu bütün Pariı 

kadınlarını ce~beden bir "Gü- Hatta Antonin'i çılaplığa 
zellik,, müessesesinin sahibi- alıt~•rı.~ıa.~ iater. H~l~uki .A_n: sevgı• ıı• sı• 
dir. tonın obur yanda hala RoJe yı 

Artur meıhurdur. Artur sevmektedir. Genç sporcu da 

Mamafih Türkiyede bir resim 
müzesi açılması lazımdır. Bu müze 
açıhrea, belki ıan'at kaygumuzun 
fazlalığından müfrit yaptığunız bu 
tenkitlere raimen, zikrettiğim.İz: san 
atkirların eıerlerinin ilk Türk mek 
tebi olnrak bu müzede toplanmaları 
zaruri olduğunu da söylemek icap 
eder. 

Nuru ilah Cemal 

Müstekillerin 
Resim sergisi 

kudretlidir, Artur adeta bir denizde ve kırda geçen sami-
ilahtır. mi günlerden sonra, madam 

Yalnız zavallının yine de Fondragon'un füsununa kendi 
derdi eksik değildir. Madam ni iyice kaptırmağa başlar. 
Artur Miıu kocasının dostla- Huber'le Modo'nı1h araları açı
rından Hulbert de dö Fondra- lır. Kavgalar bat gÖ6terir. Mo 
gon isminde bir gence tutkun- do kıskançlık buhranları ge
dur. Ayın on üçü, b!r cuma gü çirerek sevgilisini mütemadi. 
nü, boş yere, paralı mirasına yen hırpalar. Halbuki zavallı 
konulabilecek bir akraba diye Fondrago'nun kıskanılacak bir 
andıkları tafralı yeğenleri geli tarafı da yoktur. Zira Antonin 
verir. Artur, Antonin atlı bu de o güne kadar tatlı bir söz 
zavallı kızın kılığını kıyafetini bile i§itmemittir. 
görünce ne yapacağını şaşırır. işin fenası bir gün Artur, 
Fakat ister istemez kimsesiz Roje ile Antonin'in öptükle
kızı yanlarında alıkoymağa rini görür. ve Doğru Fondra
mecbur olur ve ona ortalık i'i gon' a ı:iderek bu iki suçluya 
ile meşgul olmasını tenbihler. kocahğını bildirmesini söyler. 

Antonin artık bütün günü- Zavallı Huber ne yapacağı 
nü mutfakta geçirmeğe baş- nı ,a,ırır. üstelik bir de Anto 
lar. Herkes te ona hizmetçi nin'den hakaret görür. 

"Müstakil reuam ve hey- muamelesi eder. Vaziyetinin 
keltra9lar,, birliği, beşinci re- dütkünlüğüne rağmen Anto- Antonin o akıam Roje'yi 
sim sergisi açıyor. Eıki Türle nin yine de birini sevecek za- yatak odasına almağa ka?ar 
ocağı binasında teırinievvelin man bulur. Hem de gönlünün vermittir. Halbuki onun yeri 
yirminci günü açılacak olan kahraman fatihi Roje Botra· ne bahçe merdivenini kulla. 
bu serginin pek kıymetli eser- mel adlı zarif şık bir gençtir. nıp pencerelere tırmanarak 
!eri ihtiva edeceği tahmin e- Tabii Roje'nin sevildiğinden Romro,karı aşıklığa üzenen 
dilmektedir. Sergiye ittirak e- filin haberi bile yoktur. Zaten Artur çıkagelir. Antonin ça 
decek olan san'atkarlar meya- adamcağızın aklı fikri sporda- bucak başından defeder. 
runda Hale Hanım, Nurullah dır. Kadınları görecek gözü Arkasından Roje gözükür 
Cemal, İsmail, Hadi, Refik Fa yoktur. Onu cezbeden güzel fakat bu aşk duasını Fondra 
zıl, Elif Naci, Mahmut Cema- bir kadından fazla heyecanlı gon gelip bozar. Ho§ Fondra 
!ettin, Şeref, Cevat, Zeki Bey bir futbol maçıdır. gon sözde karısının odasına he 
!er vardır. Sergide irili ufaklı Bir gün Artur Huber'in sap sormağa gelen bir koca 
yüze yakın eser teşhir edile- karısına yazdığı mektuplardan tehevvürü ile değil Modo'nun 
cektir. Güzel san'atlar birliği- birini eline geçirir. Tabii der yanında iken Artur'un bahçe
nin geçenlerde açtığı Galataaa hal mücrimlerden hesap sorar. de gezdiğini görüp saklanacak 
ray sergisinin muvaffakıyetsiz Kurnaz karısı Modo mektu- bir delik arıyan talihsiz bir 
liğinden sonra bu sergi, san' - bun kendisine değil , Antonin- aşk avcısı kılığile gelmi§tir. 
at muhiplerine karşı açılmış e yazılmış olduğunu anlatır. Antonin onu odasında hıra 
yeni ve canlı bir ufuk mahiye-

1 
Ve çok geçmeden de onu gü- kır ve Roje ile beraber kaçar 

tindedir. San'atkarlara muvaf. zelce kandırır. gider. 
fakıyetler temenni ederiz. Bunun üzerine Artur bir Biraz sonra Modo da bu 

• 
Belçikalı bir ressam 
Belçikalı ressam M. Maks 

Marko şehrimize gelmittir. 
Memleketimize ait bazı levha 
!ar yaptıktan sonra memleketi 
ne dönecektir. 

Bulgar akademisi 
müdürü 

Bulgar Güzel San'atlar aka
demisi müdürü evvelki gün şeh 
rimize gelmiş ve çini tetkikatı 
yapmak üzere Eskiıehire hare 
ket etmittir. 

M. Jansen gitti 
Ankara'nm İmar pli.nını yapan 

M. Janıen dün Ankara'ya gİtmittir. 

Viyanada bir sergi 
Viyanada açılacak "Türk eıer

leri,, ıergiıi için, Topkapı müzeıİn· 
den bazı eoerler isttnmiıtir. Bu me
yanda kanuni Sultan Süleymanın el
biteti de iıteomittir. 

kızı dile getirdiğini ileri süre odaya gelir. Fakat Artur'un 
rek Fondragon'u Antonin ile oraya doğru yaklaştığını göre
evlenmeğe mecbur eder. Modo rek Fondragon'la beraber An. 
bir kolayını bulup Antonini de tonin'in yatağına gizlenir. Ar
bu iıe razı eder. ve izdivaca tur yataktakileri Antonin sa
srrf bir merasimden ibaret ka- narak aletli bir ilanı aşk baş
lacağmı söyler. Fondragon da lar. 
zevahiri kurtulmak için iıbu Yorganın altından Huber'le 
hileye katlanmadan başka çare Modo'nun çıktığını görünce 
kalmadığını görür ve Antonin aklı başından gider. 
bu suretle madam Huber dö 
F ondragon olur. 

Artur o yazıda yine her za 
manki gibi tatil günlerini Roje 
nin annesi madam Botramelin 
köşkünde geçirmeğe gider. Bu 
suretle Paristeki Güzellik mü 
essesesının şubesi addedilebi
lecek bir Çıplaklar Parkı açar. 

Antonin de sözde kocasile 
beraber madam Botramel'in 
misafiridir. Yalnız artık genç 
kız tamamen değişmiştir. Eski 
küflü kozadan parlak güzel bir 
kelebek çıkmıştır. 

Çok geçmeden Artur'u ze-
rafeti, Rojeyi de sporculuğu 
ile hayran etmeğe. hatlar. 

Tabii bu fırsatı ganimet bi
len Modo , sözde Arturu böy-
le bir vaziydte yakalamak 
için F ondragon'la kasten bu 
oyunu tertip ettiklerini söyler. 
Böylece de zavallı Artur üste
lik bir de karısından af dileme 
ğe mecbur 9lur. Fondragon 
hiç ciddiyetini bozmadan işi 
idare eder. Modo suçlu koca
yı "affeder.,, ve yine eskisi gi
bi üç cepheli sakin hayatları
na dalarlar. 

Antonin'le Rojeye gelince, 
onlar güzel bir otomobil saade 
te doğru uçuyorlar •.. Yalnız 
nedense yolda epey zikzaklar 
yapılıyor. Galiba genç mes'ut 

Elhamra'da 
Emil Yaninga ve Olya Tehe 

chova'nın bu isimdeki filmi bu 
hafta Elhamrada gösterilecek-
tir • 

Bu filmin hülasası tudur: 

"Meıhur Tenor Alber Wi
kelman hakikaten ilahların sev 
gilisi idi. Fevkalade bir sese 
sahip olan Alber yirmi sene
denberi ıereften şerefe uçuyor 
ve bunun neticesinin tevlit ede 
bileceği bütün fırsatlardan iati 
fade ediyordu. Güzel bir ka
dının kocası bulunan Alber bir 
çok metreslere malik olmasına 
rağmen bunların arasında en 
ziyade nazarı dikkati celbeden 
Olga Dagaminkr idi. O zama 
na kadar kendisinin sürmekte 
olduğu sefih hayata göz kapa
mı§ olan kansı yaşla kocası
nın sürüklendiği akibete lakayt· 
kale.mıyarak artık tiyatrodan 
çekilmesini ve yanında sakin 
bir hayata girmesini teklife bi 
le kalkıyor. Fakat cinnet de
recesinde mağrur bir san' atkar 
olan Alber karısının bu teklifi 
ne kulak asmadıktan maada 
Amerika için menfaatli bir de 
mukavele bile imzalıyor. 

Fakat, Amerikada da aynı 
vatanında gördüğü hüsnü ka
bulü göreceğini zanneden ar
tist bu fikrinin ne kadar yan
lış olduğunu anlamakta ı:e
cikmiyor zira gazeteler hakkın 
da fena tenkitler yazdıktan ma 
ada çalıştığı tiyatronun müıte 
rileri de kendiıine ehemmiyet 
vermemeğe başlıyorlar .. 

Boonoı Ayres te lıer hangi 
bir nezaretten uzak kalan Vin 
kelman kadın ve içki hakkında 
ki iptilasını o kadar ileri götü 
rüyor ki bir akıam ilk verilen. 
bir oyunda tam sahnede iken 
ıeaini kaybederek hasta düşü
yor. Bu vaziyet karıısında ken 
diıini tedavi eden doktor ar
tık sahneye çıkabilmesi inıka
nı kalmadığını ve, vatanına av 
detten batka çaresi kalmadığı
nı açıkça söylüyor. Vinkel
man vatanına avdeLinden A
merikadaki vaziyetinin henüz 
memleketine aksetmediğini gö 
rünce artık sahneden çekile
ceği bahanesini serdederek ka 
nsının yanında hayat geçirme . 
ğe ve hatta hakikati bile kan 
aından saklıyor. 

Epey bir müddet geçıyor. 
Artık Alber'in hayatı tam ma 
nasile b;r köylü hayatıdır. Fa 
kat bir gün nasılsa karının bir 
teşviki neticesinde şarkı söyle 
meğe ka~yor... Hayret o za
mana kader {.kmıyan ve artık 

madenlerde kendi yaat~etcn te 
devam eder. . 

S• t" k ·ı oı--eclisı Id 
ın ıya ocası e ı. 

nazaadan müteesıir ---
Roger ile uzaklaşmaı anta~mda ı 
verir ve Roger ile beı uıncde mul 
elvedasını söylemek ·aı nd v -·r· ugu ır 
dene gider. O esnada ı f d' 
d b . . fil''- t• van c en ı en ır ın a.K. ne ıces 
den madenin derin b!J''• Memuı 
unda mahpuı k. ' 
tulmak için yalr< Mi Uet banıı 

var. Bir dinamit il 1~ Fermanyan 
. 'tiı 

fakat bunu kim J'ni~hli bir kıta 
cası mı? Yoksa ;, lmtinizde al 
Kim kendini telef n·. 1 d'". (lZ 
drn kimi tercih edeo q e ıgı 

Bu heyecanlı volen. iti~rcn 
diıenin ifaann per-dn ·craıyc ıle m. 
siniz .,, a;ni tahsili h 

ı.... hıılı:ın mi. 

Sinema ffc•aade ııltn ':' 
,_ ______ la veya 'VC8.rut 

il- L·ı D 't •i göft\itlerde, 1 
ı y amı •.;. • ..._ .c 

Benett Hollyv~.'lızın mll; ~ "} 
mi•lerdir .. ;ılınamıyarak ı 

'2" • .ı 

il beraber bu hu 
11- Annıa May,.ı.aon tahkikat d 

mount'I.:;. yeni ~)<titaf eylememiş 
yapmıttı.:r. "'bliğatr muktezi 

lf. cor b. "'' karargir olıtıa ,um ıa 1• 'ba b" da 14 m •1 .,_ıtı ren ır ay ' 
ı yon ".ı lı 

temin et ~ .:. .,,;PSY• n rnara 
' ~ ·rah· yondan fazla idi. ~ !' ı 
L \\e .... , e,t ı 

"" John Bola Una 'hic; nre •zk 
konturat yapmıştır2 550, iz 1 
oynamasa bile ser ' !!l!lu ı 
000 frank alacaktıi "<le 

lf. Son bir istatistiğe E 
elyevm lngilterede 3,981 J 

ma vardır . ·"" 

11- İngiliz kralı Şar ~ en 
"Şehrin ıtıkları,, filmin\:.: olr 

mek an:uıunu izhar etır yfiyet 

Jime Coyller ı _. __ _ 

lleeinde M 

icra m~mu 

ifasına kc 

haren bir 
• • .t bir itiraz d 
Jıme Gollyer, l takip eden 

artistlerinden Stuı1 
· borcu eda v 

evlenmiştir. Her n\ mal vesaire 
bir film çevirmek! anızda gi ya 
için bir müddet ı •c d vam ol 
vood'da kalacakla,,c emrinin t•l 
nı geçirmek için, >lmak üzre 
zona'ya ava gidec sa ' k" 1 1 •• "h • d !"··dar ar d" " n at ar arın eser erını ı tıva e er. a an.:- d'I eli ır 
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MİLLiYET CUMA 2 TEŞRiNiEVVEL 1931 

Siyasl:ı Ü [fi) (6 Ü 
K 

Dü111yada neler oluyor: 

/sişvekil hareket etti 1 Balkan ittihadının 
iktisadi temeli 

Ermeni T aşnak cemiyetine men
Atlantik vapuru 

sahifede) 

1 Kont dö Şam 
\ni surette has
ir. Başvekilimi
rile konuşmala-

rü Ahmet Cevat, İzmir meb'u
su Rahmi, Hariciye kalemi mah 
sus müdürü Kemal Aziz Bey
ler refakat etmektedirler. 

(Başı 1 inci sahifede) 
sup suikastçılar kimlerdir? Fransa ile Cenubi Amerika ara

sında muazzam bir yeni vapur 

s 'azla devam eta DSıa sefir cenapla 
,daşan İran sefi- ' 
'ıet Paşa Hazret 

Sırası j" b" fi ded" .• 1 y• ı ır ıe r. ı. 
mı.sa ... 4 • 

k da sarra miısahabeye 
s:ba(.nı ,huzurile devam 

Ankara ve İstanbul gazeteci 
leri namına, Hakimiyeti Milli
ye Başmuharriri Falih Rıfkı, 
Aktam Başmuharriri Necmed
din Sadık, Cümburiyet Başmu
harriri Yunus Nadi, Vakit Bat 
muharriri Asım, Milliyet umu
mi müdürü Ahmet Şükrü, Son
posta muharrirlerinden Se-
lim Ragıp, Ankara ga-

(Başı 1 inci sahifede) 
de edilebilecek olan faydalar 
nazara çarpar. Bu hususta ~ugün resmi 

makaıuattan aldıgim en m'.!V-
Ayrıca mülahaza edilebilir ı suk tafsilatı bildiriyorum. 

metted; ·' telerioden Neşet Halil, 
f .arı şayı ~e~yie gelen Krami, ajans batmuhar-

ki, küçük ziraat memleketle- Romanya vapurunda yolcu
rinin büyük ve çok müterakki lar arasında eşkali ve etvarı şüp 
sanayi memleketleri karşısın- he veren biri polisimizin nazarı 
da ve bugünkü yüksek gümrük dikkatini celbetmiş ve bu adam 
devrinde, sür'atle sanayi mem takip edilmiştir. Bu adamın üze 
leketi haline inkılap etmeleri rinde görülen bazı alametve işa 
hayli müşkülata bağlıdır. Hal- retler bilhassa şüpheyi çoğalt
buki , nüfusun ve mevkii coğ- mıştır. Elindeki dövme, saçları 
rafioin en rasyonel surette ve gözleri polisimizin elinde 
kullamlmııaı sayesinde Balkan mevcut ve şüpheli kimselere a
memleketleri bir kütle halinde it dosya münderecatmdan biri
mütemerkiz ve kesif bir sana- ne fazla müşahebet göstermiş 
yie doğru gidebilir. Ve hatta ve bunun Ermeni komitelerinin 
maliyet fiatlerinde, bu en can en azılı bir men-subu olduğu an 
alacak noktada, garp le rekabet !asılmıştır. 

nesi ic.reh sefırı, Rus kon riri Kemaleddin Karni, Ordu 
la ge i}'-t konsolosu, Ma-

1 

meb'usu Ahmet İhsan Vakit 
sılu bir~' Danimarka ve neşriyat müdürü Refik Ahmet 
kat'iyyele vardı. Beyler heyetle birlikte gitmiş
cektir " ve Kenan Paşa- lerdir. 
bir kaç .ddin Bey' fırka Cumartesi sabalıı .. 
te kusuri Recep, Afyon 
bazı hav.eyler, İzq>,\\ meb 
raque) pın Eşr_~azepkyo 
mak ;r;-~arı 1' ovun is tan 
da dare heyeti reisi Cev 
daı·-. Dr. Reşit Galip, Sa 
dı vikrü, Daruifünun emi 
kon;ıer Raşit, müderı·is
hat!>iihiddin Adil, Tahir, 
iyi bitün inh~ar müdürü 
prova1kirat inhisar müdü 
teleriı:ıUhtdit mübadele 
dar cliı Türk murahhası 
yok· biı:le bu meyanda 
geç{rme teşyie gelmişler
Sabable• doğru Hariciye 
fon; ik\;vfik Rüştü Bey, 
y~ırdi ve güğcrtede sefir 

Ege vapuru cumartesi sabahı 
F aler açıklarına vasıl olacaktır. 
Heyetimiz malum olduğu veç
hile Atinada üç gün kalacak-

edebilecek vaziyete gelebilir- • ş ·· h ı · b • d 
1 up e ı ır tı am 
er • 

ıkta görüştü. 

zıilqeki/in beyanatı ., 
mı ">ıbeo ismet Paşa, Ati 

- Enkarden Vima ve 
-.- :eteri ve Atina ajan 

ge~pıerini kabul ederek 

f d 
a.Jlunmuşlar ve beya 

e e ' .. I 
l
. 1>zcum e: 

ve ıa 
miz<f>İye halkınm sami-

G.lne hissiyatım bir
rar rüyorum. Bu itilii.lta 
dile~ı sullı ve saadeti bu
ldareri)jJ!.İnirn.,, 

- Ef mübadele mese
dik ve •nette halledilmiş 

- Y 'nnuniyetle İ.§aret 
- İl 

Baktı! kalkıyor 
yi müh . 

n kala, ılk kampa 
en son ı . l l b" 
ilave elşyıe ge en er ı-

ne kad.ıa edere~ vapur-
. - ,ıı 

munı ıgr · 
fal edilmunda kesif bir 
brılmışbPPlanmıştı. Bin
haber yü~ızdan: 
idam edihe bağırışıyor
Y a gazete 
olmamış; ı,;,. teşyi .. 
muzaffer ' . . 
anlattığıncnca bır hıtabe 
gün geçiuıalık arasında. 

R tandaşlar hita 
.. l omd aralkışladdar. 

gun er e f .. 1 ~- -~ smet Pa•a, 
§OY e •· • · . ' 
hr"" alıgı çın çm ınle-
"l aıara şapkasını çıkara
~ ~ııl>elede bulundu. Bu 

' :~dis reisi Kazım Pa
' -r. b" .h ·ı 'd" t ..... .,,.... ır ava ı e gı ıyor 
,6'ıeı ıallah seyahatiniz, 
·~uıe- eler verir ... Sözleri 
' 'aşaya veda etti. 
1 ~P sima, kucaklaşa
~0"".. . Papura en sonra 

' ıot iyet Başmuharri 
_.\\\t• 1ey oldu. İsmet 

zw '" :n başına kadar 
ce ~"tyicilerin tamamen 
hud~dan sonra, daha 
mek 11l:üğertede kaldı ve 
nu Ya[ alkışlarına du
addedeıç ayı-ılmayan can 
yelle i ile çok samimi 
aansör <tundu. Ege'nin 

Sanscnda rıhtım hın 
' ~ ':a~a1<: bir hal almış-

lerımızı .&:eri mahşer gi
talıkla 1~'.imseler, Ege, 

ı.t~n sonra, dakikalarca 
:ın ':'~\.ymlmamıılardır. 

en 1 
, İsmet Paşayı arı 

yo~~iller, uzun müddet 
te Yll.ikalar havada uçtu 
bale ıyburnunu dönünce 
tatis\Jkm bu samimi te
vata~am etti. 
ber V• • z, , J • 

1 
· fG .... ~ı. *!:~!..e~ı.ter 

top ıyar. ·• 
rm dikl<Hazretle-(ıfle Ati 
icap edeıde refike :l.''l Ha 
de diğe1ve çocul<ecı ç; O. 
ibret miZdeıı' deni;er ~.ada 
verrnişt~ Tevfik Rüştü 

Bum•rı Hanımefendi, 
sorunuz emi mahsus mü 

ire umum müdü 

tır. 

Atinadan Peşteye avdet ayın 
altısında vuku bulacak ve Peş 
tede on gün kalınarak 20 teşri
nievvelde toplanacak Balkan 
konferansına yetişmek üzere ni 
hayet ayın on dokuzuncu günü 
fstanbula dönülecektir. 

Atina'da ikamet programı 

Atioada sefarethanemize teh 
liğ edilen resmi program şu
dur: 
İsmet Paşa ile Tevfik Rüş

tü Bey cumartesi sabahı F ale
re vasıl olacaklar, otomobille 
Petit Palais oteline nazil ola
cahlardır. Cumartesi ak§amı 
Yunan bükfuneti Türk vekilleri 
şerefine bir ziyafet verecek, 
ziyafetten sonra da bir resmi 
kabul tertİf olunacaktır. 

4 T etrinıevvel pazar günü 
ak§amı, sarayda reisicümhur 
tarafından bir ziyafet verilecek 
tir. 

S Teşrinievvel pazartesi gü
nü aktamı Türk sefaretinde zi
yafet verilecek, ziyafetten son
ra bir resmi kabul tertip oluna· 
caktır. 

Politika esaala;-ından hare
ket ederek uoionlar veya itilaf
lar yapmak ne kadar güç oldu
ğunu Akvam Cemiyeti bize 
gösteriyor. Orada, siyasi an
laşmalar, en büyük mukave
metlere maruz kalıyor. Halbu
ki, iktısadi anlaşmaların, mü
tekabil menfaatler korunmak 
şartile, ne kadar az müşkülat
la oldukları ruzmerre beynel 
milel iktısat münasebetlerinde 
hararetle görülmektedir. 

Bineanaleyh, Balkan ittiha
dma da siye.setten ziyade iktı
sattan girişilmesi mümkün te
lakki olunabilir. Bu ittihadın 
temelini teşkil edecek mesele
lerin ayrı ayrı ve tafsilatile 
halledilmesi ve bir plan haline 
vazolunmasile, Balkan ittiha
dı mevzuu, arzu halinden re
aliteye doğru en esaslı hatve
sini atmış olacaktır. 

Müderris 
Nizamettin ALİ 
•••••• 1 

Türk kadınları 
Biçki yurdu 

(Başı ı inci sahifede) 
6 Teşrinievvel salı günü 

Türk vekilleri şerefine Sovyet Aile bütçesinden mühim bir mikta
sefarethanesinde bir resmi ka • rın, fU veya bu terziye verilmesine 
bul tertip olunacak ve öğleden mani oluyorlar. Bir kısmı da, dalıa 

ileriye gidip terzihaneler, yurtlar aç 
sonra Atinadan İtalyaya ve o- mışler ve erkeklerinin kazançlanna 
radan Budapeşteye gitmek üze da ilave ile, aile yuvasının daha 
re hareket olunacaktır. mes'ut ve müreffeh olmasını temin 

Resmi programa göre Türk etmiılerdir. 

vekilleri şerefine Maraton gölü Şimdiye kadar, yurdumuza 3325 
ne, Sürüyoo burnuna, Elefsise j talebe kayit olunmuş ve bunlardan 
tenezzühler tertip olunacak Ak mul\Jelif senelerde 2603 hanım me
ropol ve diğer meşhur taı·ibi zun ~1?'uştur. B~ seneki mezunlann 
yerler ziyaı·et edilecektir. adedı ıse, 127 dır. 

İsmet Paşa Hazretleri ile lıte, bu 127 hanımın vücude ge-
Tevfik Rüştü Beyin Atinada tirdikleri eserleri arzzeden şu rr.aciz 
ikamet edecekleri dört gün zar sergimizi teşrifle taltif buyurduğu
fında Meclisi meb'usanda ve nuzdan dolayı tekrar, tekrar teıek-

kür ederim." 
belediye dairesinde resmi kabul 
ler tertip olunacaktır. 

Gazeteciler 
A TlNA 30 - Buı·ada Türk 

gazetecileri için Grand Bretag
ne oteli tahsis edilmiştir. Yu
nan gazeteciler cemiyeti Türk 
meslektaşlarına tarihi yerleri 
gezdireceği gibi, ayrıca Sönyon 
bumu ve Mraaton gölünde te
nezzübler tertip etmiştir. 

Kazım Pş. Hz. 
Harp Mıı.lulleri cemiyeti Bü

yük Millet Meclisi reiıi Kazım 
Paşa Hazretlerine cemiyetin 
reisliğini teklif etmişlerdi. Pa
şa Hazretleri mezkiir cemiye
te atideki cevabı vennişlerdir: 

Harp malulleri cemiyeti re
isliğine: 

Tezkerenizi aldım. Harp Ma 
lullerin cemiyettnin reisliği tek 
lifinizi memnuniyetle kabul e
der ve cemyetimizin vatanper
verane hizmetlerinde muvaffak 
olmasını temenni ederim efen
dim. 

B. M. Meclisi Reisi 

KAZIM 

Hilaliahmer cemiye
tinde içtima 

Hilaliahmer cemiyeti ida
re heyeti dün içtima ederek ba
zı meseleleri görüşmüştür. 

Beşiktaş kaymakam
lığı binası 

Be,ikt&.§ kaymakamlığı bina5ının 
tamiri dün daim.i encümence ihale 
edilmİ§tİr. 

Bundan sonra hazır bulunanlar 
büfede izaz ve ikram edilrnitlerdir. 
Badehu sergi gezilmiş ve tethir e
dilen ev eş yas~ elbioeler ve beyaz 
işler ayrı ayrı takdir edilmiştir. 

Serııinin takdire şayan diğer bir 
noktası da bütün bu eıyanın yerli 
mallarından yapılmış olmasıdır. 

Sergide tethir olur.an e§ya içeri
sinde Mukaddes Macit, Hikmet T e
fik. Münire, Semiha, Seviye lsmail, 
Mukaddem Şefik, Gülizar Cemil, 
Zehra lbralıim, Semiha Hami, Fa
zilet Ali, Na ;.:.Je Fahri ve Refia 
Salih Hanımların elbise, Manto ve 
saireleri nazarı dikkati celbebnekte 
idi. Türk kızlarmıız bu suretle ken
di ihtiyaclannı temin ve bir kısmı
nın da el emeklerile hayatlarını ka
zanmaları esbabını hazırlıyan Yurt 
heyeti idare ve talimiyesini tebrik 
ederiz. 

Altıncı tali mübadele 
komisyonunun tebliği 

ISTANBUL, 30 A.A. - Altıncı 
muhtelit tali mübadele komisyonu 
riyasetinden tebliğ edilmiştir: 

Türk tebaasından olup ta henüz 
Etapli veaikası almamış bulunan 
Ortodoks Rumlar vaziyetlerinin tan 
zimi için • bu davete icabet etmiye
cek olanlara terettüp edecek mühim 
mahzurlara mahal bırakmamak üzre 
• muhtelit tali mübadele komisyonu 
na bir an evvel müracaata tekiden 
davet olunur. 

Muhtelit tali mübadele komisyo
nu bürolarına müracaat için tayin 
edilen müddetin kat'i surette temdit 
olunmuş ve esasen bir defa da tem. 
dit edilmiş olduğu da nazarı dikka
te v.azolunur. 

lstanbul 30 Eyh'\I 931 
Altıncı muhtelit tali 

niibadele Komisyonu Reisi 
Arran Hamileton 

Zabıta bir taraftan icap eden 
makamları haberdar etmekle 
beraber diğer taraftan vapurun 
içinde bu şüpheli adamı adım, 
adım takipten geri kalmam,ş
tır. Romanya vapurunda kon
trol vazifesini alan polis Nuri 
ve Necati Efendiler tarassutla
rma devam Etmişler ve bir ara 
lık bu şüpheli adamın yanma 
yanaşarak sormuşlar: 

- Seni niçin dışarı çıkmı
yorsun? 

Defterden bir yaprak 
Polisin bu suali üzerine meç 

bul yolcu fena halde şaşırmış 
ve yakayı ele vereceğini hisset 
miştir. Bu sırada cebinden giz 
lice bir defter çıkarmış, defter 
den bir yaprak koparınış, avu
cunun içerisinde bükmüş ve gü 
vertede duran bir masanın altı 
na şöyle atıvermiş. Polislerimiz 
bu hareketin farkına varmamış 
gibi durmuşlar ve kağıdı derhal 
almak teşebbüsünde bulunma
mışlardır. 

Ciddi bir takibe maruz kalan 
yolcu, bir aralık apdesthaneye 
girmiş ve jçe,iden kilitlemİ§, 
üzerinden bir kaç dakika geçti
ği halde abdesthaneden çıkma
dığını gören polisler merak et
mişler, kapıya yanaşarak içeri
sini dinlemişler ve bir hırıltı 
duymuşlar. 

Bunun üzerine polisler va
pur mürettebatından birisini ça 
ğırmışlar, abdesthanenin pence 
resinden İçeriye baktırmıılar, 
tayfa gördüklerini şöyle anlat
mış: 

- Kendisini iple asmış, ölü 
yor .. 

Bu vaziyet karşısında vapu
run mes'ul amirleri haberdar e
dilmiş, kapı kırılmıt ve intihara 
teşebbüs eden yolcu yarı ölü 
olarak İpten kurtarılmıştır. Ge 
minin doktoru kendisine tenef
füsü sınai yapmış ise de münte 
hir kurtulamamıs ve ölmüştür. 

Herant kimdir? 

Mütemmim maliimata naza
ran kendisini asan Herant Ca. 
cikyan isminde ve T aşnak ko
mitesine mensup 41, 42 yaşla
rında bir adamdır.Kendisi Gem 
liklidir. !stanpul işgalden kur
tulduktan sonrıı Herant ta mem 
leketi terketmiş, ondan sonra 
bir çok yerleri dolaşmış, lraka, 
Suriyeye, İrana gitmi§, Ermeni 
ce, Türkçe, Arapça ve Yunan 
lisanlarına vakıftır. Bir aralık 
Sovyet hariciye komiseri Kara
hanı öldürmek için mensup ol
duğu komite tarafından Rusya 
ya gönderilmiş, fakat Ruslar 
bu adamın ne maksatla geldiği 
ni sezince kendisini tevkif et
mişler, fakat mevkuf olduğu 
hapishaneden firara muvaffak 
olmuş, ve Rusyadao Mısıra gi
derek orada kalmıştır. 

Azılı bir komiteci 
Herant azılı bir komiteci o

larak nam almıştır. İzmirli Mı 
gırdıç Efendinin oğludur. Tah 
kikattan çıkan manaya göre ya 
nmda bulunan ve vapurun için 
de tevkif edilen arkadaşı ile ve 
defterden koparıp gizlice masa 
nın altına attığı kağıtta isimle
ri yazılı olan bazı arkadaşlarile 
beraber İsmet Paşaya suikast 
yapmak için vazife alarak Pire 
ye gitmiştir. Pirede Yunan bü
kiimetinin takayyüdatı altuıda 
bir şey yapamayacağını anlayın 
ca avdete mecbur kalmış ve 
hatta, bir habere göre, Yunan 

zabıtası bunların hüviyetlerini 
meşkiik görerek memleketten 
çıkmaları için kendilerine tebli 
gat yapmıştır. 

Peştege gidiyordu 
Bu vaziyet karşısında He

rant suikastı Peştede yapmak 
üzere Romanya vapuru ile ve 
Bükreş tarikile Peşteye gitmek 
te imiş. Üzerinde çıkan bir ve
sikada: "Adapazarlı vatandaş
lar cemiyetinin Selanik şubesi,. 
antenli bir kağıt ta bulunmuş- · 
tur. İşin kayde tayan ciheti za
bıtamızın bu işte gösterdiği bü 
yük dirayettir. Zira Herant ve 
arkadaşının Romanyaya gider
ken İstanbula uğrayacağı hak
kında zabıtamız hiç bir taraf
tan haberdar edilmiş değildi. 

Herant'm üzerinde 150 Mısır 
altını, bir çok dolar ve muhtelif 
paralar bulunmuştur. 

Arkadaşı 
Beraberinde bulunan arkada 

şı Agop vapurun içinde tevkif 
edilmiştir. Kendisine Heraot'ı 
tanıyıp tanımadığı sorulmuş: 

- Hayır hiç tanımıyorum, 
cevabı alınmıştır. 

Halbuki vapur yolcularından 
birisinin verdiği ifadede: 
"- Bunlar Pireden beri dai

ma birlikte idiler. Vapurda ge
zip konuşurlar, beraber yemek 
yerlerdi.,, demiştir. 

Bunun üzerine Agop ta vazi 
yeti gizlemekte faide görme
miş: 

- Evet ben Herant'ı bir ta. 
nıdığım vasıtasile Pirede tanı
dım. Orada bir akrabam bana 
bunu takdim etti. Müthiş bir 
komitecidir. Türkiyeye gitmek 
te olduğunu söyledi. Halbuki 
ben Romaoyaya gidiyorum. 
Pastırmacıyım. lstanbulda da 
kardeşim vardır.,, 

Yolunda beyanatta bulun
muştur. Agop mevkuftur. 

Polisleri takdir 
Tahkikat tamik. ediliyor. Bir 

iki güne kadar, çok dikkate şa
yan malumat elde edileceğine 
kanaat vardır. 

Büyük muvaffakıyeti göste
ren iki polisimiz mükafatı nak 
diye ile taltif edileceklerdir. 
Hükilmet merkezinde Taşnak 
komitesinin bu lain teşebbüsü 
nefretle karşılanmıştır. 

Mecdi SADRETTİN 

····;;;·emiei<eti·e········ .. ·--
Man isa da 
Maarif 

MANiSA,. 1 (Huaua; muhahirimiı:
den) - Maaiaamız. maarif bayatı itibari 
le TürL.iyenin mes'ut viliyetlerinden biri 
dir. Bir defa vi1iyet merkezinde leyli 

bir orta mektebimiz var; mektebin 
leyli olmuı vilayetin ort;ı tabıil ihtiya4 

cını ıöyle bö.Yl• tatmirl ediyor. Her fl!J' 

den evvel bjr de liseye ilıtiyac:mız var. 

Orta mektep her •ene 40-50 me:zun veri 
yor. Zannederim aenede 50 mezun ver· 
mek pek aı: orta. mekteplerimize nasip 
olmaktadır. Demek Maniaamız:da bir li

•• açılaıı. yalnız orta mektep m•z.unları .. 

mız bilo liaa aıwflarıru ta,n kadroaile 
idarne edebilecektir. Mekteplerini bitiren 
bu gençler memleketin muhtelif liıele-

rinc dairlıp gidiyorlar .. Maniaann.zda 
da bir liaenin aç•!ma•r en mübrem ihti· 

)'açlarrmızdan biriıine cevap •ermit a.l• 
c."aktır. 

\ .. 

Atlantik vapuru 
Bu aydan itibaren Fransa ile ı bir de kahvaltı için taraçası 

cenubi Amerika arasında muaz vardır. Yolcular denizi görmez 
zam vapurlardan yeni bir tane- lene kendilerinin denizde seya 
si daha işlemeğe başladı: At- hat etmekte olduklarını unutur 
lan tik. - lar. Buralarda hiç bir makine 

France, Parla, Ue de Fraoce gürültüsü ve saramtıaı yoktur. 
. gibi transatlantikleri inşa et- Her taraf telefonla biribirine 
mit olan Saint Nazaire tezgah- raptedilmittir. 
ları nihayet Atlantik vapurunu Vapurların elektrik santralı, 
da meydana çıkardılar. 150,000 nüfuslu bir tebre kafi. 

Okyanus yollarında azami dir. Bacalan yere yatmlsa, için 
sür' at ve rahatlık için ve.;:·.= 
tirketleri arasında devam ede
gelen yan§, nihayet böyle mu
azzam bir sahih sarayı da deniz 
yollanna koydu. Atlantik kırk 
bin tondur. 227 metre boyunda, 
30 metre genitliğindedir. Am
barlarındanı kaptan köprüıüne 
kadar on iki katı vardır. 

Üç beyzi bacaıınm büyük 
kutru 8,50 metre gelmektedir 
ve bacaların yukarı güğertedeo 
itibaren, irtifaı 12 metredir. 

Vapurun hususiyetlerinden 
biri de dahili tezyinatıoa son 
derece itina gösterilmit olması
dır. 

500 metre murabbamdaki sa 
loounda aynca bir damı yeri ya 
pılmıttır. Bu salonu 7 metre ir
tifamda 12 pencere aydınlat
maktadır. Tavanı tutan on sü
tunun ber biri dokuz metre ir
tifadadır. 

Vapurun nakledebileceği bin 
iki yüz sekiz yolcudan 160 ı 
lüks kabine ve apartımanlarda 
302 si birim:i sınıf kamaralar
da, 82 si ikinci ve 660 ı üçüncü 
mevki kamaralarda seyahat e
debilirler. Apartımanları gayet 
vasidir. Bunluın her birinde i
kiter kişilik yatak odası, salo
nu, banyo dairesi, vestibolu ve 

Vcp,ırda begzi •alon 

den ferah ferah iki tren veya 
dört otomobil geçebilir. Erzak 
ambarında 15,000 kilo et, yani 
600 öküz, 6000 kilo kümes bay 
vanı, 50,000 yumurta, 40000 
şişe ıampanya, 10,000 şişe şa
rap, 12,000 §İte maden suyu, 
15,000 litre bira vardır. 

Vapurda aynca büyük eşya, 
kitap, levanta, tuhafiye ''e sai
re mağazaları vardır. Mutbah
ta 70 aşçı, on dört pastacı çalı
şıyor. Salonlarda 150 garson, 
15 harman hizmet ediyı 

L'Egypte 'teki Hazine 
iki seneden beri çalışan dal- ı Bu tasavvur bütün teferrüa

gıçlar 125 metre derinlikte ba- tı ile tetkik edildikten sonra, 
tan bir vapurun içindeki hazine iş başına geçildi. Bu it, iki se
yi kurtarmağa çalışıyorlar. neden beri devam ediyor. Bu 

Artiglio il isminde bir hal- müddet zar?n~a fırt~asız za. 
yan gemisi, bu kadar çetin me- mantardan .. ıatifada edılerek, 1-
aai ve mücadeleden sonra niha talyan mutebassıslanodan ve 
yet emeline muvaffak o~ak Ü· mühendislerinden mürekkep 
zeredir. Umumi harpte, İngil~ bir heyet, en tecrübedide dal
liraaı, gümü§ ve altın külçeleri gıçlarla beraber çalıttılar. 
ni hamil olanL'Egypte isminde Bir kere vapurdaki hazinenin 
bir vapur, Fransız limanların- yerini tayin ettiler. Burası çelik 
dan birinden hareket ederek, dıvarlı bir odadır. Altın külçe
meçhul bir istikamete doğru gi leri de çelik kasalarda mahfuz. 
diyordu. Yolda tesadüf ettiği dur. 125 metre gibi azim bir de 
bir düşman gemisi, bu vapuru rinlikte ve vapurun birkaç gü
torpilledi ve koca vapur bütün verte altında ve gövdesinde bu. 
efradı ve içindeki hazine ile be luniln bir hazineyi çıkarmak, el 
raher kısa bir zamanda denizin bet kolay bir fey değildir. 
dibini buldu. 

Umumi harpte bir çok vapur 
lar battığı için, bu meyanda 
L'Egypte vapuru da batmış, ne 
olabilir? Bu aene jJk mektep binası intaaı İtİ· 

barile en bü)•Ük muyaffakiyet kaz.alan· 

mnı: İçerisinde (Eşme) ye nasip Olmuf
~ur. Kaza merkezinde yeniden Üç bü
yük mektep inta edilmektedir. Sntaat de 

vam ediyoı'. Bunlardnn biriıi Ahmetlide, 
birisi Salihlide diğeri de merkezdedir. 

Köylerde de yeniden on tane mekte

bin intaaı mubrrercHr. Bir çok köyler 
mektep iııtiyorlar. Bu ihtiyaçlar maarif 

müdürlüğünce tetkik edilmektedir. Bu ae 
ne buralarda da iıeap ederae yeni mektep 
ler inşa edilecek ve tedrisata batlanacak 
lir. 

Fakat harp bitti. Bir çok se
neler geçti. Ancak iki sene ev
vel bir İtalyan tirketi, Brest a,.. 

çıklanoda batan L'Egypte va
purunun hazinelerini kurtar
mak imkanı el •p olmadığını 
rlü•ündü. 

Fakat azmin elinden bir ıey 
kurtulmuyor. Senelerce müca
deleden sonra bu güverte aksa 
mmı birer birer dinamitle pat
lattılar ve nihayet hazinenin bu 
lunduğu yere yol açıldı. Şimdi 
zırhlı odanın tavanını dinamit
le açmaktan başka bir §ey kal 
mamış gibidir. Sonra dinamitle 
parçalann bu tavanı -ki 50,000 
kilo kadar var- kaldırıp açmak 
icap cclivor. 

Millet mektepleri tetkil.Atında bu &ene 
en :ziya.de seyyar muallimlere ehemmi
yet verilecektir. Muallim mekteplerinin 
)"eni mczunlarmdau vUıiyetlerimize bu 

&enı! 36 rnuaUim •erilmiş.tir. Bunların l:ıep 
si de merkez ve kazalara taksim edilmit 

ler ve "'a.zifelerine başlatbrılmıılardır. 
f5tasyon civarında yeni inı• olunan 

Gııızi ilk mektebi on gün •onra bütün 
•e•aiti yeniden tedarik edildiği haJdo 

tedri5ala batlayacaktır. Me!ctebin talim 
hey"eti vazifeıi.ııe müheyyadır. 

Aklıiaar kazaunda yeniden umuml 
bir kütüph•ne tesis edilmiıtir. Bu kiitüp 
hane çok mamur ve zen&"in bir katamız 
olan Akhisar okuma ib.tiyacına mükem• 
mel bir kar,ılıkbr. 

Bu sene her yerde olduiu gibi Marıi
aada da me1ctepte her ıenekinden fazla 
bir tehac::.Üm vardır. Çok hüyijk ve muh 

tetem bir mektep olan Ca2i ilk mekle· 
bi bütün müracaatlara. cevap 

dir. 

Bromural •Knoll• tabletleri dünyada en ziyade müteammim 
Asap müsekkini ve münevvimdir. Bu mü~tahzar milyon· 
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün bi·nıerce doktor• 
lar tarafından tavsiye olunmakta.dır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman• 
ıada Rhein üzerinde Ludwi shafen, de KNOLL A.-0. dır. 
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1 
Ekononıi 

Bir kagıt fabrikası 
inşa edilecek.. · 

s 
Maarifte 

Yer az 
ı Talip çok 

lngiliz 
Yükseliyor 

Ingiliz üzerinden 

dün tabii 

muameleler oldu •• 

eğe 
Vilayette 

Mısır Polis 
Müdürü 

Rosel paşa dün 

şehrimize geldi 

Feci 
Bir kaza 
Kendi kendine giden 

yedi vagon yoldan 

geçen arabaya çarph 

Fabrikanın lzmit ve ya Gemlikte 
inşa edilmesi muvafık görülmüş.tü~ 

l927 tarihli kanunla tesbıt edı 
)oo istikrar fiatini İtalya hüku
metinin giiya değiştirmek ta
savvurunda olduğuna dair orta 
ya çıkarlan tayialara karşı Baş 
vekil tarafından vuku bulan tek 
zipten bahsettikleri sırada bu 
tekzibin beynelmilel borsa o
yuncuları tarafından ke.~di 
bulanık manevralarını gizle
mek için işae edilmiş asılsı.z 
haberlere bir mukabele teşkıl 
ettiğini yazmaktadır. 

l Ekalliyet mekteplerinde 1 
hoca olmak isteyenler 

Ecenebi ve ekalliyet mektep 
)erine muallim olmak isteyenle 
rin adedi çok fazlalaşmııtır. 

Münhal ise çok az olduğun
dan, bu mekteplerin idaresine 
memur umumi müfettitlik mu
allim tayinini vekalete devret
miştir. Taliplerin istidaları Ma 
arif vekaletine gönderilmiştir. 

Dün İngiliz lirasının vaziye· 
tinde ufak bir salah ve daha 
fazla bir istikrar müşahede e
dilmiştir. 

Dün şehrimizde bankalarda 
İngiliz üzerinden tabii muame 
leler olmuştur. İngiliz lirasının 
borsaca açılış fiati dün 829, 18 
olarak tesbit edilmiştir. İngiliz 
830,40 da kapanmıştır. 

Mısır Poliı müdürü Rosel 
Paşa şehrimize gelmittir. Rose) 
Paşa dün vilayete gelerek vali 
Muhiddin Beyi ziyaret etmiş
tir. 

Şark Demiryollarmda gene 
feci bir kaza olmuş ve bir zaval 
lı ölmüş, üç ki§i de ağır surette 
yaralanmıştır. 

Edirneden İstanbula gelmeIC 
te olan muhtelit katar Kırklar
eli istasyonunda tevakkuf et· 
mit. Bu esnada oradaki yük va 
gonlarını aln.ak için manevra 
yapılmağ başlanmı§tır. Bu ma 
nevra esnasında anlaşılamayan 
bir sebepten sondaki yedi va
gon ini olarak yokut aşağı Ka
vaklı istikametinde sür'alle kay 
mağa başlamı§tır. 

Aldığımız malumata naz 
tan bir Alman sermayedar gru 
Pu memleketimizde ilk kağ 
fabrikasını tesis için tetkika 
Yapmaktadır. Bu sermayeda 
irupun tetkikatı hayli ilerile 

a-

ıt 

t 
r 

-
iniştir. 

Grupun memleketi~i~de. ~ 
kağıt fabrikası tesısı ıçı 
en münasip yer olarak lzm 
'Yeya Gemlik havalisinİ buldu 

ir 
n 
it 
-

ğu söylenmektedir. 

Borsa komseri An

i araya gitti 
ı 

y 
Maliye heyeti teftişiy~ reis 

ve borsa komiseri Adıl B~ 
akşamki trenle Ankaraya gıt 
miştir. Adil Bey İngiliz lirası 
nın son vaziyeti hakkında vek 
!etle temas edecektir· 

-
-
a 

Ofis şubeler açacak 

İhracat ofisi müsbet ve fai~ 
li faaliyetile iktısadi aleınımı~ 
de en mühim rolü oynayan bı 
merkez haline gelmİ§tir •. Ya: 
nız bu ehemmiyet arttıkça l 
ıin tek merkezle ve yalnız s 
tanbulda faaliyette bul?11ma~ 
bunun kifayetsizliğini hı~settır 
mektedir. Aldığımız maluma~a 

kt lar nazarı dık 

-
r 
-
ı 

-
1 

nazaran bu no a İ 
Of. · bu sene z kate alınarak ısın • i . d b' be bürosunun teııı 

mır e ırşu 

düşünülmektedir. Daha sonra 

M . Samsunda da ıubeler 
ersın ve 

açılacaktır. 

Romanyada şeker ve 

esans inhisarı 

Of, • ldıgv 1 malômata gö-
ısın a . b' b 

Am 'k bütçesınde ır u-
re, . erı a k tahmin edil-
çuk mılyon açı · d 

k ed. R manya bütçesm e me t ır. o 1 d B na ca~e o -de açık fazla ır. u .: : . 

k .. Romanya hukumetı ma uzere.. .. 
şei<er ve esans inhisarları vu~u 
de getirmek için karar ve~m~~
tir. Bu inhisarların dev~e.e uç 
milyon ley varidat temın ede
ceği ve bu para ile açığın ka~a 
tılabileceği ümit edilmektedır. 

• A 

Amerikanın zıraı ma-
kinalar ihracatı 

İtalyan parasının istikrar fia 
tı iktısadi vaziyetin sağlam bu 
)unması ve hükômetin mali pi
yasaları tehlikeli ve şüpheli is
pekülasyonlardan korumak i
çin hükumetin tiddetli ve aman 
sız bir hareket tarzı ittihaz et
mesi sebebile kuvvetli bir halde 
bulunmaktadır. 

İtalyan borsa memurları her 
hangi eshama ait olursa olsun 
vadeli satış emirlerinin bu es
ham evvelce depozito edilmek
sizin yahut yüzde 25 nisbetin
de bir karşılık yııtınlmakıızın 
fa edilmeyeceğine dair Maliye 
nazırı tarafından neşredilen ka 
rarnamenin tatbik mevkiine 
konması için müzakereye giriş
mişlerdir. 

1 

ROMA 30 (A.A.) - Reami 
ceride hükumet tarafından alın 
mış olan şu tedbirleri neşretmiş 
tir: 

t 
1 

1 - Maliye nazırı kambiyo 
icaretini tanzim etmek üzere 
azım gelen tedbirleri ittihaza 

mezun bulunmaktadır. 

z 

r 

1 

2 - Maliye nezareti, 10 ha
iran 1926 tarihli kararname

nin beşinci maddesinde musar
ah fiil ve tecavüzlerden dolayı 
alınacak para cezalarını ve veri 
ecek cezaları tayin edecektir. 

3 _ Mücrimler tevkif ve eya 
etlerdeki komisyonlara sevk&

dilebileceklerdir. 
1 

Kambiyo Borsası 
lıterlln Rl6.75 [!uron 16,04 

Dolar 0,47,50.00 şuın:__ !:_57,7 

Frank - 12,061 Pezeta 5,28, 

9 42 00 Ranmark 0.05, 
Liret • • -

a •ıoo~ıoıı oo frank 8. ,~ ' _ - -

Drahnıl s6,76 50 Penıi!_ 00 

frank 1. 2,40, Ley -~,85 
Leva oo,00 Dinar_ 00,00 

J,11,00 çervoneç 

1 

Kimlerin muallim olabilecek 
!erini vekalet tayin edecektir. 

Müderrislerin istifa 

edecekleri yalandır 
Evvelki gün bir akşam gaz~ 

tesi darülfünün hakkında vaki 
son ne§riyat üzerine bütün mü
derrislerin toptan istifa edecek 
)erini yazıyordu Yaptığımız tah 
kikata göre, böyle bir şey tasav 
vur dahi edilmemiştir. 

Maarif teftişleri 

Maarif vekaleti müfettişle
rinden Bedri B. berayi teftiş 
Erzuruma ve Ekrem B. de Es
kişehre gitmişlerdir. 
Diğer mü&ettişi umumiler 

de yakında teftişe çıkacaklar 
dır. 

İlk mektep kitapları 
llk mekteplerde okutulacak 

kitapların listelerini dün veka
let Maarif müdürlüğüne bildir 
miştir. Liste bugün ilk mektep 
)ere tamim edilecektir. 

Ekalliyet mektepleri 

talimatnamesi 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple 
ri müdürleri dün de maarifte iç 
tima ederek son gelen talimat · 
nameler üzerinde tetkikata de
vam etmişlerdir. 

fık mekteplerde 

tehacüm fazla 

Maaş verildi 

Teşrinievvel umumi maaşı 
dün veı·ilmiştir . 

Fidanlık mütehassısı 
Vilayetin ziraat fidanlık mü 

tehassısı civar bağlarda da tet 
kikat yapmağa b;ışlamı~tır. 

Dün borsada frank 12,06 da 
açılmıt ve yukarı muameleyi 
12,03 den gördükten sonra ge 
ne 12,06 da kapanmıştır. Liret 
dün sukuta devam etmiş, 9,38 
de açılmış ve 9,27,03 de kapan Sof ya - Ankara 
mıştır. Telefonu 

Düyunu müvabhide 44 de a Şehrimize bir teşdit 
çılmış ve 45,25 te kapanmıştır. cihazı konacak 

ihracat ofisi de İngiliz lirası 
buhranının husule getirdiği va- Ankara - Sofya teltfon battı 
ziyeti günü gününe takip et- na ait mukavele imza edilmit
mekte ve lktısat vekaletine tel tir. 
grafla malumat vermektedir. Bulgar Posta umum müdürü 

muavini M. Kristof dün akşam 
İngiliz lirasının vaziyetinde- Sofyaya avdet etmiştir. Müza-

ki ·~!~~a ra~men bu.hr~nın t.e- kereye memur bulunan telgraf 
m:ıyulu .he~uz m.eş.kuktur. Bıl- müdürü İhsan Cemal Bey de 
hassa tıcarı yem ışler pek az / cumartesi günü Ankaraya av
olmaktadır. Buhrandan evvel det edecektir. Esas itibarile 
yapılan alivra. satışların likidas merkezi ve garbi Avrupa mer· 
yonu çıırelen aranmaktadır. kezleriııe doğru temdidi takar
Her .~ara.~t~ eşya fi~tlerinde te rür eden Sofya • Ankara hattı
nezzul gorulmektedır. nın takviyesi ıçın şeh-

y alnız yün ve tiftik fiatlerin rimize bir teşdit cihazı kona-
de tereffü görülmektedir • caktır. ......................................................................................................... _ 

Yarınki spor hareketleri •• 

Taksim stadyomunda 
maçları başlıyor .. 

Şilt 

Bugün en İyi ekiplerimizin ha· ı müteneffir ve münezzah kalacakla
riçte temaslarda bulunması dolayı- nnı beyan eyleriz." 
sile pek büyük spor hareketleri ol- A k J 

Şehrimizdeki ilk mektepler- mayacaktır. n ara maç arı 
de dün sabahtan itibaren tedri- Fakat buna rainıen Şilt maçlan Ankara Futbol Heyetinden: 

b 1 ık ha•lıyor. 2 Tetrinievvel 931 Cuma günü sata aş anmıştır. Bu sene i 
mekteplere fevkalade tehacüm Şilt maçları geçen gün yazdığı- icra edilecek Şilt ve Lik maçları: 

mız ıekilde olacaktır. Bundan ba•ka lst:klal sahasında, aaat 13,15 de 
olmu•tur. Fakat hir. bir talebe d' ' l •~ H b. Al ı89 (Ş'I ) 

T ~ F enerbahçe ken ı sabaaında iki maç mauôtı ar ıye • ay ı t 
açıkta kalmamıştır. Kaydü ka- yapacaktır. Biri Fenerbahçe ikinci Hakem Sedat Bey. 
bule devam edilmektedir. Ka- takımı ileEyüp klübü birinci takımı Saat 15,15, Çankaya - Altınordu 
ragümrükte çok fazla müracaat arasında diğeri de 1 inci takımı ile (Lik) Hikem Sedat Bey. 
olduğu için, yeniden bir mek- Birlik muhteliti ıu·aaındadı:r. Bu 
tep :ıçılması düşünülmektedir. son maç oldukça cntereoan olacak
llave edilen şubeler mevcut ta- tır. Çünkü birlik yeni teşekkül et-

mİ§ bir kuvvet!ir. Onun için eski ve 
)ebeyi İstiap etmezse, münasip senelerce §ampıyonlnk almıt birklüp 

Mahkemelerde 

Bır köpek yüzünden 

adam öldüren katil 

Yıldırım sür' atile yokuş aşa 
ğı giden bu yedi vagonu dur
durmak için alınan bütün ted
birler akim kalmış ve vagonlar 
yıldırım gibi Taşağıl istasyonu 
na girmiştir. Fakat tam bu es
nada ilıtasyonun methalindeki 
geçit yerinden içinde dört kiti 
bulunan bir araba geçmekte i
di. Vagonlar arabayi bütün sür 
alile çiğnemiş ve geçmiştir. A
rabada bulunanlardan bir za
vallı köylü derhal vefat etmi§ 
ve dört kişi de muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanmıt 
tır. 

Şark demiryollan enspektö
rü der bal mahalli vak' aya git
miştir. Gelen malümata göre 
kaza frenlerin iyi sıkılmamasın 
dım ileri golmiıtir. 

·--... ---
Matbuat kongras1 dün 

toplanamadı 
Matbuat cemiyetinin dün se 

nelik kongresi toplanacaktı. 
Ekseriyet olmadığından kong
re gelecek perşembeye tehir e
dildi. 

Adliye vekilinin yarın 
gitmesi muhtemel 

Şelırimizde bulunan Adl;ye 
vekili Yust;f Kemal Beyin Cu
martesi ı;ünü Ankaraya avdet 
etmesi muhtemeldir. 

Bir çocuk orta kattan 

düştü 
Çengelköyünde Fıçıcı soka

ğında oturan Taşköprülü Ah
medi? dört yaşındaki kızı Şeri
fe evın orta kat penceresinden 
sokağa düşmüş, yaralanarak 
tedavi altına alınnıı~tır, 

Araba alhnda bir bina bulunarak derhal yeni karşısında ne netice alacağı merak· 
bir mektep açılacaktır. Bu hu- la beklenir. Alakadar la konuştuk, 
susta İstanbul kadrosunda kafi Birlik mubıelitinin 'öyle teşkil olu
mikdarda muallim vardır. Bu nacağını tahmin ediyorlar. 

Bir köpek meselesinden dolayı Beylerbeyinde oturan T ev-
~al~a Alaettin isminde bir ad~- 1 fik Bey. ze~ceai Hasene Hanım 
mı oldunnekle maznun Ahmedın Hasan ısmınde bir adamın ara sene ilk mekteplere 340 tevel- Saıni 

lütlü ve daha büyük çocuklar Cemal Rauf 
alınmaktadır. Musa, Hikmet, Salabattın 

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I Hayri Enver Mesalim Muzaffe~ Ra-

son. 

muhakemesine dün devam edilmiı, bası altında kala k ) 
ıo kadar ıahit dinlenilmi~, yeniden T f k'' ;a y:ıra an-
bafka ıahitlerin celbi için bafka gü. mı§, 1P ıı ultesı hastahanesi
ne bırakılmııtır. ne yatırılmıştır. Arabacı yaka

lanmıştır. 

SINAİ TESİSJ! 
TÜRK ANONl 

rt IDEN: 
LAN 

iyedn Şir~etıııin ıs 
--------' hesabıyc ve ic 
Bele 

Fiat 
tetkikat ve ır.· 

Listeleri 
< üzre nızamnar 
Ü ve Ticaret ka 
tddelel'ine tevfik 

_ -·ti adiyede lçtirr 

Mühlet bir idarece karar , 
n yevm ve va 

temdit eırarlaştırılan ı 
• • •• •• •• < 

L k kah h ısmın uçuncu • 
o anla ve ar 

gibi yerlerin bir fiat ·al saat IO da 1 

ederek belediyeye taııumiy •i •irk 
ri hakkında verilen n'an Galata<la T• 
tam hitam bulmuıtu. 11 -120 numer 
de fevkalade tehacün a da ve• c' rl 
ak~am geç vakte kad"ÜZAKERA 
diki ikmal edilemelt' " • • • • 1 re ve mur 
nı tanzım ettınruyen ( 
ceklerinden ve bunlar t 

yeküna baliğ olduklar~ ·ki ve m 
mühlet bir t şriniıanhhr ı ve he 
dit edilmittir. Bu oon m c · dar 
tır. 

Taksim mey· ;r n 
.. • nıra 'Jltı ve 

patinaj yaı 1 sı 
Taksim &bideıinir.re aza.srnın ha 

asfalt yollerda geceltı-ket. idareye 1 
pıldığı hal.:kınd1t hele t kd 
._~ 1 k' 1 u e • mı · aı an.yet er va • o muttu~. _ ..:'-'ı .. 

bu gibilerin menedilmesi için ter 
bat almıştır. ~ ur 

Maaş yarın mua 
uzre r: 

Belediye memurlan te~tniyct ıt 
ma14ını yarın alacaklardır •. kalcten 1 
Kurtuluş hayra• harniı o 

6 . . 1 ezl<urda r 
te~rınıevve kurtulu • 

da belediye orduya bir ,lfezkur 
cektir. Ziyafetin nered d arzu ede 
henüz tesbit edilmemiş! • hiss~ se 

Y eıı i o-az d ~<ıir se.,ed 
6 • i•ıguna r 

Boğaziçi sahillerinde ga·'.lfınch 
ları inşa etmek üzere bel,. '

1 bir şirketle yaptığı mukavel '1vmı ; 
Dahiliye vekaleti tetkik ve sırke 
muvafık ıönnüştür. lntaat~eten le 
bilecektir. 

--------~.cli;;i id 

Üçüncü 
tak i antaşında J 

Ş r l J" ,anede mu! o1 or er un meı 
müzakere etti'.nduğu rr 

.van efendi 
Şoförler cemiyeti 

tiına ederek, Beledi• icra Memur 
taksi hakkında verı 
n ııörüşmiitlerdir , Millet hanıı 

Şoförler üçüncü tal F 
rece muarızdırlar. lçtiı ermanyan 
otomobil oervisi koınifbli bir kıta 
Namık Bey Belediye nıctinizdc al 
mübhem kalan bazı n .•. 
t . t.ı' Ş f" 1 d' eyledıgı (12 e mıt r. o or er ıya 

M ten itibaren - uayyen mıntal 
adam taıonak istiyen·craiyc ile m. 
cetveli ile tııkıi aras1~ni tahsili h 
fark yoktur. ı..,. hııl~n mi 

Belediyenin mü•nade es 
yağmurlu b valarda veya ve.ait 
nnldiye bulunmadığ goM.itlerde, ' 
förlerin cetvele rİ"ıızın .. p: ~ .C 
müıteı "den fazlafiı m '1 ~·1> 

al . . Halbuki:ılınamıyarak i m 1 ınuf. 
diitünülertk yapılı1 beraber bu hu 
Bu tarifenin bir ,ılan tahkikat d 
ye verdi!.. Beledi,..titaf eykmcmiş 
kabul ettıği takdiebliğStı muktezi 
biz de bunları h ... ı karargir olına 
O zaman bunların· .ba b. 
b. f ._

1 
,_, __ ıtı ren ır ay , 

ır ara arı aaıınnı ...ı 
-,osya numara 

Şoförler bu huıust.kında §ifah. 
kaletine bir istida ile ır. __ , e • 
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Amerikanın zirai makinele~ 
ihracatı azalmıştır. 1931 senesı 
ilk altı ayı zarfındaki ihra".3t ~) 
li milyon dolar tahmin edılmış 
ti. Halbuki geçen ~ene aynı 
müddet zarfındaki ıhracat. 79 
milyon dolar idi. lhracııtta~ı te 
nakusa sebep mübayaatın ıktı
sadi buhran huebile azal~ası
dır. Amerikanın başlıca muşte-

• rileri olan Kanada, Av~stu~~; 
ve Arjantin hükiimetlerı 1-
•enesı mübayaatını azaltmıf· 

florin 

Borsa 
·harici { 

Alhn 
Mecidiye 
Banknot 

930,00 
52.00 

266,00 

ne artmaktadır. Yalnız Polatlıda 
bar.kaya verilecek buğday miktarı 
üç milyon kiloya baliğ olmaktadır. 
Fiat temevvücüne kartı mevkuf tu
tulan % 25 marj ahireıı temiz mal 
verenlerden kaldmlmıt olduğu ci
hetle, bundan sonra borcunu aynen 
ödemek istiyenlerin daha ziyade ar
tacağı tabiidir. Bundan maada ban
k3ya borçlu olmıyan müstahsdlara 
buğdayını derhal satmak mecburiye 
tinden kurtarmak üzere buğday mu 
kabili avanslar verilmesi de bilu
mum ıubelerimize tamim edilmiıtir. 

Fener takımına gelince tam kad
rosundan eksiktir. Çünkü forvet ba
bnın en kuvvetli elemanlarından 3 
ü Balkanyatta bulunuyor. 

Haıit Fahri beyin 

davası 

ferdir. lıtidanın c:evalx gelince 11 1 
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Liretin istikrar ıa ı 
ROMA 30 (,A.A.) - Gaze

Leler liretin 21 kanunuevvel 

Esham ve Tahvilitın nevi 

lıtıkrazı dahili 
Düyunu muvahhfde 
lkramJyelf Demlryolları 

92,00 
44.25 

3,00 

Bu seneki mahsul tah
minlerden azdır! 

Ziraat bankası borca mukabil iyi 
buğday veren-

i den yüzde 25 marjı kaldırdı 
er .. d.. .. zahire arzcdilmesi ilk haı:ma~d~ 

Z . 1 Bankası un1um ~.u ,,uru zürraın kendi mübrem ve acıl ıhti-
ıraa d' ·ı goruşen d ba 1 o··kr· B y dün ken ısı e yaçlan için derhal ma rad z.ar

1 
": ve

1 ;u u e . . . d gu" suallere 
bir muharrirımızın ıor u b 1 nmııı tüccara zahire satmasın an ı erı g~ 
cevaben şu beyanatta u u ~ - miştir. Bundan ıonra satıta arzedı

~r: B oada fazla 
• - Bugünlerde or d'I k 

. h. satışa arzet ı me 
miktar~a ~~::. fiat düşmektedir. 
te ve u y d'I mallar meyanında 

-Buarze ıen d ? 
bankaya ait zahjre de var mı ır. 

,_ E sen banka al-
-Hayır, yoatur. sa . ... 

dığı zahireyi nakle tahvıl k e~7e~
dü,şünrnemiştir. Borca mu a ı a 
>an mallar ambarlarda ve depola-

da muhafaza edilecektir. Bu-
rımız 'k d Borsa a fazla oıı tar a 

lecek miktarın kendiliğinden tena
kus edeceği pek tabiidir. 
_ Banka borç mukabili ne kadar 
buğday almıştır? 

-Borç mukabili para yerine huğ· 
day vermek temamen zürraın arzu ... 
suna bırak.lınıt olduğundan, bazı 
yerlerde zürra borcunu nakten, ba
zı yerlerde de zahire olarak ödemek
tedir. Borca mukabil nakıt yerine 
zahire verenlerin miktarı günden gü 

-Bu sene hububat rekolteıinin ıe 
ç~n seneye nazaran· ~ 50 nisbetin
de fazla tahmin edilmesi doğru mu
dur? 
-Bu sene hububat rekoltesi geçen 

sene rekoltesinden fazla değildir. 
Mahsul tarlada iken yapılan ilk tah
mi.ılerin pek mübalağalı olduğu har 
manlarJan anlaş.ımı,tır. Halen eski 
tahminlere İstinaden fazlalıktan hah 
ıedilmesinin buğday fiatmı düşür ... 
rek, ucuz stok yapmak arzu edenJer 
tarafından itae edildiğinde ıüpbe 
yoktur. Mesela öteden beri lstanbu
lun zahire ambarlığını yapan Trak
yada müstahsılı bile besliyecek ka
dar zahire elde edilmemiştir. Amas
ya ve Tokat havalisinde, Çanakkale 
havaliıinde fare tahribatı ilk tah
minleri alt üst etmiştir. Bu ıayia 
buğday fiatını dütürmek istiyenler 
t3rafmdan tekrar edilmektedir. Da
ha bir çok zahire yetiştiren yerlerde 
ilk tahminlerde çok aldanıldığı anla
'ılımştır. Bu vaziyetler kar,mnda 
bugünkü fiatlerin normal olmadığı
nı herkes taıdik eder. Zahire oatıı 
fiatlerini dütürmemek için banka 
uhteıine düşen vazifeyi yapmıttJT. 

Buna nazaran tekrar ediyorum 
bu maç Birlik mubtelitinin kuvveti 
hakkında bir fikir vennek dolayısile 
muhimdir. 

F enerbahçe klübü
nün tekzibi 

Dün F enerbabçe spor klübü ı.a. 
tibi umumisi Hayri Celil Beyden 
ıu te:<kereyi aldık: 

''Yeni Gün" gazetesinin 29 eylGI 
tarihli nüshasında Sof ya' dan gelen 
haberlerd~n istidlalcn Fenerbabçeli 
futbolcuların merkez muhacim oyna 
yan Hakkı Beye kıllden pas verme
dikleri hakkında bir tayİanın deve
ran etmekte olduğu ya:alıyordu. 

futbol takımlaı·ımızı teıkil eden 
gençlerimiz.in hemen hepsinin tahsi 
oynamak beUi başlı kusurl~nndan 
biri olduğu halde bunda bir kAst a· 
rayarak Fenerbahçeli münevvea· ve 
temiz üç Türk gençine isnatların en 
eınıu ile çamur aWmıya çalıtılmaaı 
büyük bir teesaürle ıörülmüıtür. 
Milliyet, vatan sevgisi ve Türklük 
terefi mevzuu baboolan meselelerde 
laubali olmaya ve herkeı hakkında 
menfi düşünmeye hiç kimıenio hak
kı yoktur. Mütenakız ve mailı'.ıbiye
tin hakiki sebeplerini anlatamıyan 
bir telgraftan kötü ve belirsiz mak
satlarla çirkin ve iğrenç manalar çı
karmakta fayda bulanlara bu sade 
çamur ve müteaffin İsnadı kemali 
nefret ve tiddetle ret ile F enerbah
çeli asil Türk çocuklannın sürül
mek istenen bu lekeden ebediyen 

Darülbedayi mecmua11nda Zoba 
oğlu imzasıyla intitar eden bir Y•· 
zıdan dolayı Darülbedayı san'atı.ar. 
farından Münire Eyip Hanımla Vas
fı Rıza Bey aleyhine uyaruı mecmu
a11 müdürü Halit F :ılıri Bey tarafın
dan açılan dava dün neticelenmiı
tir. 

Heyeti hakimece mezkür yazı 
hakaret mahiyetinde görülmediğin
den her ikisinin de beraetine hükme 
dilmiıtir. 

Bono tevziatı devam 

ediyor 

Gayri mübadillere bono tevzia
tına dün de devanı edilmi,ı;r. Gün
de 30 kadar gayri mübadilc bonola
rı tevzi edilmektedir. Maamafib 
cumartesiden itibaren daha sür'atla 
çalı,dataktır. 

PoJiste maaş verildi 

Dün poliı 
edilmi§tir. 

maaşları tediye 

Gelecek Bulgar heyeti 

Balkan konferansına iıtirak ede
cek Bulgar heyeti azasından M. Sa
kazoff, M. Toıef, M. Trifopof M. 
Nitel M. Kaoazirsky refikalar: ile 
birlikte, Dr. Petkov ta kız kardeıi 
ile beraber gelecektir. 

Bu heyete tütün, banka ve iktı
sat itleri~d~ müteha1111 iki veya üç 
aza daha ıltıhalı: edecektir. 
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siyası iyct kadar bir atk ve alaka 18.zondır. 
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r Ankara cadde. 
sa . Milli" 

Aile faciaları ile sefalete, ölüme 
sürüklenen çocuklar çok olmakla 
beraber beceriksizlikten, bilgisizlik· 
ten, hamakatten mütemadi ıurette 
öldürülen çocukların çokluiu yanm 
da hiçtir. Ölüm onları toplamağa 
daha betikten hatlar. Bunları, ana· 
lan, babaları sevmiyor, denilemez. 
1 tin aııl korkunç ciheti buraaı.. Bu 
çocuklan bilakiı, tehlikeye dütüren 
tedbirıiz bir tefkat, düzenıiz bir 
muhabbettir. Gene Avrupada, dis
panserler, kretler layıkı ile beslen
medikleri, hazan çok beslendikleri, 
yahut acınacak ııbbi terait altında 
yqadıklan için ıolan ve ölen binler 

Nuhun gemisi 
· adreaı: vet, 

jK, 
\ni :maralanı 
ir. 112 - 24313 
rile--S 'azı; RETLERi a Il5ıa sre için Hariç için 

\'1•t' kuruı 800 kurut 
ıet JO n 1400 " 

Sıra& ı '° " 2700 
• 

m isal ya İ bi- , 
k d ra gerl verılmez a ar sat 

b 
huz"ushalar 10 kurut 

se a ını : baa .t . 1 
d. l .at ya aı ". 

m ette ır .. t dili' uracaa e r. 
f ıı ı · şayı , li tini" • . . . .-ann mee u ye 

nesı ıdı.eh sı 
1 g(. iy ı k ______ .., 

s ıl{ ı b ir "Ç, Ü Ha va 
kat ıyyefo v._ 
cektır . ., ve ıl hararet 15, 
bir kııç ıddi~rece idi. Bu
te kusud Rl mlitehavvil 
bazı h av.eyle 
raque) ~n E-----
mak icirşarı ııhisler 
da <lare hey----

~~QC\İKf ar' ın 
kor. ı. •• 
hatı~·.mu •• 

le doludur. 
Yaralar içinde aon nefesini ver

meğe çtiqao bebeğini kucağında ge 
tiren anaya ne aöylemeli? O bebeği 
ni çok ıeviyor. Aklınca ona İyi bak
DDf. Çok güzel beslediğini aöylü
yor. Daha ne yapım. Her gÜn kül
bastı, patates kızartma11 yedirmit·· 
Sonunda bu hale gelmif. 

Bir bebek gece yatakta boğul. 

mut. Annesi ziyadece göğsüne baa
mıı, aıkııtırmıf. Çünkü çocuk ağlı
yor, dayanamamıı. Kıyılır mı? Na
sd yalnız bırakım beraber yatmıf ... 

Baıka bir ana, hasta çocuğunu 
kendisi tedavi etmek istemif. Ken
disine kocakarı ilaçları sağlık ver
miıler. Ne bilsin, kocakan ilaçları
run hepsi büyiıkler için tertip olun
muıtur. Onları kullanan büyükler, 
verecekleri fenalıklara dayanırlar, 
pek o kadar zarar görmezler. Cılız 
çocuklara onları verdiniz mi, çok 
kere ölüme mahkum olurlar. Küçük 
hastaya ancak bekim ilaç tertip ede
bilir. Tertip ettiği ıeyleri de hak.kile 
tatbik etmek lazım gelir. Perhiz ter 

iyi bihTabutunu çiçekler/erken tibab bir fakrüldeme sebep olmama-
prova. 5K~ kmlmı•tım. lşte al lı, gıdaların tahdidi hasisliği teıvik 
t 1 f. • etmemelidir. e en · muazzez çocuk bütün 
d .ı·ı, 1 ' Anaların tefkatine, tedbirli ba· 

ar til. 'arından yapılmış fi!· knnlarına rağınen, ıııksı:z, havasız 
yok; hıde~ meskenlerde bulunduklanodao do
geçirrne te,rens dö Hohenlohe) layı ölen çocuklar da var. Mesken 
Sabahle) d buhranı çocukların ölümü üzerine 
f "k" ,.na iki levha çok do-on· ı ırıv .ı tesir icra etmiıtir. Gün-ten, bava-' . · .et levhası .. Biri içti· -• 
y~ırdı v~ • ..K!.-oloı"ik ·iki sefalet: dan, küçük kollarını, bacaklarım in-

k '' kifaf ettirecek yerden mahrum olan 
ı ta !. ·, hasta çocuk. Ya onla-,.,. çocuklar, verem olmağa mahk.Um-

zılı.,.1ek ,., Hastalıkla, sefaletle pen durlar. 
mi? sonra ölen çocuk, kainat B 1 h · b un arın epsıne birden çare .. 

...E en en feci hadiselerdendir. Çocuktan korumak için her yerde, 
- ~3lmakla beraber, medeni- bahusus fakir mahalleleri ile köy. 

gelip •e._i olan büyük tehirlerin terde yapdacak teıkilat ve tesisat 
Balen"< çocuk ölüyor ve lüzu. kafi gelmez. Her ıeyden evvel, ana-

f d · .ıluıeuk doğmuyor. Sebebi lan çocuklara bakacak bir surette 
e e "k · ı·k d · k · • "Zcü-r-:.erı sızı , aıma en yebttinnek lizımdrr. Bu talim ve 

vı:lıal-. " çocuklara kartı gad terbiye daha mektepte batlamalıdır. 
mızd ·ıye isinden başkasını dü· Her genç kız daha mektepte iken 

Gıweıaba, hayat kavgalarında bir emziğin ehemmiyetini, bir bebek 
rar g-üyor .ca fetalıı intiharda tuvaletini öğrenmit olmalıdır. 
dilen 1 sulE v,hayatına kıymak· Şehirlerde Püerikültür tamim edil-

ıd . . :1.i ifna etmiyor; ço meli; diıpanıerler, kreıler, sütdam-
areı..ıe.mının. ·· ··ki·· o·· 1 1 • 1 1 1 d suru uyor. U• a arı çoga tı ma ı ır. Çocukların ö-

. - E~ mübzuğunu ~eğil, ken tümüne kartı batlıca çare bunlardır. 
dık ve ı ıreth.:ge hakkı yoktur. Çocuk hakkında bazılarının dütün-

- y 'nnuilinmeyen atisile bu, celeri de çok muzırdır. Çocuk ekse-

Mumu ve Dede iki küçük 
çocuk.. ilk defa tarih dersine 
baılamıt bulunuyorlar. Bu 
dersten de çok memnun görii· 
nüyorlar. Ne öğrenirlerse, bun 
da zihinlerine muvafık gelen 
bir taraf buluyorlar. Halbuki 
heaap ve imli dersleri ikisinre
de çok güç ve yebancı geliyor. 

Mumu ile Dede şimdi Hazre 
ti Nuha gelmit bulunuyorlar. 
Nuh, tufan, Nuhun gemisi . .İn
aanlar yeniden allaha isyan et
mitler, küfür ve dalalet yoluna 
sapmışlar .. "Yapmayın,, deni
len şeyi yapmışlar .• Bunun üze 
rine de allah bu ası kullarını 
cezalandırmağa karar vermiş. 
Bütün bunlar, çocukların aaf 
ruhlarına ve tertemiz zihinleri 
ne mantıki ve varit görünüyor. 
Fakat Nuhunda tufandan kur
tulması pek tabii.. Çünkü o, al 
!aha isyan etmemiş ki .. İnsan
ları tariki hakka davet etmif, 
lakin söz dinlettirememit. Keş 
ke Mumu Nuhun yerinde ol
saydı da, gemiyi o yapaaydi .• 
Dede de orada olsaydı, hay
vanlara bakardı. 

Mumu'da tece11üs fazla .. 
Mütemadiyen soruyor : 

- Demek ki Hazreti Nuh 
ııemıyı yapmıt. Kimbilir ne 
kadar da uğratmıttır. Doğru
au ben obam, kendi baımıa 
yapamazdım. 

Hoca cevap verdi ı 
- Fakat Cenabı hak ona 

geminin nasıl yapılacağını ta
limat vererek öğretti. Nasıl 
ağaç kullanacak? Bunları na
sıl kesecek? Aralarını nasıl zif 
liyecek? Gemi nasıl yüz elli 
metre boyunda olacak? Kapıyı 
nereden açacak? Gemiyi nasıl 
üç kat yapacak? 

- Bir ev gibi değil mi? • - Bir ev gibi. Bu geminin 
ne yelkeni vardı, ne de kürek
leri.. Sadece suyun üstünde 
durmak için yapılmıştı. Yani 
Cenabı Hak mühendislik etti. 
Hazreti Nuh da onun amelesi 
oldu. - 11 ık bir varlık.. Onu riyetle arzu edilmeyen bir tey, bes-

Baktıl akla!. Ana, baba için leomek için açdmıı fazla bir ağız - Hazreti Nuhun oğulları 
yi mühi ka,dek~ilk.mi?... . h ıbf~kyük gibi telakki olunur. Bu te- da babaları ile çalıttılar değil 

n ka" ı ın ıçın, ınç ""' i değittirilmelidir. Çocuk servet, mi ? 
en son s . :.arı koca kavgaların kuvvet istikbaldir. Bir de fena bir 

- Fransızcadan -

nin her halde çok büyük oldu
ğunu dütündüler. 

- Kutlar da var mı idi? 
- Elbette vardı. 
- E niçin kutlar da vardı? 

Onlar uçmaa1111 biliyorlar. 
- Öyle ama, tufan dağı 

taıı eritti. Hatta bir aralık 
Hazreti Nuh güvercinleri salı
verdi. Bunlar uzun müddet uç 
tular ve bir toprak parçası gö
remedikleri için tekrar gemiye 
döndüler. 

Mumu dütünüyordu: 
- Bütün hayvanlar! Hatta 

arslanlar, yılanlar! Yılanları 
ne diye aldılar sanki! Bunlar 
zehirli, fena hayvanlar! Sonra 
arslanlar, kaplanlar, kurtlar, 
insani an yiyorlar. Bunları ge
miye almak olur mu? Ben ol
saydım, bunları gemiye almaz 
dım. 

- Fakat onları da Allah ya 
ratmış. Demek ki yaratmakta 
bir kasdi var. 

- Orası da doğru ! 
Ve birden bire tekrar ıor

du : 
- Ya balıklar? Hazreti 

Nuh gemiye balıklan da aldı 
mı? 

Bu suale Dede cevap verdi: 
- Ama da budalaaın ha! 

Balıklar yüzm .. ini biliyorlar. 
Hiç onlar gemiye alınır mı? 

Hocaaı da tasdik etti: 
- Öyle ya! Gemiye alınsa· 

!ardı, suauzluktan ölürlerdi. 
Halbuki balığın tufandan kor
kacak nesi var? Bilakis sevi
nir • 

Mumu birdeo tenevvür et
mit gibi: 

- Şimdi anladım, dedi, 
Hazreti Nuh kırk gün su üs
tünde kalınca, aç oturmadı 
ya.. Karnını doyurmak için 
balık avlamıttır. 

Dede bu fikri kabul etme
di : 

- Kat'iyen balık avlıyama 
mıştır, dedi. Çünkü balık av
lamak için oltaya takılacak 
kurt lazım.. Halbuki gemide 
bir çift kurt vardı. Öyle dee;I 
mi hoca efendi? 

Tivatro, Sinema ilave ecflŞyıe olarak kullanıyor- fikir var; çocuk edebiyatında telkin - Elbette.. 
ne kadala e·x:uk bu suretle pen ediliyor: Guya, ölen çocuk bir me- Mumu ve Dede bu çocukla 1 

· rlı 1 1 d" ı k 1 s"anbul Belediyesi 

Çapras kelimeler 
ı z ı ' ı e 1 • e ıo ıı 

Dünkü ıeklin halli 
ı 2 ı 4 1 a 7 8 9 ırı il 
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1 ı-ı·ı-ı· ~ •il_ 
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1 eni ~·kil 
Soldan sağa 

t - Bağlamak ( 4). Cet (3). 
2 - Çalgı (3). Bir musiki aleti 

(6). 
3 - lztirap ( 4) . Doğru değil ( 5) 
4 - Nota (Z). Beyaz (2). 
5 - Su akıntı11 (3). Renk (4). 
6 - Uzağa itaret (Z). Edat (3). 
7 - Elbise (6). Ta (2) 
8 - Familya .(4). Nida (2). 
9 - Bir kumat (5). 
10 - Süal (Z). Atdgan (4) 
ll - Mükalemede pratik bi7 va-

11ta (7). 

Yukardan aşağı 
l - Sopa (3). Od•nın Üstü (5). 
2 - Ördeğin büyağü (3). Made. 

ni ip (3). 
3 - Ortadan kaldırmak (5). Bir 

nevi toprak ( 3): 
4 - Ceketin üstüne giyilir (5). 

Mahsus (3). 
5 - Temel (4). 
6 - Kara (5). Ti (2). Kırmızı 

(2). 
7 - Uzun (4). Çubuğun ucu (4) 
8 - Renk (2). Süt veren uzuv 

(4). Bağışlama (2). 
9 - Bizi doğuran (3). Hicap (2) 

Otomobil (3). 
10 - Bin kilo (3). Uzağa itaret 

(2). Zaman (2). 
11 - Kara (5). 

Yeni netriyat: 

Muhit 
30 mcı nüshasile dört yaşına bas

tı.Bu münasebetile neşrettiği nfuıha 
hakikaten fevkalade bir nüsha sa
yılır. 

munı ı ğ · ı ıyor ar; mer ıven· e o urmuı. Göklerde dolaıan bir rın yerinde olmağı 0 kadar öz • 
frl r ):.' .......... ı'yorlar, nehirlere, de melek ... Göklerde melek olarak do- lediler ki.. Darülbedayi temsilleri yeni Coğrafya 
t)ere atılıyorlan Sebebi? Kadın laımak fena bir ıey değil; lakin ev- Dede sordu: 
h\ançlığın, erkek iffetsizliğin İn· veliı insan olarak çok zaman yer yü Bugün matine: Saat 15.30 da lstanbul Erkek mualiim mek 
. 1mını almak : "n.. zünde gezip dolaıtıktan sonra.. - Küçük kızlar da var mı ve Suvare: Saat 21,30 da tebi müdürü Saffet Beyin ilk 

MAJİK te BUGÜN 

RTHU Boucot 

En güzel Fransız opereti 
:>- Gençlik, Güzellik ve Aşk ~ 

Bu gün AS R 1 SİNEMADA 
Sinemanın iki mellhur yıldızı 

CONRAD VEİDT ve MARY PHİLİBİN 
---SON TEMSİL--

filminde. 
Mükemel mizanseni ve büyük lii'ks itibarile bugüne kadar 
vücude getirilenlerin fevkinde muazzam ve pe'k müessir 

bir dramdır. ••••••••••ıııli 

ARTİSTİK 
Sinemasında 

~on defa olarak gösterilmekte 
olan 

CHARLl CHAPL1N'in 
son şaheseri 

SEH1R 1SIKLARI 
filmi emsalsiz muvaffakiyetler· 
le mütemadi alkı~ra mazhar 

• olmaktadır. 

Bugün 10,30 matinesinde umumi duhuliye 25 kuruş. 

Bu gün 2 büyük muvaffakiyet 
MELEK Sinemasında ELHAMRA Sinemasında 

Şen lbir ıkomedi EMİL JA.NNİNGS'in 

K • • ~ D kt' I sehhar yıldız 
U~lll a 1 o o~~tliJeCt~1;!e~irfA 

iLAHLARIN MARY GLORY ve 
JEAN MURAT SEVGiLİSİ 

filminde tabii tipte ve neticede 
tarafından mes'ut bir halde görünecektir. 

İlaveten: WİENER ve Ufanın bir şaheseridir. İlaveten : 
DOUCET'in iki piyano ile 120 kişilik bir orkestra tarafmdan 

KONSERLERİ oynanan TANNHAUSER uvertürü 
saat 11 de tenzilatlı matine Saat 10,45 de tenzilatlı mat.ine. 

PARAMOUNT JURNAL, en mühim, en mütebeddil 
dünya havadisleri. 

Muvasalat 
Madam Zoe, htiklal caddesinde 

Türkuaz üstünde 292 numaralı sa

bık Yakovleva nam salonu için kış· 

Jık modellerini hamilen Pcisten 
muvasalat etmiştir. 

TESEKKÜR 
Vefatile muhitini elemlere gark 

eden refikam, merhum ve mütekait 
tayyarecilerden Salahaddin Bey ke 
rimesi Bedia Hanımın gerek cena
ze merasimine iştirak ve gerekse 
beyanı taziyet lütfunda bulunmuş 

olan muhterem zevata bu münasebet 
1<0 en derin te~kkürat ve ta:oimatla 
rımızı arz ederim. 

Ankarada Milli Fen Şirketi Mü 
dürü Eşref. 

Fatih Sulh Üçünca hukuk ha
kimliğinden: 

ı<l-ocYklP-•1re b işkence tahtında Dr. Rusçuklu Hakkı idi? NAMUS mektepler için yazmış olduğu 
Ya ~ .. zete abanın yumrukla - Nuhun oğulları ve kız- Piyes 4 Perde dördüncü sınıfa mahsus resimli merikan ve Alman cografya ki 
olmamı,; ~ir Cocuklar .. Bunla- Üsküdar ikinci Sulh Hukuk Mah !arı vardı. Sonra Nuhun oğul- Yazan: Şüda- ve haritalı Yeni Türkiye ve be tapları esas ittihaz edilerek vü 

Müddeiye Server bannn tarafın· 
dan müddei aleyh kocası Kadıkö

yünde Kalamış caddesinde Tütün 
inhisar idaresi muhakemat müdürü 
Tahsin Beyin No. 18 hanesinde miı 
kim Kamil efendi aleyhine ikame 
eylediği nafaka davasının cari mu
hakemesinde müddei aleyhe gönde 
rilen .davetiye varakasındaki meş 

ruhatında müddei aleyhin ikamet
gahı meçhul bulunduğu gösterilmiş 
olmasına binaen müddeinin talebi 
veçhile yirmi gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş ve 
muhakemesi 26-10-931 tarihine mü
sadif Pazartesi saat ondörtte tayin 
edilmiş olduğundan yevm ve vak
tı mezkilrda müddei aleyhin mu
hakemede hazlt bulunmadığı tak
diroe giyaben icrayı muhakeme edi 
Jeceğl ilan olunur. 

muzaffer v lara, Avrupada k . d 
l d B. emesın en: !arı olan Ham, Sam, Yafes ev mann; Tercüme e- şinci sınıfa mahsus Resimli ve cude getirilmiş olmuı çok ta· 

anlattığınd1Ca az ır. ıraz pa- Ü .. . 
.. . o>alık üddet hapsedi. skudarda Hayrettın çavuş ma· li adamlardı. Çünkü onların den: Seniha-Bedri Haritalı Umumi Coğrafya na- yanı şükrandır. 

gun geçır t d.Jlvan bu kadar halesinde Toptaşı caddesinde 211 da çocukları vardı. Bu çocuk- Altı yaşından a- mındaki eserlerinin en son tabı Eserin sahibi kitaplarının ne 
Roman lal n 1:• etmiyor. Her No. lu Handa Mükim iken ahiren lan da gemiye aldılar. şağı olan çocuklar tiyatroya !arı intişar etmiştir. fasetini ihtimam etmiştir. Şim-·· ı d ·a uş •. 

g.':"n er .e '.,. Is' en ~~~tımp o- vefat eden ve terekesine mahkeme- Mumu hayretle gözlerini aç kabul e<lileımezler. Tarzı tahriri çok açık ve se- diye kadar ilk mektep kitapları 
şoylc bt 1 - ,ve:dıgı zaman, mizce vazıyet edilmiş bulu.nan Bit-- tı: M hli • • ki liıtir. Pedagojinin ve usulü ted mız içinde kağıdı, tab'ı, harita 
hi.'t.Jo ' aaıg,• ç~ k'"uı!klor? BerTeleifn lisli Ali Oğlu Dervişten alacak ve - Ovvuh! Ne kalabalık! de U sın çocu arı risinin en son nazariyelerine ve ve resimleri ve hassaten münde 
ilı a ara , pıms emı er.. ar b d h tarafından hed h b M' nayacak 01; aciz ve zaaf üstün orç iddiasında bulunanların bir 1 i. Bütün bu ayvanları ve M O N B E y müşa e ve mu akeme esasla recatı itibarile böyle ir eser in 

,
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• çok yaralar. Yuvasından düş-1 malı ve veraset iddiasında bulunan- insanlan almak için, gemi kim rına göre yazılmış olan bu yeni tişar etmemiştir. 
Y 2 Teşrinievvel Cuma günü gün- ,, 

· ir kuı aciz ve zaafı .. Bu ana, ların da üç mah zarfında vesaiki ve bilir ne kadar büyük yapıldı? eser Maarif vekaleti talim ve Maarif vekaleti celilesince 
- k ı · · k ba ı düz saat 15 te. Beyt>ğlunda n 1 ence erının ur nı oa n ço sene-datı kanuniyelerile birlikte Üs- - Dedim ya! Boyu yüz elli terbiye dairesince beş sene için tanzim ve mekteplere derdesti 

ta"I·: n sa!m ~vrupada büyük bir küdar İkinci Sulh Hukuk Hakimli- metre vardı . M U L E N RUJ da kabul edilmiştir. tamim olunan kitap cetvelinde 
tot.'? t.ışkil c~ıyor. Bu çocukların ğine müracaat eylemeleri ve aksi Ç ukl 1 m t ·ı ·· ' Fantazi operet 3 perde. Eserin kag-ıdı, tab'ınm nefa- fiatleri elli ve kırk yedi buçuk 
u.'uı eri tedavi olunsa bile rublarm . oc ar a e re ı e vus ~- - ---

..,faletin, ıztırabın izleri kalıyor. taktirde kanunu medeninin mevadr tı kavrıyamadılar. Fakat bu- Üsküdar Hale Sinemasında seti, hususile pek çok renkli ha kuruş olarak tesbit edilmiş olan 
z •ı tamamile kurtarmaı/, tedavi mahsusası ahkamı tatbik olunacağı tün hayvanlardan birer çift ile MÜLAZİM AHMET ritaları ve ihtimamla intihap e- bu kitaplar eserin nefaseti iti-

lLAN 
925-930 senesi nilıay<0tine kadar 

Hereke Mensucat Fabrikasında ça
hşmrş memur ve müstahdimine İŞ· 

bu eenelere ait teavün sandığındaki 
% 4 aidatile mezkur senelere ait 
temettüleri tevzi edilmetke oldu
ğundan, elyevm fabrikada bulunma 
yan memur ve müstahteminin biase 
lerine isabet eden meblağı almak Üz 
re Kanunevvel 931 nihayetine kadar 
Fabrika idaresine müracaat etmeleri 
lazımdır. Bu tarihten sonra müra
caat edeceklerin hakları nazarı iti
baren alınmayarak matluplarmın va 
ridat kayit edileceği ilAn olunur. D\ot'için, çektikleri ıztırap yekunu ilan olunur. bu kadar inaanı alacak gemi- Mümessili: Anna Vojzik. dilmiş resimleri havi olması A- barile çok ucuzdur. 

b,ıo----!!!!""--........ ----------~ .... !!"!!!!!""!'!!!""!'!"'!""'"!!!~'!"""' .......... !!!"'------...... ~~!'!"""'----~~~----..... """""..,. __ ...., ____________________ ..... ~~--"""""--~!!""!'!~~!!""!'!"'!'!11!!'!!!"'--"""!!'~~'!"'!'"""""--"'""""""'!'~'!" 
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şı 
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. {an 
me ım ..• ruaer 
nu Yah ~alk 
addeder. • çayr 

DONUKLER 
yette . ·1 •e çıkanlarSühey .. ı ı e 
sanaor olundı?r. Lutfi Beydi. 

Sansö nda ;ki gibi, yapma 
nnı yaza b" bulunmadı. Da 
!erimizi a ~r 

""en n 
tal~kla it_I imsel doktor -dedi-
ı.tan .q. • .ı~ usluk edersin, 
nin uaa. ,,...,, 1 od . . a) ı. tuva et asma 
ken ıkı • lsmıin, ha ? 
yoru?''iller. oüheylicığım, kıa 
~e {uzrkalar 'li gibi olmuştum. 

a .e Syburr<ıskanç .• Ama yap 
tatıstHkın 1 
vataıı.,am a? 

beri vi ı' ·Z.dei!il ıni kuzum? 
top ıyarı '-··-· -

d .kkH ·" 0 - ., rm ı • azrlh .• 
icap ede1de rı amıyı- b 

1 d d'. ' saçma fey a. 
.be tıge~ved ç~özümle gördüm 
ı re mıız en 

r:rmBişti~ THeen yalnız o mu? 
unUtrı ~ b" d . :anım, o ır e

sorunuz; emı r t" 
. ~ ı .. 
ıre urı 

lbrahim Necmi 
- Y oo .. Mutlaka sana ceza 

vereceğim. 
- Pek ala .. ver cezamı da 

kurtulayım ..• 
- Seni kurnaz seni! 
Sözleri tamamlıyan hareket 

ler, bu defa Ahmet Nebili ade 
ta tiksindirdi. 

• • • • 
Semiha Nazmi Hanım, Ah

met Nebili paravan arkası mah 
pesinden çıkarken sordu : 

- Nasıl? 
- Aman, Hanımefendi, 

timdi gerçekten hastayım. Bil 
meın salona nasıl gireceğim? 

- Banyoda biraz başınızı 
ıslatın. Bir parça perişan ol
manız yalanımızı da örter. 

Ahmet Nebil banyoda ken
dini toplamağa çalışırken Se
miha Nazmi Hanım devam e -
diyordu : 

- İşte gördünüz ya. Ben 
adeta mahsus yapmışım gibi, 
sıraya, Hanımlar buraya atıl
dılar. Neler gördüğünüzü ba
na da anlatp.caksmız ya! 

Ahmet Nebil buz gibi don
du. ilk manzarada kocasının 
oynadığı rolü bu kadına nasıl 
söyliyebilirdi? Bereket versin, 
başını ıslatmakla meşguldü. 
Cevap vermedi. Fakat Semiha 
Nazmi Hanım gayet kayıtsız 
bir tavurla sözüne devam et-
ti : 

- Neriman Cemşit Hanım, 
kocamla beraber geldi. Öyle 
değil mi? Bir görseydiniz, an 
nesi koridorda nasıl nöbetçi
lik ediyordu. Süheyla Hanım 
da galiba doktor LUtfi Beyle 
banştı. 

Ahmet Nebil yüzünü kuru
lamayı unutmuş, ağzı açık, 
şaşkın şaşkın Semiha Nazmi 
Hanıma bakıyordu: Nasıl olu
yordu da bu kadın kendi koca
sının hiyanetini bu kadar gö
nül razılığile, ezasız, hatta is
tihza ile karşılıyordu? 

- İtte gördünüz va: Rıın-

!arın hepsi böyledir. Mebruke 
Numan burada olsaydi, onu 
da görürdünüz • 

- Onu zaten biliyorum. 
- Şimdi inandınız ya: Bun 

!arın hiç biri Muhteşemin tır
nağına değmez dediğime! .. 

Ahmet Nebil, hafifçe başı-
nı salladı, hafif bir sesle: 

- Hakkınız varmış .• 
Dedi. Fakat içinden: 
- Acaba o da bunlardan 

farklı bir §ey mi? 
Diyordu. 

• • 
Nihat llhami, Mukbil Ne

dim, Yazıcı Zade Nazmi, dok
tor Lutfi, Ferit Necdet, poke
re dalmışlardı. Neriman Cem
şit Hanım, bir köşede Reıit 
Beyle edebiyattan bahsediyor -
du. Nevzat Süreyya, bu ak
ş~m da Süheyla Hanımın etek 
!erine yapışmıştı. Ahmet Ne 
bil Muhteşem Hanımla Kemal 
Reha ve Şeyda Kamil Beyle
rin ortada olmadıklarına dik
kat etti. Delikanlı kimseye sez 
dirm.eden yavaşça salondan 
cıktı. Loş koridorda ihtiyatla 

yürüdü. 
Tuvalet odasının kapısında 

Şeyda Kamil Bey, bir cephane 
kapısını bek\iyen nöbetçi gibi 
dim dik duruyordu. Ahmet 
Nebil, kayıtsız bir yürüyüşle 
Şeyda Kamili görmüyormut 
gibi ilerledi. Gayet tabii bir ta 
vurla banyo dairesinden evvel
ki el yıkama yerine gidiyordu. 

Kendi kendine düşünüyor-
1 du: 

- Şeyda Kamil Bey, nöbet 
bekliyor. Şu halde içerde ya 
Muhteşem hanım var, ya Se
miha hanım. Acaba hangisi? 

Kapıyı yarı aralık bırak
mıştı. Çıkmakta gecikiyor, Tu 
•alet odasının kapısı açılırken 
husule gelecek hafif sesi kulak 
!arının bütün dikkatile dinliyor 
du. 

Koridorda bir ayak tıpırtı
sı duyunca hemen kapı önünde 
bulundu. Şeyda Kamil Bey 
birkaç adım uzaklaşmıştı. Muh 
teıem Hanım, Kemal Reha 
Beyle birlikte, çok teklifsiz bir 
eda ile , tuvalet odasından çıkı 
yordu. 

• 
Gece yansından iki saat son 

ra Reşit Beyle birlikte çıkan 
Ahmet Nebil otomobilde evi
ne doğru uçarken, mütemadi
yen pencereden tükürüyor. 

Ayni çamurdan bu yiğin 
Diye söyleniyordu. 

-10-
IST AN BUL SOKAKLA 

RINDA 
Bir haftadan beri Ahmet 

Nebil, "Oz Türk,, gazetesin 
de çalışıyordu. Retit Bey, ona 
vazifesinin programını çızer
ken: 

- Ara sıra İstanbulun muh 
telif taraflarını gezip intibala
rını yazmak •• 

işini de vermişti. 
Bugün Ahmet Nebilin tatil 

güniydi. Daha sabahtan içine 
bir heves duşmüştü : İstanbu
lun iç taraflarım şöyle bir gez 
mek, çocukluğunun hatıraları· 
m aramak, canlandırmak.. 

Bu hevesle, Fatihe doğru 
yürüdü. Parkı geçerek ilerle
di. Fatih camisinin avlusuna 
girdi. E.ki bir tarihi kucaklı-

yan bu avlu, timdi o tarihle be 
raber yokluğa karıf111ı§ gibiy
di. Delikanlı bir zamanlar ko
ca kavukların, sarıkların dol
durduğu bu avludan, bir eski 
hiaar harabesinden geçer gibi, 
geçti. Sonra Sultan Selime gi 
den yolun üzerinde ilerledi. 
Uzaktan bakıldığı vakit gökle 
re doğru yükaelmit birer abide 
gibi görünen bu mabetler, ya· 
kından bakılınca İnsana ne fe 
na bir duygu veriyordu. Uzak
tan insanı allaha bağlar zanne 
dilen bu azametli binalara yak 
!aşınca bunların allaha düşün
cesini dünya menfaatine hiz
met ettiren tarihleri, küf bağ· 
lamış parmaklıklarında yazılı 
gibi, göz önünde canlanıyor 
binanın mimari kıymetini sili· 
yordu. 

Darünafakanm önünden 
geçerek aşağıya doğru indi. 
işte şu sokak, eskiden dört se 
ne oturdukları yerdi. Geçen se 
neler buraları hiç te değiştirme 
miş gibiydi. Sokağa girdi. İş· 
te. kendi evlerini görüyordu, 

(Devamı var) 

• 
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Muhabir mektubu 

3 Hanımlı ve 28 ço
cuklu bir baba! 

Bigada mütevazı bir hayat geçiren 
ve müşkülat çeken bu 

d·ı . ? babaya yardım e ı emez mı. 

•.r h t Nazi" Ef. i çocukları 
ıv,e me , d be 

118 tiç refikası bir arada .. 
• 

BiGA - Geçen ~ene en ; 
. B'. d p"ıce deg· i§iklıkleı· oloıu§. 

r• ıga a e k 
Veli Beyin yerine kaza k~yoıa arn: 

"f B tasfiyeye tabı 
lıg· ma gelen Arı ey 

· · "dürü Şevtutularak Çan nahiyesı mu 
ket Bey ve'saleten idarei ııoıur ey· 
!emekte bulunmuştur. 

d bil· Biğamn eğlence hayatın a .. 

hassa değişiklikler olduğunu gor· 
düm. Evvelce kawbanın yegane ~e
nczzıih mahalli olan birahanede ~n
let' top oynarken bu sefer vazıyet 
d - . · · len- "ı•tir Ben, egışmı,, gazıno şen u• '1: • 

e\'Veli kapısının üstüne karınca. du~ 
ası asılmış zannettim. Fakat ı~erı 
girince asılan karınca duası değil· 
miş: karıncaya basmayan bir melek
sima gramofon plakına yaslanmıt! 
Gramofonun sesine uyarak ahenk· 

dar sesile bir ince saz takımı zevki· 
ni uyandD"an bu kızcağız sayesinde 

müstecir Hüseyin ağa yağlı börek 
yemeğe baılamıt 1 

Kasabanın düz yerinde ve to"" 
Üzerinde yeniden ihya edilmif olan 
gazinoyada bir kadın oturdulınuş 
muhrik ve müesıir ıesile gramofona 
meydan okumağa kalkmıı ! 

Meb'usların ziyareti 
Dün Çanakkale meb'uslanndan 

Şükrü ve Oıman Niyazi Beyler 
halk ile temaslarına devam için bu· 
raya ıelmitlerdir. Dairei intihabiye· 
!erini devre çıkan bu meb'uılara be• 
lediyede bir ziyafet verilmit ve ıa· 
bahelyin belediye azalarile hasbihal 
!erde bulunduktan ve Halk fırkaıile 
hiınay<:i etfal merkezlerini ve ka .. • 
banın bazı yerlerini gezdikten oon
ra lstanbula avdet eyleınişleridr. 
KaYD>akam vekili Şevket ve Jandar 
ma kumandanı Cevat Beyler misafir 
leri İzaz ve ikram eyleıniılerdir. 

Yağmurlar 
Ben geleli fa&da ile her gün meb 

zül yağmurlar yağmaktadır. Dört 
aydan beri yağmur damlası dütıni'· 
yen bu bavali bu yağmurlar yüzün· 
den yeni bir hayat bulmuştur. Bina· 
enaleyh bugünlerde bilhassa akf8"' 
lan hatırı sayılır derecelerde ooğuk 

-"·•iZ yapmaktadır. Paltosuz ve f_,..... 
çıktığıma bin pifDUUl oldum. (Yazın 
gebesiz, kqın ekmeksiz yola çıf<ına) 
diye bir atalar sözü olduğunu ı.atır
lıyamamıştıml 

Şehit Hamdi B,g 
V k .. I . d l(uvvıı• 
atanın ara gun enn e . . d 

yı milliye namına Biğa ba"ıJdınb'e 
b"yu"k ır kahramanane harekatile u • . 
h·ı& 111111 

töhret kazanmu olan ve " L. 
• 't -y· 

hürmetle yad olunan Ed...,.,U H eli 
makamı ıelıidi muhterem ;ni 
Beyle yaveri birinci ınüli.zıııt li
Beyin bili mezarları ~ Bu 

b. tnııın"ftır· 
yık ır surette yapı -·!ar 

• nx&"'or ....... 
muhterem tehitlerın 8 •1 -ii· 

edı en -
tarafından param P"_rça bir takım 
barek cesetleri ii:ı:erınde B f~di I u ~ 
alçaklar hora tepıniJler "-""~ akiJ>ele U~·-·· • 
ati yapanlarda ayn• affı umumi-
lars& da yine bir J<ııını .. öniiode 

··ıı go:ı: 
den bilistifade ı,ugu htereın şehit· 
gezdikleri halde bu ~u köıeoinde bo-
l k .. ,.,. bir 
er a'58.banın uc ktacİırlar. Bun-

1 b .. ,_,,k yatına 
yun arı u".u .. ,...ı.aec:eği bir ına· 

ları herke.ırı go "k'-~et önündeki 
..,ıa bu ~·· 

halle ve ıne yahut hükı'.imct 
Y ediyol •~"" ~ -·k!edilmeleri 

bahçeflDC •-
konağının . kadirıinaslık olacağı 
en büyük b':" . · de fedakarlık his-

ı · atı ıcın . 
gibi ne• '. d O:. pek )iyük biı: vesi

. . izdıya ı 
sının Bu iti burada kondi batına 
le olur. . • .. d' B k ı.ir teşkilat goremc un. u 
yapaı:a ki h"' "k k ölülere layık oldu an Ul'· 
yu se .• 

..: göstermek ancak Dabılıye ve-n1e,... .. 
l<'\lotinin kat'i bir emrine baglıdır. 

28 çocuklu lir babtı 
Gönılerı!iğim fotoğraf şayanı 

. .., 

Şehit kaymakam H
1
ba.mdi. ~1eg Kuııagı ,,,illige e ısesı ı e 

.. )<alabalık Biğanın ( Göııem a· 
ııu; ı.öyürıden Mehmet Nazif Efen
~· rncuklarile refikalandır. Mu-
dinıo ..- · 

.
1 

h 3 kadın almış, bunlardan 28 
ına.ı ey . 

dünyaya gelmıı ve dokuzu ve. 
evlat Ç ki iki' . lernittir. ocu arm on sı 
fat e)' d K d" . 48 

k 
ediıi. kız ır. en ısı ya .. 

erkeY b' d d y · 
:ı:aifülhünye ır a am ır. a-

şında 'ki yolcuıuoun daha geleceği-
kında • ilhb "'d . .. !edil Muma ey u yuz en 
ıu SOY ki . fakir düımüş ve çocu arını ıaşe 
çok ' d k d" ·· edeınİYecek hır ere ey~' uş;u?-
.. Geçenlerde bu tar...-a g mış 

tur. 'km p 1• ferik Ali Hı et aşanın u-
olan etil H'W' h ta .. •-•• delal e ıuuıa mer ra-
tuf_. li .. d ·ı 

d 
kendisine 400 ra gon erı • 

fın an • . . 
k suretile büyük bır ınsanıyet ya-

ınel tır Dünyada hayır ve hase-
p• ınış • kak 

berket sever. Fakat so taki 
natı k b 'b' 
il 

•ilere değil!! Anca u gı ı Ya· 
d en, 1 . . • h 

1ürüıile ev at yetıştimuf mu • 
tana l'd' ki ha babalara verme ı ır yır 

:;:....,..t ınahalline masruf olıun! 
Umumi nufus ııozigeti 
Biğa kazası nüfuı ve mesahai 

thiye itibarile cesim kazalarunız,. 
:andır. Kazanın 162 köyü, iiç nahi-

... e 7ı;TOO nüfusu vardır. Nefsi 
yeıı 

kasabada ise ff179 nüfus mev-
cutur. Kasabanın ÇS!llll ve evleri 
battan baıa ahşaptır kiırgir binalar 
sayılacak kadar udır. Onun için bu
rada sigorta kumpanyaları ihtiyatla 
harekete mecburdurlar. Zira: itfa
iye aamıM iki köhne el tulumhaıın
dan başka bir, ey yoktur! Ma.lıaza 

yeni belediye reisi bir arozöz alına .. 

cağını bana söyledi. 

Esnaf bolluğu 
Biğada nüfusa nazaran fazbı mik

tarda esnaf vardır.Her uıtaınn yetiş 
tirdiği çıraklar da birer dük.kin aç· 
mıf olduklarmdan birçok berber, 
kunduracı, fırıncı, kahveci ve namü
tenahiçapulacı ve blı-de manifatora-
cı -vardır. 

Şu hesaptan anlaşıldığına göre 
aynı ~rn:.ftan birçok esnafın mevcu~ 
diyeti b~branm sebeplerinden biri
dir. Bir kazada 12 kasap 13 fırın o

lursa hiç biriside para kaza..'lamaz
lar. Bunlarında eczaneler gibi tah

didi liizımdır. 

Esn2/ın dertleri 
Manifatura tüccarları çok müt~ 

tekidirler. "Gerek Japonya ve ge

rekse Avrupadan memleketimize bir 
çok manifatura eşyası ge!diği halde 
onlRr bi~den bir~ey almağa mecbur 
tutulıruyorlar bundan başka Japon 
emtaa'ı bizim için muzırdır. Herne 

ı Eyüp verem dispanseri 
Eyüp verenı dispanserinde 

800 veremli hasta vardır. Bun
ların ilaçları meccanen verildi-
ği gibi mühtaçların gıdaları da 
temin edilmektedir. Bunlardan 
lüzum görülenler hastahanele
re kaldırılmışlardır. Seyyar 
hemşireler de diğer hastaları ev 
!erinde ziyaret ederek fişlerini 
doldurmaktadırlar. Verem dis
panserinin şimdiki binası müsa 
it olmadığı için yeni bir verem 
dispanseri inşası için şimdik dis 
panserin civarında bir arsa sa
tın alınmıştır. 

Veremle mücadele cemiyeti 
cümburiyet bayramına müsa
dif 29 teşrinievvelde rozet tev- , 
zi edecektir. 

ALENi TEŞEKKÜR 
Ecelin genç yaşında aramızdan 1 

aLdığı sev·gili 0 Dilber" imizin ufulü 
ebedisinden mütevellit elem ve ız 

tırabımızla gerek bilvasıta ve ge
'fekse bizzat a.13.kadar ola'll ve cena
ze merasimine iştirak buyura.on muh 
terem dost1ara ayrı ayrı beyam te
se kkürat etmek kuvvet ve imkiinmı 
Jmlamadığımızdan bu hususta ınü
teber gazetenizin !Utfü delaletini 
rica ederiz. 

Merhumenin hastalığı müddetin 
ce bl!r türlü itina ve ihtimammı 

esirgemeyen ve lıüyük bir şefkat 
ve dikkatk tedavisine çalışan kıy· 
metJi Dr. Aziz Fi~ret Beye de ale
nen teşekkür etılu ·.i vic'<iani bir 

borç addeyleriz. 
Eniştesi Kardeşi Dayısı 

Faik Enise Faik Abdüllatif 
Kocası 

İbrahim Itri 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

kadar ucuz ioede mal siparifinde 
yüzde 25 ni peşin alıyorlar ve mal
lar gümrüğe gelince 3 gün mühlet
le yüzde 75 istiyorlar ve parayı ve
remeyince derhal malları satıyorlar,, 
diyerek bu alış verişten memnun ol· 
madıklarını söylüyorlar. 

SiJregga P.aşa fab7ikasının 
kayıtsızlığı 

Süreyya Pata fabrika11 bura Zi
raat bankaıına müracaatla gönde .. 
receği kuma,ları kredi ile memurla. 
ra sabnasına müsaade edeceğini bil
dirdiği halde bura tüccarları tarafın
dan mezkur şart dahilinde kendileri
ne kumaş gönderilmesi hakkında 

vaki müracaatlarına bat& cevap ve
rilmemiıtir. Bu yiizden burada bü .. 
yük bir iğbirar hasıl olmuştur. 

Dere köprüsüzdür ııe 
mikrop membaıdır 1 

Biğadan geçen Kocabaı -deresi 
nin üzerine hala bir köprü yapıla

mamıştır. Sonra bu derenin sahilleri 
o kadar piı ve müzahra, fiatla ahi

dedir ki bu mikrop menbaı kasaba 
halkını daiına tehdit eylemektedir! 

Asayiş 

Biğadn asayiş ve inzibat mucibi 

şükran bir haldedir. Meı·kez kaza ve 
mulhakah ıük.U.n ve huzur içindedir. 

dükkanlar ııabaha kadar açık bmı

lnlnııt olsa kimse kimsenin malına 

elini sürmemektedir. Kaza jandarma 
kumandanlığı ile polis heyeti Tezife

lerini bihakkın ifaya çalııan iki kud
retli manzumedir. Jandarma kuman· 
danı Cevat Bey asaleti rubiyesi ve 
ahaliye karşı gösterdiği hüsnü mu· 
amelesile kaza halkının itimat ve te
veccühüne mazhar olmuştur. Muma 
ileyb kaza dahilinde 926 kilometre
lik bir telefon tebekesi yaptırmıı ve 
bu ııayede bütün köyler merkez
lere raptolunmuştur. 

Maarif 

Her yerde olduğu gibi Biğada da 
ınektep thl:)'aca vardll'. Sinni tahsil
de daha bir çok çocıık olduiu halde 
maalesef ıncvcut mektepler bunları 

:aine)erine alamaıno.h:tadrrlar. Burada 
behmehal bir ilk mektep inıasmalü
T.Um vardır. Gerçi umumun arza.su 
bir orta mektebin de açılması cihe· 
tine matuf iıede taıattuf mü1ihazası 
na binaen bu mektebin bu seneler 
zarfında vücude getirilmesi ümit o

lunmaktadır. 

Muallimlerin vazige!"e·i 
MuaUimlerin şimdi~t i mrt:ı'iları 

haremden sonra sekiz: lira tenzil ey
lemesinden dolayı hepsinde bir ade
w..i hosnudi hasıl olrıu~tur. 

Raı:ıo Kemal 

Kocaeli memleket hasta- s~~iJ!T~1~~~ı~~ İKTİSADİ VE SINAİ TESİSJI 
VE İŞLETME TÜRK ANONİ 

ŞİRKETİNDEN: 

nesi baş tabipliğinden: 
Hastanemizde 34 der lira ücretli i!ki kadın hastabakıcılık 

münhaldir l:ıastabakıcı mektebinden mezun olmak ve hastane
lerde hastabakıcılık etmiş bulunma:k şarttır taliplerin vesika 

larile birlkte hastane ibaştaıbaetine müracaatları:. 

!sllanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
İtan bul, Kahveci, Kııaathaneci ve mevadı keuliye satmayan gazinocu

lar cemiyetinin 28-9-931 tarihinde yapılan idare heyeti intihabında 

ekseriyet olmadığından 4-10-31 Pazar gü11ü saat 10 dan 16 ya kadar 
Nuruosmaniyede İkbal kıraathanesi üzerindeki cemiyet merkezinde tek
rar intihaba devam edieceği alakadarana ilan olunur. 

1 lstanbul Belediyesi .linları 1 

Semti 
Teminat akçesi 

lira 
Sirkecide Sanasaryan hanımın 2 inci katında 38 oda 

Lalelide Taşhan dahilinde kargir 7,23,25,30,31 No. 5 oda 

Kapalıçarşıda Divrik sokağında 45/47 numaralı dük!kan 

Fatihte Nişam:ı caddesnde Efdal zade mahallesinde 

6 odadan i.baret küçük medrese. 
Zeyırekte Zeyrek yokuşu başında kain İlki odadan ibaret 

Zembilli Ali Efendi metkebi 
Kocamustafa Paşada Kocamustafa Paşa medresesi 12 

27.-

11,50 

4,50 

7,50 

5,50 

numaralı ıkılrgir odası. 2.-
Yukarıda yazılı mahaller bir ıseneden 3 seneye kadar ·kiraya 

. .. 
venlmek için ayrı ayrı müzayedeye korunuştur. Talipler şart- 1 

namelerini görmek için !her gün Levazım müdürlüğüne müra
caat etmelidiır. Müzayedeye girmek için hizalarında yazılı te

minat lazımdır. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile ya

hut hükumetçe mütdl:ıer taınrnınış ıbankalarrn birinden geti-rile

cek teminat makbu:ıile olur. Bu şekilde teminatla beraber iha

le günü olan 26-10-931 pazartesi günü saat 15 şe kadar Daimi 

Encümene müracaat edilmelidir. (2923). 

* * * 
Hatapkapıda meyva hali haricinde Çardak kapısı tarafın

da 20 numaralı mahal pazarbkla .kiraya verilecektir. Talipler 

şartnameyi görmek için her gün Levazım- müdürlüğüne mü

racaat etınelidirr'. Pazarlığa iştirak için 46 lira t<eminat lazrm 

dır. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut hükO.- I 
metçe mütelber tanınmış bankalann birinden getirilecek temi

nat mektubu ile olur. Bu şeikilde teminat ile beraıber 5-10-931 ' 

pazartesi günü saat on beşe kadar mezkur müdürltiğe müraoaat 

edilmelidir. (2924 ). 

* * * 
Bedeli kesfi 1534 lira 62 kuruş olanFatihte Zincirli'kuyu çeş

mesinin tamiri !kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler 
şartname almak ve keşif evrakım görmeık için her gün Leva

zım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek 
için 116 liralrk teminat lazmıdır. Bu teminat ya nalk.den ve de
pozito suretile yahut hükfimetçe müteber tanınmış ıbankıalar:ın 
birinden getirilecek teminat mektubu ile olur.İşbu teminat ma'k 
buz veya mektılbu, şartname, teklif melktubunu ve ticaııet oda

sında kayıtlı 'olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa !koyarak 
ihale günü olan 26-10-931 pazartesi günü saat on beşe .kadar 
Daimi Encümene verilmelidir. (2295). 

Devlet DemiryoHarı idaresi i:iinları 

ATLANTİD vapuru 7 Teşrin 
evvel Çarşamba (Burgaz, 
Varna, Köstence, Sulina, Ka 
las ve İraile) ye gidecektir. 

AFRODİT vapuru 8 Teşrini 
evvel Perşembe (Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gi 
decektir. 

ALBANİA vapuru 11 Teşrini
evvel Pazartesi (Burgaz,Var 
na, Köstence, Novorosisk, 
Batum, Trabzon ve Sam
suna) gidecektr • 

KONSTANTİNOPOLİ va
puru 12 Teşrinevvel Sali 
(Napoli, Marsilya ve Ceno
va) ya gidecektir. 

Tafsiblt için Galatada Mer
kez Rr1ıtrm hamnına umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında Nat
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoglu 
3599yahut Istanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

i LAN 
İktisadi ve Sinai tesis=ıt ve h~lı 

me Türk Anonim Şirketinin 1 ç 
senesi muamelfı.tı hesabiyc ve ic 
riyesi hakkında tetkikat ve mi . 

keratta bulunmak üzre nizamnan 
dahilinin 23 üncü ve Ticaret ka 
nunun 361inci maddelerine tevfik 
hissedaranın s\.ıreti adiyede içtirr 
davetine meclisi idarece karar , 
rilmiş olduğundan yevm ve val 
.içtima olarak karaı-laştırılan ıc 

senesi Teşrinsanisinin üçüncü \ 
lr günü k>blezzeval saat 10 da 1 
sedaran heyeti umumiycsi şirk 1 

merkcZci idaresi olan Galatada Tı 
çular caddesi!"de 118-120 numcr 
yazıhanede içtimaa <lavet olunurl 

RUZNAMEİMÜZAKERA 
1 - Mec1isi idare ve mür 

rapoı.:larraın kıraati, 

2 - Hesabatrn tasc1 kı ve 
idar zim~cti,1in ibrası ve hes 
nctiı:esi haklc,.,ı 1 mccli nar 
teklifo. 

3 - 1931 senesı i-in l>ı miıral 

tayini ile tahsis..~tını·;ı t. piti v 
muavin ınürakıbın ir, :-;i 

4 - Meclisi idare aza~ı 1ın ha 
huzurile umuru 5iİrketı irlarcyc ı 

m.ur edilen aza:nın i creti mıkdaı 

~~w~r!'JbJ~ııill rının tayi-:ıi. 

KARADENiZ 
POSTASI 

Samsun 
5 v ~-~ ~ ~ ~ ı Pazartesi 

gunu akşamı Sirkeci
den hareketle (Zonguldak, 

ı. İnebolu, Evırıenye, Samsun 
Ordu. Gireson, Trabzon, Ri 
2le ve Hope) ye gidecektir. 

VATAN 
7 T. evvel 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

St Y.Kl.SEFAIN 
Merke:ı acenta: Galata Köprü ba-

!it B. 236Z. Şube A. Sirkeci Mühür. 

dar zade han 2. 2740. 

5 - Ticaret kanununun 323 üt 

maddesine tevfikan şirketle mua 
ıa.tı tüccar.iyede bulunmak üzre r 
lisi idare azalarına mezuniyet it 

Asaleten ve gerek vekaleten J 

kal elli hisse senedini hcimil o 
hiıssedaran jçtimai mezklırda ha 
bulunabileceklerdir. MezkUr ıı 

ma<l.a hazrr bulunmayi arzu ede.ı 
scdaran hamil oldııklôrı hisse se 
datını veyahut mezkür senc-d 
bankalara mevdu bulunduguna r 
te.dair olarak bankalar tarnfrnd-.t 
olunacak ilmühaberleri yevmi iı 

madan liiakal bir hafta eve! şirk< 
merkezi ~daresine emaneten te 
etmeğe mecburdurlar. 

Meclisi İd 

Mukaddema Nişantaşında 1 

yumcu sokağında 13 hanede mu! 

iken halen nerede bulunduğu rr 

hu! olan Markar Unciyan efendi 

lstanbul !kinci tcra Memuı 
ğundan:-

Gafatada Küçük Millet hanıı 

35 numarada Hayık Ferınanyan 
fendinin 6-9-338 t.arihli bir kıta 

net mücibince zimmetinizde al 

ğı olduğunu iddia eylediği (12 

liranın tarihi senetten itibaren 

9 faiz ve masarifi icraiyc ile m. 
ve ha<:iz yolile temini tahsili h 
kında dairemize vuku bulan mi 
caat ve talebi üz ·ine olbapta t 

zim ve berayi tebliğ mübaşırı m 

fetiLe tarafınıza gönderilen öde 
İZMİR SÜR'AT emri ikametgahınızın meı;huli} 

POSTASI şerhile tebliğ kılınamıyarak i 
(GÜLCEMAL) 4 Teşrini- k•lımnış olmak!Q beraber bu hu 

İdaremiz için pazarlıkla satın almaca:!< olan yir.ıni aıltı ka- evvel Pazar 14,30 da Ga- ta zabıtaca yapılan tıahkikat d 

lem kayış, halr, ikarton, çelik, :menneıışa.hi, müre'ld<ep, tebeşir, lata Rıhtnnrndan. bir semereyi iklitaf eylememiş 
damga, kireç, cila, lineluın, Elektrik malzemesi, BOZCAADA POSTASI masın.a mebni tebliğatı muktezi 
saç, ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazaırlığı 1 (EREGLI) 4 Teşrinievvel nin ilanen icrası karargir olma 

'h tarihi ilandan itibaren bir ay ' 
5-10-931 tarı ine müsadif pazartesi günü icra ıkılmacag-mdan Pazar 17 de İdare Rrhtı· fında 93 l / 3389 dosya numara 
taliplerin Y'CWiıi ıne:zıkfir<la saat dokuz buçuktan on bir buçuğa l •••m•:nıı•d•an••k•a•l•k•a•rl•a•r•. ••llllllİi:İ · icranın durması hakkında §ifahi 
kadar mağazada isıbatı vücut ederek tahriren fiat venneleri bu .. _ I ya tahriri bir itirazı kanuni ı 
baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahiline asılmış etmediğiniz ve müddeti mezk 
olup, nümune getirilmesi icap eden mal.reme için pazarlrk gu"- Beyoğlunda ~r nin hitamını müteakıp sekiz ı 

l Tü-nel mevkiinde kAin meşhur f da · '"dd bih b 
nü nünıune erinin iberaber getin1mesi nümunesiz vaki olacak zar ın ısc mu ea orcu ı 
tcl<lifatm kabul edilmiyeoeği itan olunur. (2921• SOTİRAKİ ye· veyahut itfasına tekabül e<le 

Etıbba 
tinden: 

odası • 
rıyase 

Eu~ Oda_ları nizamnamesine tevfikan Oda idare lieyetl 
ve Haysıyet Dıvanı aza ve yedeik azası intihaı için 1 Teşriniev
vel 931 Perşembe günü saat 14 te Hallı: Evinde (ıSalnk Türle 
Oca.ğında) yapılcın içtimada hazır bulunan aza ile limazeretin 

gelemediklerinden dol.ayı gönderilen rey miıktarı nizamname

nin altıncı maddesinde müharrer nisabı ekseriyeti temin ede

med'.ği~den maddei mezıkilrenin (15 gün soruı?,Ya talik oluna
cak ıçtıma~a ne kadar aza bulunursa intihap icra olunur) diye 
muharrer fık~i ahwesine tevfikan intihap 17 Teşrinievvel 
~31 c~~artesı günü saat 14 t~ ayni mahalde icra olunacağından 
azayı kıramm teşrifleri, limazeretin gelemiyec,eı!C zevatın da 
nizamnameye tevfikan reylecini göndcmmeleri · "" nca ou.ırr;rıo; . 

(2920). 

N ALBAND emval lrae cylemediğinlz takti 
Beynelmilel bermlicibi tale,p muamelatı icnı 

kasaphanesi ni<ı gıyabınızda olarak tenfizine 
Çok ve muhtcr.em müşteri- vcuül kılıınacağı malilmunuz 

leTine iraei teshUit emelile lwımak ve bu ~taki ödeme en 
Beyoğlunda Ba.ıılı;pıazannda 38- nin tıeb~i makamına kalın o.hı 
40 numeroda 

Yeni ve büyük hir 

KASAPHANE 
ve 

TAVUKÇULUK 
mağansı açtığım ve burada en 
nefi.s ve temiz sebze ve yemiş
derin envai da bulundurulacak-

üzere ilin.en tebliği keyfiyet 
nur. 

Niksarda Koz mahalleeinde M 
tala Edip Bey Zade Cemalettin 

1 

fendiye. 

lstanbul tlçancü İcra memu. 
tır. ğuna: 

Emsal•iz nenfet • mutodil Macar Ziraat mak.inaları Şirk 
fiat. Tünel Bcyoııu 2163 nin zimmetinizde matlubu ot.dı 
Telefon: Balıkpazarı B. O. 159 I iddea olunan 3164 lira 47 kuru 

• ••••••••••- haciz yo1ile taheili hakkında • 
- takip talebi üzerine tarafınıza g 

•·-----------·• derilen ödeme emri zahrına veri 
Askerf fabrika

lar ilanları 

14 kalem muhtelif tethim 
yağları 

meşruhata mezkur mahalde olm; 
ğınız ve elyevm ikametgahını 

meçhul olduğu gösterilmesine 
naen ilanen tebligat ifasına k; 
verilmiştir. lstan bul müddeiium umiliğinden: 

Adı . d · ·1 aıh Yukarıdaki malzeme kapa-
- ıye aıresı e ın alkimi sulhiyeiçin mübayaa edilecek450 çeki 

Tarihi >landan itibaren bir 
zarfında müracaatla bir itiraz d 

meyan etmez ve ani takip eden 
kiz gün iı;tndc de borcu eda v 
borca kafi mikdarda mal vesaire 
tennczseniz hakkınızda giya 
muamelatı icraiyeye devam ol 
,cağı mezkQ.r ödeme emrinin tel 
makaroın;a kaim olmak üzre 
olunur. 

odunun 1-10-931 tarihinde icra kılman münakasasmda en son lı zarf ile 12-12-931 de saat on 

verilen bedel !haddi lil.yık görülemedii!inden bir hafta müddetle beşte ihalesi yapılacaktır. Ta

teındidin~ ıkaırar verilmiş -0lma:kla m'iinakasaya iştirak etmek !iplerin şartname için her gün 
istiyenlerın 11 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif pazar günü ve müııakasaya girımek için de 

saat 15 te Defteırdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna ,0 gün tt>minat ( teklifat) 
müracaatl;;ırı (2922) ile 

1 müracaatı. ( 4550). (2830) 
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SA Ti E 
Beyoğlu: Metro ban • B~yazıt: Elektrik Evi - Kadıköy: 

Muvakkithane caddesi 83 • Üsküdır 
iskelesi 10 

BOMONTİ 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKISI 

NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 
San'at ve fcnnln birer harikasıdır. ~ 

Tabip Baytar olmak 
istiyen Lise mezunlarına 

Kayıt muamelesi l 5- l 0-931 e kadar devam eder. 
Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 lise mezunu alınacak 

, tır. Mektebin tahsil müddeti sekiz sömestire olup leyli ve 
~ meccanidir. Talebeye" elbise c;amaşI:r ve muhtaçlara cep harçlr-1 

ğı verilir. Hükumetin hayvan islfill ve çoğaltılmasına fevka- 1 

1 iade ehemmiyet vermesinden dolayi Baytari tababet mesleğin 
de gençlerin iştik!bali temin edilmiştir. Vilayetlerden talip 

, ofanların yol masrafını mektep tesviye edecektir. Kabfil olu
ı nanlar hemen şimdiden mektepte kalabilirler. 

KABÜL ŞARTLARI: 
J A.- Lise veya maarifçe lise derecesinden musaddak mektep 

mezunu olmak. 
B.- Türkiye Cümhuriyeti tabasından bulunmak. 

' C.- Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
D.- Sıhhi ahvali tahsile ve ata bi.ıı.ıneğe müsait olmak. 

Bu şartları haiz olanlar istidalarına: 
A.- Lise şahadetnamelerini veya bir suretini, 

ı B.- Nüfus teskerelerini. 
ı C.- Polisten musaddak hüsnühal vesikaları •. 

D.- Dört a<let kartonsuz vesika fotoğrnflarını. 
Bağlıyarak İstanbulda Selimiyede Yüksek Baytar Mektebi 

Rektöclüğüne Vilayetlerde Baytar Müdürlüklerine muracaat 
etmı:lidirler. Mektebe kabUI olunanlaır hizmeti mecburiyetleri· 1 

ni ifa edeceklerine dair Noterden müsaddak nümune veçhile 1 

bir taahhütname vereceklerdir. (2671). 

1ktisat Vekaletinden: 
Ankarada Tavukçuluk enstitüsü teşçir sahasnda 4191 lira 

bedeli keşifli Su tesisatı 21 gün müddetle aleni münakasaya 
vazolunmuştur. 

Evrakı i~iyesi ve şartnamesi Vekalet muhaseibesine ve
rilecek Beş lira mükabilinde telsiz telgraf civarında Enstitü
ler inşaat Fen heyetinden verilecektir. 

Münakasaya iştirak edecek talipler ilan edilen bedeli keş
fin 7o 7 ,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan yazılmış banka mek
tubtınu veyahut merkez muhasebe<:iliğine aynı miktarda yatı· 
nlan paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. Nakit 
teminat ıkabul edilmeyecektir. 

Taliplerin ehliyeti fenniye vesikaları ve yukarda yazılı şe
kilde teminatlarile birlikte 20 Teşrinievvel 1931 tarihine mü
sauif Salı günü saat 15 te ziraat müşteşarlığı kısmında mtite
~kkil lnşaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2765). 

Istanbul limanı Sahil Sıhhiye mer~ 
kezi baştabipliğinden: 

Zonguldak Sahıl Sihhiye merıkezi için yaptırılması tekar 

rür eden (7000) lira bedeli keşifli bir motörün inşası 17 'I'~rı-

MiLLiYET CUMA 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

i!anlarını kabu' ede 
1 Aures : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
!LTelgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutuşu Ist. 753 

ı-.. ... .._ ..... , ___ ._I ____ _ 
~~sürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

, --SAFİYE HANIM 
111111 BUGÜN KÜÇÜK ÇiFTLİK PARKINDAKi saz heyetine iştira~ ile en son eserlui 

1 ... okuyacakt r. Sonbaharın latif havas ndan istifade ediniz. 

Küçük Gramer 1 

M. BAHA 
Talim ve terbiye heyetince ilk· 

mekteplerin 4 ve 5 inci sınıflarına 

kabul cdileıı ve yep yeni bir tarz
da ya~ılan, emsali•;ıe hiç benzeme
yen bu kitap çıkmıştır. C,iltli fiatı 

25 kuruştur. İkbal Kütüphanesin
dedir. 

.. Hariciye Vekaleti mübayaat 
komisyonundan: 

Vekalet müstahdemini için yaptırılacak elbise ve kasketle

rini dikt~rilmesi mukarrer bulunduğundan taliplerin nümune· 

leıri görmek ve şeraiti hususiyeyi anlamak üzere her gün Le

vazım Müdlirliiğüne ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 

yevmi ihale olan 15, Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Per· 

Ge;ıyriınübadille:r ta~
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaraları 661 ile 690 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hesabile bonolarını al
mak üzere T eşrinievvelin üçüncü 
cumartesi günü saat ondan on altıya 
kadar komisyona müracaatları. 

(2890) 
OSMANLI BANKASI 

7o 5 faizli, 1334 1918 tarihli İSTİKRAZI DAHİLİ tah-
vilatma ait. 1 Teşrinisani 1921 ve 1 Teşrinisani 1926 tarihle· 
rinde varleleri hulUI edüp 1 Teşrinisani 1926 tarihinde tediye• 
sine başlanan 8 ve 18 numaralı kuponlardan şimdiye kadar 
ibraz edilmeyenlerin 1 Teşdnisani 1931 tarihinde Türkiye 
Cümhuriyeti Hükfuneti lehine müruru zamana uğrayacağı, 

i mezkur tahvilat hamillerinin malfunu olmak ilan olunur. 

TİCARET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 
30 • ilcinci Teşrin - 330 tarihli kanun hükümclerine göre Türkiyede 

iş yapmağa izinli C,uıunan ecnebi şirketlerinden (Döyçe Lüft Hansa 
Anonim Şirketi - Deutschc Lıift Hanza Aktien Gezellschaft) Şirketi bu 
kerre müracaatla Şirketin Türkiye mümessillerinden (Leon Şönman) 
Efendiye verilmiş olan murahhaslık ve vekaletin nez ve feshedildiğini 
ve Şirket esas mükavelenamesinin 26 ve 32 inci maddelerinin tadil olun 
duğunu bildirmiş ve lazım gelen vesikayı vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla iliill' olunur. 
(2905). 

Yeni 

Türkçe Gramer 
şernbe günü saat 16 da yüzde 7,5 teminatı muvakkate veya Ban , TESVIKİ SANAYİ 

ka mektuplarile Mübayaa Komisyonuna müracaatları iliin ı •-H----•J B k D M 
M. BAHA 

Ortamektepelere kabul edilen bu 
kitap da yakında çıkacaktır. Tale
belerine Türkçeyi esaslı bir surette 
göstermek endişesinde bulunan ho
calar bu kitapları tercih ederler. 

.t'..cnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banta ~oınmer~iJale 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya doları frank olaırak 
satılan bu çekler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanın her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar· 
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal edebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas edilmiştir. ...................... 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun-

olunur. (2763). anını ar iç i ikiş ektebi 

Istanbul Adliye Levazım dairesinden 
müdürliiğünden · Sergimiz Pazar günü saat 18 de kap<.nacaktır 

Talebe kaydr devam etmektedir. Matbu pro~raın mektepten alınır 
Adres Çar§t Kapı atik Ali Pasa camii karsısında Telefon 2994 

İstanbul ve Üsküdar ha,pishane ve tevkifhaneleri ekmeği \ 
kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliple-

1 
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rin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye levazım idaresine Maarifin terakki ve intişarına ehemmiyet vcrıldiği i~bıı 20 intı 

ve muna· asaya ıştıra e ece erın e teşrınıevve ta· " k · · k d ki · d 15 · · 1 931 ı asırda Kalamr~ ve civarında İhamur caddesinde 77 numaralı köşkte 
rihine müsadif perşembe günü saat 15 te teminatı muvakkate asri tahsil ile mütenasip 5 sınıflı leyli ve nehari muhtelit 

mektuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mübayaa ko· Y E N İ İ L K M E K T E P 
misyonuna müracaatları ilan olunur. (2700) 

lstanbui Akşam kız san' at mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebimiz Şehzadebaşı caddesindeki binada 3 Teşriniev
vel Cürnartesinden itibaren kayit ve tedırisata başlıyacağı ilan 
olunur.(2885). 

Selçuk Akşam kız san' at mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebimiz akşam derslerine 3 Teşrinievvelden 
başlıyacağı ilan olunur .(2887). 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Kösele Kösele 
Kıye Kıye 

l 50 kalın 100 İnce 
Meşin 

Adet 
150 

Yarma vidala 
Ayak 

300 

İnce vidala 
Ayak 

100 

itibaren 

Glase 
Ayak 

70 

Balada ınevi ve miktarı muharrer ayakkabı malzemesinin 
kapalı zarf usulile münakasası 14 Teşrinievvel 931 çarşamba 
günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat akçe
lerile müesseseye müraceatları. (2661). 

Bandırma Liman Riya
setinden: 

Erdek limanı dahilinde seyrüseferin selametine engel olan 
mağruk Edremit vapuru enkazının tarilıi ilandan itibaren bir 
ay zarfında eshabı tarafından denizden ihracı ve mahzurunım 
izalesi, Limanlar Kanununun yedinci maddesine tevfikan ilan 
olunur. (2911). 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyetinden: 

küşat edildi. Ana terbiye sınıfı da vardrr. 3-4-S inci sınıflarında her 
giln Fransız muallim tarafından Fransızça okutulmaktadır 

Hergün sabahleyin saat 8 den 12 ye kadar talebe kayıt olunur. 

PARK OT E Li 
Ayaspaşa - Telefon: Beyoğlu 4920 • 4929 

:U~ "ROSELAND,, Restoran - Dansing 
büyük salonu açılıyor. 

Empire de Paris Tiyatrosunun 

HARRİSSON SEVİLLA GİRLSveJOLİEveJAKİE DUO 

meşhur revüsü iştirak edecektir. Musiki; JİMMY FYKES 

Siyah Caz Amerikan Sofralarınızı temin ediniz. 

Cuma ve Pazar günleri saat 17, 30 da matine dansant 

En son model olarak getirmiş ol
duğum iktisatlr "ŞIK" markalı 60· 

balar on çeki yerine beş çeki odun 
yakıyor ve 10 sene tamire ihtiyaç 
göstermiyor. Her tecrübe eden 
memnun kalıyor. Taklitlerinden sa-
kınınız. 

Dünyanın en son modeli 

Yirmi sekiz saat devamlı 

yanan ve bütün kış mevsimin
de yalnız bir ton antrasit sar
fiyatı yapan iktisatlı STELLA 
sabalan gelmiştir. 

ŞlK SOBA MAGAZASI (ŞIRAKY AN) 
lstanbul, Büyük PostaM karşısında Türbe sokağında No. 6 da saıılır. 

1 3 üncü Kolordu iUiınları 1 --------
ÇQtalca Müstahkem Mevkii 

için kapalı zarıfla un alı~ak
tr. İhalesi 22-10-931 perşem
be günü saat 15 te yapılacak· 

tTr. Taliplıerin şartnamesini 

iılmak ve münakasaya girmek 
üzere teminat ve teklifnamele 
rile füale saatinden evvel Fın· 
dıklıda K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. (362) 

(2799) 

K. O. SA. AL. KOM. nına 

müracaatları. (371 ). (2871) 
Dört kalem sepze 4-10-931 
Pazar günü saat 15 de. 

Odun 4-10-931 Pazar günü 
saat 15,30 da. • 

*** Dörtyoldaki kıtaat ıntıyacı 

nievvel 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat cın altıda da 118 numaralı hususi daire

Zonguldak Sahil Sıhhiye merkezinde ihale olunmak üzere sinde dahili hastalıkları mua

yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çı- yene ve tedavi eder, Telefon: 

kanlmıştır. Plan ve ıkeşifnameleri görmek istiyen taliplerin İstanbul 8923. 

Hilaliahmer Cemiyetinin Yenipostane civarında A:ksaray
lılar Hanının (3) numaralı Satış - Büırosunda mevcut nümune 
ve şartnamesi mucibince imal ettireceği (200) adet prinç iane 
kutusunun açık münakasa suretile Teşrinievvelin onuncu cü
martesi günü saat 14 te ihalei evveliyesi icra eıdileceğinden 
talip olanların nümune ve şartnameyi ,görmdk üzeııe Yeni Pos 
tane civarında Aksaraylılar Hanı No. 20 de HilaJ.ial:mıer oyun 
kağıtları ve Maden suları Satış Deposu Müdiriyetine müracaat 
etmeleri. (2867). 

* " * Çatalca Müstab'kem Mevkii 
için dört kalem sepze ve Gü
müşsuyu Hastanesi için odun 
aşağıda gösterilen gün ve 
saatte pazaTlıkla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
melk ve münakasaya girmek 
üzere mez~ ilr gün ve saatte 
teminatlarile Fındrklıda III 

için ekmek yeniden kapalı zart 
la münakasaya konmuştur.İha 
lesi 15-10-931 Perşembe günü 
saat 16 da Dörty<ılda Askeri 
Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
me almak ve münakasaya gir
mek üzere teklifname ve te· 
minatlarile mezkur Komisyo
na müracaatları. (358). 

Galatada Kara Mustafapaşa sokağında Sahil Sıhhiye merkezi Sıra numarasını beklememek 
Levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak etmek üzere 

muayyen günde Zonguldak Sahil Sıhhi}l'.e merkezine müracaa. 
!arı ilan olunur. (2680). 

isteyenler, kabinı!ye müracaat 

la veya telefonla randevu al
malıdrrlar. 

(2783) 

M1LL1YET MATBAASI 


