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lngiliz 
lktısadi 
Vaziyeti 

ehir Planı Jansen'e Veriı·yo 
Yeni İngiliz kabinesinin iki 

llıühim mevkilerinden birine 
lıir muhafazakar, diğer birine 
ıle bir liberal tayin edildi. Ne· 
'lille Chamberlaine Maliye Na 
tırı, Sir Jobn Simon da Ha
riciye Nazın oldu. Son zaman· 
lara kadar İngiliz kabinesinde 
Başvekaletten sonra en ehem
llıiyetli mevki Hariciye Nazır
lığı idi. Vaziyet şimdi değtş· 

ili'! llıiştir. 

• • 
iki muamma: imar 
planı ve Stadyum .• 

Bunda söylenemiyecek ne var? 
Devlet esrarı mı faşedilmiş olacak? 

Maarif vekilinin 
Teftişleri 

Eaat B. Bursa, Edirne 
ve Konyaya gidecek 
ANKARA 9 (Telefonla) -

Maarif vekili Manisa ve İzmir 
mekteplerini teftiş ettikten son 
ra Balıkesir ve Bandırmaya 
geçmek üzeredi·r. Cuma günü 

Gerek cihan buhranı, ve ge
lek İngiliz iktısadiyatının bir 
dönüm noktasında bulunması 
dolayısile Maliye Nazırlığı her 
ıı.zırbğm fevkin1le bir ehem· 
llıiyet kespetmittir. Bunun 
İçindir ki kabine teşkil edilir
ken, Maliye Nazırlığına kimin 
teçeceği bütün dünya tarafın
dan merak ve alaka ile beklen

D •• M h'dd' B M y J 3 t k Bursada bulunacaktır. Vekil B. Un U l ın ey • ansen e Saa O- Borsadan Edimeye geçecek ve 

nuştu. imar planı için bütçeye ancak 932 1 burada teftişlerini ikI?al etti~-
ten sonra Konyaya gıdecektır. 

de tahsisat konacak. M. Yansen ne diyor? Vekil Beyin lzmirdeki 

llıişti. 
Bu nazırlığa, Chamber-

laine'i·n tayin edilmesi, İngiliz 
iktısadi siyasetinin alacağı ye
ni istikamete bir işarettir. ln
tilterenin bugün karşılaştığı 
trı mühim mesele, serbest ti
taret ve himaye meselesidir. 
lııgiltere 1846 senesinden beri 
lerbest ticaret usulünü tatbik 
etmektedir. 19 uncu asnn or
talarına doğru Cobden'ler 
John Bright'ler tarafından mü 
dafaa edilip te lngilterede bir 
din halini alan bu sis tem, ciı
hanın yeni iktısadi şeraiti için
de İngiltereye elverişli gelme
llıeğe başladı. Bismark'ın aer
hest ticaret hakkındaki sözle
ti meşhurdur: "İngilterenin 
lerbest ticaret sistemi, bir de
l>in dünyaya meydan okuması 
kabilindendir,. demişti. Ve fil. 
hakika . 19 uncu asrın ortala. 
tında lngilterenin sanayii di
ğer memleketlere nisbetle o 
derece ileride idi ki, İngiltere 
'anayi ve ticaret sahasında 
lıismark'ın dediği gib; bir dev 
'•yılabi.lirdi. 

İngiltere bir dev vaziyetin
de kaldıkça, serbest ticaret m
&ı.ılünden o kadar büyük fay. 
~alar gördü ki, serbest ticaret 
•ktısadi sahadan çıkarak, hissi 
&abaya intikal etmiş ve adeta 
din haline girmi~i, Serbest ti
taretin his ile alakası olmayan 
bir iktısat meselesi olduğuna 
lııgilizleri inandırmak için ara
dlln koca bir harbi umumi ve 
bir de cihan buhranı geçti. 

Stadyum meselesine gelince, Muhiddin Bey : 
"Bu iş bitmiştir,, diyor ve 

iştehası kabaracak arsa sahiplerinden bahsediyor 
Planın Yansene 
yaptırllması esas 
itibarile kararlaş
mıştır; mukavele 

imzalanacak •• 
İstabulun imar planınm da 

Aııkaranın planını yapan pro
fesör Jansene yaptırılıp yaptı
nlmiyacağı son günlerde bir 
çok neşriyata yol açtı. İstanbul 
plam için belediyenin noktayi 
nazan beynelmilel şehir müta
hassıaları arasmda bir müsaba
ka açmak idi. Fakat Ankara· 
dan gelen son haberler latan· 
bul planını da hükfunetin M. 
Y ansene yaptırmak kararı ver
diği merkezindedir. Mütahas
aııı ile henüz resmi mukavele 
imza edilmemekle beraber İs· 
tanbul planının da M. Y ansene 
)'&ptınlacağı anlaşılmaktadır. 
Alman mütahasaıa Ankarada 
yaptığı temaslardan sonra dün 
§ehrimize geldi. Vali Muhiddin 
Bey belediye mektupçusu Ha
lUk Beyi sabahleyin Haydarpa 
şaya göndererek M. Yansene 
saat 15,30 da belediyede görüş 
mek üzere kendisine randevu 

Muhiddin Bey 

vermiştir. Ayağından rahatsız 
olan ve bir haftadır makamına 
gelmeyen Muhiddin Bey dün 
Y ansene mülaki olmak üzere 
saat 15 te belediyedeki maka· 
mma gelmiştir. M. Y ansen sa
at 15,30 da Muhiddin Beyi zi
yaret etmiştir. Bu mülakat üç 

(Devamı 6 ıncı sahJiede) 

• 
Istanbulda et ucuz 

mu, pahalı mı? 
1 Bununla beraber, serbest 
ticaretten ayrılmak fikri, harp· } d 
len evvel ileri atılmıştır. Ve Belediyedekiler : u Sokak ar a satılan 
hunu ilk ileri atanlar da Jo- k J b k 
~ph Chamberlaine'dir. Ancak UCUZ oyun ar aş a, 
Chamberlaine, İngiliz impara- mezbahada kesilen et b~şka J '' diyorlar 

' lorluğunun iktısadi vahdeti na 

l llıma bunu terviç etmişti. Vic- Şehrin et ihtiyacı meselesi 
loria devrinin son gelen imper- ve fiatlerin yüksekliği son şe-
>'alistlerinden olan Chamber- bir meclisi içtimaında hayli ha 
laine, İngiliz müstemlekelerin- raretli münakaşa ve şikayetleri 
den bir devlet yaratmak iste- mucip oldu. Bir çok aza mütte 
llıişti. Ve himayeyi de ilk adım fikan etin pahalı olduğunu ifa 
olarak ileri sürüyordu. de ettiler. Filvaki et, şehir dahi 

O zamanılanberi himaye fikri. !inde veyakın vilayethududu da 
~ncak bazan ayni, ekseriya da başka bilinde muhtelif fiat farkları ar 
~tııiller albndrı ln~.ltere'cle kuvvet zetmektedir. Mesela koyun eti 
..,.!muştur. Ve himaye fikrinin mü- 45 k "l k 
...,,,viçleriMuhafazakarlar, aleyhtarla uruş 1 e 90 uruş arasında 
~ı da Liberaller olmuıtur. Harbi u- tahalüf etmektedir Buna rağ-
lııumi, cihanın iktısadi vaziyetini men sokaklarda 30 okkalık ko-
lıiisbütün değiıtirdi. Ve bununla in yunlar 3 liraya satılmaktadır. 
liltere'nin de rolü değiıti. Avrupa- Et ve koyun işlerile alakadar 
llın her memleketi himaye usulünü mahafilde yaptıg" ımız tetkikata 
latbik etti. lngiltere'nin ticaret ve 
~•sap müvazenesi alt üst oldu. Bir nazaran, son zamanlarda şehir 
qınanlar İmparatorluğun vahdeti ele 3 liraya kadar koyun satıl-
llanıına himaye usulünü terviç eden masınm sebebi şudur: Anadolu 
l~gilizler, §İmdi hesap müvazenele- dan T rakyaya son günlerde ba-
~ni kapatmak için himayeci oldular. zı aşiretler geçmektedir. Bun-
~ip bir tecellidir ki, bazı sanayi lar lstanbulda tevakkuf ettikle 
~ıt'::na J;,~eat:n:;~?~ ~:: ri iki gün zarfında ellerindeki 
~içi Lloyd George olmuıtur. Harbi hayvanlan satmaktadırlar. Bu 
llınumiclenberi sürüp gelen koali.s-
~?n düımezden evvel, bükômete da- ===============(=D=ev=a=m=ı=6=ı=n=c=ı =sa=h=ı=·ı=ed=e=)== 
•ıl olan Muhafazakarların tazyikile 
lloyd George, Liberalizmin bu an'a 
~evi ıiyasetinden aynlmak mecbu
~İyctinde kalmııtı. 

Son intihabatın serbest ticarete 
'on darbeyi indirmiş olduğu iddia 
~dilebilir. Esasen lngiltere'de ser
!'e•t ticaret ile Liberal fırkanın mu
•adderatları biribirine bağlı olarak 
tİirümüştür. lntihabatta Liberal fır 
"' Üç kısma ayrılmıştır: Himaye me 
.. lesinde Muhafazakarlarla yürü
lııek istiyen Simon zümresi, himaye
)e §iddetle aleyhtar olan Lloyd Ge
;ge zümre.si ve bu sağ ve sol züm
eler arasında kalan ve himaye me .. 
.. lesinde ancak bir dereceye kadar 

teftişleri 

İZMİR, 8 (A.A.) - Şihri
mizde bulunmakta olan Maarif 
vekili Esat Bey bugün öğleden 
evvel Valiyi, müstahkem mev
ki kumandanlığını , belediyeyi 
ve Cqmhuriyet Halk fırkasını 
ziyaret etmitler, bilahara be
beraberinde vali Kazım Paşa, 
Maarif müfettİ§İ umumisi Hik 
met ve teftiş heyeti reisi Rıd
van ve kalemi mahsus müdürü 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hudut harici 
Agop Apikyan memle
ketimizden çıkarılacak 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Hainane bir maksatla Bükreşe 
gitmek üzere lstanbuldan eg
çerken yakalanarak intihar e
den Herant Canikyana muave
net ve iştirak ile maznun Kay
serili Agop Apikyan hakkında 
ki tahkikat neticelenmiştir. 
Muhtelif mahallerde yapılan 
tetkiklı:r Apikyanın, Canikyan 
la münasebeti vapurda başladı
ğını, komite işletile ve suikast 
le alakası olmadığını göstermiş 
tir. Ancak Agop Apikyan mü
saadesiz ecnebi toprağına geç
mi§ olduğundan hudut haricine 
çıkarılması Daihliye vekfı.letin
d.en lstanbul vilayetine tebliğ 
edilmiştir. 

Başvekilin 
Nutku 
: ANKARA 9 (Telelon)
lsmet Paşanın Mecliste irat 
edeceği nutkun teahhuru ih 
timali vardır. Bu takdirde 
Başvekil hükumetin icraat 
ve tasavvurlarım millet ve
killerine Dahiliye vekilinin 
tetkik seyahatinden avdeti 
ni müteakıp izah ve beyan 
edecektir. 

Barem de 
Tetkikat 
Bütçe Encümeni tet

kike başlıyor 

ANKARA 9 lTelefonla) - ·. 
Meclis encümenleri faaliyet<: 
geçmiılerdir. Maliye encümeni 
bugünkü içtimaında geçen içti 
madan müdevver evrakın tasni 
fi ile meşgul olmuş ve bir faa
liyet programı çizmiştir. Büt
çe encümeni de perşembeden i
tibaren içtimalarına baflayacak 
br. Bu encümen devamlı ola
rak cumartesi, pazartesi ve per 
şembe günleri heyeti umumiye 
içtimalarmdan evvel ve sonra'. 
toplanmaya karar vermİ§tir. 
Bütçe encümf'ni ilk İş olarak 
baremlerin maaı bütçelerine in 
tikal etmemek şartile sınıf ve 
mertebeleri üzerinde tetkikat 
yapmaya karar vermiştü-. 

Memleketi iyi tanırsak 
ihtiyaçlarımızı 

da daha iyi ölçeriz .. 
MALATYA 9 (Dahiliye veki 

Tine refakat eden başmuharriri-
· mizden) - Üç gündür demiryo 
lu üzerinde Anadolunun içerile 
rine gidiyoruz. işte şimdi saat 
16 da ·Ma/atyaya vardık. Vali, 

. belediye reisi, Halk Fı;rkası re-
isi ve daha bazı zatlar Dahiliye 
vekilini bir saatlik mesafeden 
karşıladılar. Orta Anadolunun 
sarp yollarım, ıssız ve kuru sa
halarını bir daha gördükten, bu 
ralarda adi vesaitle seyahat et-
menin müşkülatmı düşündük
ten sonra insan cümhuriyetin şi 
m·endifer politikasını daha ziya 

de seviyor ve ona sanlıyor. 
Konya ovasında, Ereğlide, Ka
ramanda, depolarda ve örtü alt 
larmda bulunanlardan başka 
yer yer azim buğday kümeleri 
ögrüyoruz. Sevkiyat için vagon 
bekliyorlar. Bu aralık buğday 
fiatleri biraz yükselmiş, altı ye 
di kuruşa kadar satılabiliyor. 
Yunanistan da alıcı imiş, hal
kın yüreğine bir az su serpil
miş. Demiryollar müdiriyeti 
halkın mühtaç olduğu vagonla
rı bir an evvel gönderirse en iyi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Rumlar bir vali kona
ğını daha yaktılar! 

lngilizler Kıbrıs Rumlarına şiddetle 
yiiklenmiye başladılar 

Rumlara yakılan konakların yeniden 
inşası için ağır ceza vergileri tarhedildi 

4ı Bncil INlhifemizde 
gene atadyum 
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Bir sakalın macerası 
Yaşı ilerlemiş, mevki sahibi olmuş 

zevatın mutlaka sakalı vardı 
Yazan: iZZET ZIYA 

Eski zamanlarda sakalın bü 
yük bir ehemmiyet ve haysi
yeti, dini ve içtimai bir kıyme
ti vardı. Hele eski rical, eski 
ulema sakalına lüzumundan 
çok fazla ehemmiyet verirler
di. 

O zamanlar (küşadı lihye) 
tabir olunan sakal bırakma a· 
deli, bir çok yerlerde merasimi 
mahsusa ile yapılırdı. Hele 
devlet devairinde, meşihat ka
pısında memuriyeti yüksek de
receyi bulanlar, ihraz ettiği 
makamın şerefini, haysiyetini 
muhafaza etmek için mutlaka 
sakal koyvermek mecburiyeti· 
ni hissederlerdi. 

Böyle mevkide bulunan ze
vat için sakal bırakmak bir 
vecibei diniye, feragat ve ih
mali gayri caiz bir adeti içti
maiye idi. 

Sini ilerlemiş, mevki sahibi 
olmuş kimseler, her fırsattan 
istifade ederek gençleri teşvik
kar sözlerile sakal bırakmağa 
icbar ederlerdi. 

Vaktile muharrirlerimizden 
bir zat, fes giyişte püsküllerin 
aldığı muhtelif vaziyetlere gö
re, bunlardan sahiplerinin mi
zaç ve tabiatlerini gösteren, 
manalar istihraç eden uzun bir 
tetkik makalesi yazmıştı. 

Püskülde olduğu gibi, o 
zaman sakal etki.linin de ken
dine göre bir takım manaları, 
remzleri vardı. 

Sakalı, olduğu gibi bırak
mak, hiç makas veya tarak 
vurdurmamak dervit nibat bir 
tabiatin, kalenderane bir miza
cın alaimindendi. 

Sakal başları inceden batla
yarak, çene üzerinde nihayet 
bulan kısmını sivri bırakmak 
şıl:lığa delalet ederdi. 

Sakah çene ortasından iki 
kısma ayırarak taramak o za
manların münevverleri içinde 
bir nevi alafrangalık, frenkpe
res tane bir usul, bir taklitti. 

Yanakları üzerindeki kılla
rı yolmak ıuretile yanakta ö
pülecek küçük, bot bir saha 
bırakmak, o vakitki zendoıt
ların kan idi. 

Sakalı meraaimle bıraktık
tan sonra, artık onu İstediği 
vakit traşetmek, tekilden şek
le sokmak çok ayıp sayılırdı. 

Sakallı zevata hürmet ve 
itaat göstermek, onların sözile 
hareket etmek, nasihatlerini 
dinlemek gençlerin içtimai ter 
biyeleri iktizasmdaodı. 

Durubu emsal 11ra11na ge
çen : 

(Sakalım yok ki, aozum 
dinlensin!) Cümlesi, sakala o 
zamanlarda verilen kıymet ve 
hı.ysiyetin derecesini gösterme 
ğe kafidir. 

Vaktile bir yerde mi oku
dum, yoksa biri mi hikaye etti, 
buralarını pek iyice tefrik ede
miyorum, şimdi hatırmıa ge
len garip bir sakal macerasını 
burada zikretmeyi faideden 
hali görmedim. 

Selanik - Manastır timen· 
difer hattı inşa olunduğu za
manda (galiba 309, 310 tarih
lerine müsadif olacak) Nafia 
Nezareti tarafmdo bu yeni ti
mendifer hattı komiserliğine, 
Darünafaka mezunlarından 
Rasim Bey İsminde bir zat 
memur edilmişti. Bu zat daha 
evvelce Haydarpa§a timendi
fer müdüriyetinin bir çok itle
rinde de istihdam olunmuı, li
san aşina, hoş sohbet, alafran
ga meşrep bir zat imit • 

O zaman Haydarpaıa hat
tı güzergii.bında sayfiyelerde 
ikamet eden ricali devlete hü
lul ederek bu yeni inşa olunan 
hat komiserliği gibi e vaktin 
epice mühim bir 4 hizmetine 
geçmişti. 

Rasim Bey bu memuriyete 
tayin olunur olunmaz, ricalden 
bir çok zevat, ezcümle mensup 
olduğu nezaretin büyük me
murları, kendisine sakal bırak
mayı teklif etmişler: 

- Memuriyetiniz sakal bı-
rakmayı icap ettiriyor, artık 

siz de rical, erkan sıraıma da
hil oldunuz •• 

Gigi sözlerle Rasim Beyi 
her gün birer suretle sıkıştır· 
mışlardı. 

Sağdan soldan mütemadi
yen böyle tekliflere maruz ka
lan Rasim Bey, nihayet sakal 
bırakmaktan başka çare bula
mamış, mahalli memuriyeti o
lan Selaoik'e - yukarıda bah
settiğim tekilde - çenesi siv
ri tık bir sakalla gitmitti. 

Bir müddet sonra, Seli.nik 
valiliğine tayin olunan Rıza 
Paşa, Rasim Beyle tanışmış, 
onun meclis aralığı, bot soh
betleri, zarif mizaç ve meşrebi 
paşanın çok hoşuna giderek 
fevkalade teveccüh ve busuıi;. 
yetini celbetmit, patanın gece
li gündüzlü görüştüğü ahbap
la.rı sırasında mümtaz bir mev 
ki kazanmııtı. 

Bir gün paşa ile görüşürken, 
işi sakal meselesine getirerek, 
henüz genç denilecek bir yaf
ta, ve tam teehhül devresinde, 
arzusu hilafına olarak böyle 
emirle, icbarla pek vakitsiz sa
kal koyverdiğinden tikayet et
miş ve paşa da: 

- Adam sen de •• Bu da dü
tünülüp endişe edilecek bir tey 
mi? Madem ki sakal sevmiyor
sun ve teehhül etmek arzusun
da da bulunuyorsun, o halde 
traıettir de, bu hoıuna gitme
yen vaziyetten kurtul.. 

Demitti • 
Raıim Bey, paıanm bu sö

zünü canına minnet bilmit, pa· 
şadan aldrğı bu kuvvetli cesa
retle hemen ertesi günü saka
lının icabına bakmıftı •• 

Fakat, sakalını trafetmek 
hiffetinde bulunanlara, muta
a11ıp ve vakar sahibi kimseler
ce dinden, İmandan çıkmıt bir 
mürtet oazarile bakılan bir de
virde, bittabi Rasim Beyin em
sali vaki olmayan bu te,ebbü
•Ü şehrin mutaassıp ve müte
deyyin kısmı üzerinde büyük 
bir hoşnutsuzluk tevlidine, bu 
hafifliğe kartı batın sayılır 

, derecede için için bir İılyan u
yandırmağa sebebiyet vermit
ti. Bu namesbuk hadiseye her
kes birer suretle mana vere
rek dedikodu ediyorlardı. 

O derecede ki, bu batalı sa
kal meselesi, Selaoik gibi o va
kitlerde münevver addolunan 
bir tehir muhitinde dedikodu
nun alabildiğine revaç verdiği 
bir hadise, ve batta mücazatı 
icap ettiren bir meselei fevka
lade ıekline girmiıti ! 

Etraf Abdülhamit devrinin 
hafiyelerile, müthiş caauslarile 
dolu idi. Bu iş, tahmin hilafın
da olarak büyüdü, en adi şey
lerin bile (berayi sadakat} ar
zeylediği Yıldız sarayına ka
dar gitti. 

Abdülhamidin sadık, gay
yur casusları, biribiri üzerine 
saraya jurnal yağdırmağa baş
lamıılar, bu sakal meselesini 
(sünneti ,erife) yi tahkir ve 
(iılimiyeti tezyif) teklinde 
göstererek sarayın taassubunu 
celbetmek gayretine koyulmuı 
!ardı • 

Bu iş vakıa Abdülhamidin 
doğrudan doğruya (nefsi hü
mayununa) dokunur mesailden 
madut olmamakla beraber 
Selanikten yağan bu jumallar 
(naz~rı dikkatini celbetınek) 
kaydıle bermutat Nafia Nezare 
tine havale olunuyordu. 

Nafia nezareti saraydan ge
len kağıtlara - emsali nezaret 
ler gibi - bir ehemmiyeti 
mahsusa atfeder, yalnız (hıfz) 
İşaretile bu evrakı ihmale ma
ruz bırakamazdı. 

Artık bu it mevkii resme 
dökülmüştü. Nezaret Selanik 
vilayetine yazdrğı tu; 

"Vilayet bat komiseri Ra
sim Beyin iılamiyet ve sünneti 
şeriieyi rencide edecek bir 
ta~zda s~k~lını trat ettirdiği 
muteaddıt ıhbaratı resmiye ile 
teeyyüt etmekte olduğundan 
keyfiyetin tahkik ve hakikati 
halin mütaleai iliyei vilayet. 
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HARöCT HA~ERLIER 
lngiliz 
Nazırları 

Kraldan nezaret mü
hürlerini aldılar 

LONDRA, 9 A.A. - M. Mac 
Donalcl, bu ıabah Euston istasyonu
na ıeldiii zaman istirahat ebniı ol
duğu ıörülüyordu. 

Mumaileyhin kendisi ile mütema 
diyen telefonla temasta bulunmuı ol 
duğu M. Baldwin ile bilitilaf nazır. 
lar ve müsteşarlar liıte•ini tanzim et 
mit olduğu söylenmektedir. 

Diğer taraftan eski bükümet er• 
kanı, mühürlerini hükümdara tak
dim etmi,ler, müteakiben kral da bu 
mühürleri yeni nazırlara tevdi eyle
mittir. 

Bazı .kimselerin düıüncelerinin 
hilafına olarak bugün öğleden sonra 
kabine içtimaı olmıyacaktır. Yalnız 
M. Mac Donalcl, başvekalet dairesi
ne milli amele nazırlarına bir çay 
2iyafeti verecektir. 

Yegane mühim siyasi hadisenin, 
bu alqam M. Mac Donald'm Lond
ra ıehir emininin vereceği ziyafette 
irat edeceği nutuk olması muhtemel 
dir. 

LONDRA, 9 A.A. - Kral ıim
diki kabineye dahil bulunmıyan eski 
nazırlardan mühürleri alarak yeni 
nazırlara tevdi etmiıtir. 

Harp başladı 1 
Bir Çin eyaleti valisı 

harp ilan etti 
Çinliler Japon mevzilerini topa 

tuttular. Japonlar da bir 
Çin şehrini bombardıman ettiler 

TOKYO, 9 A.A. - Asabi gaze-,Siyasi mümessiller Tokiodan 
tesinin verdiği bir habere göre ~enı;- geri mi ,.ag~ rılacak? 
ral Machang Sban Japon mevzilen- " • 
ni bombardıman etmeğe baılaınıt- PARIS, 9 A.A. - Resmı Fransız 
tır. mahafili, M. Briand'ın Tokyo bükü-

• meti nezdindcki siyasi mümeısille-
Vazıyet vehomet peyda rin gen çağırılması meselesi bakkın-

ediyor da Cemiyeti Akvam meclisi azası i-
LONDRA, 9 A.A. _ Tokyo'dan le noktai nazar teatisinde bulunmuı 

Reuter ajansına bildiriliyor- Şimali olduğuna dair olan habere ait biç 
Mançuri' de vaziyet vebamet peyda bir ıey bilmemekte olduklarını be-
ebniıtir. yan etmektedirler. 

Harbiye nazırı, Çinlilerin kendi- Japonya Cemiyeti ak'VQmdan 
!erine mukavemet edebilecek ancak h nasi at istemiyor 
ıooo mevcudu olan ve Tahoien'de 

--- ' 

~--====---~ i 
Yeni polis teşkilatı 

Emniyet işleri bütçesinde mühim 
mikyasta tadilat yapılacak 

ANKARA, 9 (Telefonla} - Hazırlanmıt olan yeni polis teş· 
kilatı layihası Malıye vekaletinin mütaleası veçhile ikmal edile
rek Dahiliye vekaletinden Heyeti vekileye takdim olunmuş, He 
yeti Vekilcde müzakere edildikten sonra Millet Meclisine tevdi 
olunmuştur.Layihanın Mecliste alacağı şekle göre emniyet işleri 
bütçesinde mühim mikdarda tadilat yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Cümhuriyeti koruma kanunu 
ANKARA, 9 (Telefon!"\ ,.. Hükilmet Cümburiyeti koruma 

kanun layihasını ikmal ederek pek yakında Millet Meclisine tak· 
dim edecektir. Bu layiha daha evvel Halk fırkası grupunda mü· 
zakrere edilecektir. 

Tayyareci Vecihi Beyin seyahati 
ANKARA, 9 (A.A.) -Tayyareci Vecihi Bey, garp vilayetle 

rinde yapacağı ziyıuet ve propaganda seyahati için bugün saat 
12 de şehrimizden hareket etmittir. Seyahatin ilk merhalesi, Ba· 
li, Koçhisar, Aksaray, Konyadır. 

Muğla ormanlarında çıkan yangın söndürüldü 
MUGLA, 9 (A.A.) - Muğlanın Göktepe ormanlarında yan· 

gın çıkmıtsa da alınalı tedabir ve merkezden gönderilen kuvvet· 
!erle söndürülmüttür. LONDRAA, 9 A.A. - M. Mac 

Donalcl, dün öğleden sonra Lossi
mouth'dan hareket ebniıtir. Mumai 
leyb, ikinci derecede nazırlar liste
ıini ve bu aktam Guild - Hall bele
diye lordunun ziyafetinde İrat ede
ceği nutku tanzim ile fevkalade mq 
ğul olmuıtur. 

bulunan Japon hatlarının takriben LONDRA, 9 A.A. - Tokyo'dan 
32 kilometre mesafesinde kain Anga Reuter ajan•ına bildirildiğine göre, 
chi'nin cenubunda 5600 piyade ve Japonyanın Amerika'nın muhtırası• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,_ 
2400 süvari tabıit etmekte oldulda- na kartı bazırlaınıı olduğu cevap bu 
rım ve beraberlerinde bir de topçu akıam gönderilecektir. Her ne ka
lnt'ası bulunduğunu beyan ebiıiıtir. dar bu cevabın metni hakkında hiç 
Daha şimdiden Çin kıtaatının Japon bir ıey İnşa edilmemit ise hemen 
ileri karakollanna ateı açbklan ha- hemen M. Briand'a verilen cevap 
ber verilmelrtedir. tarzında tanzim eclilmiı olduğu zan. 

lngiliz 
Komünisti eri 

Zabıftt. ile ıiddetli bir 
mÜ$ademe olda 

LONDRA, 9 A.A. - Dün, Rus 
ihtilafmm yd dönümü münaaebetile 
Hayt • parkta nümayif yaplDJf olan 
6,000 komünist ile polis arasında bir 
arbede olmuıtur. 

iki kadın, tevkif edilmiıtir. Bu 
hadiselerden sonra nümayiıı. sökün 
içinde cereyan ebniıtir. 

ispanya limanlarında 
kariaşalık 

MADRIT, 8 A.A. - ispanyanın 
bazı limanlannda kargaıalık ve ga
leyan büküm sürmektedir. Bilbao' da 
bir takan kim.eıer limandan çıkıp 
gitmek iotiyen vapurlara atq açnut
lardır. Gijon ve Almeria'da tahmil 
ve tabliye amelesi gemilerdeki tica
ret qyaaını limanlara çıkarmaktan 
imtina etmiılerdir. 

penabilerile serian inbaaı ba
bında •• ., 

İbareli resmi tahriratı, Rı
za pafayı haylı mütkül bir mev 
kide bırakmıttı • 

Bahusus, zerreyi kubbe, 
habbeyi deve yapan bu sakal 
itinde, Rıza pata da Rasim Be 
yi evvelce teşvik etmiş bulunu 
yordu! 

Rıza pafa, yazacağı cevap
ta çok temkinli hareket eyle
mek çok nazik ve idareli cüm
lelerle iti ört bas etmek mec
buriyetinde idi. Akai hal, mec
•İm Beyin' ve belki de en umul
maz b>r sebeple kendisinin bile 
infisalini mucip olabilirdi. 

Fakat Rıza pafa badit meş
rep, çok asabi ve dürüst bir zat 
olduğu için, nezaretin bu saf
satasmı bir türlü hazmedemi
yerek gayrete gelmitti. 

Bu kadar mesaili cedide ve 
resmiye dururken, nezaretin 
böyle itlerle muhabere kapıar 
açmasına, daha doğrusu bizzat 
kendi şabsmı İfgal etmesine 
fevkalade canı sıkılmıttı. 

Nihayet paşa, mütaleaname 
sini nezarete bildirmi!tİ. Fakat 
bu mütalea, Nafia Nezaretinin 
beklediği zihniyette, yahut a
lı9tığı tarzda değildi. 

Pll§anm, öyle ihtiyatkar a
dnnlarla yürünen o devri ta
gallüp ve taasaupta emsaline 
tesadüf edilmeyen bir cesaret 
ve celadetle yazdrğı, ve Sela
nik münevver muhitinin takdir 
le karşıladığı bu tahrirat: 

"Selinik - Manastır §İ· 
mendifer hattı komiseri Rasim 
Beyin aakalmı traı edip etme
diği meselesinde tahkik oluna 
cak bir cihet görülemediği gİ· 
bi komiserlik vezaifini ifa için 
sakalın berlüzum ve ehemmi
yeti de makamı icizice varidi 
hatır olamadığından elyevm 
müstakim memurlarımızdan 
bulunan mmııaileh Rasim Be
yin komiserlik vezaifini hakki. 
le ifa eylediği ..•. ., 

Suretinde be nezarete ders 
verir bir şekilde cesurane yazıl 
mış bir cevap idi! 
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nedilmeldedir. Bu haber, ieneral Mac - Tcban -
Cban'm Sovyetlerle ihtilatlara sebe- Cevapta, Japon hariciye nezareti, 
biyet vermek için Japonları prki Amerika hükıimetinden heyecan 
Çin ıimendiferlerinin timaline çek- tevlit eden bir takım ıarialann nqri 
meğe uğrafmakta olduğuna dair 0 • husuounun önüne geçilebilmek için 
lan telsiz haberini teyit eder mahi- bu cevabın nqrine rubset verilıneoi
yette telakki edilmektedir. ni iotiyecektir. Filvaki resmi mııJıa. 

Japonlar, bu tuzağa düımekten fil, ırizli diplomasi usulüne muhalif 
ka~mak istediklerini beyan etmekte- bulunmaktadır. Japonya'mn resmi, 
dirler. gayri resmi mabafilinde umumi fi. 

kir, Japonya'nın Cemiyeti Akvam-
Bir ıehirde sokak dan nasihat dinlemeğe amade oldu-

mu harebeleri ğu ve fakat emir telakki edemiyece-
PEKIN, 9 A.A. - Tien - Tsin ği merkezindedir. Ayni mahafil, 

ile telefon muhabereleri kesilmiıtir. Cemiyet Akvamın Çin'in bütün be
Dün bir takım ehemmiyetli karga- yanatmı kabule amade görünmesin
talıklan çıkaranlarla zabıta araomda den ve ihtilifm esbabmclaıı ziyade 
teati edilen tüfek at"li ancak sabaha netayicine ehemmiyet vermesinden 
karşı nihayet bulmuftur. Çin asker- dolayı gitgide artan bir memnuniyet 
!erinin Tien • Tsin de idareyi ve ha- sizlik izhar ebnektedir. 
kimiyeti ele geçirdikleri haber alın- Japon:Janın bir protestosu 
ınııtır. LONDRA, 9 A.A. - Tokyo'dan 

Çinli zabitler bu kargaşalıklara it Reutcr ajanllna bildirildiğine göre 
tirak ederek ölen Çinlilerin üzerin- M. Y oskizawa umumi katipliği ade
de Japon revolverleri bulunduğunu ta bir Çin propaganda idar .. i haline 
iddia etmekte<lirler. Bu kargaşalık. gelıniı ol"" Cemiyeti Akvam tarafın 
lar esnasmdıi 4 kiıi ölmüı, ıo kiti dan yapılan eksik ve kusurlu itilifla 
de yarala1UD11tır. rı M. Briand veyahut Sir Ene Dru-

Bir vali Japonyaga mond nezdinde protesto etmek için 
yeni talimat almııtır. 

harp ilan etmişi Japonlar, Cemiyeti Akvam mu-
LONDRA, 9 A.A. - Tokyo'dan rahba11 M. Raschmann'ın son hafta 

Reuter ajansına bildirildiğine göre lar zarfında Cenevre meclisine gön
Mukden'den Nicbinichi - Sbimbouın ~erilen telgraflar için ı20,000 Mek
gazetesine gelen bir telgrafta Hei • sika dol..,.. ...rtebniı olduğunu id
Loung - Kiang vilayeti valisi Ma • dia etmektedirler. 
Tcban - Chan'ın Japonya'ya harp İ· M. Y oskizawa, devletlerin Tokyo' 
lan ebniı olduğu söylenmektedir. deki siyasi mümeHillerini geri çağı. 

Bu telgrafname, Ma - Tcban - rabilecekleri suretindeki şayiaya 
Chan'ın mareıal Tchang - Sue • Li- karşı da protesto edecek ve Cemiye
ang'a bir telgraf çekerek Japonlara ti Akvam katibi umumiliğioe böyle 
kartı yapılacak taarruz dolayısile teeyyüt etmemiş olan ve asıl ve e
Hei - Loung - Kian&' ordusunu tak- sası olmıyan baberierin intİfUına 
Yİye için Kirim'de seferberlik yapma müsade etmeğe hakkı olmadığını 
ımı istemiı olduğunu ilave eylemek- bildirecektir. 
tedir. Japonler, Çinlilerin Cemiyeti Ak-

Tien-Tsin bomhardaman vam meclisinin içtima devresi esna-1 
sında bu gibi şayialar ortaya attıkla 1 

edildi rını , bal\mki Japon!a.-ın hayali veya 1 

LONDRA, 9 A.A. - Çin menabi teeyyüt etmeır.iş haberleri vermek- ı 
inden verilen haberlere göre Ties - ten sureti mah~usada istinkaf eyle
Tsin'de bir takım vahim lılidiseler miı oldukların: ilave etmektedirler. 
olmuttur. Bu kargaşalıklar esnann- Japon notasının muhteviyatı 
da Japon muhafız kuvvetleri kuman P ARiS, 8 A.A. - Japonya M. 
danının Çin aiıkerlerile müıelliih Briand'ın 29 Tetnnievvel tarihli 
Çin polislerine Japonlua ait imtiyaz mekt:ıbuna cevap olarak gönderdiği 
lı mıntakarun 300 metre gerisine çe- not.,da Cemiyeti Akvamın 30 eyliil
kilmeJeri için emir verdiği söylen- de verdiği kararın hüküm ve kuvve 
mektedir. tinin m•hfuz kalma•ı noktasında Ja-

Yine Çin meınbalanndan alır..an pon hükumetinin M. Briand ile ta. 
haberlere göre Çinliler kumandanın mamen ayni fikirde bulunduğunu 
bu emrini dinlemediklerinden Japon beyan etmittir. 
lar Tien • Tsin'in Çinlilerle meskun Ja.,onya bu nota11nda askerlerini 
olan kısmını ve kıtlaları bornbardı- demiryolu mıntakası dahiline en kı
man etmeğe batlamıılar ve bir ta- sa bir müddet zarfında geri çekmek 
kım maddi zarar ve hasar yapmıı- hususundaki samimi arzuıunu yeni
lardır. den teyit ebnekle bet"aber vaziyetin 

TOKYO. 9 A.A. _Tine. Tsin' bugünkü gerginliğine nazaran Ja
deki Japon kumandam bu tehirde pon aske.-lerinin gen almma11ru mü. 
bulunan 60,000 kadar Japonyalmın teakip Çin idaresi altında devamlı 
himayesi için lıizım gelen tedbirlerin bir sulh teeHÜS edeceğini ümide İm· 
alınını§ olduğunu ancak Japonların kan olmadığını da kaydetıniıtir. Ni
bakları ve menfaatleri ihlal edilme. hayet Japon hükumeti Cemiyeti 
dikçe tam bir bitaraflık muhafaza Akvam meclisinin 30 eylıll tarihli 
edeceğini beyan eylemiıtir. kararına tanı.amile riayet göoterdiği 

zannında bulunduğunu da iliıve et-
Tien - Tsin'deki kargatalığm mittir. 

Chang Huel Liang'ye dütman bulu- Japon sefiri M. Yosbizawa. To
nan Çinli bir takım unsurlar tarafın kyo hiıkumetioin bu cevabı notaoım 
dan çıkarıldığı ve ıehrin Cinlilere M. Briand'a tevdi ettiği 11rada vaki 
ait olan kısmında muharebe-;,in de- beyanatında son günlerde vuku bu
vam ettiği söylenmektedir. Maama. lan hadiselerin Mançundeki tebaa
fih ihtit"§çdar Japonlara ait İmtiyaz sının emniyet ve ıeliımetini dütünen 
lı mıntakaya girmek t"lebbüsünde Japon hükumetini askerlerini kat'i 
bulunmamaktadırlar. Bununla bera- surette gen çelı:ıneğe sevkedecek bir 
ber bir Japon asken sersf'Ti bir kur- mahiyette olmadığını söylemittir. 
tun i11abeti neticesinde ölmüttür. Sefir beyanatına devamla: Nonni 

Tokyo gazetelerinde~ birinin ver ırmağı bavaliıindeki askeri bareket
diği bir habere göre Jeneral Ma- !erden de bahsetmiş ve demiıtir ki: 
cbang ~ha~ Japonlara aleybtaı: bulu Japon nüfuz mıntakasından 500 
nan Heı Kiang ordusunu takvıye et kilometre uzakta bulunmakta İte de 
mek Üzere ~rim'~e~i .askerleri sefer 1 Çindeki asilerin tahrip ettikleri köp 
ber ba!e getirmesını Jeneral Cbang rülerin tamiri lüzumunun buralarda 
Hıuh •Lang'den İıtcmiıtir. yapılan askeri hareketleri IDll%UI" ve 

TOKYO, 9 A.A. - Harbiye na- haklı ıösterecek mahiyettedir. Çün
z•.~ı yarın Kyus Hu'de yapılacak bü- kü bu köprülerin yıkılmış veya bo
?'.u~ manevralan.Ja, . Tien • Tıin'de zulmut olması cenubi Mançun halkı 
ığtişaf çıkmaoı UZ'rıne hazır buluna nın iaşesi için lazım olan bağdayin 
mıyacaktır. gönderilmezine mdr.i olmaktadR". 

Hindistan da 
Muhtariyet 

Gandhi böyle bir şeye 
razı olmuyor 

LONDRA, 8 A.A. - Hint kon
gresinin Gandhi'yi Hindistan'a clön
meğe davet eylediğine dair olan ha
beri mumaileyh, müdürü ile talııen 
muarefeti bulunan Bailliol • Oxford 
darülfünununu ziyarete gibnekte ol 
duğu •ırada almıştır. 

Hakim, Malaviya ile diğer Hint 
murahhaslan hemen keyfiyetten ha
berdar edilmiflerdir. Bunun üzerine 
bu zevat,lıemen vaziyet hakkında gÖ 
rüımek üzere Mahatmanın nezdine 
gibni,lerdir, M. Malcolm Mac Do
nald ,. M. Lotbiam konferansta ha
zır bulunrnu§lardır. 

Dün akıam buraya gelmiı olan 
lord Sancay'in de Gandhi ile görü1-
meai muhtemeldir. 

LONDRA, 9 A.A. - Hindistan' 
ın siyasi t"fekkülüne mukaddeme 
olmak üzere Hint eyaletlerinde mub 
tariyet tesis edileceğine dair olan 
ıayialara cevap vermek için Gandhi 
ile diğer birçok Hint murahhaslan 
M. Mac Donald ile görü,erek bu ka 
bil haberlerin neşredilmiş olmasın· 
dan dolayı tee .. üflenni beyan etmiı 
!erdir. Mumaileyhim, ekalliyetler 
meoelesi ne kadar mühim olursa ol
sun bu meselenin mes'ul bir hükiı
met tesisine matuf daha tam bir 
plan tanzimini geçikdirmemesi ıa. 
zun geldiğini ve hali hazırdaki mese 
lelerin yegane hal suretinin fikirle
rince ancak mes'ul bir bükümet te
sis olunduğunu söylemiılerdir. 

Hindularla mii$lümanlar 
BOMBAY, 9 A.A. - Kismir'de 

v~kua gelen yeni kargaşalıkların 
Hındularla müslümanlar arasında 
uımımi bir ihtilafa sebebiyet verme
oinden korkulmaktadır. 

Valii umuminin vermiş olduğu 
emirlere raimen Pençap'tan gelen 
ve ı:rup halinde bulunan müslüman
lar Kişmir'e girmişlerdir. 

Hindular, Haydarabat'ta, Behu
rnal'da ve müslüman hükümdarlar 
tarafından idare edilmekte olan di
ğer memleketlerde kargafRlıklar çı
karmak tehdidinde bulunmaktadır
lar. 

M. Francoi Ponce 
Par iste 

P ARiS, 8 A.A. - M. Lava! 
Franıa'nın Berlin sef"ui M. Françoio 
Ponçe'yi kabul etmittir. 

M. Ponçe Alman baıvekili M. 
Brüning ve M. Fon Bülov ile yap
bğı müllikatlan hakkında M. Lava!' 
e izahat vermiıtir. Bazı haberler hi
lafına olarak M. Ponce Alınan hü
kiimetinin bir takım yeni tekliflerini 
hamil olarak gelmiı değildir. 

M. Ponce yann M. Briand tara
fından kabul edilecektir, 

1 M. Grandinin 
Seyahati 
İtalya Hariciye nazın 
ayın 27 sinde dönect~k 

NAPOLI, 8 A.A. - Hariciye na 
zırı M. Grandi Roma'dan Napoli'y• 
gelmiı ve Nevyork'a gibnek üzere 
Conte Grande atlantiğine binmiıtir. 

M. Grandi'nin refakatında orta 
elçilerden M. Roaso ile Baıvekalet 
matbuat kalemi müdir muaTini M. 
Rocco ve başka.tiplerden Vitetti, M. 
Noninz ve M. Talncchia bulunmak 
tadırlar. 

M. Grandi h.ard<etinden evvel 
Napoli fevkıılade komiseri M. Caotcl 
li ile mahalli hükumet erkanı. mat
buat mümesailleri ve daha birçok ~· 
cal tarafından selimlanıııqtır. 

ltalyan gazeteleri bu münasebet· 
le yazdıkları uzun makalelerde bari 
ciye nazırının Waabinl'ton aeyaha
tından memnuniyetle babsebnekte 
ltalya ile Amerika arasında mevcut 
derin dostluk rabıtalarından ebem 
miyetle babsebnekteclirler. 

Bu gazeteler ltalya ile Amerika 
araıında ne ıiyaai ne de iktisadi ma· 
hiyette hiç bir ihtilaf mevcut olma
dığından bu iki menJeketin beyne!· 
milel sulh uğrunda el birliğile çalışa 
bileceklerini kaydebnektedirler. Ga· 
zeteler M. Grandi'nin seyahat pro
gramı ile Amerika'da yapacağı mü
lakatlar hakkında bir tebliğ n"ftredi 
leceğini de ilive etmektedirler. 

M. Grandi 27 T "frinisani' de Am<ı 
rika'dan hareket edecek ve Augus· 
tus vapuru ile 6 kanunuevvel'de Na· 
poli'ye dönecektir. 

Arzuhal Encümeni 
reisliği 

ANKARA 9 (Telefonla} -
Meclis arzuhal encümeni riya· 
setine Kayseri meb'uıu Ahmet 
Tevfik Bey intihap olunmuf" 
tur. 

Tapu ve Kadastrcı 
umum müdürlüğü 

Münhal bulunan tapu ve ka 
daıtro umumi 
müdür 1 ü ğ üne F-'~;,;:;z:;rn 
Şurayi Devi 
azasından ve • 
ki tapu müdiJ 
rü umumilerin
den Cemal Bey 
tayin edilmit· 
tir. Cemal Bey 
yeni vazifesine 
batlamıtttr. 

Sivil tayyare kulübünde içtima 

Sivil tayyare. kulübü heyeti idaresi dün içtima etmiştir. çoı 
yakmda laalıyete geçecek olan kulüp için Beyoğlunda merkeıl 

bir bina bulunmustut 



MlLLlYET 

Sevkeı ·eeyin 
' Ekonomi 

uğday fiatleri hangi 
ebeplerden yükseldi? 
auğdayın yeni sene mahsulüne 

kadar yüksekliğini 
uhafaza edeceği anlaşılmaktadır 
lluğday fiatlerindeki yülueliı ve 
_erdeki sağlamlık devam etmek-
r, 
licaret odaoı tarafından buiday 
Uerinin hali hazır vaziyetile ilerde 

., 'p etmesi muhtemel seyir hakkm 
" bir rapor hazırlanmaktadır. 

lluğday fiatlerinin bu vakitsiz le
.. Ü başlıca §U dört •ebepten ileri 

tlınektedir: 
1 - Rusya'da rekolte tahminden 
olmuıtur. Bilha5Sa Siberya ve 

lk.anya'nın mahsul tahmini iyi ya
amışhr. ilkbahar mahsulü de 

ale gelmemiıtir. Ve Ruaya'da 
ihracat yapmııtn'. Şimdi alıcı 

itle düşmüştür. 
2 - Fransa ve Almanya'da bu 
buğday mahıulü çok fenadrr. 

illıaısa Fransa'mn istihsalab çok 
lt.nndır. 
3 - Amerika ve Kanada'da buğ
~ zeriyat sahaaı tahdit edilmiştir. 

ika' da bu tahdit geçen senelere 
an yüzde 25 tir. Bundan maa-

ll'ıevsim İyi geçmediğinden zeri
t }ayam memnuniyet bir netiee 

emiıtir. 
1 - Arjantin'de de mahsulün fe
olacağı tahmin edilmektedir. 
llu sebepler dolayıailedir ki stok 

, lığına rağmen, buğday fiatleri 
•elmektedir. 
1:: vvelki gün pazar olması mü
hetile hariç piyasaların fiatleri 
ında telgraf gelmediğinden, 
borsada muamele az olnwıtur. 

cins ve yüzde 6-7 çavdarlı buğ-

~
lar 6 kuruştan satılnuıbr. Arpa 
er; de yiiksektir. 

>.!evcut kanaat buğday fiatlerinin 
mahsule kadar dÜ§meyeceji 

• lcezindedir. 

'lig-iliz lirasından bıra-
kılan depozitolar 

lıtgiliz liraaının sukutu esnasın-
21 Eylul'den 30 Eyliil akıamına 

.ı-,. lstanbul borsasında lngiliz li
ı üzerine muamele olmamqtı. 

. llu müddet zarfında lıtanhul 
rüklerinde lngiliz liraıile çeki
lllallar için lngiliz 1032 kurut 
. •dilerek muamele yapılmıı ve 
en para dipozito telakki olun-
tuı 
Şinıdi bu yiizden bir mesele hi
olmuıtur. 

~~~kte bu şekilde muamele 
lıııı""111ar lngiliz lirasının o günler 

- 800 kuruılar arasında mua
gördüğünü öne sürerek verdik-

Pararun üstünün iade edilmesi 
geldiğini iddia etmektedirler. 

I iilc idareai l stanbul boraasınm 
~ \~nlere ait biı· fiat vermedikçe böy 

"lr şeye imkan görmemektedir. 
,lialbuki borsada o günlerde in

üzerine muamele olmadığı için 
lada o gÜnler için 1 ngiliz' e fiat 

emektedir. 
llctıaadi mehafilde bu meselenin 
~•tice olacağı merakla takip edil
•tedir. 

lngiliz: 800 
l:>ün borsada lngiliz lirası yük. 
ekte devam etmittir. lngiliz ilk 

eleyi borsada 797,5 kuruıta 
Ü§ ve akşam 800 kurutta ka-
ııtır. . 

bün borsadııı 8,559,018 frank mu 
le görmÜ§tür, 

Yumurta ihracabmız 
,Son günlerde lopaoya'ya yuınur
ilıracatmuz artmıftn'. 
ti;, müddettir hpaoya'da vıı:ziye
bıuıtakar olmaması dolayısile o
a Yumurta itlıalabmız nalmıtb. 
lil\rslon konsolosumuz Ticaret o
lııa gönderdiği bir raporda la
)a' da yumurta rakiplerimizin 

l(amhiyo Borsası 
ı:::----~-----· •1erıın 800,00 Kuron Jfl,05,00 

b•lar 0,47,42,114 Şilin& 3,51 ,00 
~ 1•nk 12,06 Pozeta 5,42,SI 
~-------- ıı~--__...:.___...:.__ı 
/~- _9, 18,C~I R•Jtmark 2.00 
'•nıı: 8. S,39,31 Zloti 

b 
'•hml 88,25 Penril a,oo,00 

~ 
'••k ı. 2,42,57 Ley 79,50 

:•• 63,95,oö''-o-ın_a_r --27-,2-7_. 

1orın 1,J7,2! Çervoneç 

{ 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

920 
51 

269 

~sham ve Tahvilabn nevi 
1 
~likrazı dahili 95.00 
\lti y ~nu muva hhide 51 ,75 

ta ınf)·e lf De mfryolları 2,65 

bllflıcalarınm Mısır, Faa 'H Fransa 
oldnğu kaydedilmektedir. 

Maamafib Frama hariçten aldığı 
yumurtaları lspanya'ya sevkettiğin
den ehemmiyetli bir rakip bulun· 
mamaktaclır. 

Fas yumurtaları geçen sene u
cuzluk cihetinden bizimkilere ehem
miyetli bir rakip olmU§tu. Bu aene 
lıpanya'ya yumurta ithal edenler a 
raımda Türkiye birinci mevkii al
maktadır. 

Petrol fiatleri de 
yükseliyor 

Amerika'da petrol fiatleri yükıel
miıtir. Bu yükselişin devam müdde
tinin ne dereceyi bulacağı tahmin 
edilmemektedir. Maamafih fiatlerin 
bir anlatma neticesi iıtihsalatın tab
tidinden ileri geldiği anlatılmakta
dır. Maamafilı fiatlerin Rus petrol
lerile ayni seviyeyi muhafaza etme
ıine çalııdmaktadır. 

fzmirde incir,-üzüm 
sabşı 

IZMIR, 8 A..A.. - Bugün 32 ku
ru,ıan 55 kurup kadar bin bir bu
çuk çuval üzüm ve 10 kuruıtan 30 
kurup kadar 1146 çuval incir aahl
mıştn'. 

Gümüş para meselesi 
LONDRA, 9 A.A. - Gümüt pa

ra meselesi hakkında tetkikat icra11-
na memur btİ§ari komite, tatkikatl
na ait neticeleri nqrebnittir. Komi
te, ali.kadar hükiimetlerin beynelmi 
lel bir konferansın içthnaa davet e
dilmes.ine taraftar olmadıldarnu be
yan etmektedir. 

Çifte mikyas mulünün kalıul ih
timalleri pek uzaktır. Mesele, ıima
li Amerika müstahsilleri ve taofiye
cileri ile Hint hükumeti arumda mü 
bayaat yapılmau imkarumn temini
ne irca edilmek icap eder. 

Mutelıauıalar, giiınüıün bir mik
tar paranın kartılığı olarak istimal 
edilmeüni tavıiye etmektedirler • 
Ayni zamanda harpten evvelki tiraj
la ufaklık gümüı para darbl ve bu 
madenin istimali için yeni çareler 
aranılması da mulehaoa11larm tavsi
yeleri cümlesindendir. 

Beynelmilel zeytincilik 
kongresi 

AVIGNON, 8 (A.A.) - Bey
nelsnilel zeytincilik onuncu kongresi 
açıhnı§tn'. Kongrenin hu ilk celseıin 
de Fransa'dan ve ecnebi memleket
lerden gelmİ§ 100 kadar murahhas 
hazrr bulumoutlardır. 

Kongre relaliğe Fransız murabba 
sı ve beynelmilel ziraat enıtitüıü re
is vekili M. Öop'u intihap etmİ§tir. 
Türkiye hükiimeti murahhası ve ti
caret ataafti Fahri Bq, lapaoyol 
murahhas hey'eti reiai M. Fernandez 
Cuerva, Ynnan hülsiimeti mımıhha
., M. Neopbitoa, ltalyan murahhas 
bey'eti reisi kont eli PBYance ili, Por 
tekiz bükilmeti murahhau aalnk na
zırlardan Kont de Penha Gercia re
iı vekilliklerine intihap olumnutlar
dır. 

Reis M. Dop K...,.reye ittirak 
eden murahhaslan aelamlanuı ve 
kongrenin miisait blrneticeye varma 
ımı temenni ebniıtir. Portekiz mu• 
rııhhası gelecek kongrenin Lizbon'
da toplanma11 temennisinde bulun
muıtur. 

Mısır milli bankası 
müşkülatla 

KAHiRE, 9 A.A. - logı1tere'
de altın mikyasmm ortadan kaldınl 
......, netice.i olaıak milli lıenkanm 
maruz kalmıı olduğu müıküliıt ka
ğıt para ihraa için hükiimetle akte
dilmit olan itilifın 1 kanunusani 
tarihinden itibaren 6 ay daha tem
didi sayesinde iktiham edİlmİ§tir. 

1 tilifname, bankanın ihtiyat ak
çasının kısmen lngi!iz devlet eaba
ınından terekküp edebileceiini der
Pt eylemektedir. 

Sahte Sırp banknotlan 
BRÜKSEL, 8 A.A.. - Nation' 

Belge gazetesinin verdiği bir habere 
göre tedavül mevkiinde görülen kül 
liyetli miktarda ıahte Yugoslav 
banknotlarını imal edenleri bulmak 
için bilhassa Llege havalisinde cu
martesi sahalundan beri taharriyat 
yapılmaktadır. Bu araştırmalar şim
diyE" k~dar lıicbir netice vermemiş
tir. 

Belediyede 

Yeni liibiyat 
Müesseseleri 
Darülaceze hissesint 
zıyaa uğrahyorlar 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
ıon zamanlarda yeni bazı li'lbi
yat müeaseseleri tesis edilmek 
tedir. Fakat bu müesseseler 
tqkil edildiklerini Darülaceze
ye geç haber verdiklerinden 
bir kısım Darülaceze rüsumu 
ziyaa uğramaktadır. Bu gibi 
müesseseler hakkmda takibat 
yapılma11 takarrür etmi!tİr. 

inşaat sahiplerinin 
bir şikayeti 

İn§aat sahibi bazı kimseler 
ıon zamanlarda belediyeye mü 
racaat ederek ıikayette bulun
ınuılardır. Daimi encümence 
tasdikedilen mukaveleler zama 
nında teati edilmediğinden geç 
kalınmaktadır. Belediye bu hu 
ıusu kaymakamlara tamim et
miştir. 

istatistik müdür 
Ankaraya gitti 

Belediye iıtatiıtik müdürlü 
ğü mümeyyizi Halit Bey dün 
ak§am Ankaraya ııitmiştir. Ha 
lit Bey bazı itler hakkında iıta 
tiıtik umum müdürlüğü ile te
maı edecektir. 

Memurin komisyonu 
Belediye memurin komisyo

nu dün içtima ederek gelen ev 
rakı tetkik etmiftir. 

20 liraya kadaı 
ücret alanlar 

Bazı tereddütleri mucip oldu 
ğu için Belediye 20 liraya ka
dar ücret alanların kazanç ver
gisinden muaf olduklarım kay 
makamlıklara tekarar tamim 
ebnittir. 

Ekmek fiati 
T eşrinisaninin on birinci çar 

ıamba gününden itibaren ek
mek altı kuruş otuz para ve 
francaJa on bir kuruştur. 

Oç ayhklar 
Defterdarlık fle lftalmiidiir
liikleri laa%ırlıfa başladılar 

Defterdarlık ve mal müdürleri 
eytam, eramil, mütekaidinin üçer 
aylık maaılarıruo tevzii için iıtihza
rata baılamııbr. 

M8a§ tevziatına kinunuevvelin 
birinde batlanac:aktrr. Bu defa 
tevziatm, geçen ıefer görülen bazı 
knıurlan da tuhih edilerek, daha 
mülsemmel bir tekilde yapdmau i
sin yeni tertllıat alınacaktır. 

T ahtelbahirlerimiz 
Halice girdiler 

ltalyadan yeni gelen Dwnlu 
pmar ve Sakarya tahtelbabirle 
rimiz Haliçe girmiılerdir. 

Şark şimendiferleri mü
messilleri Ankarada 
Şehrimize gelmiş olan Şark 

Şimendiferleri mümessilleri M. 
Malzac ve M. Bade Ankaraya 
gitmişlerdir. Mümessillerin git 
mesi hattın sabn abnmaaı et
rafında cereyan ettiği yazılan 
mesele ile alakadar görülmek· 
tedir. 

1 Kiiçük Haberler 

"' İıtanbul evkaf müdiriyeti 
Lileli camiinin tamiri için bir 
münakasa açmıştır. Beylerbeyi 
camii rıhtımınm tamiri de mü
nakasaya vazedilmiıtir. 

"' ikinci grup orman amaj
man mühendislerinden Macit 
Bey Mersinin Kadıncık orma-
11!1 komiserliğine, yerine de Bur 
sa orman kontrolörü Mehmet 
Ali Salih Bey tayin edilmiştir. 
Dördüncü grup orman amaj
man mühendisliğine Antalya 
kontrolörü Saffet Bey tayin e
dilmiştir. 

"' Amerika sefarethanesi müs 
teşarı M. Şov mezuniyetle Av
rupaya hareket etmiıtir. 

"' Kahveciler cemiyeti heye
ti idaresi Türbe civannda kıra
athanesi bulunan Celal Beyi re 
is intihap etmişlerdir. 
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davasına 
Mahkemelerde 

Kansını öldüren adam 
mahkemede anlatıyor 
Şahitler şayanı dikkat şeyler söy-

lediler, Şevket -
Bey karısını nasıl öldürdü? 

Karısını öldüren güzel ssn'atlar akademisi müdür muavini 
Şevket Bey istiçvap ediliyor. 

Dün Ağırceza ınahkemesin- sini işidince evinden fırlamı§ 
de 8e§iktaıtaki Akaretler cina· ve bu kanlı sahneyi görmüş, 
yetinin davasına batlanınışbr. başka bir şey bilmiyormuf. 1-
Davada ınazııun Sanayii nefise kinci celbedilen şahit aynı so
akademisi müdür muavini Şev kakta sakin Fatma Hanımdı-. 
ket Bey, müddeileri de Ethem Şahadetine nazaran Fatma Ha
Beyle Adalet ve Neballat Ha- mm çeşmeye su almaya gibnit 
nıınlardır. Şevket Bey bundan sularını doldurmuf, avdet eder 
bir müddet evvel Bqiktatta bir ken Şevket Beyi elinde şapkası 
ıokakta zevcesi muallime lclil dıvara dayanmış, bekler bir va 
Hanımı tabanca ile öldürmekle ziyette görmüş, kartıdan da 
mamunclu. Davacıları olan Et- bir Hanım geliyormuş. Bu Ha
bem Beyle Adalet ve Nebahat nım Şevket Beyin önünden ge 
Hanımlar da lclal H~ kar çerken. "- Ne yapıyorsun?., 
deşleri idiler. Şevket Be_yin mü diye bağırmış ve hemen bu se
dafaasım avukatlardan sabık sin arkasından tabanca patla
icra vekili Vefik Beyle sabık mış, o da tabanca sesini duyun 
müddeiumumilerden Esat Bey ca korkmuş, hemen bir kom§u
deruhte etmişlerdi. Müddei ve- nun kapısından içeri girmiştir • 
kili Nuri Beydi. Mahkeme ıa- Şevket Bey mazbut ifadesinde 
!onu daha saat bir buçukta hın zevcesi lclal Hanımın hadise
cahınç dolmuştu Davanın rü- nin vulruundan evvel kendisine 
yetine saat ikide başlanıldı. Ri- hakaret ettiğini söylediğinden, 
ya.set makamını Nusret Bey, bu cihet vekillerden birinin ta
iddia makamını da müddeiumu lehi üzerine Fatma Hanımdım 
mi muavinlerinden Bürbaned- soruldu, Fatma Hanım: 
din Bey işgal etmişlerdi. Ma.z- - Böyle bir şey işitmedim. 
nun Şevket Bey iki jandarma- dedi. 
nın muhafazası altında geldi, Fatma Hanımdan sonra mu
maznunlara mahsus mahalle o-. allime Memduha Hanımın şa
turdu. Hüviyeti tesbit edildik- hadP.ti dinlenildi. Memduha Ha 
ten sonra kararname okundu, mm bir gün arkadaşı Nezihe 
bu kararnamede maznunun te- Hanımla beraber Şevket Beyin 
hevvüren katilden mahkemeye zevcesi lclal Hanıma misafir 
sevkedildiği 'anlatılıyordu. Da- gittiklerini, orada yemek yedik 
vacılann vekili Nuri Bey kat- )erini, gece evlerine avdet ede
lin tebevvüren değil, taammü- cekleri zaman lclil Hanımın 
den ika edildiğini iddia etti ve zevci Şevket Beye hitaben: 
yirmi bin lira tazminat talebin- "- Şevket, hergün beni kor
de bulundu. Bundan sonra maz kutluğun ve asabımı bozduğun 
nunun isticvabına baılanıldı. ıilahmı al da, Hanım4an evleri 
Şevket Bey zevcesi lclal Hanı- ne götür!,, dediğini anlattı. 
mın bir müddet evvel bazı eş- Memduha Hanımdan sonra 18• 
yasını alarak evden uzaklaştığı hadetine müracaat edilen· Nezi 
m, bir daha kendisini görmedi- be Hanım da aynı şahadeti tek 
ğini, vak'a günü sokakta karşı- rar ettikten sonra, İclal Hanı
latmca muhakemesini kaybet- mm daima kendilerine Şevket 
tiğini, yanında tabanca ve ustu Beyden şikayet ettiğini "Şev
ra bulunduğunu, kendine ma- ket gördüğünüz, bildiğiniz gi
lik olmadığı cihetle ne Yaptcğı bi değildir, bana ne tahammül 
nı bilmediğini söyledi. Şevket edilmez hakaretler yapıyor,, de 
Beyin mazbut ifadeleri okundu, diğini anlattı. Şahitlerden İs
Şevket Bey bu ifadelerinde de tanbul Erkek lisesi ve Ticaret 
zevcesinin eşyalarını toplaya
rak evden gittini, kendisinin da 
ima yanında tabanca ve ustura 
lB§ıdığını, vak'a günü son bir 
kere daha kendini görmek iste
diğini, kendisine vak'anın ce
reyan ettiği sokakta rastladığı 
zaman: "- Gelmiyecek misin 
İclal? Hala eski fikrinde ısrllJ' 
ediyor musun? diye sorduğunu 
onun red cevabı vermesi üzeri
ne avdeti için ricalarda bulundu 
ğunu, fakat İclal H. ın bu rica
lara mukabil kendisine hakaret 
imiz sözler söylediğini, oza
man asabı bozulduğunu, ne 
yapbğınr bilmediğini söylüyor 
du. Mazbut ifadelerin kıraatini 
müteakıp şahitlerin istimaına 
başlanıldı. ilk çağrılan müşahit 
ticaretle müşteğil Hidayet Bey 
di. Hidayet Bey vak'anın cere
yan ettiği sokaktaki evlerden 
bir~sinde oturuy?rmuş, silah se 

mektebi muallimlerinden Maz. 
bar Nedim Bey çağırıldı. Maz 
bar Nedim Bey ifadesinde Şev 
ket Beyle uzun zamandan beri 
tanıştığını, söyledikten sonra 
Şevket Beyin 12 - 13 sene evvel 
ilk haremi bayatta iken, bir 
gün kendisine zevcesini ve ço
cuklarını öldürmek için taban
ca veya bıçaktan hangisinin 
kullanılma11 muvafık olacağını 
sorduğunu, kendisini bu bahia 
etrafında düşünmekten menede 
rek teskin ettiğini ve itidale 
sevkettiğini anlath. Mazhar B. 
den soııra Güzel san'atler aka
demisinden Nimet Hanım çağı 
rıldı. Nimet Hanım ifadesinde 
Şevket Beyin son günlerinde 
fazla asabileştiğini, pek çok si
gara içtiğini, odasında daima a 
sabi asabi dolaşbğını söyledi .. 
Başka şahit kalmamıtb. Hi-
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asland 
' 

Rüsumatte 

Karnesiz 
Komisyoncular 
Gümrüklerde iş yap· 

malarına 
müsaade edilmeyor 

Vilayette 

Milli 
Emlak 

T amamile tasfiye 
edilmektedir 

Milli emlak idaresine me 
but emlak defterdarlık taraf 
dan tasfiye edilmektedir. B 
emlakin mühim bir kısmı satıl 
makta, bir kısmı da Emlak ba 
kasma devredilmektedir. Diğe 
bir kısmı da sahipleri Yunan 
olduğundan kendilerine iade 
dilmektedir. Şimdiye kadar te 
bit edilmemit olan arsa, kar 
ko !binası ve saire gibi milli e 
lak te meydana çıkanlmışb 
Bunlar da kısmen aablacak v 
kısmen de . Emlak bankası 
devrolunacakbr • 

Diğer taraftan resmi da 
irelerin tahtı işgalinde bulun 
emakin de tesbit edilmekted" 

Gümrüklerde karnesiz komis 
yoncular hakkında yapılan ta
kibat bütün tiddetile devam et 
mektedir. Bilhassa Galata güın 
rüğü müdür muavini Methi B. 
bu işle çok yakından meşgul ol 
makta, ehliyeti olmayan bir ta 
kım adamlann gümrüklere gi· 
rip çıkmamalarını temin etmek 
tedir. Bütün gümrüklerde oldu 
ğu gibi, Galata gümrüğünde 
de vazedilen takyidat gümı",k
ler&:ı bu nevi e~hasın iş yapma 
ıı imkanını ortadan kaldırmış
tır. Bu vazıyetle lmrşılaıan eh 
liyetsiz eşhas garip bir vaziyett
sapımılar ve Methi Beye bir 
tehdit mektubu göndermişleı·- Şefik Bey gitmiyor 
dir. Maamafih gümrük erkanı . . . 
bu nevı mektupları umuru adli D:fte~dar Ş~_?k B; "? Malıy 
yeden saymaktadırlar. Dün bu , Vekaletın~e diger b:r ışe _nak 
hususta gümrük başmüdürü ha~daki haberlenn dogru 
Seyfi Bey bir muharririmize de madıgı alman malUınattan 
miştJı• ki: laşılnıııbr. 

- (.;i;mrüklerde karnesiz ve ----------
ehliyetsiz kimselerin komisyon 
cu vazifesini görmeleri memnu 
dur. Bunu takip vazifemizdir. 

Ticaret ve Sanayi 
Bankası 

Vaziyetini düzeltmek 
Üzeredir 

Bank de Jenev'in tatili tedi
yat etmesi üzerine kişelerini ka 
pamak mecburiyetinde kalan 
Ticaret ve Sanayi bankası va
ziıyetinin ıslahı için çalıımakta 
dır. Aldığımız malılmata naza 
ran bankanın mali vaziyetini 
düzeltmek için bazı milli ban
kalarla yapılmakta olan müza
kerat devam etmektedir. Bu 
müzakeratın müsait bir safha. 
da olduğu ve yakında neticele
neceği banka mabafilinde te
min edilmektedir. Ticaret ve 
Sanayi bankası reisi Arif Paşa 
ve meclis azalanndan bazı ze
vat dün akşam Ankaraya git
mişlerdir. Bu seyahat bankanın 
vaziyetile alakadar bulunmak
tadır. 

Müskirat müdürü 
Ankaraya gitti 

Maliye Vekaleti tarafından vaki 
-0lan davet üzerine Müskirat lnlıisan 
Umwoi müdürü Asım Bey, dün ak
tamki trenle Ankara'ya gİtmİ§tİr. 
Bu davetin hıızırLuımakta olan 1932 
senesi bütçesi ile alakadar olmall 
muhtemeldir. 

Asnn Beyin bir hafta, on gün ka-
dar Ankara'da kalması muhtemel 
görü)üyor. 

ANKARA, 8 - lnhisarlann mu
hafaza ve sabş teıkilitlannm tevhi
di esa•larıru tetkik etmek için vari
dat umum müdürü Faik Beyin riya
setinde teşekkül eden komisyon me
saisine ha§lamak üzeredir. 

Poliste 

Yirmi dokuz 
Torba esrar 
Bir Ermeninin evinde 

60 kilo 
kadar esrar bulundu 
Beyoğlu Polia merkezi evve 

ki gün Valide çeşmesinde Keo 
kun evinde taharriyat yapımf 
29 torba esrar bulmUJtur. H 
torbada 2 kilo esrar olduğu t-a 
min edilmektedir. Keork bak 
kında takibat yapılmaktadır. 

Sarhoşlukla cerh 
Kasap Bayram ve Arnavu 

Recep isminde iki kişi arasın 
da evvelki gece Galatada sar 
boşluk yüzünden kavga çıkmT 
neticede Arnavut Recep Ka
sap Bayramı bıçakla iki yerin 
den yaralamııtır. Bayram ted 
vi altma almmı§, Recep yaka 
lanmıştır ..• 

Kayıktan denize! 
BeıiktaştA Hamam iıkeles' 

de Hüdaverdi kayığının sahih" 
Halil Ağanın 11 yatındaki kı 
Halide dün kayıktan denize d'" 
ımüş, maamafib yetifil 
kurtarılmıştır. 

Sirkecideki alüfteler 
Eminönü Polia merkezi " 

velki gece Sirkecideki bar, m 
hane, çalgılı gazino gibi yer 
de men'i fubut talimatnamea 
mucibince tabarriyat yapmıı 
ve fubt ile alude kadınlardan 
17 kişi yakalayanlr, haklar 
da tahkikata b&§lamııbr. 

Haliç şirketinin 3000 
yolcusu eksilmiş! 

Hemen bütün vapurları da tamire 
m·uhtaç bir haldedirler 

Haliç 9irketinin vaziyeti bak 
kında Ticaret müdürlüğüne tir 
ketler komisyonu tarafından 

bir rapor verilmiştir. Esaslı bir 
tetkikin mahsulü olan bu rapo 
ra nazaran, Haliç tirketi Haliç 
halkmm muhtelif yerlere hicre 
ti ve bu sahillerin günden güne 

kimler kısa bir müzakereyi mü 
teakıp sabık Maarif müdür mu 
avini Sait Asaf, Fehmi, Hasan 
Beylerle Gülaunı ve Halide Ha 
nımlann ıahit sıfatile celpleri 
ve qyayi cürmiyeden mahke
mede mevcut bulunmayan bir 
kısmının daha celbi için muba 
kemeııin 12 kinunuevvele ta. 
lik edildiii tefbirn edildi. 

tenbalaıması yüzünaen, til'k 
norm.al zamanlara nazaran gün 
de üç bin yolc.uıunu kaybetmi§ 
tir. Şirketin vapurlanndan iki 
ta11e3i müstesna olmak üzere 
hepsi köhne bir haldedir. Ra
porda 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, ıs. 16 
ve 17 nuınaralı vapurlarm esaa 
lı bir tamir ve kazan değittir· 
me ameliyesine tabi tutulma
dıkları takdirde bu kıt aefer ya 
pamryacak bir halde bulunduk 
)arı zikredilmektedir. Bunların 
tamiri için ise 150,000 lira la
zım gelmektedir. Şirket komi· 
ıerliği Haliç Şirketinin vaziye 
tinin ıslahı için muhtelit bir ko 
misyon teşkiline ihtiyaç göster 
mPktedir 
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4 MiLLiYET 

1 Spor hareketleri 

Asrrn umdesi «Milliyet» tir. 

10 TEŞRiNiSANi 1931 
İmdat! ... 

iDAREHANE - Ankara caddo
ıi No: 100 Telsraf adreoiı Milliyet, 
lıtanbul. 

Telefon numaralanı 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 H 140() n 2700 H 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen nuıhalar 10 kurut 

."Ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün azami hararet 16, 

asgari 7 derece idi. Bugün 
rüzğar poyrazdan esecek. 
Hava bulutlu. 

lfm:LE~ 
Memurlar ve 
Çalışma tarzı ... 
İstanbul Şehir mecliıi bizim 

idare makinemizin en ciddi bir 
derdine el sürmüıtür. Memur
lar mı çalışmıyorlar, si.stem mi 
fena? •. 

Ben idare makinemizi bu 
noktadan ciddi surette tetkik 
etmiş değilim.. Fakat gördü
ğüm bazı §eyler var ki; Şehir 
meclisinin iliştiği meseleye ta
alluk edebilir. 

Bazı müstesnalarile beraber 
bizim resmi dairelerde gördü
ğüm bir bal var ... Memurlar gü 
nün, haftanın veya ayın muay
yen bir zamanında çok kesif 
çalışırlar, mütebaki zamanlar
da otururlar ... Y abut bazı daire 
lerin işi fevkalade çoktur. Bazı 
dairelerin ise işi hafiftir .. Bazı 
dairelerde de bir kısım memur 
!arın işi çoktur, bir kısım me
murlann da iti azdır.. Büyük 
bir kaleme girdiğimiz zaman i
ki manzara vardır. Ya başında 
büyük bir kalabalık olan me
murlar, yahut gazete okuyan 
memurlar ... 

Muabaza için değil müşahe
de için yazıyorum .. 

Benim bu müşahededen aldı 
ğım netice şudur: 

- Bizde idare sistemi İyi 
tanzim edilmiş değildir. 
-Çalışma tarzı fenadır. 
Halbuki hususi bir banka

ya, bir şirkete gidiniz .. Memur 
muntazam çalışır ... Durmadan 
çalışır ... Şirket te memnun, me 
mur da memnundur.. Kadro 
tam ihtiyaca göredir. Aylık ta, 
tabii iyidir .... 

Türk memuru çalışkandır. 
Amma çalıştırmasını bilmeli .... 
Bir dairede tembel gÖi'iinen bir 
memur, bir bankada ateş kesi
lir. Şu halde bütün iş sistemi
mizi yok farzedip yeniden ter 
tip etmek lazımdır. Yoksa eski 
yi yamamak esaslı bil' tedbir o 
lam az. 

Cemiyeti akvam! 
Hala bu müesseseyi ciddi te 

lakki edip te adını ağıza alan
lara hayranım. Japon - Çin ha 

Bana, stac1yum meselesini 
bir inat işi yapıyoruz gibi geli 
yor .. Bir taraftan belediye her 
gün uçan yeni yeni balonlar 
la muhtelif gazetelerde (Stad
yum) un Y enibahçede yapıl
ması mukarrer olduğunu işae 
ediyor. Diğer taraftan vali mu 
avini Fazlı Bey Şehir mecliıin 
de: 

- Henuz bir şey yoktur .. 
diyor. 

Fakat ben biliyorum ki; hey 
eti fenniye müdürü Ziya Bey, 
Y enibahçede stadyum yapma
yı kendisi için artık bir inat 
meselesi yapmıştır. Orada stad 
yum yapılmıyağı kendisine İs
bat edilse bile, o gene fikrinde 
sebat edecektir. Bunun içindir 
ki; ben sporcular namına bük\ı 

· metten ve Şehir meclisinden 
imdat istiyorum ... Ve bağırıyo 
rum: 

- Allah aşkına! imdadımı
za yetişin! .. Yoksa lstanbula 
stadyum yapıyoruz diye Yeni 
bahçe bostanlarıne. yüzbinlerle 
lira atacağız ... Bostanlar sebze 
yetiştirmiyecek, stad sporcu 
yetiştirmiyecek, belediye ora
nın imarına para yetittiremiye 
cek ... 

Belediye, Stadyumu neden 
Yeni bahçede yapmak i4tiyor? 
Ortaya attığı sebep şudur: O
raları şenlendirmek .. 

Biz stadyum meselesini Ye 
nibabçeyi tenlendirmek mesele 
si olarak mütalea edemeyiz. E 
ğer böyle mütalea edersek a
cayip bir neticeye varırız .. 

Eskiden işe adam araya
cak yerde adama iş ararlardı ... 
Bu garabete şimdi bir yenisini 
ilave ediyoruz: Stadyuma yer 
arayacağımıza yere stadyum a 
nyoruz ... 

Geçenki bir yazımda beledi 
ye hey' eti fenni yesin in stad
yum işini spor fenni ve şeh
rin spor ihtiyaçtan noktasm
dan tetkik etmedi-ğini yazmış
tım. ilaç için bir kişi çıkıp ta: 

- Haltetmişsin ! Biz bu iti 
biliriz .. Demiyor .. 

Rivayete nazaran belediye 
Yeni bahçeyi şenlendinnek için 
oraya bir de sinema yaptıra
cakmış ... Olabilir. Parası var
sa belediye oraya mettah ta 
gönderebilir... Şenlensin diye 
Karagöz de oynattırır. Lakin 
spor yapmak isteyen, spor he
yecanı duymak isteyen halka: 

- Y enibahçeye buyurun .. 
Diyemez .. 

Şehir belediyenin değil-
dir. Şehir bizimdir. Spor da 

-···-··········································· , 
disesinde verdiği kararı Japon 
lann tanımadığı meydanda i
ken bala bunun bir ciddi müeı 
sese telakkisini çok garip bulu 
yorum. 

Cuma, pazar olursa ! .. 
Cuma tatilinin pazara tah

vil edileceğini gazeteler yazı
yor .. Arkadaşlardan biri dedi 
ki: 

- Cuma tatilini pazara çe
virmek bir şey değildir. Çar
şambayı c!eğiştirebiliyor mu
yuz? 

FELEK 
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BAŞI DONUKLER' 
lbrahim NECMi 

Muhteıem Nihat Hanım, 
dudaklannı ısırdı. Cevap ver
meden Ahmet Nebile döndü: 

- Teşekkür ederim, Nebil 
Bey. Evin kapısını bulabildiniz 
mi? 

Ahmet Nebil, yeniden pem 
beleşmit yanakları üzerinde 
Muhteşem Nihat Hanımın göz 
!erinin batarca11na dolaıtığmı 
hissetti: 

- Affınızı rica ederim, ha
nımefendiciğim, bilseniz ne ka 
dar meşguldüm. 

- Meşguliyetlemiz malilnı. 
- O halde mazeretim de 

makbul demektir. 
- O! Şüphesiz, şüphesiz ... 

Meşgale bir olaa neyse! Fakat 
insan hem gazetede, hem Fa
tihte, hem Gardenbarda bağ
lı olursa ... 

Semiha Nazmi Hanım, balı 
sin uzamasına meydan verme-

mek isteyerek, söze karıştı: 
- Ahmet Nebil Bey demin 

bana da mazeretlerini söyledi. 
Artık kendisini üzme, karde
tim. Nebil Bey, Arkadaşınızı 
takdim etsenize .. 

Alnnet Nebil kendisini top
ladı: 

- Sahi.. Telefonla verdi
ğiniz müsaade üzerine getirdi-
ğim Refik Cemal Bey ... Gaze-
tenin iktısadi muharriri .. . 

Muhteşem Nihat Hanrm, 
Refik Cemal Beyin yüzüne bak 
tı. Genç muharrir hemen ha
nımefendinin elini öptü: 

- Müterref oldum, hot gel 
dirm, beyefendi. 

- Asıl şeref bendenize ait, 
efendim. Bilseniz ne kadar za 
mandır meclisinizden müstefit 
olmak için yanıp tututuyor
dum ... 

Süheyla, arkadan Ahmet 

Stadyuma doöru •• 
sporculanndır. Belediye bizim 
ve sporcunun iht•yacını düşün 
melde mükelleftir... Maalesef 
bunu düşnmiyor ve düşünmedi 
ğini itiraf ediyor: 

- Stadyumu Y enibahçeyi 
şenlendirmek için yapıyorum .. 
Demekle.. Şehir meclisinin 
stadyum hakkındaki hararet
li münakaşaları sırasında tesa
düf ettiğim bir noktaya ilişece 
ğim .. 

Muhterem Cevdet Kerim 
Bey: 

- Stadyumu yapın da nere 
de olursa olsun.. Demitler .. 
Vakıa bir şey yapması memul 
olmayanlara karşı bu söz ka
dar kuvvetli bir cevap yoktur .. 
Lakin münakaşamız "stadyum 
yapmalı mı, yapmamalı mı,, 
meselesi değildir .. Biz "stad
yumu nerede yapmalı,, mesele
sini münakaşa ediyoruz. Onun 
için aflannı dileyerek bu tezde 
ısrar etmemelerini rica edece
ğim. Bizim Y enibabçede stad
yum yapılmasına itiraz ederken 
istinat ettiğimiz noktalar şun
lardır: 

lstanbulda sadyum yapıla
cak olursa ancak bir tane yapı 
labilecektir. Binaenaleyh bu
nun gerek şaklinin, gerek yeri
nin spor ihtiyacı ve yalnız 
spor ihtiyacı noktasından pek 
iyi intihap edilmesi lazımdır. 
Bu yapılamazsa stadyum işin
de bize amorti isabet etmiş 
demek olur. Stadyumun ,ekli 
hakknıda henüz tebellür etmiş 
bir şey olmadığı için onun mü
nakaşasına giremeyiz.. Fakat 
yer için esas şu olmalıdır. 

A - Spor, müsabaka heye
canile kamçılanır .. Müsabaka
ların kıymeti oraya gelen se
yirci kütlesinin adedile müte
nasiben artar. Binaenaleyh 
stadyum halk kütlesinin kolay 
gelip gideceği bir yerde olmalı 
dır. 

B - Spora bihakkin bağlı 
olanlar stadyum Küçükçekme
cede bile olsa gider. Fakat bun 
larm adedi çok mahduttur. A
sıl büyük halk kütlesine spor 
heyecanı ve spor terbiyesi ver 
mek için stadyum ayak altında 
ve kalabalık bir yerde olmalı
dır. 

C - Bugün dünya sporuna 
en büyük hızı ecnebi temasları 
veriyor. Bu temaslar hem irat 
temin ediyor, hem sporun kıy
metini arttırıyor, hem de mem 
lekette spor alakasını tezyit 
ediyor. 

Y enibahçedeki stadyumda 
beynelmilel maç yapamayız .. 
Çünkü halk gehnez, masraf 
çıkmaz, masraf çıkmayıp ziyan 
edince ecnebi takımlar getiri
lemez. 

D - Y enibahçede yapılacak 
bir stadyumda ekzersizler, te
nis müsabakalan güreş, iskrim 
basketbol, boks gibi ekseri ka 
palı salonlarda geceleri İcra e
dilen müsabakalar yapılamaz .. 
Oralardan geceleri kut uçmaz, 
kervan geçmez ... 

E - Y enibahçe stadyumu
na küçük mekteplileri de götü
remeyiz, çok uzaktır .. Halbuki 
biz spor terbiyesine oradan baş 

Nebilin eteğini çekiyordu. Re
fik cemelin uzun zarafetleri a
rasında delikanlı arkaya dön
dü. Süheyla çabuk çabuk: 

- Gelsene buraya ... 
Diyordu. 
Ahmet Nebil, bu kadının sa 

kız gibi yapışmasından nasıl 
kurtulacağını bilemiyor, kıza
np bozarıyordu. Muhteşem Ni 
hat Hanımın Süheylayı çeke
mediği besbelliydi. Süheyla da 
gerçekten çok açık davranıyor 
adeta dünyaya meydan okuyor 
du. İki ateş arasında kalan de
likanlı da ne yapacağını bile
miyordu. 

Refik Cemalin kompliman
larmı İptidada biraz kayrtıız
lılda dinleyen Mubtetem Ni
hat Hanım, birden bire fikrini 
değiştirdi. Genç muharririn yü 
züne adeta tatlı tatlı baktı: 

- Merıi, beyefendi, gerçek
ten çok zarifsiniz. 

Diye elini uzattı. Pırlanta 
yüzüklerle süslenmit, kremler
le buruşukları giderilmit olan 
bu eli Refik Cemal hürmetle 
dudaklarına götürdü. Uzunca 
bir D>ijddet dudaktan bu yumu 
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lamak zaruretindeyiz. 
Diyorlar ki: 
- Bizim 40,000 lira para

mız var. Arsayı bu para ile te
darik etmek isteriz .. Fazla pa
ramız yok. .. 

Evvelen sorayım: 

- Yenibahçe bostanları Ev 
kafındır.. Her şeyi müzayede 
ile satarak en yüksek bedeli 
bulmaya mecbur olan Evkaf 
bir stadyum için lazım olan 
60,000 metre murabbaı yeri 
size 40,000 liraya vermeği ta
ahhüt etti mi?. 

Vaktile, lstanbulda bir stad 
yum yapmak belediye kanuni
le belediyelere emredilmeden 
evvel ben lstanbul belediyesin
den lstanbula bir stadyum inşa 
sını rica etmiştim. Bana o za
man belediye kanunu çıkıp ta 
Pangaltıdaki Sürp Agop me
zarlığı belediyeye intikal eder
se stadyumu orada yapacaklan 
nı vaadettilerdi .. 

Bu eski mezarlık yakında 
belediyeye geçecektir.. Lakin 
şimdi fikir değişmittir .. 

- Orası çok kıymetli bir 
yerdir. Parça parça ayırıp sata 
cağız .. Hiç olmazsa bir mil
yon lira kazanacağız ... 

İyi fikir .. Lakin bu bir mil
yondan 10,000 liracığını elde
ki 40,000 liraya ilave edip Yor
gancı bahçesini almak hiç ak
la gelmiyor mu? .. 

Elimizdeki yer, bahalı diye 
üstüne stadyum yapmıyoruz .. 
Başkasınm elindekini gene pa
halı diye almıyoruz.. Şu halde 
Y enibahçeye marş mart! 

Biz sporcular, bedbaht bir 
kütleyiz .. Şimdiye kadar en a
ğır mes'uliyetler ve muahaze
lere maruz kaldık .. lstanbul gi 
bi en kesif spor merkezinde 
Şehir meclisine bir tek sporcu 
aza veremedik.. Ve bizim da
vayı kaybetmemiz esasen ora
dan başladı.. Şimdi belediye 
de spor zararına itler olursa ba 
ğırmakta faide nedir? Meğer 

ki Şehir meclisi imdadımıza 

gelmek istesin .. Bunun için de: 

T eklifinı tudur: 

Memleketin spor teşkilatı
na müracaat edip İstanbul sta 
dı itini münakaşa etmek için 
fen adamları ile birlikte teşkil 
edilecek bir komisyona bir kaç 
mütehaaaıs aza istemek.. 

Bu komisyon teşekkül eder, 
yerleri görür, fen adamları ile 
görüşür, planlan yapanlara, ih 
tiyaçları imlatır ve iş te en ıu 
batalı olarak ortaya çıkar. Yel 
nız aklıma bir şey geliyor. Söy 
lesem kızacaklar amma bir 
türlü sunmayacağım: 

Stadyum inşası bambaşka 
bir mimaridir. Bizde bunu kim 
yapacak .. Ben lstanbulda bir 
koşu pistinin toprağının terki
bini bilen bir mütehassıs bul11 
madun .. 

Atletizm Federasyonu Reisi 

Bürbaneddin 

Dr. Süleyman Sırrı 
Alemdar Sıhhat Yurdu dahili 

ve narkoz hekimi 

Her türlü dahili hastalıkları her 
gün Yurtta muayene ve tedavi eder. 

tak elin kokusunu emmek is
temişcesine orada durdu. 

Muhteşem Nihat Hanmı 
misafirlerine döndü. Dudakları 
na karmen gibi ııürülmüşe ben
zeyen bir tebessümle: 

- Buyurun, efendim. Arzu 
edersenis biraz bir şey alalım. 

Dedi. 
Muhteşem Nihat Hanım, 

sofraya doğru ilerledi. Semiha 
Nazmi Hanım yanındaydı. O
na yavaşça: 

- Herkesin isimlerini yerle 
rine koydun mu? 

Dedi. 
- EveL 
- Aman ben biraz tadilat 

' yapacağmı. 

- Ne gibi? 
- Dur, bak, şimdi görür-

sün. 
Muhte,em Nihat Hanım, 

11kı elbisenin müsaade ettiği 
kadar sür'atle masa başına 
geldi. Bir kaç kartın yerlerini 
değiştirdi. Sonra, dudakların
da acı, istihzalı bir tebessümle: 

- Müsaade ederseniz, Ah
met Nebil Bey, arkadaşınızı 
yanıma alacağım, 

Hikaye 

Hasis 
Soğuk, dondurucu, insanın 

iliklerini, damarlarındaki kanı 
donduran bir soğuk. Yakamı 
kaldırmış, ellerim cebimde, tit
reye titreye Osmanla beraber 
Eminönüne kadar geldik. Kar 
o kadar fazla yağmıştı ki tram
vaylar durmuş, tekerlekleri pa
tinaj yapan otomobiller bile 
korka korka yürüyor. Yollarda 
kimseler yok. Lambalar kann 
üstünde müttehidülmerkez da
ireler çiziyor. Sallanıyorlar. Os 
man kolumdan çekti: 

- Hazret böyle yayan ola
rak Beyoğluna kadar nasıl çı
kacağız? Bilmem amma belki 
şimdi, belki biı: az sonra 
kaskatı buz kesileceğiz gibi ge 
liyor. 

Benim de fena halde taban
larım sızlıyordu. Aşağı yukarı 
lastik giymemek gibi bir züppe 
liğin hıncı çıkıyor gibi. Çekiç 
markalı lastik benden sağlam 
intikam alıyordu. Paltomun içi 
ne biraz daha gömüldüm. 

Bizim halimize galiba acımış 
olacak kabuğune sinmiş bir şo
för uzaktan seslendiı: 

- Götürelim Beyim! 
- Beyoğluna ne vereceğiz? 
- On bet papel. 
Vay anasına. On beş liraya 

bütün lstanbulun sokaklarını 
dolaşmak kabil iken, bazı defa 
lar elli kuruşa bile gittiğimiz 
yol için on beş lira vermek bu 
batır ve hayalden geçmez. Fa
kat söz aramızda, vallahi pa
ram olsaydı şoförün teklifini 
itirazsız hatta büyük bir mem
nuniyetle kabul edecektim. Oı
man güldü. Ben de. 
Oımaru tanımazsınız. Tanı

yamazsıruz. Size Osmanı anlat 
mak güç. Onun hisseti devrimi 
zin en mühim hadfaıesidir. Ha
sislik rekoru yapılsa Osmanla 
boy ölçüşecek yoktur. Üzüm ve 
ekmekten ibaret yemeklerin
den artan ekmek parçalannı 
çekmecesinde saklar ve onlan 
ertesi günkü nafakasına ilave 
eder. Ben kaç defa onu bayat
lamış ekmek parçalannı çürük 
ditlerile gevelerken gördüm. 
"Osman, fakirmit,, diyeceksi
niz değil mi? Hayır. Sizi fazla 
şaşırtmamak için onun apartı
manlarından bir tanesinden 
bahsedeyim. Yedi katlı ve be
her daire yetmiş beşer liraya 
kirada. Şimdi Eminönü ayazın 
da tiril tiril titrerken yanmıda 
donmağa ramak kalmış arkada 
şım işte bu Osmandır,. Şofö
rün Beyoğluna on beş liıra iste 
mesine karşı onun hayretini ar 
tık tahmin edebilirsiniz zanne
derim. 

- Osman! dedim. Nasılsın? 
Eğer kabilse yan yarıya yedi
ter buçuk. 

Osmap batını salladı. 

Yarın akşam OPERA sinemasınd 
Uzun zamandanberi beklenen 

Niçin Sevdim 
Fransızça sözlü ve şarkılı filmini göreceksiniz. Mümessilleri: RA 

DANLL ve DANİELLE PAROLA. Ayrıca MONTY BANKS 
tarafından vücude getirilen 

HAYDİ ASKER 
sözlü ve şarkr.lı gülünçlü bir komedi. 

Yarın akşam 

MELEK 
• 
sıneması 

Colette Darfeuil ... 
]ean Perier ... 
Pierre Richard Willm .. . 

Muazzam adli bir dram .. . 
Müessir bir eser olan.. .. 

Müşkül itiraf 
filmi, kendi oğlunu mahkOm 
etmek me<:buriyetinde bulunma-
6ından korkan biT hakimin i•tı-

rabını musavverdir. 
( U F A ) mn FRANSIZ
CA SÖZLÜ bir şaheseridir. 

Elhamra 
sinemasında 

Yarın akşam 

" Princesse emriniz ,, 'in yıJd 

Lilian Harve 
" KÜÇÜK DAKTİLO " nu 

ku$Ursuz "Jüles" •u 

Armand Bernar 
ve 

AndreRoann 

l~Kl T~'BE 
Fransızça sözlü muhteşem 

ve lüks komedide 

Öniimzdeki 15 Teşrinisani Pazar günü saat 15,30 ta 
matine olarak 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
meşhur muallim 

FURLAN • 
1 

ıe kerimeleri iştirakile ilci piyanoda 
BİR KONSER verecektir. 

Koltuklar: 200 ve 300, localar 800 ve 1000, ıbalkon: 
150 kuruştur. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsi 1 1ı .. i 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 
Dr. lHSAN 

Komedi 3 Perde 
Yazan ı 

Laszlo 
Fodôr 

Tercüme E. : H. N 
Talebe gecesi. 

DEVREDİLECEK İHTİR 
BERATI 

" Tayyareden torpido en.daht 
ait tertibat " hakkındaki icat i 
Sinai Müdiriyeti umumiyesin 
istihsal edilmiş olan 9 Teşrini 
1929 tarih ve 20481 Vilayet ev 
No. lu ve tayyarelerden atılan t 
pidolarda ve torpidolara ait te 
bat" hakkmdaki icat için Sinai 
diriyeti umumiyesinden istih 
edilmiş olan 9 Teşrinisani 1929 
rih ve 20480 numara ile mükay 
müracaat üzerindeki hukuk bu k 
ferağ veyahut icara verileceğind 

Üsküdar Hale Sinemasında mezkur ihtirayi isticar etmek ve 
Bonjur Hfıkim Efendi. Mü- but satın almak arzusunda bulu 
messili: Rejinaldeni. 1 zevatın İstanbul Bahçekapı 
------------- Han No 43-48 de mükim vekili 
Kadın c al z kı· W. İSTOK efendiye müracaatla 
hekimi em e 

- Çocuksun be birader? An 
!aşılan karakaplı kitapta Emin Maçka Palastaki muayeneha-
önünde can vermek yazılı imiş. nesini Beyazıt'ta Elektrik Şir-

Beşiktaşta malul v 
yetimlerin ikramiyele 

Kadere karşı gelinir mi kardeş keti yanındaki hususi dairesine 
dedi. nakletmiştir. Hastalarını 

Şoför uzaktan sinsi sinsi gü- her gün kabul eder . .,. •• 
lüyordu. Bu sırada bir mucize " ---
oldu. Bir tramvay arabası gö- Fakat Osman binmedi. Hayret. 
ründü. Ağır ağır, güçlükle yü- Sadece kulağıma eğilerek diş
rüyordu. Fakat benim sevinci- !eri biribirine çarpa çarpa şun
mi kolayca tasavvur edebi'1irsi larfı kekeledi: 
niz. Belki de son tramvaydı. Na - Birinci mevki azizim. Bi-
sılsa cesaretlenmit , yola çık- nemem. 
mış kahraman bir tramvay. Ö- Tramvay hareket etti ve Os-
nümüzde durdu. Ben bindim. -.-ım Eminönünde kaldı. 

Dedi. Bunu söylerken ev 
sahibinin eli kendi solundaki 
sandalyayı Refik Cemala gös
teriyordu. 

- Siz de oraya, Süheyla 
Hanımefendinin yanma, Ah
met Nebil Bey. 

Süheyla sevinerek Muhte
şem Nihat Hanımın elinin gös 
terdiği tarafa Ahmet Nebili 
sürükledi: 

- Oh! Ne ala! yan yanayız. 
- Beyler, lutfen siz de yer-

lerinizi alın. Herkesin tabağı 
üzerinde ismi yazılı bir kart 
var. 

Mubtetem Hanım Sofranın 
kapıya kartı gelen dar dıl'i ü
zerindeydi. Sağındaki sandal
ya Reşit Beye tahsis edilmitti. 

Salona da Refik Cemali al
mı§tı. Retit Beyin sağında sı
rasile Nemika Sırrı, Mukbil 
Nedim, Şeyda Kamil, Nimet, 
Kemal Reha isimleri görülü
yordu. Refik Cemalin solunda 
Mebruke Numan, Nevzat Sü
reyya, Yazıcı zade Nazmi, Ne
rim an Cemşit, Doktor Lutfi 
kartları vardı. Muhteşem Ni
hat Hanrmın kar ısın ak" 

Nihat llhami Beye tahsis edil
mişti. Onun da sağında Semi
ha Nazmi, solunda Süheyla o
turuyorlardı. Semiha Nazmi 
Hanımın ıağında Ferit Necde
tin kartı vardı. Süheyla Hanı
mın solunda Ahmet Nebil o
turmuştu. Ahmet Nebille Ke
mal Rehanın sandalyaları ara
smda bir yer daha vardı. Fa
kat bunun üzerinde kart vok-
tu • 

Muhtetem Nihat 
Ahmet Nebili aan:lı. 

~ 
Hanım, 

- Bu akşam size bir çok 
üsprizler, Ahmet Nebil Bey. 

Delikanlının yüzü birden bi 
re sarardı. Gene o üzüntülü dü 
tünce beynini kemirmeğe bat· 
!adı: 

- Ne gibi, efendim? 

- Evvela, arkadaşınıza ken 
di yanımda, başkasına ayrıl
mış bir yeri vermitim ... 

Refik Cemal, minnetle eğil 
di. Muhteşem Nihat Hanımın 
tombul, yumuşak elini bir daha 
öptü: 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden 
1 - Beşiktaş askerlik şubeıin 

kaytli malullerle şehit yetimleri 
ikramiyeıi bundan sonra yalnız 
martesi günleri ~aat 14 ten itibar 
tevzi edilecektir. 

2 - ikramiyelerini almıyan aı 
bı İıtihkakın hemen Beşiktaş k 
makamlığındaki komisyona bi 
müracaat etmeleri ve evvelce de i 
edildiği Üzere bu baptaki talim 
tevfikan 14 Şubat 932 tarihine 
dar müracaat etmeyenlerin hakki 
kıt olacağı tekrar ilan olunur. 

bendenize, hanımefendi, liit 
nüzün ilelebet minnettarıyı 

efendiciğim. 

Muhteşem Nihat Hanı 

Refik Cemalin teşekkürleri 

sadece bir bakııla kartılad 

Gene Ahmet Nebile hitabın 
devam etti: 

- Saniyen, sizi Süheyla 
nımın yanına koyuıum ... 

Süheyla bir kahkaha koyv 
di. Muzaffer kadınların ıiv 
le kendini aandalyanın arka! 
ğma koyverdi: 

- Mersi, Mubteıem. Bu 
daha ziyade bana bir 
oldu. 

Muhteıem Nihat Hanı 
yüzü solgun, gözleri içeriy 
kaçmış bir halde Süheyla 
baktı. Gene Ahmet Nebile 
tabediyordu: 

Salisen, en büyük s.ürprİ:I!· 
Onu da bir az sonra görürs~ 
nüz. 

(Devamı var) 
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1 @ 1 Sinema 1 

Tasarruf! Tasarruf! HATIRALAR 
Amerikan stüdyolan sabipleri· ı 

le tasaruf yapmağa karar verdiler. 
Iİira} etmeliyiz ki, yer yüzünde film 
~alan için de, artiıtlerine Ameri· 
"n stüdyolan kadar para veren mü 
"•ese yoktu. Bunlar sinema ilemin 
ı. zaten bidayette fena bir çığır aç· 
llıışlardı. Şimdi bu hatayı ödeyorlar. 
l.. Bir Amerikan filmi için yapılan 
"'tçe azimdir. Sııhne vazıı filmin 
IJi olması için biç bir masraftan kaç 
~zdı. Buna mukabil her yapılan 1 

•ınde azim bir para getirdiği için, 
~·· b • af 1 
""'lieıseıeler er çqıt maır a mu· 
.._,akat ederlerdi. Bir defa Ameri
lıı.n filmlerine Avrupa gibi bir mab· 
~vardı. 

Halbuki o zamanclanberi Avru
._ da yer yer yeni stüdyolar açıldı. 
~•rupa fılmleri faılalaıınca, bittabi 
~ınerikan fılmleri ihracatına da dar
: vurdular. O kadar ki Ameril<'Ul 
j'.';ınleri batta birçok Avrupa mem
~etlerinde görünmez oldu. 

Bu vaziyette Amerikan stüdyola
~ filmleri için eskisi gibi bol kese
ı.n aarfedemiyecek bir vaziyete düt 
liler. 

Daha sonra sesli sinema ilk çık
bğı zamanki ııibi rağbette değildir. 

Sinema sabipleri geçen sene ve 
~ha evvelki senelerin kannı baıret
" anmaktadırlar. Çünkü artık sin&o 
llıa.lara eskisi kadar seyirci gitmi
tQı.. 

'" Buıebepten Amerikan stüdyoları 
i'."?"ük fiııürasyonlu filmleri çok pa
"l.Iİye çıktıkları için, terketmiı bu
'-nuyorlar. Artık müteba1111ları 
longin eden muazzam dekorlar ya
hlınayor. 
. Binlerce figüran açıkta kaldığı i

liıı Holleyvood'da sefalet almış yü
IG.ınüıtür. 

Diğer taraftan mukavelesi biten 
~Yük yıldızlarla bile artıkeski ıara
\ dairesinde yeni mukaveleler ya
hlınıyor. Hali yıldızlar el birliği 
~ bunun önüne geçmek istediler. 
"'8t mukavemetleri kaya gibi sağ-

ı-.;; verilmiı kararların önünde par
lllandı. Diğer taraftan firmalar yeni 
~ni yddızlar yetiıtinnekte gecik
~diler. Bittabi bu yenilere eskileri 
"tıdar para venneyorlar ve yenilerde 
ı;ıkları haftalıklardan memnundur-

Şimdiye kadar büyijk bir erkim 
. rbiyeıi olan sahne vazdarının, 
!tnıdi birkaç muavinden başka kimse 

ti yoktur. Amerikan stüdyoları 

Po/a Negri artık eskisi kadar J 

muazzam yek{JnJara varan haftalık 

/ar alanın 

Sinemada artık kimse mesela 
Adolphe Menjou payesine kadar 
çıksa bile, onun aldığı haftalığı 

alamaz 

bu sayede birkaç ay içinde üç, dört 
milyon dolar tasaruf etmiı bulun
maktadırlar. 

Haftanın filmleri 
Melekte:. Müskül itiraf 

«Mii§kül itiraf» filminden bir sahne I 
Melek sineması bu hafta Anna bir kol düğmesinin maktulenin oda- I 

.tlla, Colette Dorfenil, Jean Per- sında bulunması ve buna tekaddüm 
, Florelle gibi tanınmış Fransız eden aradaki kavga Bernt'in bu ci

~ema artiıtleri tarafından çevril- nayetin faili olarak tevkifini intaç 
t "Müşkül itiraf• isminde bir fi. ediyor. Bu hadisenin tahkikine 
gösterecek. Bu filınin mevzuu genç kızın ve Bernt'in babası olan 

dur: İstintak hakimi memur ediliyor. 1 

, lstaıyon civarındaki evlerden bi Ernanin apartımanına ait anahtarla· 
. de içiçe ııeçme odalı bir dairede rı'.' Bernt üz~rind~ ~ıkmayıtı .• ~ki-

bafifmeşrep kadın oturmakta- ! mın nazarı dıkkatını celbet~gınden 
. Bunlardan biri olan Erna Gre maznundan bu anabtarlan kıme ver
ismindeki bir kızla evlenmek üze diğini sual ediyor. Anahtarların 

~ olan ve kendisini terketmeğe kal verildiği şahsı haber vermek bir ba
t-.. Pol Bemt isminde bir deli- bayı oğlunu itham ettinneğe sevk ı 
nlmın metresidir. Delikanlının edeceğini i~rak eden Bernt her ne ı 
cağı kız sa arkadaılarından Val- kadar aleyhıne olacaksa da bu bu
isminde ve istintak hakiminin kı susta kahramanca sükutu ihtiyar · 

dır. Bu kat'i münasebat dolayısi- mecburiyetinde kalıyor. Şahitlerin 
Erna ile Pol arasındı. oldukça isticvapları başlıyor . . . . Bütün 

bir kavga çıkıyor. Vaziyetten delii.I tamamen Bernt'in aleyhine •. 
~ kalan Pol kendisine yar- Fakat nihayet bir hüsnü tesadüf 

etmesi için hemen V al tere ko- hakiki katili meydana çıkarıyor ve, 
tor. Erna'nın apartımanına dahil mühim hatayı adliye mani olu-
• • j için Pol, arkadaıı ve MY yor. • • •· Acaba katil kim? ... " 
İnin kardeıi Valter'e yanında o ı Sinem H be I ri ı 
Ernanın apartunanının anahtar- . a a r e . 
ı veriyor, ve neticeyi öğrenebil • Metro Gotawin Mayer kendi ar· 

Lillian Gish'in: 
1917 deyiz. O aırada lngiltere' de 

bulunan Griffitb'e mülaki olmak İ· 
çin Londraya gitınittim. 

Lloyd George ondan büyük bir 
b.-.rp filmi yapmaunı istemiıti. O
nun için biz de ale1i.cele hemşirem, 
annem ve diğer arkadatlarla, yani 
bütün erkanı barbiyemizle Londra
ya gittik. 

Londra' ya vardığımız zaman, 
tehir gayet sakindi. Fakat ertesi 
günü bombardunan edildi. Biz daha 
Alman tayyarelerinin bu neviden 
ziyaretlerine alıı.mamııtık. Onun İ· 
çin korkumuz da yoktu. Sadece 
çok yükseklerde uçan Alman tay
yarelerini görüyorduk. 

On gün sonra Almanlar tekrar 
geldiler. O zaman bizde de sinir baş 
ladı. Vakit gece! Fakat ay ışı~ı 
günet gibi bütün şehri aydınlatı
yordu. Dorothy ve annem uyuyor· ı 
lardı. Ben de karanlıkta yatmağa 
hazırlanıyordum. Çünkü t~hi~de 
geceleyin ıtık yakmak menedılmış
ti. Bu sırada patlıyan ilk bombala
rın ıeslerini duydum. Çok geçme
den bizim evin sokağına da bir 
bomba düştü. Şaşırdık. Fakat ıaş
kınlığımız topumuzun birlikte mah
zene inmemize miini olmadı. 

Evde kim varsa hepsi mahzene 
koıuyordu. Alman tayyarelerinin 
gittiklerini haber veren düdükler 
ancak sabah beşe doğru öttüler. 

Sabahleyin hastanelerde ve kış
lalarda filınimizin harici manzaı·ala
rını çeviriyorduk. Fakat bu bayata 
tahammül cdemiyeceğimizi de Grif
fitb'e söyledik. Annem otuz b•~ ki
lo eksilmişti. Dorotby ile ben de 
bir deri. bir kem;k kalmıştık. Fakat 
Criffitb ne dese beğenirsiniz: 

- Ne oluyor~unuz, durun baka 
lıml Bura.Jan film çevirmek için 
Fransız cephesine gideceğiz. 

]han Gi1be·th'in: 

Güneşli bir pazar günü! Ama 
epi bir zaman evvel.. Santa fttonica 
plajında dostum Langton'a tesadüf 
ettim. Yanında iki kız vardı. 

Tanıştık ve öğleden sonrayı be
raber geçirmeğe karar verdik. Banô\ 
düıen kızın ismi Effie idi. Bir .. a.ra
lık Effie şöyle bana baktı ve gulum 
sedi: 

- Çok naziksiniz, dedi. 
_ Siz de çok güzelsiniz, dedim. 
- Zannettiğim gibi değilıiniz, 

dedi. 
Merak ettim. Acaba ne zannet-

ti 
- Beni evvelce de görmüı mü 

idiniz? dedim. 
- Eve!, stüdyoda da gÖl'düm. 

Herkesle öyle sert konuşuyordunuz 
ki .. Dedi. 

O uman tanımadığım insanlara 
kartı ne derece çekingen olduğumu 
kendisine söyledim. Fakat stüdyo
da bu güzel kızın bana dikkat et
mit olmasından da ayrıca dördünü 
bir baz duydum. 

Effie tekrar bana baktı ve tekrar 
gülümsedi: 

- Allah, allab ! Dedi, siz çekin
gen misiniz? 

Bu sual üzerine, birden bire kı
zın ensesinden öptüm: 

- Artık çekingen değilim, de
dim. 

lıbraplı macera İfte böyle neı'e 
ile başladı. Bu ilk günü takip eden 
diğer günler harikulade geçti. Da
ğa çıktık, denize indik. 

Effie'nin Jeranyomlarla dolu Üç 
odalı küçük köşküne gittik. 

Bu ,ırada rejisör Wi:liam Hart 
bana yeni bir film için teklifte bu
lundu. 

Bu filmi çevirirken, Effie orada 
imit. Bana dikkatli dikkatli bakıyor 
du. Rolümü tenkit eder gibi .. 

Film bitince hemen yerimden fır 
ladım: 

- Rica ederim, dedim, ben film 
çevirirken böyle bakmayınız. lnsa· 
nın sabrını tüketiyorsunuz. 

Dudakları titredi: 
- Niçin John? Dedi. Ben ki se

ninle o kadar iftihar ediyorum. 
Fakat hoşnutsuzluk mikrobu 

beni sarmııtı. Evet, onu hô.li. sevi
yordum. Likin sevmemek üzere de 
bulunuyordum. 

Bir sabah, sükunetle, sanki bir 
§ey olmıyormuı gibi, kendisine ar
tık bıktığnnı söyledim. Mahzun 
mahzun ve hiç ceYap vermedi. Son 
ra elimi kuvetle sıktı ve batını çe
virmeden yürüdü, gitti. O dakika 
da bedbaht bir İnsandım, fakat 
serbest bir insandım. 

Aradan bir kaç ay l.eçti. Büyük 
bir film çevrilirken, birden bire 
dekor tarzında, fakat çürük yapd
mış bir balkon yıkrldı. D.rbal kaza 
yerine koştum. Erkazın altından 
bir kadın cesedi çıkardılar. 

Bu kadın Effie idi . Gözleri ka
palı, yÜzÜ korkunç derecede sap sa 
rı idi. içimde bir ıeyler parçalandL 
iki adam cesedi alıp götürdüler. San 
ki bu kazadan ben mes'ulmüıüm 
ııibi derin bir ıstırap duydum. Yer
de bir eldiven buldum. Effie'nin 
eldiveni! 

tık sevdiiim kadınm bende son 
hatırası bu eldiven oldu. için de kendisi gidip bir tren tistlerinden küçük Duğlas'ın kansı 

'-ayonunda Valtere intizar edi- Joan Cravford'u çocuk doğurmak· 
: Gecenin saat dokuzu. Pol, Val tan menetmİ§tİr. Sebebi vücudunun 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
":"babın saat ikisi~~. k~d~~ !"'k- güzel batlan bozulması~ diye! 
ii halde ııelmedıgını gorunce • Lew Ayres'le Lola Sani'in ev-

. . içersinde evine avdet mecbu lendiklerini yazmııtık. Lew Lola ile 
)etinde kalıyor b" likt ''Y ·· ı·· d ··k" fılm" · Q._L_ı ·... • ır e er us un ego ını 
..:--na kartı eglence yen!'den beraber çevirip bitirdikten sonra kı
-t eden Mella, eve avdetinde zı kaçırmııtır. Her ikisi de yirmi iki 
l'ııay'ı !'atledilmiı buluyor. Yapı- yqmcladırlar. 
tahkıkat esnasında Bernt'e ait • Tobi ve Emelka firmalarının bir 

leteceği söyleniyor. 
* Amerikan • ispanya sinema 

kongresinden beklenilen netice çık
mamııtır. Bir defa Cenubi Amerika 
sinema murahhasları kongreye gel· I 
memiılerdir. Diğer taraftan Madrid 

1 hükumeti talep edilen 60 milyon 
peçeta tahsisatı kabul etmemiıtir. 

~' Otelde bir gece " filminde 

Betty Stockfeld 

" Mareşal Hazretleri " iliminde 

cdith Mera 

.Crş geldi. Tayyör rop/arda küçük 
şapkaların da i>aşka bir zarafeti 

var. lşte nümunesi. 

Bilmek lazım 
Yanıklar 

Büyük yanıklar için daima dok
toru çağırmak lazımdır • Çünkü ge
rek yanan yerin büyüklüğü, gerek 
baıtanın duyduğu 11tırap doktorun 
tedavisini icap ettirir. 

Küçük yanıklara gelince, evvela 
yanan yeri ne acısını gidermek için 
soğuk suya sokmalı! Kabaran deri
yi ucu yanmıı bir iğne ile delmeli 
ve yanığm üzerine bol vazelin sü
rerek pamuk ile sarmalı. 

Göze kaçan tozlar 
Göze kaçan tozlar İnsanı bir bay 

li zaman rahatsız eder. Bazdarı da 
çıkmamakta inat ederler. Bu gibi
ler için yapdacak ıey, ılık Asitbo
rikli suyu göze bir pamukla akıt
maktır. Gerek gözün bıraktığı ya! 
lar ve gerekse Aıitborikli su, tozu 
alır, götürür. Kat'iyen el ile uiut· 
tunnamalıdır. Çünkü uğuıturulduk 
ça toz daima içeriye kaçar ve çıkar 
ması güçleşir. 

Burun kanarsa 
Eğer burun kanaır.-sı bir haıta· 

lıktan ileri geliyorsa, Da§ öne doğ
ru eğilerek, ba' ve enıeye ıoğul· 

Ressamın biri musikiyi no- Resimli notada olduğu gibi 
tada canlandırmak merakına mevzu şudur: 
düşmüş. Bu yukarıdaki adam- Bir genç kız oturduğu köy 
cıklar (kahramanca yürüyüş ) kulübesini terkederek şehre 
isminde bir besteyi tanzir edi- gitmek istiyor. - Bir çoban o
yorlar. Fakat bu sütunun kari nu bu fikrinden vaz geçirmeğe 
eleri için de bu besteyi mükem çalışıyor. - Seyahat uzun -
melen piyanoda çalacaklar da tehlikeli bir ormandan geçmek 
vardır. Parça Mi Majörden lazım - nereye gidecek? Saa
başlıyor. ( Kahramanca yürü deti aramağa mı? - Halbuki 
yüş) canlı bir Presto'dur. köyde de saadet var - köyde 

Resimler notada görüldüğü evlenir, pek ala mes'ut ofrıbi-
gibi mevzu da şu! lir - misal olarak sevgili: >i 

Bir kumandan askerlerini elini öpen bir çobanı gösteri
bir köprüye doğru sürükliyor yor - fakat heyhat! - Kız, 
- köprp üstünde müthiş bir bunların hiç birini dinlemiyor 
musademe - boğaz boğaza ge ve bir sabah gidiyor. - Orman 
/iş ve çetin bir müdafaa! Bir da yorgunluk ve serinlik ona 
17!Uharibin kılıç göğsıinden g_i biran oturup dinlenmek ihtiya 
rıro~, a_r_ka.~ından çıkıyo_r - ı- cını veriyor- fakat kızın or
kmcı kopru musa_demesı - ~u manda olduğunu haber alan 
°!andan askerlerı~e nı;tuk soy 1 zenciler, onu kaçırmağa geli
lıyor-::- bu nutuk uzerıne asker 1 yor/ar _ kızı başkabir zenci 
/er duşmana saldırıyorlar ve kurtarıyor _ kız köyüne dönü 
düşman kaçıyor. Düşmandan yor fakat azarlanmaktan kork 
bazıları silahlarını atarak alla • ' . . k k b 
h 1 1 B . h tıgı ıçın te rar açıyor - u a ya varıyor ar - ır mu a- " . 

· A h ·11 "b · - d defada ruyasında zencıler pa-
rıp, c 1 e gı 1 ayagın an ya rasım çalıyor. (Burası bemol
ralanıyor - alemdar arkadaş- d" ) k b - k d" · · 
I l . • · 1 ır - ız agırınca en ısını 
arının ırarına manı o uyor -

köprüyü almak için tekrar bir ara~a_n anası ve babası koşup 
gayret - yeniden bir hücum y~tışıy~r~~~- - kızlarım alıp 
ve bir müdafaa _ kumandan koye goturuyorlar - kızın ar-
/ardan biri ve oğlu ölüyorlar- tık parası yok! - Delikanlılar 
zafer, pahalıya da mal olsa el yüzüne bakmadan geçip gidi
de ediliyor. yor/ar - kızı başka bir zenci 

Aşağıdaki nota ise (Pasto- daşları bile kendisile alay eden 
rale) dir. Re Majör'den baş- şarkılar söylüyorla;r - kız da 
Jayor. gidip çobandan af diliyor. 

ı Eski ve yeni zaman bonbonyerleri 
1 

. Kadın odalarının bir zineti de «bonbonyen> denilen şekerle
me kutularıdır. Çünkü bu şekerleme kutuları haddi zatında za
riftirler ve biblo makamına kaim olurlar. Bazıları ci'dden pahalı 
ve bir san'at eseri oldukları için kadın odasının zinetini teşkil 
ederler. Derler ki kadın şekerlemeyi çok sever. Yalan değil! Ev
vel zaman içinde şeker Atinaya, Romaya Hindistandan gelirdi. 
O vakit Avrupa diye bir medeniyet olmadığı için orasını zik-< 
retmiyoruz. Ve Yunanlılar bu şekere "Hint tuzu,, derlerdi. An
cak erkekler damak/arını bu şekerlerle tatlılatırlardı. Hiç bir 
zaman kadınlara şeker veya şekerleme ikram etmek hatırlarına 
gelmezdi. Yalnız ihtiyar ve hasta kadınlar bu şekerlemelerder. 
tadabilir/erdi. Bir kahraman muharebeden muzaffer avdet edeı 
se, kendisine şeker ikram edilirdi. O tarihlerde yalnız zengin 
ve güzel Yunan kadınları baldan yapılmış ve meyve hülasası ka 
rı~tırılmış şekerlemeleri gizli gizli yerlerdi. Galiba şekerleme 
kutuları da bu suretle Yunanlılar ye Romalılardan kalmış olu
yor. Yı•nan ve Roma kadınları yedikleri şekerlemeleri böyle ku 
... ıarda saklarlardı. 

Su kış kadife siyah j üp üzeri ne ' m!l!!!!!l!!!!!!l!!!mll!!!l!!!ll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ll!ll!!l!•l!!!!!l!m•!!!!l!!!!!!!!!!llB!!ll!!!!!!!! 
keskın renkli kazaklar göreceğiz. 

su komprimesi yapmalıdır. Burun 
deliğine de soğuk suya batırılmq 
pamuk konur. Eğer mümkünse 
bu pamuğa bir kahve kaıığı suda 
eritilmit bir gram Antipirin dam
latmalıdır. Ayaklar da sıcak suya 
sokulur. 

Balık kılçığı 
Bazen balık yerken kılçık yutu

lur. Bu kılçık ya mideye gider, 
yahut boğazda takdı kalır. Kılçık 
boğazın üst kısmında ise gözle ııörü 
lür ve bir baıkası tarafından bir 
pens ile alınır. Eğer kılçık daha 
aıağıda kalmıtsa o zaman koyu 
bulamaç gibi bir mayi içilir ki, kıl
çığı mideye indirsin. Mide ise lıılçı 
ğı hazmeder. 

Teşrinisani 
8u e 

nın bazı hususiyetlerinden babıede
lim: Bu ayda gündüzler bir saat 
14 dakika kısalır. Yani ayın birin
de gündüz 11 SMt 3 dakika iken 
aym otuzunda 9 saat 49 dakikaya 
iner. 

Aym birinde kamer nıfıs bedir
dir, yİrmi dördünde ise bedri tam
dır. 

Güneı aym birinde sabahleyin 
6,37 de doimuıken, aym otuzunda 
7,21 de dolacaktır. Aym birinde 
16,32 de batmııken, aym sonunda 
lS,56 da batacaktır. 

Ev işleri kalem iş
lerinde.o zor 

PARIS, 9 A.A. - Kadınlarm yaıı 
makta oldutıla~~ pro~e•t?la~, tikayet-

)'BDda istinaf mahkemesinde avukat 
hk etmekte olan hukuk dokton 
Renee Garni"r'nin kadının "Esare
ti" aleyhindeki protestosu zikre ta· 
YJlndır. Mumaileyh&, M. Ricbet'ir. 
teklifinin en iptidai demokrasi pren 
•İplerini iıtilıbr ve ameli bayatın 
ıeniyetlerini mutlalı surette iill< 
demek oldupnu yazmaktadır • 

Bugün de kadınların hukuki bir
liiinin kitibi umumisi avukat Rene. 
Lrbmam, uzun bir esbabı mucibt 
yaptıktan ve bunda ev itinin kadın 
için ekseriya maaşlı ınemuriyetİnden 
daha çetin olduğunu kaydettikten 
sonra kadnun aile ocağının en emiı:. 
bir muhafızı olması için erkek gibi 
bedeni ve fikri kabiliyetlerine göre 
faaliyet aarfetmesi ve İcap ettiği za. 
man gerek kendisinin ve gerek ço
cuklarının ibtiyacatmı li:rik olduju 
veçbile temin edebilmeıi muktezi <' • .. .. . 
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Korsika 
Haydutları 

Tamamen imhalanna 
karar verildi 

MARS! LYA, 9 A.A. - La Pres
se Reııionale'nin Bastia'dan ist'.h~
nna göre maruf haydut Santonı ol
dürülmüştür. 

P ARiS, 9 A.A. - Matin gazete
si, Corıika'yı tathir ebnek İçin ge
çen gece karaya c;ıkardmıı olan ve 
1,400 jandarma ile seyyar muhafız
lardan ibaret ve bir jeneral ile müte
addit zabitlerin kumanda11 altmda 
bulunan ve mitralyözler ve toplu 
otomobillerle mücebhe:ı ol ~ıı yakıo
da faaliyete geçecek olan e hakika
ten bir orduya benzey n kuvvetler 
bakkmda yeni tah'15t vermektedir. 
Bundan başka beraberlerinde köpek
leri bulunan 100 kadal' poliı le sa
hil boyunca Makis denilen erazı da
hilinde yapılacak harekata iştirak e
dect ktir. S.•hil boyunda, firarlara 
mani olmak için 3 sahil muhafız ge
miıi bulunmaktadır. 500 tevkif mÜ· 
zekkeresi ı;:ıkarılmıştır. 

ispanyada yeni 
kargaşa'.ıklar 

PALENCIA, 9 A. A - hpan
yol kanunu c~ i l.ilyiha,,ının yeni
den tetkiki lehinde biı içtima tertip 
eden Katoli't çiftçi fırka•• azasile 
iıçiler arasında bir takını b8diae]er 
~ku11ştır. 

Müfritler fırluuına menesup i~çi
ler tehrin methalinde toplanarak 
11ümayi'IÇileri getinnekte olan oto
mobillerin hepıini ve hususi trenle
ri bı•a tutınuşlvdır. Polis kuvvetle
ri takviye edilmelerine rağmen mü
teaddit ı;:arpıımalar vukuunun önü
ne geçememişlerdir. içtima mahalli
ni muhafaza etmekte olan kuvvetler 
buraya ginnek istiyenlere hücum et 
mekten müfritleri alıkoyamamışlar
dır. içtima nihayet bulduktan sonra 
yeniden bir takım kargaıalddar ol
muıtur. Poli.Jer silaha müracaat 
mecburiyetinde kalmışlardır. Birçok 
kimseler yaralanmııtır. Müteaddit 
kimseler de tevkif olunmuşlardır. 

Müfritler bir otomobili yakmıı· 
lar ve bir papasa itkence 7apmıtlar 
dır. 

Yugoslavya ve 
Bu'garistan 

SOFY A, 8 A.A. - (Balkan mu
habiri mah>usumuz bildiriyor) M. 
Veltcheff "Mir'' g8%etesinde, Sırp 
ajanlarile efendileri aleyhinde "di
ğer tehlike" namile şiddetli bir ma
kale nqretmiştir. Makalede fÖyle 
deniliyor: 

"Bulgar devleti için yegane teh
like Komünistler değildir. Sırbistan 
tarafından ııatrn alınmış olan muha· 
cır çiftçilerde başka bir tehlike teş
kil etmektedirler." 

Makale muharriri, son zamanlar
da "Zora0 gazetesinin mubacırlann 
naşiri efkarı olan ve Bulgar devleti
ni mahv İçin fesatcuyane ne:ıriyatta 
bulunan "Dladne" gazetesinin maka 
lelerine karşı açmıt olduğu mac:ade
leye atfı nazar ederek, Srrplann Bul 
garistan aleyhindeki bu bilvasıta ha· 
reketlerine doğrudan doğruya hare
ketlerinin de inzimam etmekte bu
lunduğunu da ilave ediyOI'. Mubar· 
rir bu mütaleasile Yugoslavya elçi
sinin Makedonya hareketine ait t&
ıebbüıünü tahattur ettinnek istiyor 
ve diyor ki: "Yine çiftçi ittihadına 
mensup M. Deni Kostoff tarafına 
dahil nazırlardan M. Mouravieff'in 
kabinedeki mevcudiyeti de hu taar
ruzun ne kadar bariz bir vasfı oldu
ğuna delalet eder." Bundan sonra 
M. Veltcbeff; M. Mouchanoff'un M. 
Vouktchevitch'e verdiği cevapta 
Sırplann Cemiyeti Aknm nezdinde 
ki bir müracaatlarına mani olmasını 
rica ettiğine hayret ediyor ve "bila
kis Sırplar bövle bir müracaatı arza 
•!melidir çünkü Bulgarlar, Cenevre' 
de, Sırplar'm Bulgaristanm dahili 
işlerine karışmakta olduklarına da
ir vesikalanru ibraz etmek ıuretile 
haldarını isbata muvaffak olacakl..,. 
dır" diyor. 

Yugosıavyada 
intihabat 

BELGRAT, 9 A. A. - Talebe, 
pek okadar cür'etkarane olınıyan 
bir takım nümayişler İcraaına teşeb
büs elmitlerdir. ilk haberler, dünkü 
mtihabatm ıükün iı;:inde cereyan et
mit olduğuğnu göstennektedir. Öğ
leden evvel Belgrat müntehiplerinin 
yan.,ndan fazla11 reylerini •ennİt 
bulunuyorlardı. Vilayetlerde de in
tib,.bata iştirak edenlerin miktarı 
mühimdir. 

Bir takım talebenin intihabata it
lirakten iıtinkala davet eden bir bı
kım levhaları hamil oldukları halde 
nümayiı icra11na t"f"bbÜa etmit ol
duklan haber verilmiştir. Nümayiı
ler "Yaşı .. ın kanun" nidalarile hita
ma ermittir. 

_ BELGRA!, 9 A.A. - intihabat, 
dun akşam hitam bulmuştur. intiha
bat, tam bir intizam iç.inde cereyan 
etmiştir. intihabata iştirak edenlerin 
miktan mühimdir. Karadağda, Sil
l'anyada, Dalmaçyada ve Belgratta 
intihabata iştirak edenlerin miktan 
yiude 50 e baliğ olmuştur. 

Bosna • H crsrktte müsJüman un
ıuı·, kütle lıruinde intib~hata iştirak 
eyi mi~t:!. r-1:-ı mzetlikll!ri ni koymut 
olan butl:n. nazırlar, tekrar intihap 
edil., ıi lerdir 

Spor 
Güreş müsabakalan 
ISTANBUL, 9A.A. -Güreş Fe-

derasyonundan: "Yeni Gün" gaze
tesi tarafından tertip ve himaye "i'e 
lstanbul Güreş Heyetile müştereken 
F ederaıyonumw: tarafından idare 
ve icra edilecek olan umumi Güreı 
müsabakalanna Türkiye dahilinde 
bulunan ve ittifaka dahil bilümuın 
tecrübeli ve tecrübesiz güreşı;:iler İt 
tirak edebilirler. 

Bu müsabakaya iıtirak edecek 
,üreççiler, ldüpleri ve ınıntakaları 
vaoıtaıile resmi bir tekilde müracaat 
etmelidirler. Her siklet smıfınm ü
çüncülerine kadar husuıi surette 
yaptınlmıt "Yeni Gün" madalyalan 
verileceği gibi müsabakalann netice 
•İnde en çok puan dan klübe de yi
ne sureti mahsusada sipariş edilmit 
olan bir vazo hediye edilecek ve j. 
kinci ve üçüncü derecede puan alan 
klüplere de birer hususi bayrak he
diye edilecektir. 

Müıabıklann ve klüplerin bu 
mühim müıabakaya hazırlanahilıne
)eJiİ icin kinunuevvelin 2 inci cuma 
gününe kBdar vakit bırakılmıştır. 
Müracaatlar, 1 kanunuevvel ıalı gü
r.Ü akşamına kadar F ederaıyonumu 
za gönderilmi~ bulunmalıdır. Müsa
bakalann ml'halli icrası ,.. sair fenni 
husuıat bilahare ilan ve teblii edile
cektir. 

Yeni Felemenk 
dün geldi 

sefiri 

Yeni Felemenk sefiri M . Ket 
wich Verschuur dün refikan i
le beraber şehrimize gelmiıtir. 
Mumaileyh evvelce Buenoa Ay 
res'te sefir bulunuyordu. Mu
vakkııten Pera Palasa inen se
fir Cenapları itimatnameııini 
takdim için Ankaraya gidecek 
tir. ---------
Berlinde hırsızlık artb 

BERLIN, 9 A.A. - Her türlü 
cürümlerin tezayüdü münasebetile 
ve bilhaas.a dolandırıcılık ve bıraız. 
hiın artması dolayııile Berlin polisi 
endiıe içindedir.Polis müdiriyeti, bu 
gibi kimselerin faaliyetlerine hatime 
çekmek İçin buıusi tedbirler ittiha
zını derpiı eylemektedir. 

Yakında polia müdiriyetincle fev
kalade bir içtima aktedilecek ve hun 
da alakadar muhtelif idarelerin mü
meuilleri hazır bulunacaktır. 

Kıı aylannda müdiriyetin kalem 
müıtabdimleri, cinai işleri takip ile 
mqgul olan polisin emrine verilecek 
ve polis kuvvetleri ayni zamanda 
münakalat servisi memurlan ile tak
viye edilecektir. 

Yeni bir Fransız 
torpido muhribi 

NANTE, 8 A.A. - Yeni inıa e
dilen Cassard torpido muhribi Bah
riye nazırı hazır bulunduğu halde 
muvaffakiyetle denize indirilmiştir. 
2634 tonilito hacminde ve 6 torpil 
kovanı ve 10 topla mücehhez bulu
nan bu muhribin murettebatı onu 
zabit olmak iiare 210 kitiden iba
rettir. 

Bir tayyare düştü 
LONDRA, 9 A.A. - Dün öğle

den sonra, Hondon tanare karar
galu civarında bi-r tayyare düımüt
tür. Bir kiti ölmüı, iki kiıi yaralan
ınıttır. 

Panama kanalında mü
nakalat durdu 

NEVYORK, 9 A.A. - Mülhit 
7ağmurlar dolayısile Panama kana
hnın setleri tehlikeye maruz bulun
maktadır. Miinakaliiıt, inkitaa uğra
ınııtır. 29 ıem.i bekleyip durmakta-
dır. • 

Bulgaristanda işçi 
fırkası 

SOFYA, 8 A.A. - (Balkan mu 
habiri mabsusamuz bildiriyor): Ko
münist "Ebo" gazetesi son zaman .. 
!arda işçi fırkası ocaklanıun açılmq 
olduğu 63 kasabanın isimlerini tadat 
ve 5 den 50 ye kadar değ*mek Ü· 
zere hu ocaklara aza kaydedilnıit o
lanların adetlerini zikretmektedir. 

Ayni gazete eski Cumadan aldığı 
lıir haberle 25 teırinievvel badiaesin 
den oonra tevkif edilmiş olan iıçile
rin vahşice dayak ve işkenceye tabi 
tutulduklannı ve hali hazırda mah
baı bulunduklannı ve haklarmda bir 
dava hazırlanınakta olduğunu yaz.ı
yor. 

55 maznunlu büyük bir komünis 
muhakemesi de Vratza'da başlaınıı
tır. Bu muhakeme hu sene baııncla 
keıfedildiği söylenilen muhayyel bir 
komünist teıkilatı Ualarma aittir. 
Bu muhakemenin 100 den ziyade 
plıicli vardır. 

İsveç Veliahb 
LONDRA, 9 (A.A.) - lı

veç veliahtı ile zevcesi prenses, 
trenle mütenekkiren saat 9,40 
da buraya gelmitlerdir. 

Sofyada komünist 
nümayişleri 

SOFY A, 9 A.A. - Dün akf&IDt 
Rus ibtililinin 15 inci yıl dönümü 
mÜ"8sebetile komünistler nüınayif 
icrasına te~chbüs etmişlerdir. Poliı 
birçok içtimalan dağıtmıı ve elli ta'. 
!ebeyi tevkif etmiştir. Bu talebe 
dün gece ıerbea b1rakılmı•tır. ' 

Padouene varoşunda 600 kadar 
komünist nümayiş icrasına teşeb
büs e~i.lerdir. Polis, bunları dağıt. 
mak ıeın havaya ateş etmiıtir. iki 
komünist yaralanmıştır. 

.dLLIYET SALI 10 TEŞRINISANl 1931 

Birinci sahifeden geçen yazılar Başkamemle etl rd 
Memleketi iyi 1 iki muamma: 1 Istanbulda et 
Tanırsak ihtiyaç- imar planı ve 
)arımızı da daha Stadyum .• 
iyi ölçeriz .. 

Ucuz mu, 
Pahalı mı? 

(Başı 1 inci sahifede) 
bir iş yapmış olur. Alakadarlar 
dan birine sordum: 

- Buğdaylarınızı böyle açık 
ta buakıyorsunuz, bir yağmur 
yağsa ne yaarsınız? 

Mütevekkil cevap verdi: 
.. - Ziyanı yok, çoğu gene ye
rinde kalır. Anadolu köylüsü 
kendi sayine, kendi emeğine 
hiç bir kıymet vermiyor, mali
yet hesaplarına onu karıştırmı 
yor. 
Adananın ıztırabı ve ihtiyacı 

malilm. Malları satılmış, fakat 
yok bahasına. Böyle iken bu 
memleket çocuklarının içinde
ki ateş asla sönmemiş, iradele 
ri, ümitleri, kırılmamış. 

«Bu sene işçiler köylüler için 
çalıştık, kazancımız ancak onla 
ra kifayet etti, fakat zararı yok, 
gelecek sene de kendimiz için 
calışır ve kazanırız.,, diyorlar. 

Adanalıların dileği şudur : Zi 
raat Bankasına olan borçlarını 
birkaç senelik taksitlere bağ
lamak ve liatlerini asgari bir 
hadde indirmek, galiba bunun i 
çin Ankaraya bir buhran heyeti 
gönderecekler. 

Cebelibereket ve havalisin 
de tam bi; sükunet vardır. 
Mahsu/ler oldukça iyi bir fiat
le satılabiliyor. Portakal mah
sulünü de satmak üzeredirler. 
Buranın Ruslar portakal mah
sul<Üne taliptirler. Esasen bu 
havalinin mahsu/leri mütenev
vi olduğu için umumi bir ıztı
rap hissedilmiyor. 

ldarei hususiyeler tahsilatı
nı tamamen yapmış, Maliye 
tahsilatının ne merkezde oldu 
ğunu sordum, salahiyettar bir 
zat dedi ki: 

"Maliye henüz tahsilatını ya 
pamadı. Çünkü vergilerde yapı 
lan tadilat dolayısile yeni esas 
/ar dahilinde mükelleflerin ev
rakı tanzim edilmedi. Tahsilat 
ta geç kaldı. 

Acaba başka yerler de böyle 
mi? Anlaşılıyor ki geçen sene
lere nisbetle tahsilat mikdarı
nm azalması her tarafta mutla 
ka halkın ödeme kabiliyetinin 
noksanından gelmiyor. 

Suriye hududu civarında ka
çakçılık işleri bir faciadır. Ade 
ta iskanda! şeklini almıştır. Bu 
tehlike hem devletin hazinesi, 
hem memleketin ahlakını teh
dit ediyor. Başka yazılarımda 
bundan ayrıca. bahsedeceğhn. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Rumlar bir vali 
Konağını daha 
Yaktılar! 

(Başı birinci sahifede) 
deki milli harekata ittirak el· 
mekte olduklarını söylemiıtir. 

Dün bütün Seli.Dik halkı, 
Kıbnsın Yunaniıtama birleı
meııi lehinde ıehrin birçok kili
selerinde nümayiıler yapmıılar 
dır. Binlerce halk, adanın istih 
lası için mücadele ederken ölen 
!erin hatırasını tebcil için yapı· 
lan muazzam dini nümayııler
de hazır bulunmu,lardır. 

Muharipler teıkilit azası 
ile nasyonalistler, sokaklarda 
muntazam geçit resimleri yap
mıtlardır. Nümayişçiler. elle
rinde bayraklar tafunal..t a ve 
önlerinde giden bir muzika da 
terennümlerde bulunmakta idi. 
Hiç bir hadise olmamıttır. Po
lisin müdahalesine ihtiyaç his
sedilmemiıtir. Kıbnsm Yuna
nistanla birletmesi lehinde ya
pılan harekete müsavi unsur, 
vasi mikyasta İ§tirak etmiştir. 

Selanikte ayinler 
SELANIK, 8 (A.A.) - Se

linikteki kiliselerden bir çoğun 
da Kıhrısta ölenlerin ruhu i
çin yapılan dini ayinlerde bin
lerce kimseler hazır bulunmuı 
!ardır. Yahudilere ati bütün 
teşkilatın mümessilleri de bu 
ayinlerde ve dualarda hazır bu 
lunmuşlar, ondan sonra harpte 
ölenler için dikilen abideye çe
lenkler koymuslardır. Bundan 
sonra milliyetÇiierle sabık mu
hariplere ait cemiyetlerin aza
ları sokaklarda hiç bir hadise 

(Başı 1 inci sahifede) 
saat kadar sürmüştür. Bu mü
lakatta lıtanbul planı etrafın
da görüşüldüğü anla§ılmakta
dır. Bu görüıme esnasında be
lediye reis muavini Hamit B. 
de hazır bulunmuştur. Yanse-

Mubarririmize lstanbulu gü
zelleıtireceğoini ııöyliyen 

M. Yıınsen 

ne mufassal §ebir haritası üze
rinde tehre ve hususiyetlerine 
ait bazı izahat verilmiıtir. Mu
tehasaıs geç vakte kadar Mu
hiddin Beyin nezdinde kalmıı 
ve saat 18 i geçerek belediye
den ayrılmı§tır. M. Yansen da
ha iki üç gün şehrimizde kala
cak ve sonra Peıteye hareket 
edecektir. 

M. jansen digor ki .• 
Dünkü mülakatı müteakıp 

M. Y anıen kendisile görüıen 
bir muharririmize kısaca demiş 
tir ki: 

- lstanbulu asri bir ıekilde 
güzellettirmeğe çalışacağız. 
Şehriniz tabii bir güzeHiğe ma 
liktir. lstanbul hakkında tetki 
kat yapacağım • ., 

Muhiddin Feg ne digor? 
Muharririmiz müteakıben ay 

nı mesele hakkında vali ve bele 
diye reisi Muhiddin Beyle de 
görüımüttür. Muhiddin Bey 
demiJtir ki: 

- M. Y ansenle tehrin plam 
meseleııi hakkında görütmedik. 
Bu mevzua temas etmedik. 
Kendisini Ankarada ziyaret et 

(Başı birinci sahifede) 
satışlar mezbahanın resmi piya 
sasile alakadar değildir. Bu so
kak satışı mezbahayı oldukça 
mühim zarara sokmuştur. Mez 
bahada bir res koyun başına e
sasen 231 kuruş mecmu resim 
alınmaktadır. Sokakta satılan 
bu koyunlar mezbahadan geç
miş olsalar, bu satışa bittabi im 
kin yoktur. Vasati bir hesapla 
etinokkasında mezbahanın aldı 
ğı mecmu resim mikdan dokuz 
kuruıtur. Belediye iktısat mü
dürlüğünün noktai nazarına gö 
re bu da fazla değildir. Pendik 
gibi belediye hudu du harici o
lan yerde etin okkası otuz ku
ruşa kadar verilmektedir, Çün 
kü orada mezbaha resmi daha 
azdır. Karaağaç mezbahası son 
bir sene zrafında 40,000 lira ka 
dar bir noksan varidat kaydet
miştir. 1929 senesi varidatı ise 
tahminen 30.000 lira kadar nok 
sandır. Bundan baıka son sene 
!erde şehre haylı kesilmiş kt•zu 
gelmekte ve mezbaha bundan 
sadece muayene ücreti almak
ta ve binnetice varidat azal
maktadır. Şehrin m u htelif yer 
!erindeki fiat farkı aralarında· 
ki dükkan kira ve vergilerinin 
de tahaliifi:•1den doğmaktadır. 
Belediyenin noktai nazarına gö 
re et pahalı değildir. Her yer
de fiatin tahalüfü o yere göre 
iyidir. Bu et meselesi hakkında 
dün kendisile görüştüğümüz 
vali Muhiddin Bey demiıtir ki: 
"- Et fiatleri bir muamma de 
ğildir. Piyasalarda satılıyor. 
Ve herkea görüyor. Son 3 • 5 
senelik et fiatleri tetkik ve mü 
kayeııe edilirse, mesele kendili
ğinden meydana çıkar. Pahalı 
ucuz mevzuuda nihayet şahsın 
mali vaziyetine göre ölçülen 
meseledir. Mesela et on kunr
şa satılsa, cebinde on kuruşu 
olmayan bir adam et alamadı
ğı için pahalıdır, der.,. 

Maarif vekilinin 
Teftişleri 

mittim. Ayağımdan da rahat- (Başı birinci sahifede) 
ıız olmakbğım itibarile bu zat Nihat Beyler olduğu halde Ka 
bir nezaket ziyareti yapmı§tır. 
Bu meyanda da tehirler meııele rataş orta mektebile Erkek Mu 
si hakkında umumi mütalealar allim mektebini ziyaret etmit-

ler ve mekteplerde gördükleri 
serdedildi. Asri bir şehir ne gi 
bi eııaslan havi olmalıdır, neler intizam ve temizliği ve heyeti 
yapılmalıdır, bunlar görüıül- tedrisiye ile talebenin gayretle 
dü. Bu hususta muhtelif noktai rini §ayanı takdir bulmuşlardır. 
nazarlar teati edildi. Mülakat Vekil Bey heyelana mani ol-

mak maksadile EYkek Muallim 
tercümanla yapıldığı için üç . . . . 

t k d 
·· d'" Şeb . mektebının cephesınde ınıa e-

saa a ar uzun sur u. nn d"l kt k 1.. l I 
planının kime yaptınlacağı me t 

1ı:t ed ve r uzumu d? an 
selesine gelince; mukaveleyi ya 1. a ie ;v:r-~rı v_e 1m~~ ı~~ pıp imza edinceye kadar pla- ınş~a .jnı he .. ~1 etmış e~.

1~- E u 
nm kime yaptırılacağını timdi- kşarkunMı eyli" og e kytemeb_egdını alr· 

d "fad ek imk" k e ua ım me ın e t e-
en ı e etm anı yo tur. b ·1 b" l"kt · 1 

Esasen bu husus için bu seneki e kı e ır 1 de yemlebeıt er vCe ye-

b .. t ed h • t ktu 932 me esnasın a ta ye üın-
u ç e ta sııa yo r. se h . t" d""" f . r b" d 

nesi bütçeııine koyacağımız ~:?~ 1h ;er ıgı b~yızalmı ıaktr e 
tahsisatla yapacağız. Mukave- vvır b~lha sı ve mlter kıye l" 1 a 
le 1 d b

• "f d e ı assa me e et ev at an 
yapıma an ırıeyıa eet- n t" t" kt b' · l 
k d 

• l ı ye ıt ırece er ıye ınıtem e 
me ogru o maz.,, nn' • •• - -'-t ı l d ı ogrenmeg e o ma arın an 

Stadyuma gelince .• 
Mubarririmiz M. Yansenle 

vaki mülakat eıınasmda tehir 
planı ile alakadar olmak itibari 
le stadyum meselesinin de mev 
zuu bahsolduğunu tahmin ede
rek Muhiddin Beye bu mesele
yi de sormu§tur. Muhiddin B. 
bu hususta demiştir ki: 

- Stadyum işinde hallediJ. 
memİ§ bir mesele yoktur. Esas 
it;barile bu iı halledilmiştir. Bu 
bapta herkes fikrini söyledi, ye 
rini tesbit etmiş bile olsak şim 
diden söylemeği faideli gömıü 
yorum. Çünkü bir takım arazi 
spekülasyoncularının erbabı ih
tirasın istehaamı kabartmak
tan bıqka faide temin etmez.." 

Bu vaziyete nazaran stad. 
yum yerinin tayin edilmiş oldu 
ğu l\nlaıılıyor. 

pek bahtiyar ve gıptaya şayan 
olduklarmı beyan etmişlerdir. 
Yemekten sonra Vekil B. San'
atler mektebile talebe yurdunu 
ve sepet ve çiçek mektebini zi
yaret etmişlerdir. Bundan son
ra Vekil Bey henüz bazı neva
kısı ikmal edilmekte bulunan 
ve büyük bir hizmet eseri ol
mak üzere tesis edilmiş olan 
milli kütüphaneyi ziyaret et
miştir. Bundan sonra tekrar Er 
kek Muallim mektebine gidile 
rek muallimler birliğinin verdi 
ği çay ziyafetinde bulunmut
lardır. Ziyaret esnasında Vekil 
Beyfendi muallim ve mürebbi
lerin hedef ve gayeleri etrafın
da inkılap ve cümhuriyetin can 
lı umdelerini tasvir eylemişler 
dir. Çay ziyafetinden sonra mil 
Jet mektepleri dahi ziyaret edil 
miş, burada kadın ve erkek hal 
kımızın gösterdikleri hahit ve 

çıkarmadan gezip dolaımışlar- gayretleri ve muallimlerimizin 
dır, mesai ve faaliyetlerini takdire 

layık bulmutlardır. Tehacüm 
mekteplerde yeniden bazı şube 
ler ve kurslar açmak ihtiyac:mı 
göstermektedir. 

KAHİRE, 9 (A.A.) - Be
ruttan bildirildiğine göre, me

murlar Kıbrısa silah gönderil
mesine mani olmak için Akde

nizin şark sahillerini sıkı bir su 
rette tarassut etmektedirler. 

Memurlar, ayni zamanda silah 
mağazalarını da tarassut altın
da bulundurmaktadırbY. 

Afgan Veliahb evlendi 
PESHAWAR, 9 A.A. _ Afgan 

Veliahtı Prenı Mehmet Zahir Han'. 
ın serdar Ahmet Şan Han'ın kızı ile 
evlenme meraıimi Kabil' de yapılmıt 
tır. 

pamuk ve yün 
ihracat ofisinin hazırladığı son 
haftalık harici piyasa ra oru 

ihracat ofisinin bazırladıiı son 
haftalık harici piyasa raporundan 
pamult ve yüne ait kıııınlan hulasa
ten naklediyoruz: 

Pamuk piyasası son hafta zarfın. 
da arz ve talep kanununun tesiri al
tında kalınıştır. Dünya İplik fabrika 
larmın Amerika pamuğunu almakta 
devam etmeleri mevsimin onımaı 
haftasında salı§te 281 ,000 haly" bir 
fazlalık husule getirmittir. Mevsim 
biciayetinden heri kaydedilen bu ted 
rki tezayüt devam ettiği takdirde 
pamuk iıtihtakitının 31 haziranda 
şayanı dikkat bir miktara hali( ola 
cağı zanı>ediliyor. Fakat vaziyetin 
dılha ziyade enteresan bir tekil a1. 
ma11 için bir az daha intizıır etmek 
icap edecektir. Bilhassa ıelecek ilk
baharda zeriyat sahasının tahdidi 
hakkında alınacak ciddi tedbirler 
malüm olduğu vakit vaziyet daha 
ziyade tevaz""'.lb kesbetmiı olacak
tır. Hali hazırda Amerikada panwk 
isloklart oldukça ajırdır ve bu a(ır
lık bavalann pamuk mahıulünün ha 
sadı için müsait gittiği müddetçe de
\ 'am edecektir. Son neıredilen rBpor 
lar da bunu teyit etmektedir. 

Filhakika 17 teşrinievvele kadar 
toplanan pamuğun miktan 9 mil
yon 498 hin balyayı bulmuıtur. Bu 
miktar son günlerde yapılan bütün 
tahminleri geçmi~tir. Böyle bir mah 
sulü bulmak için 1914 senesine ka
da•· çıkmak liznndır. Buna mukabil 
diğer memleketlerin bu mevsimdeki 
pamuk n:ahıulü geçen mevsime niı
betle az olacağı anlatılıyor. Çinde 
geçen m~vıimde pamuk mab•ulü 
250,000 balyayı bulmuıtu hu mev
simde büyük (eyezanlar hasebile 
mahıulün daha n~ olacağı kanaati 
vardır. Ziı:oat \'l'ı·tİtüaiiniın verdiği 
r.ınlümata nnzaran Ruayacbo bu ıene 
pamuk mahsulü 1.596,000 balya talı 
ınin edilmİ•\İr. Halbuki ilk yapılan 
tahminler mahsulün 1,950.()l)O balye 
<>lacağını gÖ•tc\·mİşti. Ruıyada gele
c~k •ene pamuk zeriyat sahasının % 
80 niıbetinde tevıi edileceğine dair 
resmimalilmat vardır, fakat Ruıyada 
hüküm sü•en scr'llayesizlik buhranı-

Bulgaristanda ma· 
aşlar ve tekaütler 

SOFY A, 8 (A.A.) - Bal
kan muhabiri mahsusumuz bil 
diriyor) Dün meclis müzakera 
tı tekrar devam etmiıtir. Bu cel 
sede, hükUmdçi bir demokrat
la bir komünist ve bir de Zgo
voriste hatip söz almıılardır. 
maaşlar ve ücretler meselesin
de, dün hususi bir celsede top
lanan hükUmet ekseriyetinin 
münakaşaları neticesinde ver
miş oldukları kararlar çok ala
kayı calip mahiyettedir. Sö;ı: a
lan bir çok meb'uslar bu husus 
taki hükumet projesinin tadil 
edilm<'sini ve tenzile tabi tutula 
cak (1000, 1500 ve hatta 2000 
levalık) asgari hatların tenzilat 
tan hariç tutulmasmı ve yük· 
seltilmesini teklif etmi!lerdir. 
Maliy<,! Nazın bu teklif aleyhin 
de söz söylemi§ ve memurların 
büyük bir ekseriyetinin 1000 i-

le 2000 leva arannda maaı a· 
!anlar olduğunu ve bu sınıftan 
tenzilat yapılmadığı takdirde 
el ile tutı•lacak kadar müsbet ta 
sarruflaım tahakkuk ettirilme

yeceğini beyan etmi9tir. Daha 
yüksek nnıflarm tenzilatının 

yüzdelerine zammı;rat yapılma 
sının (hükümet projesinde bu 
yüzde mikdan 10 bin levadan 
yukarı maaşlar için yüzde on 
ikidir. Ekseriyet meb'uslar yüz 
de miktarları için yüzde on iki 
den yüzde 50 ye kadar • 25 bin 
levadan yukarı mU§lar iÇn 
yüzde 50 - bir tedriç usulü ta
kip edilmeııini teklif etmekte
dirler • muvafık olacağı mütale 
ası serdedilmittirBundan bafka 
devletin himayesi altında bulu 
nan Kooperatif ve sair m'ies
sesat gibi teşkilat menıuplan
nın maaşlarından da tenzilat 
yapılmasının karar altına alm
ması ve meb'uslarm tahkikat· 
larmm da tenzili teklif edilmİf 
tir. 

Maaıatın azamt miktarının 

on bet bin levadan yukarı olma 
masmm hükUmetten talep edil 
mesine dair Çiftçi meb'us Dili
anoff'un yaptığı teklif ekseri
yet tarafından kabul olunmuı
tur. 

Tekaüdiyelere gelince; mec
lisin ekseriyeti, serbest meslek
ler takip edenlerin, her hangi 
bir vazife ile meşgul olanların 
veyahut emlak, irat ve sermaye 
sahibi bulunanların tekaüdiye. 
den mahrum edilm !erini iste
mektediı·. Maliye nazın; meb'. 

nın ve pamu'< fiatlcrinin dü*ır.esinio 
bu tezyit fikrinder. feragati icap et· 
tireceği kuvve tle 7annediJiyor 

Bu mevsimdek i Mıın· pamuk 
mahsulü 1,322,000 halye tahmin c· 
dilmiştir .Halbuki Mısırın eeçen me• 
simdeki pamuk iıtihsalatı 1,693,000 
balyc idi. 

Brezilyaya gelince bu memleke
tin 930 - 931 mevsiminde pamuk is· 
tihsalab 439,000 balye tahm"n edil
mİ§tir. Halbuki geçen m"vsimde 
Brezilyanın pamuk istihsalatı 564, 
000 balye ve 2 sene evvel de 506, 
000 balye idi. 

Hindistanın bu mevsimdeki pa· 
muk istihsalatı ise 4,820,000 balye 
tahmin edilmiıtir. Geçen mevsimde 
ise ınahıul 5,125,000 balye idi. 

Huliisa denebilir iri, Amerika ha· 
riç olmak üzere pamuk istihsal eden 
diğer memleketlerin ha mevsimdeki 
pamuk istihaalatı geı;:en mevsime 
nisbetle azdır. 

Yün - Son hafta zarfında Avru· 
pada yün piyaaalan sağlam geçti@ 
gibi fiatler de yükselmek istidadını 
göstemıiıtir. Fakat bu vaziyetin d.,. 
vamı şüpheli telakki ediliyor. Umu
mi mali vaziyetin fenaliği ve daha 
oatılacak yün ıstokunun mevcudiye
ti kal'f11mdn 1928 ve 1929 da oldu
ğu eibi yün fiatlerinin düşmesinden 
endişe edilebilir. Fakat ıimdilik yün 
piyasasında muvakkat olmakla be111 
her sağlamlık kaydedihoektedir. ln
gilizlerle Japonlar ve Fransızlar alı· 
cı mevkiindedirler. Abnanlar alıcı ol 
makla beraber muamelelerinde ya
vqtırlar. Şa,...; dikkat olan nokta 
ıon hafta zarfında piyasaya arzedi
len yünlerin % 80 ili 90 nm müıte
ri bulmuı olmasıdır. Bu da yün fiat· 
!erinin müıterileri memnun etmekte 
olduğunu göstermektedir, Cenubi 
Amerika piyasalan da ayni vaziyet· 
tedir. Bucnos - Ayreste eski kırpma 
mahıulün hemen lıiffeııi iyi fiatla 
müıteri bulmuştur, 7eni kırpma 
mahsulü yÜnler de piyasaya mebzu. 
len ıelmeye başlanuıtır. Montevide
oda talep fazla ve ıstok miktan iae 
azdır. 

Bulgaristan intiha .. 
batından sonra 
SOFY A, 8 A.A. - (Balkan mu

habiri mahıusnmuz tıil~or). lnti 
hahat neticesinden bahseden Gııame 
gazetesi; ,almıda bükı'.mıet bloku
nun dağılacağı kerhaoetini savuran 
Zıovoriste'lerle alay ediyor. Bu d&
mokrat gazete z..o,.or;.te'lerln hü
kumet blokunun infiaahım daha u-
zun zaman beldiyehilecelderini aöy
lemekte ve "efuıün birinde hükü
met bloku bir birini takviye eden 
muhtelif aksama ayrılabilir, fakat 
bugün bu blok hayatın ic:alx ve mil· 
letin anuaile nafiz bir me•kie sahip 
olan bir teıeldriil, bir kombinezon-

de 
ıne 
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lab 
Ya 
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dur" demektedir. ~ar 
Bütün kehanetler .,,. entirikalara tnil 

rağmen bloku teıkil eden partilerin köşı 
hükUmetin büyük meseleleri üzeri11• ita •1 

deki birlikleri biç bir vakit ihlal e-- gö 
clilmemittir. Blok teslıit etmit oldu- tnı 
ğu pıoıııaanı tahakuk ettinnek gaye-
sindedir. 

nın 

lia 
Komünist tehlikeııine .....ı:..-. İn• 

tihaba 
• ·-ç. ' 

t, •Ki fırkası taraftarlamıı11 
fazlalatmamq oldufnnu ıöıtenni1-
tir. Her halde blok lıülnimeti, Ko
müıüzm kartıamcla eski rejimden 
çok kuvvetli bir mnkie aahip hulun
ınalctadır. 

Kendi kendine dolup 
boşalan bir göl 

ROMA, 9 A.A. - 1..epripano • 
Carııena ıöliinde - Dnıenlarda 
gayet ıarip bir takım lıadiaeler ol
muıtur. Sa, bir sün zarfında müte-
adclit defalar çekilerek göl hombof 
kalmtt ve sonra derinden ıelen gü
rültüler ve malıalli sarsıntılar ile miİ 
terafilı: olarak sular telırar ıülü dol
durmuıtur. 

Vak' aya tahit olanlar, ıu tekrar 
meydana çıkmadan .,,,,.e1 kesif bir 
ıia tabakası hiaıl olumkta ve sonrtı 
daiılmakta ve lıer defa au kaynamalı 
suretile normal seviyesine ıelirkell 
yeniden tqekkül etmektedir. 

Süveyş kanalı merİıur-
lannın maaşlan 

KAHiRE, 9 A.A. - Süv~ ka· 
nalı kumpan7asınm, memurlarmıı> 
ücretlerini altın olarak tediyeye ka• 
rar Vennİf olduğu istihbar kıhnmıt• 
tD'. Bu suretle memurların maaılar< 
yüzde otuz nisbetinde arbnıf olacalı 
tır. Maamafib, diğer taraftan ücret• 
lerin önümüzdeki lr.inunuevvel ayı
nın birinden itibaren yüzde b8§ ~ 
betinde tenkis edileceii haber veril
mektedir. 

Kazaya uğrayan balon 
ROCHEFORT, 8 A.A. - Denİ' 

tanareciliii merkezinin Yenliği ma• 
IUnıata göre V - 6 kahili ııevk balo
nunun uğraclıiı kaza çıkan fırtına ef 
nasmda yağan yağmnrun motörlerİ 
ıslatmıf olmasmdan ve bunun neti.:' 
ıi olarak balonun riizııarlarm oyuJY 
caiı haline gelme.inden ileri gelınir 
tir. 

uslara kendi tavsiyelerini gö:t: 
önünde bulundurmağa vadet• 
miş fakat acele kararlar alma· 
malarını rica eylemi!tir. 
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Mulıabir mektubıı. 

Sinoptan Gerzeye ! 
Gerze;mukavves bir limanda dağ 

eteklerinde 
mine gibi işlenmiş bir şehir .. 

Gerzed" Köşk Mektebi muallimleri 
GERZE: Gerze kasabım Sinoba 

denizden iki ve karadan da bir 18Bt 
llıesafede güzel bir kaza merkezidir. 
liınan iı;in de liman olan bu kasaba 
~undan 18 sene evvel kaza olmut 
•e ilk kaymakamlığa tayin edilmiş 
•lan Ahmet Durmut Bey valiliğe 
terfi eylemiftir. 

Manzarası 
Sinop limanı gün doğrusu ruz. 

aJ ve gayyur bir batmuallim tara
fından idare olunmaktadır. Ben git
tiğim zaman çocuklarımız Cümhu
riyet bayramı i~in mekteplerini def
ne dalları ve yapraklarla süsliyorlar 
dı. 5 sene evvel 60,000 bin liraya ya 
pılnuş olan bu mektebin şimdiden 
sıvaları çatlamış ve dökülmeğe baı
ladığı gibi lodosun mütemadi darbe
lerinden de çatıları yerinden oyna
mıştır. lşte mekteplerin böyle tepe· 
ler üzerinde yaptınlmalanmn bir 
mahzuru daha! Giresundaki güzel 
cümburiyet mektebinin de bu su-

MiLLiYET SALI 10 

lstanbul ikinci icra Memurlu
gundan: Mükaddema Beyoğlunda 

Feriköyijruie Bilezikçi sokağında 
cedit 148 nu. lu hanede mükim iken 
halen Sırbistıanda bulunup mahalli 
mezkCıııdaki ikametgahı meçhul bu
Junan Sırp devleti tabasından Va· 
sil ve Petro efendilere: 

Dimitraki Efendiden istikraz 
etmiş olduğW'luz mebaliğ mukabilin 
de mümaileyh vefaen ferağ edilen 
şayıan muıtasarrıf olduğunuz Beyoğ 

!unda Feriköyünde bilezikçi soka-
1 

ğırula atik 46, 48, Mükerrer cedit 
134, 148, numaralarla murakkam em 
Jakin tesviyei deyin edilmemesi ha 
sebile alacaklı tarafından vaki ve pa 
raya çevrilme muamelesine e sas teş 
kil etmek üzere mezkur gayrı men
kCılatın ehli vukufça mahallen yapı 
lan vaz'iyet ve takdiri kiymet mua
melesi ıneticesinde tamamına (2072) 
iki bin yetmiş iki lira kiymet taktir 
edildiği ve mezkur gayri m m kUJa
trn açrk arttırmaya vaz'ı &uretile pa 
raya çevrilmesi talep olunduğu ma
luımunuz olmak ve bu bapta tarafını 
za tebliği icap eden vaz'iyct ve tak
tiri kiymet rapornı suretile ihbar 
varakasının teibliği makamına kalın 

olınak üzere keyfiyet ilanen tebl iğ 
olunur. 

EVERSHARP 
mürekkepli 

ve 

kurşun kalemleri 

111) 

/~ ~t' t 
x~ ~ ). ı~ _ _,_/'.:-"')ı.t....:_,:_5_' 
~RE N K 

Hiç bir vaki knlemin 
daha iyi yazması nı te
min e tmem iştir.. Fakat, 
kalemin müfit ve ay nı 
zaoıanda h oşa giden ve 
makbul bir vasıta vapan 
renktir. Kırt:lS:ivecinizde 
güzel Ewr>harp kolek
siyonun u görünüz. l\ Iü
rekkepli kale ıııl er in b ü
tün çeşi tl erinde ku rşu n 
kaleml erde vardır. Bış 
lıca mağazalarda satılı r! 

İstanbul birinci iflas memurluğun 
dan: Müflis T enekeci Zade Hacı 
Mehmet Emin Efendiye ait olup 

1 
paraya çevrilmesine karar verilen 

Üsküda•da Bülbülder.e caddesinde · ===~=========== 
16 No. lu Tahan fabrikası içindeki 

ilan Fabrika alat ve e.devatr ile tefer
ruati açık arttırma ile 12·11-931 ta
rihine müsatlif ıJ>erşembe günü sa- İstanbul Elektrik, Tramvay 
hahleyin saat 9 dan itibaren mahal ve Tünel Şirk•etleri ile lstan

linde a~ık arttırıma ile sa:ııacağrn- bul ve Kadıköy havagıazı: Şir
dan tahp olanların mahallınde ıbulu J ketleri ve Tesisaıtı Elektri:kiye 
nacak ımemunına müracaatları 1 Sirlreti elyevm lduk 
931-12 Dosya numarasiie iJ.an olu- - b"' .. d_, ': 0 ça U• 

zun · ır mu uet ıçin münhal nur. -

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
daireler gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını. kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı .3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

ttİlıa.dı .Nl.illi 
TÜRK SİGORTA Ş1RKET1 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

3ig ortalarr halk için müs ait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında j 
i
l / Acent~~ı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. il/ 
__ Tel: Beyoğlu-2003 ~ 

Adalar Kazası Malmü- 1 

diri yetinden: 
Müzayedesi ilan edilmiş olan Büyüıkada<la Muramye so

kağında 15 No. evin müzayedesi 'kapalı m'l'lfla yapılacağından 

talip olanların ı~apalr zarflarını yevmi müzayede .olan 15-11-931 

pazar günü saat 12,30 dan evvel Malmüdürlüğün<le Satış Ko
mUıvonı.ıına vermeleri ilan olunur. (3768). 

1 lstanbuf Seledayesı danları 1 

1 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve ser i Karadeniz 
Postası 

Bülent 
10 Teşrini

sani 

VAPURU 

SALI 
günü akşam saat 18 de 
Sirk ec i rıhtımından hare
ketle (Zonguld ak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun , Ünye, 
O rdu , Gireson, Görele, Vak 
fıkebir, Trabzon, Sürmene 
ve Rize ye azimet v e avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu iç.in Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentssı
na müracaat. Tel. 21037. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Raarlarile alt üst olduğundan Ger
ıeye kitmek için denizin sükılnet 
bulmasına intizar lizmıda. Ben de 
Öyle yaptım ve iyi bir havada mo
törle Geneye iki 18Btle geldim. U
~ktan kasabanın evleri simsiyah 
Rörünüyordu. Y alruz tek tük bazı 
beyaz binalarda vardı. Biraz sonra 

retle harap olmağa baıladığını ve -------------
talebenin ara sıra mektebi tahliye 

hiç bir memuriyetleri bulun-

madığını ilan ve hiç bir netice Koskada kain dört odadan ibaret ahşap çoban çavuş me

dresesi kiraya v.erilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. 

Talipler şartnameyi .görmek için her gün Levazım müdürlü-

güne müracaat etmelidir, Müzayedeye girmek için 4,5 lira 
teminat lazımdDr. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Bele

diyeden irsaliye alınarak bankaya yatınlıp aılı.nacak makbuz 

ve yahut ıhükfimetçe müteber tanrnmış ıba.nıkalardan !birinin 

mektubu ile olur. Bu ·şekilde teminat makbuz veya mektubu 

ile ihale günü olan 30 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat on 

beşe kadar Daiml Encümene müracaat etmelidir. (3780). 

Erzurum 
l 
ICöşkburnunu dol8§8rak asd ikinci 
limana dahil olduk. Burada manzara 
bütnü bütün değiıti. Denizden yük 
•ek olan sahilleri kısmen güzel ve 
beyaz ve kıımen de ahıap ve siyah 
•vlerle çerçevelenmiıtil Gönderdi· 
iim resimden de anlatılacağı veç
bile mukavves sahillerine hakim o· 
lan dağlann eteklerinde mine gibi 
i!lenmiş ve ağaçlarla ela süslemniş 
Çiftlikler\ ve denize doğru ilerlemiş 
beton iakelesi ve karaya çekilmiş 
llıotörlerJe kayıklan ve beyaz mina· 
teli mütevazi camisi ile Gerze liına-

1 

bı çok cazip bir taplo manzarasını 
atzeylemektedir ! 

Bir tes«düf 
Motörden çıkdığım zaman bit

tabi kimseyi tanımadığımdan çarşı· 
l'a doğru yürüdüm. Ve galabahk bir 
•okağı tuJen katederek hamalın gös 
terdiği bir otele misafir oldum. Ba
Vulu otele bıraktıktan sonra kim 
\>ar kim yok diyerek Ay yıldız na
llille maruf kahveye gittim ve bir 
köıeye oturdum. Herkes meşguldu, 
kağıt, tavla ve domina oynayan halk 
RÖz ücile beni süzmekten hali kal
ll:ııyorlardı Biraz sonra bir İş zım
nında orada bulunan akrabamdan 
liakkı Bey yanmıa gelerek bu gayri 

ı lhemul tesadüften dolayı ızharı 
lhemnuniyet eyledi. Oun müteakip 
de kazanın memurlerile ileri gelen
leri beni ihata ederek beyanı buı 
arnedi eyledileı-. 

Yemek meselesi ve otel 
. Hakkı Bey beni yemeğe götürdü 
lıe de aıçdar erkenden kapamış ol· 
duklarından civardaki meyhanede 
taptırdığı pirzola ve mevsimi geç• 
llıiş tatsız bir karpuzla temiz bir pü 
tiikar dükkanında karnımı doyur. 
du ! Hakkı Bey beni otele kadar ge
tirdikten sonra avdet eylemiı ve 
bende yatmııtmı. Otelci Durmuı 
tfendinin teminatına rağmen gece 
lıana hücum eden tahta kurularile 
•peyce uğraıtıktan sonra yorğun
lı.ktan bitap düıerek ve kendimi bu 
lıaşara muzibenin inoafına terk eyli 
terek uyudum. 

Bir cevelan 
Sabahlayın kasabayı §Öyle bir 

dolaıtnn. Milat kasabım gibi kade
llıe vari yapılmıı olan çarımm yu-
1.arı kısmında manifatora mağaza. 
lan ve a§&ğı kısmında da yiyecek 
~e içecek satan dükkanlar ve kahve
haneler vardır. Bu kısımdaki dük
lıanJann arasında yan yana dizilmit 
karşılıklı bir sıra kahvehanelerden 
hep bana bakıyorlardı. Kimisi beni 
bir ecnebi zannetmiı ve kimisi de 
bu muharrir buraya kaymakam ol
tııak için gelınit dediklerini sonra. 
dan iıittim. Caddelerin yekdiğerine 
ô>tnud olarak açılmış ve büyük ko
~aklarla oüolenmiı olan mahallerini 
Pek beyendim vebazı yerlerinde tuğ
ladan ve betondan kagir ve büyÜk 
•'l>ler yapılmakta olduğunu gördüm. 

Maarif 
Gerze kazasında 15 mektep 20 

llıuallim vardır, Bunlarm ikisi mer
~•zdedir. (218) mevcudu olan Mer
<ez mektebi kasabaharicinde ve taş
lık bir tepenin üzerinde yapdmış 
' • sim bir binadır. Kı, zamanlannda 
r.ağmurlu ve soğuk havalarda mual
•ınlerle talebenin allah muin!eri ol-
1~n ! Bizde mektep ve baıtahanele. 
'in şehir haricinde ve tepeler üzerin 
de yaptırılması illeti bala zail olma
llıı tır 

mecburiyetinde kaldıklarını geçen 
kış yazmıştmı. Kim bilir şimdi ne 
hale gelmiıtir 

Diger bir mtıkfep tlalıa 
MezkUr mektebin yanı başında 

büyük ve henüz natamam bir bina 
daha yapılmaktadır. Buda meğerki 
bir mektep imiş! Pek ala pek güzel 
fakat bu mektepte tesiratı havaiye 
ile harap olmakiçin ıni buraya yapd 
mıştır? Dedim. Bundan başka bina
nın cephesi ıimal ve cenup istikame 

lstanbııl birinci iflas memurluğun ·1 k l 
. .. . . 1 ven emeyece o an hizmet ta· 

dan. Muflıs A. Kle knere aıt Ra- leb' d f 
dyo, plak, fo;. yazıhane, sandalye, ın en sar 1 nazar olunmwn
ve .plak dolabı, reklam ve buna mü- nı bilhassa rica ·etlerler. 
masil emval ve eşyayi tüccariye şeh Binaenaleyıh müstedilere 
rihalin 12 inci perşembe günü saat al~dar olan hayırhah ze-
14 ten itibaren Beyoğlunda istiklal vattan .gelen tavsiyenaıne ve 
caddesinde 390 No. lu mağazada 
açık arttırma ile satılacağından ta- teşebbüsler hakkmtla dahi tkey 

!ip olanların 931-21 Dosya numarasi fiyet aynıdır. 
le mür:u:aatları ilan olunur. 

11 T. sani 

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

tine yapıldığı cihetle güneşten bina- ı -------------
sıp bırakrldığına ne diyelim?! Ada
pazarile Düzcede de böylece güne
'!• yan tarafım çevirmiş mektepler 
görmü,tüm. Binalar yapılırken gü
neşin İştikametini nazarı itibare al
ınak en basit mimari kavaidinden 
iken bizde hala bu mühim noktaya 
dikkat edilmemesi sezavarı teessüf

Ece abat hakimligini!en: Karısı 
Cemile hanımın evliliğin tahmil ey
lediği vazaifi ifa etmem k-mabıadi 
le hanesi-:ı i terk edip sea:ıti meçhu
le gittiğinden kocasr Ma.ydos vari
dat kiitibi Tevfik efendinin açtığı 
boşanma davasının gıyaben tahki· 
kat ve muhakemesi neticesinde. 
Müddei aleyha Cemile hanım evlen 
menin kendisine tahmil eylediği va 
zifeleri ifa etmemek maksadile ko
cası Tevfik e fendinin maydostaki 
hanesini bila mezuniyet terk ederek 
İstanbulda semti meçhüle gidip bir 
se<ıeden beri vaki ihtarat ve sulh 
teşebbüsüne rağmen avdet etmediği 
şahitlerin şahadeti ve mevcut ihta-

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

tür! 

Köşk mektebi 
Mahalle arasmda ve deniz kena. 

rındaki bu ahşap bina mektebe o ka 
daı· elverişli değildir. Maahaza bu 
mektep şimdi arzeylediğim gayri 
sıhhi binaya nakl olunacakmış! işin 
asıl tuhafı iki mektebin yan yana ya
pılmasıdır! 365 çocuğun soğuk ve 
çamurlu havalarda her gün bu tepe
ye tırmanmaları da bir meseledir. 
Mekteplerin semt ve civanyet gö
zetilerek kasabanın münasip mahal. 
lerine yapılmamasının eıbabıda ora
larda müsait arsa bulunamaması 
imitl 

Mektep baımuallimi Bilal Bey 
çok sevimli ve çok kıymetli bir ma
arifçi olup 16 senetlenberi tedrisata 
devam eylemektedir. Mektebin mev
cmlu 138 lalelıe olup devam ye ted
risat pek mükemmeldir ve muhtaç 
olanJann mikdan yÜzde on kadar
dır. 

Bir hamiyet ue salıavn 
nümunesi 

Türk ıiciyye ve hasletinin yÜk· 
sek bir nümünesini bana burada mer 
kez mektebi muallimleri anlattdar. 
34,000 nüfuslu bir kazada maarife 
veçocuklara yardım edenler pek çok 
İse de bunların içinde (Cedim) oğlu 
Muıtafa Efendi namındaki muhte

SuJtanabmet b~şinci sulh hukuk 
hakimliğinden : Çağaloğlunda kapa 
lı fırın civarın da Türbedar sokağın 

da ittifak matbaası namiyle küşat 

eyledi ğ i 5-2 numaralı d ükkanda 
icrayı ticaret etmekte iken 29-10-
931 tarihinde müntehiren vefat e
den Mustafa Şahap e fendinin tere
k.,.;i olarak mezkur dükkanda mev
cut muhtelif pontola rda ve kasalar 
derununda ve düküm halinde bulu-
nan bil'umum fantazi ve adi bu. 
rufat ve çizki ve ç içek ve saire top 
tan olarak peşin para ile 18·11-931 
tarihine müsadif çarşamba günü 
saat onbirde müzayede ile satılaca
ğı ilan ol un ur. 

Sultana/ımet beşinci sulh hukuk 
hakimliğiııden: Çağaloğlunda ka
palı fırın civarında Dülbetar soka
ğmda 5-2 No.lu dükkanı matbaa it
tihazile icrayi ticaret etmekte iken 
29-10-931 tarihinde Müntehiren ve
fat eden ve mahkememizçe terekesi 
nin tahriri kararlaştırılan Eyvcli 
oğlııLlarında Mustafa Şahap efen· 
dinin alacaklılarile borçJ.ulannm 
ilk illin tarihi olan 9-11-1931 den 
itibaren bir ay zarfında mahkeme
mize müracaatla alack ve bor<>larını 
kaydettirmeleri ve bu müddetin mü 
rurundan sonra vaki olacak müra
ca.atlann nazara a.lınamayacağı ka 
nun.ıı medininin 561 inci maddesi 
mücibime ilan olunur. 

rat ve sulh teşebbüsünün akametine 
mütedair e\•rak ile anlaşılmış ve 
kanaati viodaniyede hası! oLduğ.un 
dan kanunu medeninin 132 inci 
maddesi mücibince tarafeynin bo
şarunalarına ve kabahatlx bulunan 
mü.ddei aleyha mezbure Cemile ba
ınunın bir sene evlenettıemeeine 

7-7-931 tarihinde temyizi kabil ol 
mak üzere karar verildiği teWiğ 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 1 

Bursa ipek böcekçiliği 
müdürlüğünden: 

enstitüsü 

Bursada Böcekçilik Enstitüsü !binası ark.asında mUc:edde

den inşa olunan ipek böçeği tohum krslak binası için plan ve fen 

ni şartnamesi mucibince mUberrit tesisatı yapılacaktır. Talip 

olanların plan ve şartnameyi almak üzere Bursa ıböçekçilik 

enstitüsü müdürlüğüne müracaat etmeleri vıe şıartname müci

bince yapacakları mufassal projelerle bu projelere nazaran 

yapacaklan mufassal fiat, keşif varakalarını !kapalı zarfla ni- ' 

hayet 931 senesi Kanunuevvelinin onuncu günü akşamına ka

dar enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri ilan olunur. (3764). 

~MECCANEN 
BÜYÜK BİR LÜKS TUVALET 

SABUNU 
20 Teşrinisanıiye kadar bakkalınıza ıbir adet boş LÜKS 

kutusu ve bir adet boş VİM kutusu verirseniz mWı:abilinde 30 
kuruş <kıymetinde bir LÜKS tuvalet sabunu alırsınız. 

İstanbul Asliye mahkemesi 3 ün-1!,ım-• Muhterem lstanbul halkına 
;!:'.!'~!. ~~:~iı;;;~~m ~:a·~:;~ 1 Yal ova Millet ve Baltacı çiftliklerinin 
hıne açılan boşanma davası üzerine : satış mağazalan ıpek yakında açılıyor. 
mümaileyhanın ikametgahı meçhul 1 
alınası basebile ilanen tebliğat ifası Pangalti Halaskiirgazi .caddesi No 171 de açı acak olan birinci satı§ 
karargir olmuş ve tahkikat icrası i- mağazasında: 
çin 26-11-931 perşembe saat 14 ola (bir ve yarım litrelik şişelerde) 
rak tayin edilmiştir. Yevmü mezkur 

Tel 21 51 5 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acenıta: Galata Köprü ba

ıı B. 2362. Sııbe A. Sirkeci Mühür

dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 

(KARADENiZ) 12 Teşri 
sani Perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 

(MAHMUTŞEVKETPA -
ŞA) 13 Teşrinsani Cuma 
10 da Galata Rrhtrmnı
dan kalkarlar. 

TRABZON POSTASI 

(ANTALYA) vapuru 10 

Teşrinsani Sair 17 de Sir
keci Rıhtımından hare
ketle Zonguldak. İnebo
lu, Ayan.çrlc, Samsun, Ü
nye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Ma
pavriye gidecetkir. Dö
nüşte Zon.gulda'k yoktur. 
Of, Sürmene, Göreleye 
dıe uğrayacalktır. 

rem bir vatandaıın müıteına hare-1--------------
keti lisanı takdir ile zikre ıayandır. 
Bu hamiyetli zat kimsesiz çocuklara 
yardım duyğusile ıenede bir kaç de 
fa 30 çocuğa kafi elbise ile ders le
vazımabıu gizlice ve kimseye görün 
meden mektebin alt katına bırakıp 
kaçmakta imiş! Halbuki hu yüksek 
kalpli insamu, galabalık bir ailenin 
reisi <ılduğunu ve kendisinin de ih· 
tiyaç içinde bulunduğunu ve dük
~ 200) liradan ibaret olduğunu söy
lıyorlar. Bundan anJaıılıyor lıi cev· 
heri hamiyet zengin kiselerde değil 
yüksek kalplerde bulununnuı 1 Öy· 
le kalpler dünyada kaç kiıide bulu

~a.gelmediği taktirde gıyap kararı Pastörize edilmiş halis inek sütü 
ıttihaz olunacağı ilan olunur. inek su""tu""nden mamul nefı"s tereyağı 

Kadıköy iskelesi dahilin

deki ıbüfe müzayede ile ki
ralanacaktır. 

nabilir? 
Ragıp KEMAL 

Doktor -, 
Rusçuklu Hakkı 

Beyoğlu, İstiklal cad
desi Büyük Parmak ka
pu, Aınıka hanma bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 

1 

Beyoğlu 2797. 
Saat: 14 • 18. 

lstanbul üçüncü icra dairesinden: ı------.;;.. ______ _ 
Bir borcun ödemnesi içiın paraya Beşiktaş icra dairesinden: Borç- Ankara Orman çiftliğinin leziz kaşar 
çevrilmesine karar verilmiş olan ye- tan dolayi mahcuz ve firuhtu mü-
di takım cevizden. ve İtalya mamü- karrer bir adet büyük halı ve bir peynirleri 
atından o.aa ve saıon döşeme ve çini soba ve bir adet ya1dız1ı büyük Günlük ve taze yumurtalar 
büyük ayna ve büfe ve ıperdeler 17 kıtada aynalı jardenier 16-11-931 

te§l'inisiini 931 salı günü saat on- pazaı:ıtesi günü saat 14 te Sandal 
dan itibaren açık artırma suretile BOOesteninde ..atılacağı ilfut olunur. 
Beyazıtta Bakıl'Cı!arda SahamıçJr 

hanında ikinci ve son olarak oıatıla
cağmclan talip olanların mahallinde 
meımurıu.n.a müracaatları ilan olunut'. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Kurşun kalemJeri hakkında" 

ki icat için Sinai müdiriyeti umu
miyesinden istihsal edilmiş olan 21 
Kanunsani 1930 tarih ve 1003 numa
ralı ihtira beratı bu kere ferağ ve
yahut icara verileceğin.den mezkilr 
ihtirayi satm almak veyahut isti
car etmek arzusunda bulunan ze
vatın İstanbul Bahçekapı Taş Han 
No 43-48 da mükim vekili H. W. 

Vapur Mücehhizi 
NAIMBEY 

İstanbul - İzmir ve İzmir - İstanbul 
arasında muntazam seri haftalık 

poota 
Adnan lüks vapuru 12 Teşrini

sani perşembe günü saat 17 de Ga
lata nhtmundan hareketle 1 inci 2 
inci smıf ve yataklı 3 üncü sınıf 
yolcuları kabul ederek doğru İz. 

mire hareket edecektir. 
Seyahat müddeti 20 saattir. Bü

yük otellerdeki her türlü esbabı is
tirahat mevcuttur. 

Tafsilat için Galata Site Fransez 
No 13 de Kain Şart Suma acenta-sı-

ve çiftliğin diğer mahsuJAtını bulacaksınız. Fiatlar rekabet kabul etmi 
yecek de.recede ehven olacaktır. Mahsuliitımızın mazhar olacağı rağbet 
nazarı dikkate alınarak SÜT için şimdiden abone kaydına başlanmıştır 

---------ı 
111ıımn~ııımmnmı-ı1m••:W1 

Muallim Mubahat Bey tarafından ~ 
= Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

1 (HERBERT N. GASSON) 'un 

IDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ ::== 
BULMAK SAN' ATİ = 

= Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir l l Bütün İş adamlarma tavsiye ederiz. 

==:; fevzi mahalli: Milliyet MatbaasL. ~ 
llllillllll'llll:llll ; iT nfl llNTI ti illi 111mı111 fil l'IU'.l[l IJ na 

İhale 12-11-931 saat 17. 

Teminat maktuan 150 li
radır. ( 3484). 

10 Teşrinsani Sah Ayva

lık postamızın yapılmıya.ca 

ğı tamimen ilan olunur. 

D. ANAGNOSTOPOULO 

'Ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

P1RE-MARS1L YA 
için seri ve doğru ·posta. 

(PATRlS) Lüks vapuru 19 
teşrinisani perşembe günü 10 da 
Galata nhtunmdan hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide· 
cekıtir. Azimet ve avdet biletlerindf 
azami tenzilat. 

Umumi acentaları: Ga/atada Çi
nili Rıhtım Hamnda D. Anagnosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları • 

- , _,_r_r ___ ..:r __ 
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IOBILYAveKARYOLA almak arzusunda Asri mobilya mağazasımn 
bulunanlar, lstanbulda salonlarım gezmeden mu
Riza pa,a yokuşunda bayaatta bulunmaymız. 

Salonlarımızda her keseye elveri,li siyah lake ve bronz karyolaların envaı salo-:1 ve 
salamanje ve kübik yatak odalarının mUntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş istor, 
file, tUI ve keten perdelerin mlitenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.24')7 

~--t ... u 
Jeren 
• nnelere Fosfatlı sark Malt Hulasası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ço

cuklann kemiklerini kuvvetlendirir. 

~edbirll 

1Gfaugürrni ebyıe:vırn mı T 

Baş ağrısına karşı en müessir devanın 
ıhangi ilaç olduğu hakkında uzun tet
lkikat yaptım. Neticede ASPİPİ N de 
/karar kıldım . 
ıSlze temin ederim ki, nerem aj.~a 
,ağrısın, başka tedbire hacet kalma
fdan "ASPiRİN., o ağrının derhal 
•.önüne geçer. 
t .. ASPİRİN .. in"Sizdeki ağrıları da aynı 
suretle şifayap edeceği muhakkaktır. 

t 
PNOSPHATllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

ıf;OCUKLARlll EN MÜKEMlılH GIOAStDIR 
1 inci, e ıncı aydan itibaren; memeden kftsme zem 
anlarında ve neş.vU nUma esnasında kullanılır. 014 
eürmesın• ve kemiklerin teş&kkülünO teshil eder. 
Sıhhat ve kuvvet baht eyler 
lter 9ocuaun ho9una gıoer bir aıdadır• 

ı. QOAI AULAONIER. ASNIERES - PARIS (FRANCt:"J 

.. 

Diş tabibi Pari• Tıp fakültesinden mezun 

1 • KKAT Çift Jpek 
Bir müddettenberl piyasada RADiUM lambaları-

i.stanbul Galata 

mızın taklit fitilleri ve şişeleri satdmakta olduğu 
müşahede edilmektedir. Bu klişede oldu.ğu gibi 
RADiUM fitillerimizin zarfları üzerinde ay ylldız 
markamız ve şişelerimizin üzerinde dahi büyük hu
rufatla RADiUM kelimesi yazıhdır. Binaenaleyh işbu 
markamızı havi olmıyan taklit fitiller her ne kadar 
dun fiatla satıhyorsa da lambalarımızın ışığına sek
te verip dökütür ve taklit şişeler ise lambalarımızın 
hararetine tahammül etmiyerek kırdır ve bu suretle 
verilen para da berhava olur. Bu bapta muhterem 
bayilerimizin ve mütterilerimizin nazarı dikkatini 
celp eyler ve her yerde yalnız ay ylldız markah fi· 
lillerimizi ve RADiUM yazıh şişelerimizi aramaları 
kendi menfaatleri iktizasından olduğunu arzeyleriz. 

RADilJM TiCARETHANESi 

rr ekirdağ Vilayeti Dai 1 

mi Encümeninden: 
Çorlu kazası merkezinde inşasına maşlanup natamam kal

mış olan mektep binasının (8886) lira 54 kuruştan ibaret inşaa
tı 21 gün müddetle v~ kapalı .zaa:f usulile münakasaya konul
muştur. 

1 - Keşifname, Şartname ve sair evrakı müteferriasını gör
mek isteyenler Vilayet Daimi Encümen kalemine müracaat 
edeceklerdir. 

2 - İhalei katiye 17-11-931 Salı günü saat on beşte Daimi 
ı Encümence icra kılınacaktrr. 

3 - Talipler (661) numara:lı müzayede, münakasa ve ihale 
Kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim 
edecekleı-i teklif mektuplarına bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminatı muvakkate akçesine ait vesaikle inşaatta is 
tihdam olunacak Fen memııırunun ıbir dairei Fenniyeden mu
saddak vesika ve muvafakatnamesini lef etmeleri ve ihale saca
tinden eV'llel Makamı Vilayete tevdi veya göndermeleri lazım
dır. 

Devle~ Dem~ryo5far~ ıı 

Tahlisiye Umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

30 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi ilan edilmiş olan Kız
kulesi, Fenerbahçe, Ahırkapıdaiki sis düdükleri münakasasına 
ait fenni şartnamenin umumi esaslara müteallik 4 üncü mad
desi (Elektrik şirketinin Anadolu cihetinde yeni yaptığı tesi
sat dolayısi ile) be-rveçhizir tashih edilmiştir. Mevzuu bahis 
dördüncü maddede yazılı olan saniyede 50 priyot ve 190 voltun 
yalnız Ahırkapıya raci olduğu ve Kızkulesi ile Feneı:1bahçenin 
saniyede 50 priyot ve 380 volt olaırak tashih edildiği hu bap
taki fenni şartnameyi alan taliplere ve alelumum alakadarlara 
malum olmak üzere ilan olunur. (3549). 

Ekmek münakasası ilanı 
Nafia Fen Mektebi 

misyonundan: 
Mubayaat ko-

Mektebin Senei haliyye nihayetine kadar ihtiyacı olan ek
meyin 18-11-931 çarşamba günü saat 14 te aleni münaıkasa ile 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminatı muvakkatelerini 
liseler muhasipliğine vererek alacaklan makbuz ve ticard ve
sikalarila birlikte Gümüş suyundaki mektep mubayaa komisyo
nuna müracaatları. (3511). 

Parlıer, 
fazla 

müreJıJıep 
ihtiva eder 
Y alnlt Bir Dtfa Dol· 

dumıakla Binlerce 
Kelime Ya.taT'sını :ı;. 
Parkcr Duofold hafif ve 

j1rin1all basittir. Sait adi 
miirckkcpli kaleuılcrr 
niıpecle daha fazla 
mürekkep alır. Doldu
mlduau andc, yo rrn ak
ıb:ın ve scrbestce kligıt 
üzerinde kay:uak zahmet
ıi2 binlerce kelimelik 
yazı yazmaga amadedir. 

Bunu da hatltlayJnı.z ki, 
bu calibi dikkat D o lma
kalem, kırtl ma:ı sıznıaz 
ve 25 sene için tem infl t
lıdu. Mütcn1adi ı eteb
buat senclcd zarfında 47 
muhtelif tekemmüliı gc
çirmit ve bu sebepten 
sair umum kalcaılcrin 
fevkinde bir mevki ka~an
mı,tır. Kalem jlc k~ılc
muçlatı cazip b jr 
güzellig: c malik m uhrcli f 
renklerdedir. Yeşil , 
kumuı, mavi, licivcrt, 
s:o1tJ1 siyah ve a ltun ı yah u t 
ind ve siyah veya yen i 
inci ve yeşil . 

Senior • Ltqs. 17 .50 
Sı>eclal .. ıs . oo 
Junior ,, J 2.50 
Lady ,, 12.50 

1'arkr 
Duofold 

HGT bii:Yiik ma.raı-ada 1 wlıuuır 
M;ı,acaar Mahall" 

G. Dlelntann 11e Dfll, 1 
lıtanbu l, M estadet Han _J 
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• Rı·ıat Cağal~ğlu Halk Fırkası karş sında 
fi. Zekı B. apartıman No. 7 

HALI TASFİYEDE BULUNAN 

Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesınin kapalı 2Jadla 
münakasasr (28 ikind teşrin 931) Cumıutesi giinü saat 15 te 
İdare mer.kezinde yapılacaktır.Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerile Afyon istasy.cınunda ıbirer liraya satılmakta olan 
şartnamelerde yazılıdır. (3718). 

------~ -

1 3 üncü Kolordu g~anları -1 
lstanbul Evkaf müdü- p 

ri yetinden: LİR ~:~fa;:~~o::m~~::~!u!: 
15 liradan fazla vari-

K. O. ve birinci Fı~ka hayvanatı ihtiyacı için arpa vıe yulaf Uşak T erakkii Ziraat 
ayn ayn şartnamelerile aşağıda gösterilen tadh ve saatleırde 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TASFİYE HEYETİNDEN: kapalı zarfla müna:kasaları icra kılınacaktır. Taliplerin şartna
Hali tasfiyede bulunan Upk Terakki! Ziraat Türk Anoninı Şirketi meleri almak üzere her gün ve ihaleye iştirak etınelk Ü2lere vak 
,daran• heyeti umumiyesi Ticaret kanununun 455 inci maddesi mu-ı ti muayyende teminat ve teddifnamelerile K. O 3. SA. AL. 
ıce tasfiye mebde.i ihbanre tanzim olunan şi.rket bilançosunu tetkik KOM. nuna müıracaatlan. (494). (3477) 
asdik etmek üzre Teşriruıaninin 24 üncü Sah günü saat birde şirk.et Cinsi ihale tarihi Saat 
:,ezinde sureti a<liyede i9timaa davet olunur. 
Müzakerat riiznaınesi tanzinı olunan bilanço ile münfeı;ih Şirket K. O. nun arpası 21-11-931 14 
o meclisi ve tasfiye memurları ve muraki.pler tarafından yazılan ra- K. O. nun yulafı_ 21-11-931 14,S 
arın kıraat ve tetkiki ,,., tasdiki ve tsfiye muamelatının sureti mu- 1 inci F. arıpası 21-11-931 15 
besi haklruı'1a kanır ittihazı keyfiyetlerinden ibarettir. ı. inci F. yulafı 21-11-931 15,5 
:u heyeti umwniyede bermucibi ka<'ıun en az 600 hisseye mfilik his- * * * 
rların hazır bu1unacağı ve bir hissedarın ne kadar fazla hisse-si 

K. O. ve 1. inci fwka kıtaatı için fasulya, patates, ve nohu
:;a olsun 10 reyden fazla rey kullanamayacağı ve içtimada haırr bulun 
isteyen hissedarlann içtimadan on gliıı evveline kadarUşak'ta Şirket tun ihalesi kapalı zarfla ayrı ayrı şartnamelc;rile aşağıda gös

·,ezine ve lstanbulda Sanayi ve Maadin Bankasına ve İzmirde bir in- terilen tarih ve günlerde icra edilecektir. Taliplerin şartname
ordoııda Emin Zade Neşet Beye müracaatla sahip oldukları hisse se- yi almak üzere her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere yev 
orini tevdi ederek dühuliye varakası almaları lazım geleceği ilan olu- mi mezıkurda teminat ve teklifnamelerile Fındıklıda K. O. SA. 

Emlak ve Eytam Bankası 

Satılık arsa 
ilanları 1 

'S 

1 
Mevki ve Nevi 

Beyoğlu Fatmahatun Ömeravni mahallesi 
Kışla caddesi 9-11 numaralı 1147 m.m. kök 

Teminat 

kömüııii imalathanesi arsası 290.-
: .- Balada yazılı arsa satılmak üzere müzayedeye vazedil-
tir. 
~.- Müzayede (kapalı zarfla) icra edilecektir. 
l- İhale birdir ve katidir. İhaleyi müteakip bedeli peşi
tesviye edilecektir. 
1.- lhale 16-11-1931 tarihinde An~arada İdare Meclisimiz 
ı.1rile icra edileıoetkir. 

1 :.L. KOM. müracaatları. (477) (3350) 
Cinsi Erzak Tarihi Günü Saati 

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

*** 
Hava ihtiyan için 979 kilo altı köşeli dural çu'buk 378 kilo 

yuvarlak çuıbUJk, 265 ıkilo dural boırular kapa!! zarfla mÜlla'kasa
ya konmuştur. İhalesi 12-11-931 .perşembe günü saat 14 te An
karada Vekalet binasında Hava SA. AL. KOM. da yapılacak

tır. Taliplerin şartname alma!k ve münakasaya ginnek ÜZCl'e 

teminat ve tıeiklifnamelerile mezkil.r KOM, a müracaatları. 
(292). (2404) 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
. _Tıp !"akülteıs:i Birinci seriıriyatı Hariciyıe Müderris muavin 

liğ_i münhaldir. Tiı.ıiplerin Tııp Fakültesine müracaaiıan.(3779) 

Haydarpaşa.da kain doğum evi kalörifer tesisatı için ve
<rilen bedel haddi layiık görülmediğinden pazarlıkla 17-11-931 
tariihne müsıadif salı günü saat on dörtte iıhale edilei:ektir. Ta 
liıplerin şeraiti anlamak üzere her gün öğleden sonra İ11Şa9.t 
He;>eti fenniyooiııe ~ ihale günü de idare encümenine müra
caatları. (3747). 

Nafıa Vekaletinden: 
50000 adet meşe yol traversi kapalı zaııfla münakasaya 

konulmuştur. Münakasa 30-11-931 tanhinde .pazartesi günü 
saat 15 te Ankarada Naıfıa Vekaleti binasında yapılacaktır. 
Miinakasıa.ya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mlivak
kat teminatlarını ayni gün.de saat 14 buçuğa kadar münakasa 
komisyonu Riyasetine vermeleri lazınırlır. Taliplerin Ticaıret 
odalarında mükayyet bulunıma.Jan şarttrr. Taliplerin münaıkasa 
şartnamelerini iki lira mükaıbilinde Anlkara<la Nıafia Vekfileti 
İnşaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman Müdürlü
ğünden tedaırik edebilirler. (3727). 

Taşacağı ilanı 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
Küçükçekmece gölü civarında aynca makasla şöınendüfer 

hattına merhut çimento, su kir:eci, adi kireç imaline ve yapı, 

şosa inşası için taş rhracma gayet elverişli olan taş ocağı uzun 
müddetle !kiraya verileceğinden taliplerin şeraiti anlama!k üze 
re Yıeşilköy civarında Halkalıda Ziraat mektebinde çiftlik ida
re heyetine müracaatlan. (3763). 

Jandarma satıncılma 
riyasetinden: 

komisyonu 
5.- Taliplerin 290 lira teminat meıktubu veya o mitkdaırda 
ti depo ederek Ankarada Emlak Müdüriyetine veya İstan; 
Şubemize bilmüracaa' bir lira mükabilinde alacakları şart
ıeyi teklif mektuİ>la<r:ıına leffederek tarihi me2Jkura kadar 
"arada Umum Müdürlüğümüze müracaatlaın.(3487-) 

Gayrimübadil Bonoları· '112 çeki kışlık odun pazarlııkla almaca.ktıır. Taliplerin şart-
AJmak ve satmak isti}"'nle.r, Yeni poııtahane kar§ıamda büyük Kııı.cı- nameyi gömıek için her gün ve pazarlığa iştiraık için de 

y.an Han No. 24, müracaat edebi.llr~r. Te.1. 22,716. 14-11-931 cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Ged.şada 
.. _____ Telğraf: Zeyator • hıtanlbul ------•ı Jandarma Satın Alma komisyonuna müracaatlan. (3781). 

de 12 dir. Tapu senedinizi alıp İs
tanbul Bahçekapı Dördündi Vakıf 
han Asmakat 29 numaraya saat 9-12 
arasında müracaat ediniz. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398 
Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabinı:ye müracaat 
la veya telefonla randevu al
malıdrrlar. 

Konferans 
Darülfünun 

den: 
Emanetin-

Türlk Antropoloji Enstitü
sü umwni katibi ve Antropo
loji Müderris Muavini Doktor 
Şevfket Aziz bey tarafından 12 
Teşrinıisani 931 perşembe gü
nü saat 4-5 te Darülfünun Mer 
kez bin~mdaıki konferans sa
lon~da (Tfuık Irlraı.ın Kra
niolojisıi ıhakkmdaki tedcikatm 
neticeleri.ne dair) bir kıonfe

rans verileceıktir. Konferans u-
muma mahsustur. 

MİLLiYET MATBAASI 


