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··~~~17~~~e:: g:::~::~ i Av nihayetinde meclis iki ay tatil edilecek ve tekrar toplanacak .• 1 

ltr arasında işsizler daha az gö § :C 
çarpıyor. Macaristan'da ol- - Mecıı·s Reı·sı· Gazı· Hz.ne""rmaruzatta bulundu = ğu gibi, mühendislerimiz §O § ' :C 

fiir)ük edecek kadar münevver = = 
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ti ve ihtisas eksiğinden haklı B b b k•ı ' Et S f k 
olai~~eb;e~:~1ebiliyoruz. oş am ar' oş ı e . erm~ye .ra? a 
çünk~ Türkiye'n~.n. _içi;ı~e Meselesı· Tebdıl edıldı 

buıundugumuz Turkıye nın 
~e çocuklarımız için hazırı~- Suat Beyin meclise yaptıgv ı teklifin "dd- .. 
tııak istediğimiz Türkiye'nın Muhı ın B. bugun 
kendine ha_~ ş~rtları ve ihtiyaç tatbik kabiliyeti yok. cevap verecek 
hırı masa ustune konarak ya-
Pılmış bir terbiye planımız yok 
tur 

Anadolu liseleri, İstanbul 
liukuk mektebine avukat nam 
ıeti göndermek için yarış eder 
~en, her tarafta çarşı, toprak, 
•ktısat ve istihsal kör görene
iin ve gelişigüzel taklidin elin 
de kalıyor. 

Biz beton sırık amelesini 
8ulgaristan'dan getirirken, A
llıerika'ya asma köprü mühen
disi çıkarmakla övünmek iste
llıiyoruz. Yüksek ziraat mü
lıeı;disliği diplomaları arasın· 
da, emsalsiz lmralı soğanı is
tııi bile unutulacak kadar kay· 
bolup gitmiştir. 

Biz Anadolu için teknik, A
lladolu için bilgi, Anadolu i,çin 
Avrupalı, bütün maarif mües
seselerinden Anadolu'yu can
landıracak, şuurlandıracak, 
teknikleştiretek terbiye, iktı

le Sat ve istihsal gençliği istiyo-
ruz. Elimizde bir ihtiyaç hesa

t bı yoktur. Eski babaya oğlu
nu ne yapacağı sorulduğu za
ı:ııan, askeı· veya memur ceva
bını verirdi; şimdiki baba ya 
avukat, ya elektrik müdendisi 
diyor. Muş belediyesi elektrik 
mühendisine yol yaptırdığı va

Jı kit, Türkiye'de ilmin ve fennin 
kadri bilinmediğinden şikayet 

91 etmemeliyiz. Biz ya lüzumsuz 
Ya dolu kadroları taşırırken, Ö· 

tıı teki kadrolar, bilhassa bütün a 
tneli kadro, Balkanlardan bile 
ınedet umuyor. 

* * * Atina stadyomundaki olim-
piyat gününü hatırlıyorum. A
Yağı tutulmasına rağmen on 

3 bin metre koşuyu tamamla
~ tnak için canını tehlikeye ko-
d Yan genç, sonra, her hangi bir 

llriinakaşa yüzünden yüzde 
ıı seksen kazanabileceği kotuya 

çıkmıyan genç, hiç bir birinci
likte stadyom direğine çekildi
ğini görmediğimiz Türk Bay
rağı, hepsi bir arada, bana, yük 
aek milli vasıfların, terbiye ve 
organizasyon plansızlığı sebe
binden nasıl yok yere israf o
lup gittiğini göstermiştir. 

Maaı·if kelimesini terbiye 
ile değiştireceğimiz ve bir Tür 
kiye terbiyesi planı yapacağı
mız sıra çoktan gelmiştir. 
Türk münevveri, artık, kopye
den ve şuursuz taklitten biç 
bir fayda ummıyacak kadar, 
Tanzimat vel908 seviyesinden 
uzaklaşmıştır. Yeni Türkiye 
ancak planlı bir terbiyenin ve 
bunun için de gerek iktısadi, 
gerek içtimai ve idari cihazla
rın planlaştırılmasının, ve hiç 
bir enerji ve zaman israf olun
ınıyarak, bütün şahsi ve milli 

f kudretlerin Yeni 71iirkiye ide· 
ııl aline doğru hücum ve teksif 

edilmesinin eseri olacaktır. 
Türkiye terbiye planında 

,ıı yığın, yarı yarıya yer alacak
tır. Bilgisiz ve tekniksiz bir ka 

~ labalığın içinde, velev birinci 
P sınıf bir güzideler zümresinin 

bir memlekete bayat ve inki
§af vermesi devri geçmiştir. 
Şimdiki kavıra. ne yalnız bas· 

Kastamonu meb'usunun teklifleri için bir aralık 
Beynelmilel Ticaret odaları kongresinde 

de görüşülmüş ve reddolunmuş... deniyor .. 
Kastamonu meb'usu Dr. Su

at Bey Büyük Millet Meclisine 
bir layihai kanuniye teklif etti. 
Bundan bir hafta evvel bir gün 
postadan bir zarf aldık; bu zar 
fın içinde sadece Suat Beyin 
bir fotografı vardı. Bu fotograf 
bize yakın zamanlarda Suat Be 
yin Mecliste bir tetebbüste bu
lunacağını ihsas ediyordu. ve .• 
bekliyorduk. Netekim bu tah
minimiz boşa çıkmadı. Nihayet 
Dr. Suat B. beklenen hareketi 
yaptı ve bir layiha verdi. Suat 
Bey "Hayatı ucuzlatma kanu
nu,, namını verdiği layihasın· 
da hayatın ucuzlaması için şun 
!arın yapılmasını teklif ediyor: 

icar bedellerinin 930 a ı;ıis
betle yüzde yirmi ucuzlatılma· 
sı, nakliye ücretlerinn . yüzde 
20 . ucuzlatılması, bankalarm 
faiz ve iskontolarının tahdidi, 
şeker, petrol fiatlerinde yüzde 
on ve tuzda yüzde 20 tenzilat. 

Kastamoı;u scrbes meb'usu 
Dr. Suat Bey 

Bu zararın mükeyyifat fiatle
rine ilavesi, imtiyazlı şirketle

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Garip ve tuhaf bir şey! 
Balkan konferansına gelen Bulgar 

murahhasların dan 
bir kısmı alelade seyyahmış ! 
Bunu söyliyen M. Vassileff Ankaradaki 

temaslarının neticelerini anlatıyor 
zırı M. Grigor Va11ileff, lıtanbul ve 
Ankaradaki intibalarını Bulgar gaze 
tecil.,..ine şu suretle anlatmaktadır: 

1 - Benim konferansa istirakim sa-
dece müşahit aıfatıyla vaki olmuı· 
tur. Konferanaa ittirak edenlerden 
bazıları hakikaten çalışmak istiyen 
tecrübeli zevattan mürekkepti. Fa
kat bir çokları Türklerin maruf mi
safirperverliklerini suiistimal etmiş 
alelade seyyahlardan başka bir §ey 
değildiler. Balkanlılar arasındaki 
münakaşalar ve kartılıklı tanıtma 
gayet müsait bir bava tevlit etmiş
tir. Haddi zatında yalnız bu bile 
kıymetli bir netice sayılabilir. Fakat 
ekalliyetler meseleıinde adalet ve 
İnsanlık prenıipleri tecelli etınedik
ce, Balkanlıların menafii noktaımda 
bir iıtikamet bulmak müşküldür. Is. 
tanbulda olduğu gibi, bu meselenin 
taliki, eğer gelecek konferanıta bir 
karar verilir ve tatbikine geçilirse 
faydalı olabilir. Bütün yeni talikler 
ise, Balkan milletleri arasındaki a
henk ve itilafın tahakkuku teıebbü
sü iflas etmiş demektir. 

Ben Ankara ve lstanbulda sala
hiyettar Türk mabafili ile, iki nıem-

M. Vasilief leket araunda o kadar kıymetli bir 
Balkan konferansı dolayısile şeh· ı mahiyet arzeden ikt1>acii nıeaeleler 

rimize gelıniş olan Bulgar gazeteci- etrafında temasta bulundum. Bu me 
!erinden ve sabık Bulgar ziraat na- selelere kartı da Türk mahafilinde 

samimi biı· alika ve derin bir htiınü 
!arın, ne de yalnız kolların çar niyet buldum. Eminim ki, müsbet 
pışması değil, tepeden tırnağa Lir ç?k meseleler yakında ameli bir 
b""t" ·· d ) · •uı·etı hal bulacaktır. u un gov e erın çarpışması . . . 
demektir. Tepeden tırna"a bü- 31 t~şnrusarude bu meselele~.hak 

.. . .. . g kında bır konferans vermek uzre 
tun cemıyet govdesınde teca- Türk Darülfünununa davet edildim. 
nüs ve ahenk esa~tır. Salahiyettar bütün Türk zevatı iza. 

Falih RIFKI (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Belediye reisi 
Muhiddin Bey 
şehir meclisinin 
bu günkü içti
maında son gün 
)erde şiddetle 

mevzuu bahso-
lan et meselesi 
hakkında cevap 
ve izahat vere
cektir. 

Bir ceflap 

Hayvan borsa komiseri Kad
ri Beyin dünkü muhteremı 
gazetenizde hakkımda beyana
tı vardır. Celeplerin hukukunu 
müdafaa ettiğim zaman hay
van borsaar da nizım vazife.i
ni yapamıyor :ğim İçin iş
lerine gelmiyerelı: Celep cemi
yetinin hali tasfiyede olduğunu 
ve cemiyetin bir İıakkı müdafa 
ası olamayacağını söyledi. Ben 
deniz Celep cemiyeti idare he
yeti tarafından tayin edildim 
ve cemiyetin reisi istifa etmiş 
olmakla cemiyetin lağvı icap et 
mez. Bilakis yeni heyeti ida
re, bugünlerde kongre netice
sinde celeplerden seçilerek hü
kiimete arzedilecektir. Kad
ri Beyfendi için ise hayvan bor j 
sası aleyhinde olmadığım tak- ı 
dirde bir mesele yoktur. 

Celep cemiyeti katibi 
Ali Galip 

Soyulan 
Kasa 
Tahsin namında biri 

zan albnda! 

Geçenlerde Beşiktaı Maliye 
tahsil şubesine meçhul bir hır-
1112 girerek kasayı kırmış ve iki 
bin lira çalıp kaçmıştı. Zabıta
ca yapılan tahkikat neticesinde 
Tahsin namında birisi zanaltı· 
na alınmıştır. Tahkikata de
vam edilmektedir. Bu münase
betle soyulan kasanın bir resmi 
ni dercedivonız. 

Komisyon dün sabah 
toplandı 

ve bu kararı verdi 
Bankalar konsorsiyomu he

yeti umumiyesi dün öğleden ev 
vel borsada bir içtima yapmış 
ve çok mühim bir karar ittihaz 
etmiıtir. Borsa komiseri Adil 
Beyin riyasetinde yapılan bu ·iç 
timada konsorsiyomun şimdi
ye kadar İngiliz lirasile olan 
sermayesinin tamamen Fransız 
frangına tahviline karar veril
miştir. Son günlerde konsorsi
yomun gittikçe muvaffakıyeti
ni kaybettiği ve yakında saba~ 
faaliyetten çekileceji bakkında 

Adil Hey 

bazı ecnebi gazetelerinde görü 
len neşriyatı bu karar en iyi şe 
kilde tekzip etmektedir. 

Tayyare. 
Piyangosu 

Dördüncü keşide dün 
yapıldı .. 

Onbirinci tertip tayyare piyango
sunun dördüncü keıidesi dün saat 
bir buçukta mütat veçbile Darülfü
nun konferans aalonunda baılarnıı· 

tır. Diınkü keşidedc 800 numara çe
kilmiıtir. Bugün de saat bir buçukta 
keşide yapılacak ve 700 numara çe
kilecektir. Dünkü keıidede çekilen 
numaralar 7 nci sayfamızdadır ve ..-.. 
raya konmuş muntazam bir cetvel 
halindedir. 

Meclis ve 
Heyeti vekile 
içtima/arı 

ANKARA, 12 (Telefon) -
Y arınk~ Meclis ruznamesinde 
Başvekil İsmet Paşanın beyana 
tı hakkında hiç bir kayıt yok
tur. Heyeti vekile bu akşam on 
yedide mutat içtimaını aktetti. 

M. Y ansen bugün 
Atinaya gidiyor 

Şehir mütehassısı M. Jansen 
bu sabah şerimizden Atinaya 
•ueket edecektir. 

H. Recep, Muhsin ve Murat Beyler 

Gürültü, münakaşa 
ve kırmızı rey J 

Dün Ticaret odası çok şiddetli 
münakaşalara sahne oldu 

Ticaret odası meclisi dün 
çok hararetli ve münakaşalı b;r 
içtima yaptı. Üç buçuk saat de 
vam eden bu çok har .. retli içti 
maı. reis vekillerinden Habip 
zade Ziya Bey açtı. Batvekil lı 
met Paşa Hazretlerile Huici
ye vekili Tevfik Rüştü Beyin 
Atinayı ziyaretleri münase~ti 
le Atina ticaret odasmdan ge· 
len telgraf ve yazıhn cevap o· 
kundu. Bir çok komisyonla.a 
yeni az:ılar seçildikten sonra o
danın kanunusani, ~uhat, mart, 
1931 hülasai hesahiyeleri ve 
müfettişlik raporu okundu.Bun 
dan so11ra en mühinı ve üzerin 
de saatlerce münakaşa cereyan 
eden m:tddeye geçildi. Bu, zey 
tin, susam, haşhaş, ı:.raşit, ay 
çiçeği, pamuk, pişmiş keten 
yağlarile beyaz ve kaşar peynir 
!erinin ticaret borsasına idhali 
hakkınd.ı ıdaıe heyeti kararı İ· 
di. Daha bu teklif okunur okun 

Vehbi Bey 

maz mecliste ekseriyeti te~kil 
eden zeyt•n yağı tacirlcı·i mÜ\· 
tehit bir cephe aldılar. Bilhassa 
Sezai ve Vafi Beyler bu meva-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 
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= Gazi haykırıyor!. 1 
- e 

-Sen sus .. Sen bir casussun .. ~ - -- -= = 

= Birinci Büyük 1 
~ Millet e lis · 1 = -E E 

İ Edirne ~e~'usu Mehmet Şeref Bey : 
; MiLLiYET için yazıyor.. ~ 
= E 
~ Pek yakında tefrikasına başlayacağımız bu pek me- e 
=: raklı ve yeni Türkiyenin kuruluş tarihini izah ve tesbit = 
:= eden eser Birinci Büyük Millet Meclisinin gizli celsele- :: 
5! rinin zabrtlarını ihtiva ediyor. := - -§ Eserden 4 • 5 cümle: ~ 

= I I = - Ce/81 Bey (Saruhan-Şimdi ş Bankası müdürü ve zmir = 
~ nıeb'usu) : Arkadaş sen henüz davamızm ne oldu- ~ 
e ğunu bilmiyorsun. 5_-_ 
El Ziya Bey (Maslup) - Men bizem diyarrn davasını çok 
§ eyi bilirem. 5 
il Gazi Mustafa Kemal (Ankara) - Sen sus .. Sen yal- ;;;; il ııız hem Ruslardan hem Türklerden para almayı i 
- bilirsin ... Sen CASUSSUN. _ 

5111111111111111111111111111mıııııınıımııııııuııııınmmıwııınnmııııı•ııınmımıiw. 
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l Tarihten sahifeler ı- G==flARüCf HA~~R~fER -
İngilizler Kıhnsı nasıl 1 Kralın küşat nuİkuna 

işgal ettiler? 1 cevap hazırlanıvo,. 
Rusların tevessüüne karşı İngiliz
ler telaşa düşmüşlerdi-Ayastafa
nos muahedesi nasıl tadil edildi? 

;Jeftuon Viına'<lan tercüme eden: Halil MITHA.T 

-2 
Rusya aleyhinde bulunan - Belki. 

kraliçe Victoria ve batvekilin- İngiltere batvekili, tereddlit 
den maada Almanyanm demir süz ve fakat manalı ihamlarla 
başvekili Prens Bismark dahi Rus sefirine anlatmak istedi ki 
müteyakkız bulunuyordu. Bu İngiltere, Rusyayı kendi meta
büyük devlet adaını O vakte libine serfiru ettirmek için 
kadar sükUtu ınuhafaza etmiı- :'cabı halinde harbe kadar ileri 
ken 19 ıubat 1878 tari- ı •idecekti. 
hinde Resbctağ meclisin Rua sefiri Suvalof, Petrea
de selis ve beliğ bir nutuk 1 urıı'a hareket P-tmek üzere ha 
iradetti. 1875 vukuatından be- ı 
ri Rusyaya kartı dit biliyor 
ve intikam almak için fırsat 
gözetliyordu. Bir pomeranyalı 
askerin kemiğini tark meselesi 
uğruna feda edemiyeceğini ve 
bu meselenin Almanyayı alaka 
dar etmediğini aôylemiı iken 
Avrupanm umumi sulhuna ha
dim olduğunu göstermek üze
re Rusya ile Türkiye arasmda· 
ki ihtilafatın halli için fahri 
mutavaasıt ııfatile ortaya çık
tı ve Türklerle Ruslar araam
da münakata edilmekte olan 
Ayaatafanoı muahedesinin u
mum Avrupa murahbaalarmın 
ittirakile kongre halinde Ber
linde toplanacak bir mecliste 
müzakeresini teklif etti. Gor
çakorun eseri artık yıkılıyor
du. Rusya, İngiltere tarafın• 
dan da tehdit edilmit olduğun
dan aynı zamanda Almanyaya 
karşı gelemezdi. 

Ayastafanos muahedesi met 
ninin netri, tekmil lngilterede 
hakiki bir hayreti mucip olınuf 
tur. Gorçakbf, İgnatief vaaıta
sile vermİf olduğu teminata 
zahiri ve ca'li bk tarzda ria
yet ebnişti. İstanbul, Boğazlar 
ve Süveyş zahiren serbest ka
lıyorlardı. Osmanlı devleti, Av 
rupadaki vilayet lerinin bir ço
ğunu kaybediyordu. Bulgaris
tan, Kars ve Batumu zaptede
rek Osmanlı devletini ve aynı 
zamanda Hindistanı da tehdit 
eyleyen Rusyanın elinde oyun
cak olarak büyük bir devlet 
haline getirilmek isteniyordu. 
Hiç bir İngiliz böyle bir vazi
yete' - tahammül etmiyordu. 
Şimdiki halde iktısadi tehlike 
karşısında İngiliz milleti nasıl 
müttehit olmut iıe o zamanda 
da İngilizler, batvekillerinin 
etrafında toplanmıtlardı. Lord 
Bikonsfild siyasetinde sakin ve 
metin idi. Rusya kendisi ile hu 
susi surette müzakereye giriş
tiği takdirde Bertin kongresi
ne ittirak etmiyeceğini Rus se 
firi Suvalof a tebliğ etti ve va
kit kaybetıneksizin de şu anlat 
ma şartlarını ileri sürdü: 

1 - Büyük bir Bulgaristan 
olmayacaktır. 2 - Büyük bir 
Ermenistan vücut bulmayacak 
tır. Diğer teferrüat bilahare 
tezekkür edilecekti. Rus refiri, 
Lord Bikonıftld'in bu tartlan
nı işitince yerinden fırladı ve 
dedi ki: 

- Demek ki Rusya, askerle 
rinin kanı pahasına kazandığı 
zafer semerelerinden mahrum 
kalacak, öyle mi?. 

Dizraili, soğukkanlılıkla ce
vap verdi: 

Kıraliçe Viktorya 

zırlanırken İngiliz batvekili 
harp hazırlıkları hakkında la
zım gelen tedbirleri düşünmek 
ve tatbik etmek üzere meclisi 
nüzan içtimaa davet etti. Ar
kadaılarma §Öyle dedi: 

- "Eğer metin ve azimkar 
davranacaksak hem sulhü hi
maye edeceğiz ve hem de tart
larımızı Ruslara kabul ettirece 
ğiz. Fakat maksatlarımıza nail 
olmamız için hazır bulunma
mız lazımdır. Bazı ihtiyatları
mızı silah altına davet etmeli
yiz, Donanmamızı Türk sula
rına göndermeliyiz ve Hindis
tanın müdafaası kaziyesi de 
mevzuu bahsolduğundan Hint 
kıtaatı Akdenize yani İskende
riye ile Kıbrıs'a doğru tahrik 
ettirilmelidir.,, Meclisi nüzar, 
hariciye nazırı Lord Derbi 
müstesna olmak üzere başveki 
lin siyasetini tasvip eyledi. 
Böylece (Dizraili) nin teklif 
ettiği tedbirler harbe vesile teş 
kil edecekti. Başvekilin ısrarı 
karşısında hariciye nazırı isti
fasını verdi . 

Rus sefiri Suvalof bu defa 
ciddi surette endişeye düştü. 
Lord (Derbi) nin istifası, faz
la endite verici bir vaziyet do
ğunnuıtu. Suvalof, vakit kay
betmeksizin Petresburg'a hare 
ket etti. 

Bir deniz kazası 
BALBOA, 10 A.A. - Kolombi

ya' da Carthagene limanından 75 mil 
açıkta parçalanmq bir geminin en
kazı araıında bir tahta parçası üı
tünde on kadar kimsenin beklenmek 
te olduğu tayyareciler tarafından 
görülmüıtür. Bu adamların sahil 
boyunca kılavuzluk yapan ve geçen
lerde kazaya uğrıyan bir geminin 
tayfaaından oldukları zannedilmekte 
dir. 

r lktısadi kronik 1 

Milli iktısat canlanıyor 
Harpten sonra beynelmilel 1 Beynelınilel ikbaadın ölü-

iklısat can1andı. On sene &ür- münü seyretmek beşeriyet için 
dü . Şimdi milli iktısat canlanı- hazindir. Bolluk, inkişaf bu ik
yor. Kaç sene sürecek? tıaatta olmuştu. Acaba milli ik 

Son on senede dünya istih
sali beynelmilel iktıaattan ya
ni milletlerin aerbeat mübade
le imkanlarından dolayı arttı. 
O imkanlar artık yavaı yavat 
kalkıyor. Gümrükler yükseli
yor. Beynelmilel mübadele 
güçleşiyor. Milletler hudutları 
içine kapanıyorlar. Yeni bir ik
tıaat devrine giriyoruz. Bu dev 
rin adı milli iktısat devridir. 

tısat devrinde aynı bolluk, ay. 
nı inkişaf olacak mı? Bu sualin 
cevabını yakın tarih verecek
tir. Şimdilik muhakkak bir şey 
varsa, o da milletlerin maziyi 
bırakmaları, yeni milli devre 
doğru acele ve tehalükle kot· 
mal andır. 

İtte Fransa. Bu memleket 
hem gümrükleri yükseltiyor, 
hem ithal edeceği maddelerin 

Londra, eski zamanların azametini 
hatırlatan bir gün yaşadı 

LONDRA, 11 A.A. - Yeni ln
ıriliz kabinesi, dün sabahleyin ilk 
defa olarak ba§vekilet dairesinde M. 
Mac Donald'ın riyaıeti altında top
lanmqtır. 

Bütün nazll'lar, bu içtimada ha
zır bulurunuılardll'. 

Müzakeratın zemini, dün akf&IR 
Guild - Hall'da M. Mac Donald \a
rafmdan izah ve teşrih ve kıralnı 
nutkunda tarif edildiği ıekilde hüku 
metin umumi siyaseti hakkında cere 
yan ebniı oldutu zannedilmektedir. 

Siyasi mahafil, dünkü nutuk bak 
kında hararetli bir takım mütalealar 
serdetmektedir. Bu mahafil, güm
rük meselesinde hiçbir teahbüde gİ· 
ritilmemiı olduğunu, hükumetin 
memleketin vaziyetini milli birlik e
aaaına iıtinaden ıalıih etmek için 
faydalı göreceği bütün tedbirleri İt· 
tihaz etmek buıuıunda ıerbest kal
mak istediğini dikkate tayan gör
mektedir. 

Bu battı hareket, liberallerle, mil
li amele ve mutedil muhafazakarlar 
mahafilince taıvip edilmekte iıe de 
sağ cenah müntebaaının inkisarı ha
yalini mucip olmaktadır. 

M. Mac Donald'ın cihanda itima
dı yeniden tesiı etmek için muhtelif 
devlet reisleri araımda müzakere ve 
mükalemeler cereyan etmesinin te
menniye flly&n ııörmesi kimseyi 
hayrete düıürmemittir, zira M. Mac 
Donald'ın müştereken yapılan müza 
kere n münaka§alara olan meyil ye 
n.ğdeti herkesin malumudur. 

M. Mac Donald'ın Franaa ile 
Almanya arasında cereyan etmekte 
olan müzakerata atfeylemekte oldu
ğu ehemmiyetten bahsediliyor. 

.:ıiyui mahafil ile İf adamları ma 
hafili, hükiımetin matlup ve lizım 
ıerait l>ir araya gelir gelmez hemen 
1 ngiliz lirasmın iatikraruıı temine 
taraftar olduğunu ilan etmeıini bü· 
yük b'1- memnuniyetle karıılamııtıı:. 

Cite de normal nakit ıiyasetino 
avdet haberine bikane kalmamıştll'. 

lngiliz liraaı hemen kuvvetlenmit 
ve 96, 75 frank ve 3,80 dolar olarak 
tescil edilmittir. Mamafih, devlet es 
hamı bu tereffü hareketini takip et
memittir. 

Avam kamarasında 
muhalefet reisi 

LONDRA, il A.A. - Avam ka
maraıında Lord Ponıonby, Lord 
Parmoorc'un yerine muhalefet reisli 
ğine tayin edilmiıtir. 

Kral kamarayı nasıl açtı? 
LONDRA, 11 A.A. - Londra'· 

da, eıki zamanların ihtiıaırunı ham 
latan ve geçmiı zamanların f8talı 
merıim kafilelerini andıran kafileler 
yekdiğerini takiben geçiyor, Londra 
ıehreminin ağır ve muhtqem arab
sı yollan dolduran memnun ve müf
tehir halk araımdan Cite'nin sokak 
!arını katederek ilerliyor. Dün, kral 
ve kraliçenin yaldızlı müıenna ve 
kadim arabası, hatları açık ve hür
metkar bir vaz'alırut vatandatların 
tetkil ettikleri müteaddil diziler ve 
yükıek kalpaklarile yolun iki tara
fında mevki alan muhafız kıt'alan 
arasından Weıbniuaer önünde müte 
addit poliı kordonlan oraya topla
nan kesif bir meraklı kütlesini bü
yük bir güçlükle tutabiliyor, muha
fız kıt'asının muzikaaı halkın aabır
ıızlığmı ııeçirtmek için tevakkuf et
mekıizin çaliyordu, Fakat biraz ıon
ra aaat 11 do balkın gözüne çarpan 
bir manzara bunları birdenbire ıiikü 
ne İrca etti. Evvela tını yörilyüıle 
giden atlı mulıafaların ibate eyle
dikleri ve kırmızı elbiseli çifte uclu 
ıapkalar gİymİf aeyiılerin önünde 
gittikleri aaltanat arabaaı ve bunu 
takiben duk ve dÜffl! d'Y ork'un ra
kip olduklan muhteıem araba geçti. 

Saat 11.25 de uzaktan uzqa İ§İ· 
tilen boğuk bir gürültü yavaı yavq 
büyüdü, yükıeldi ve bütün parla
mento caddesini dolduran bir alkıt 
tufanı _,eklini aldı. 

Prenı de Gallea'in önünden muba 
fızlar gitmekte bulunan ve siyah ka 

mikdannı beğendiği gibi tah
dit ediyor. Bugün Fransaya 
giren kömürün mikdarını devlet 
tahdit etmiştir, tahtanın, hay
vanın, azotun, ve daha bir hay
lı maddenin mikdarları da dev
letçe tahdit olunmuştur. Fran
sa hu yolu yalnız harici reka
bet endi,esinden tutmamıttır. 
Fransanın bu yolu tutmasının 
bir ehemmiyetli sebebi de fU· 
dur: Cihan buhranı kendisine 
bulatmasm diye cihan iktısa
dından kendini tecrit etmek ... 

Evet bu bir fikirdir. Bir 
meleketin cihanla rabıtası ne 
kadar azalırsa o ınemleketin 
cihan buhranından teessürü o 
kadar az olur. Fakat buna bu
günkü nakliye vasıtalarının 
tekemmül ettiği devirde tama
ınile imkan var mıdır? İstihsal 
movkii, malivet fiati üzerine 

dife kasketli seyiıler tarafından sev 
kedilmekte olan arabası yavaı yavll§ 
ııeçti. Arabanın içine gömülmüş olan 
prens, güçlükle görünüyordu. 

Nihayet, tiddetli bir yağmur al
tında ve 12 ye çeyrek kala kral, mu
hafız kıt'aıı kısa ve sert bir emir ü~ 
zerine olduğu yerde durdu. Abbeye 
in ç:;;nları çalmağa, toplar gürleme
ğe ve muzika milli martı terennüm 
etmeğe başladı. Bu aırada bir muha
fız bölüğünün arkasından gelmekte 
olan kralın arabaaı gözüktü. 

Arabanın camları arsından el
maı bir taç ve muhtetem bir gürk 
manto giymiş olan kraliçe ile mız· 
raklı alayın kurıunu askeri mantosu 
n11 giyınif olan kr~I görünüyordu. 

Saltanat arabasını damdönörler· 
le, mabeyincilerj havi olan beş saray 
arabası takip ediyordu. Dahil de man 
zara hakikaten eski zaman sarayları 
run ihıişamile mütenasipti. Her ta
rafta dehlizlerde, koliılerde, davetli
lerden mürekkep büyük tuvaletleri
ni giymİf ve mücevherlerini takın· 
mış kadınlarla jaket veya frak te
lebbüs ebniı erkeklerden mürekkep 
muazzam bir kütle, kırmızı sahtiyan 
dan ııralar üzerindeki yerlerini it· 
gal ediyorlardı. 

Tahtın kartıaında, lordlar, kakım 
gürklerle müzeyyen kırmızı elbisele
rile oturuyorlardı, Lordların zevce
lerinin batlanndaki taçlar, muazzam 
salonun her tarafını ibate eden pınl 
tıları, göz kam&§tırır bir pırlanta 
hattı çiziyordu, 

Tahtın yakininde ve köıelerden 
birinde ruhani reisler, piıkopoılar 
ve başpiıkopoılar mevki almq bulu
nuyordu. Bu, lambeların hafif ıuret 
to neşretmekte oldukları kll'lnlZI zi. 
J'a altında renk ve at"I saçan ceaim 
bir zırhtan göğüılüğe benziyordu. 
Manzara hakikaten peri masallann
da hikaye edilen sahneleri hatırlatı
yordu. 

Oii-le vaktindan biraz evvel Veli
aht prens de Galles, tahtın arkaaın
dan çıkarak sa/; tarafında oturdu. 
Kendisinden birkaç d.kika evvel 
gelmif olan bıraılerleri duk d'Y ork 
ile duk de (.lourester ıol tarafta o
turmuşlardı. 

Westmiıutw:'in mqhuı çalar aa
ati 12 nin ilk darbelerini vurduğu 
zaman, salonda derin bir süküt ha
sıl oldu. Salonun dibinde kD"mızı 
Field • Marshall üniformaaıru giy. 
mit olan ve kulaklarında ceaim iki 
elınaı taaıyan ve mücevherler için
de pırıl pınl yanan ve battan bata 
beyazlar içinde bulunan kraliçeyi 
elinden tutmakta olan hükümdar 
yavaı yavaı tahta kadar ilerledi ve 
hepsi de ayağa kalkmıı olan lordla
nn önünde eğildikten ıonra kraliçe 
ile beraber ayni zamanda tahta o
turdu. 

Tahtın karııamda divanı alinin 
prokalı hakimleri araımda eturmuı 
oln oLrd Sankey, M. Stanley Bal
dwin ile beraber kralın aağnıa ka
dar yaklqtı. Tahtın baaamaklarında 
Marquiı de Londonderry ve Mal" 
quis de Crewe duruyorlardı. 

Avam kamaraımdaki meb'uılan 
çağmnağa ııitmiJ olan !°'1". Black • 
Rod'un vürudu haber verildı. Mu
maileyh, Avam 1<amaraıı, reiaine ait 
muazzam altın kütleyi la!unakta o
lan bir çavuı tarafından takip edil. 
mekte olduğu halde, salonun diğer 
bir köıeainden içeri girdi. Arkann
dan M. Makdonald ile M.Lanıbury 
ile bir takım nazırlar ,mebuılar ııeli
yordu. Lord Sankey iki büklüm oldu 
ğu halde krala yaklaıtı ve mütarü· 
nileyhe bir par§Ömen uzattı. 

Beıinci Georııe, ağır ve biraz 
boğuk bir ıesle nutkunu irat etti. 
Nutkun kll'aatini mütealap, kral 
kalktı ve kraliçenin elinden tutarak 
çekildi. Dııarda yağmakta olan yağ 
mur altında mütevekkiline belde
mekte olan halk etrafa tatlı tebea
sümler saçan kral ve kraliçelerini 
tekrar ııörmek üzere hata bekliyor
lardı. 

en fazla tesir eden unsur de
ğil midir? İstihsal tekniğine 
karşı teknikle kartı gelmek
ten başka devamlı çare olur 
mu? Bunlar da ayn suallerdir. 
Ve her birine avrı cevap veril
mektedir. 

Bütün bu mukabil delillere 
rağmen F ransanın resmi iktı
sat politikası gümrüklere, tah
dide doğru kat'i adımlarını at
mıt bulunuyor. Fransız ticaret 
odaları gümrüklerin mütema
diyen arttırılmasını istiyorlar. 
Son zamanda Lille ve Stras
burg odaları tiddetli bir lisan· 
la, cari gümrüklerden memnun 
olmadıklarını hükilınete bildir
mişlerdir. 

Yalnız düşünmelidir ki, hü
kumetler için gümrük yükselt
mek lcolay değildir. Çünkü ak-

Mançuride 
Vaziyet 
Japonlar yorgun dü

şen asker
lerini değiştiriyorlar 

PEKiN. 11 A.A. - Dün aaat 
13 den Chou • Hai - Kuan önünden 
geçen bir Japon torpidosu 3 defa 
topla ateı etmiı ve aaat 14 de de 
Tien • T ıin yakininde Takou üzeri
ne de 4 defa top ate§İ açmııtır. Bu 
nümayiı Çin'li sahil ehalisi araaında 
tiddetli bir heyecan tevlit eylemiı
tir. 
lnzıhatı iadege çalışrgorlar 

PEKiN, 11 A.A. - Aıiler dün 
akf&IR aaat 21 de Tien • T sin darül 
fünununu karargİllı ittihaz eden Çin 
polisine taarruz etmiılerdir. Müsade 
me bütün gece devam ebniıtir. Fran 
stz kuvvetleri Avrupa imtiyaz mm
takaaı hudutlarına toplanmıılardll'. 
Vaziyet vehamet kesbetmektedir. 
Tüfek ateıi devam ediyor. Çinliler
le Japonlar araaında doğrudan doğ
ruya bir müsademe vukuunu men 
için Çinli, Franaız lngiliz, Amerikan 
ve ltalyan aıkeri kıt'alanndan mü
teıekkil beynelmilel bir polis heyeti 
teıkil edilecektir. Japon imtiyaz 
mıntakaımdan 8 top atqi yaprlınıt
tır. Obüıler poliı müdüri,yeti binaaı 
üzerine dütmüıtür, Çinliler vahim 
hadiselere mani olmak üzere acil bir 
tarzda harekete geçilmeıini inzibat 
krt'alanndan talep ebniılerdir. 

Jap~nganır. endişebahş 
hazırlıkları 

TOKYO, 11 A.A. - Reuter. 
Umumi erkanı harbiye reiai jeneral 
Kanaya, büyük manevralarda baz... 
bulunan imperatora Mançuri'ye bir 
"Takviye değil fakat iıtibdal" liYaar 
yani Mançuride yorııun düıen aaker 
leri değiıtirmck üzere bir liva aaker 
gönderilmesi hususunu taıvip ettir .. 
mege uğratmakta olduğu söylen
mektedir. 

Kıtaatın sevkine dair olan emirle 
lerin bu gece neıredileceği zannolun 
maktadır. T okriben bir hafta evvel 
erkanı aıkeriycnin 19 eylıil tarihin
de Con'ya gönderilmit olan 4000 
kiıilik ku""eti değiıtirmek üzere 
ayni miktarda muhtelit asker sevki 
için kabinenin taıvibini temine uğ
raımıt olduğu rivayet edilmektedir. 

Mançun"de vaziyetin inkişafı ih
timali dolayııile, manevralarda İm
peratöra refakat etmekte olan bahri 
ye nazın, Tokyo'ya dönmüıtür. 
Japon torpido mahripleri 

gönderildi 
TOKYO, 11 A.A. - Mançuri'

de vaziyetteki vehametin artması 
dolayıaile Kube'den Porartora 4 tor 
pido muhribi ııönderilmiıtir. 

Yakumo kruvazörü alacağı yeni 
emirleri beklemek üzere Y okoıuka'. 
dan Sasebo'ya hareket etmiıtir. 

Mançaride yeni bir 
müstakil hükfımet 

TOKYO, 11 A.A. - Burada ma
reıal Tcbang • Lue • Llang'ın müs
takil addettiği bir hükıimet teıiı 
eylediği ve hükumetin Cuma gÜnÜ 
Moukden'de Youan • Chin. Kai ta• 
rafından tetkil edilerek ıimdiden 
faaliyete geçınİ§ olduğu söylenınek
tedir. 

Maamafih Japonlar bu hükiııne
tin teeuüaüne İ§tirak etmemit ol
duklarını söylemekte fakat böyle bir 
hük\imeti iyi nazarla karıılayacakla 
nnı da saklamamaktadırla•, 

Umumi vaziyet 
TOKYO, 11 A.A. - Çin'li as

ker ve haydutlardan mürekkep ve 
adetleri takriben 10,000 e baliğ muh 
telit bir kuvvet cenubi Mançuri ıi
mendifer mıntakası yakininde Da
chetaau ile Liao • Y anıı - Chang a
rasında bulunmaktadO'. 

Bu ton gijıılerde mareıal T chan 
• Hıue • Liang'ın tqvikile bu kuv
vet demiryoluna karıı tahrikata baı 
lamııtır. Bunlarla mukabelelerine 
ııönderilmiı olan Japon kıtaatı ara
aında bu ayın altısından beri 4 mü· 
sademe olmuıtur. Bundan ha§ka 
mareıalin 17,000 mevcutlu olan ve 
Kin • Joo civannda bulunan Çin 
kuvvetlerine f8rka doğru taarruza 
hazırlanmak emrini vermiı olduğu 
da söylenmektedir. Şimali Mançuri'. 
de vaziyet ııitgide vebametini arttır-

tedilmit bir çok ticaret muka
veleleri vardır ki, ithalata ko
nacak gümrükleri tayin etmit
tir. Belki ticaret mukavelesi 
aktedilmeyen memleketlerden 
gelecek ithalata yüksek güm
rük konulabilir. Fakat belll 
batlı rakip memleketlerle mu
kavele aktedildiğine göre, ha
riçte kalan memleketlerin e
hemmiyeti büyük değildir. 

Bu sebepten Fransa batka 
bir tedbir arıyor. O tedbiri şu 
yeni kanunda buluyor: Dum
ping aleyhinde kanun. Yani 
öyle bir kanun ki, eğer memle
kete giren eşyanın fiati vasa
ti dünya fiatinden aşağı olursa 
dumping fiati telakki edilecek, 
o eıya memlekete ithal edilmi
yecektir. Buluş fena değildir. 
Fakat tatbiki nP ,ı,.rece kabil 

D 
irtişa meselesinin son safhası 

ANKARA, 12 (Telefonla) -Avrupada bulunup ta hutal 
dolayısile davete icabet edemiyerek rapor gönderen irtita ın 
lesi maznunlarından birisinin raporunun tavzihi Ankara mücl 
umumiliği tarafından talepedilmittir. Bu talebe ırelecek cevaP 
zerine vaziyet nihai safhasına pecelrtir. 

Ankara güreş müsabakalannın netice 
ANKARA, 12 (Telefonla)- Himayei Etfal cemiyetinin t 

tip ettiği alaturka güreş müsabakaları bugün b&§ladı. Hakeın 
yeti İstanbullu Cemal Bey pehlivanın riyasetinde Kurtde 
Mehmet ve Suyolcu Mehınet pehlivanlardan müteşekkildi. 
gün küçük orta ve orta güretleri hitam buldu. Küçük ortada 
nale kalanlardan Manisalı Abdüsselam iki buçuk saat güre,ti 
ten sonra birinciliği aldı. Büyük ortada Hayreboluluu Mehın 
Ali pehlivan maruf basınları Bursalı İbrahim ve Yenici Meh 
pehlivanları kolaylıkla mağlU., ederek büyük orta birinciliğ' 
kazanmıştır, Güreşler rağbet bulmw ve çok kalabalık bir ın 
raklı kütlesi toplanmıttı. 

Dahiliye vekilinin Arapkir v 
Kemaliyede tetkikatı 

ARAPKİR, 10 (A.A.) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Be 
fendi ve refakatindeki zevat Malatyada alay karargahını ve m 
teple·i gezdikten sonra Malatya valisi, Cümhuriyet H. Fırka 
vilayet heyeti reisi ile birlikte Arapkire geldiler. Arapkirliler k 
sahalarına ilk defa gelen bir vekili kartılamaktan mütevellit s 
vinçlerini çoşkun bir tanda izhar ettiler. Vekil Bey, hükfune 
belediye, ve Cümhuriyet Halk fırkasını ziyaret ettiler. Ya 
Kemaliyeye giderek tctkikatta bulunacaklardır. 

Tayyareci Vecihi Bey Konyaya gitti 
ANKARA, 11 (A.A.) - - Tayyareci Vecihi Bey dün saat 13 t 

Akaaraya vannış, bugün de sabahleyin saat 10 da Konyaya ha 
ket eylemiştir. Ziyaret edilen mahallerden alınan telgarflarcl 
Tayyare cemiyetinin bu teşebbüsünün büyük bir alaka ve ın 
nuniyetle kartılandığı ve büyük tezahür ve çoşkunluklara vesi! 
teşkil ettiği bildirilmektediı·. Söylenen nutuklar ve veriten koP 
feranslar halkımızda mevcut heyecanın yeniden ateşlenmesin 
sebep olmuıtur. Mektep tal.,beleri tayyare üzerinde uzun tetki 
lerde bulunmak imkanını elde etmişlerdir. 

M. Litvinof Moskovaya avdet etti 
MOSKOV A, 11 (A.A.) - M. Litvinof, buraya avdet etmişti 

lzmirin yeni Belediye reisi 
1ZM1R, 11 - Sezai Beyden inhilal eden belediye reisliğin 

Dr. Behçet Sabit B. ittifakla seçilmiştir. B. Sabit B. intibah 
dan sonra ıehir meclisinde azaya teşekkür etmiş ve arkadaşları• 
nın müzahereti olduktan sonra, muvaffak olacağına emin bul 
duğunı söylemiştir~ 

Ankara.da tifo ve 1 Maarif vekili 
Kuşpalazı Balıkesire gitti 

ANKARA, 12 (Telefon} MANİSA, 12 (Hususi) -
Şehrimizde tektük tifo ve kuş- Şehrimizde bulunduğu müddet 
palazı vak'aları kaydolunınak- zarfında Maarif vekili Esat B. 
tadır. Bu meyanda Saraçoğlu mektepleri teftit etmiş ve bil 
Şükrü Beyin refikaları tifodan gün Balıkesire hareket etmiş· 
ve Nafia vekili Hilmi Beyin la- tir. 
zı kutpalazından hastadır. 

maktadu. Nonni nehri üzerindeki 
müaademelerden aonra Hoi • Tung
Tiang eyaleti orduıu Anganki ce
nupta tahattüde ha§lamııtll'. Bu 
ordu ıarlô Çin demiryolları havali
ıindelci kıtaattan ve Kirin orduıu

nun bir kısmından takviye kıtaatı 

almaktadır. Mevcudu daha ıinıdirlen 
10,000 e baliğ olmuı olduğundan ta• 
arruza geçmek tasavvurunu beıle
mektetedir. 

Fazla olarak bu orduya Sovyet• 
ler de maddi Ye manevi müzaheret
lerde bulunmaktadll'lar. Sovyet hu
dudunda kain Mantchouli ıehrinde
ki kuvvet hudutta yalnız 400 mev
cutlu bir kıt'a bırakarak Anganki'ye 
hareket etmiıtir. Bu vaziyet dolayı. 
sile Mançuri' de ve bilhaaaa Harbin
de Japon aleyhtan hareket tekrar 
baflarnqtır. Bu tehirde mukim 7000 
JaponJ'alırun vaziyet ve akıbetleri 
endiıeyi davet etmektedir. 

Son zamanlarda Tien • Tıin'de 
Yukııa gelen karııaplıklara gelince, 
Tokyo' da F eng • Y oung • Sinang 
taraftarlarının mareıal T chang · 
Chuach • Liaııg'ın pek yakında icra
sını derpiı eylemiı olduğu darbei 
hükümete m&ni olmak için her türlü 
tedbirleri ittihaz ebniı olduklan zan 
nolunmaktadll'. 

olur! Ucuz etya fiati ne demek 
tir? Ucuzluk nereden hatlar, 
nerede biter? Bir e,yanın ucuz 
olduğuna kim karar verecek
tir? Eğer buna idari makamlar 
karar verecekse, ki öyle ola
caktır, bu makamlar dünya fi. 
atlerini gün gün takibe imkan
ları olur mu? imkanları var
dır denir ve bu kanunun tatbi
ki idari kuvvete bırakılırsa bu
nun adına modern iktısat lisa
nında ıoğuk himayecilik -
protection froide-denir. Hüli 
sa, F ransanm milli iktısada 
doğru hattı hareketi daha te
kemmül etmemiş olınakla be
raber, kolayca anlatılmakta
dır. Ziraat nazırı Tardieu'nun 
kuvvetli müdahalesile birkat ar 
tan himayecilik ve millicilik 
cereyanı, inki,afa henüz baş-

Vekil Beg Balıkesirde 
BALIKESİR, 11 (A.A.) -

Maarif Vekili Eaat Bey bugüıı 
Manisadan tehrimize gelmİ!, 
Halk fırkası erkinile mualliın· 
ler ve maarif mensubini taraf Pi 
dan istikbal edilmittir. Vekil 
Bey yarın mektepleri teftiş ede 
cek ve cuma günü Bursaya ınü 
teveccihen hareket edecektir. 

s. o. s. 
MARS1L YA, 11 (A.A.) -

Telsiz telgraf istasyonu Ques· 
sant'dan gönderilen ve bir Nor 
veç vapurunun 46 derece 54 da 
dika arzı şimali ve 6 derece 35 
dakika tulü garbide felakete 
maruz bulunduğunu bildiren 
bir istimdat itareti almıştır. Va 
pur, büyük hasarlara uğramıt 
olup acilen muavenet edilmesi 
ni iıtemektedir. 

Edison için bir abide 
WEST - ORANGE, 11 A.A. -

Burada Ediaon'un namına bir abide 
dikilecektir. Abide 1 milyon dolara 
mal olacaklll'. 

Bu projeyi tahakkuk ettirmeğe 
memur komitenin reisliği M. Hoo
ver' e teklif olıırunuıtur. 

lamıt, fakat meyvalarını daha 
vennemiştir. 

fngilterenin beynelmilel ik· 
tısattan, milli iktısada geçme
si çok daha orijinal, çok daha 
nev'i şahsına münhasır hususi· 
yet göstermektedir. Filhakika 
bu memleket, beynelmilel ik 
tısatla ya§&yan, beynelınilel 
u&are ile beslenen bir nadir 
memleketti. Denilebilir ki İn· 
gilizlik denilen ağacın kökü 
Britanya adalarında, fakat dal 
lan dünyanın her tarafında idi. 
İngilizlik, dünya sayesind6 
nefes alabilir, yatardı. Şimdi 
bunda ters bir vaziyete doğ· 
ru temayül gözüküyor. Yeni 
intihabat, İngiltereyi hariçteP 
tecride doğru götürmektedir. 
Malumdur ki bugün İngiltere 
tek fırkalı memleketlerdendir. 
Rusya gibi, İtalya gibi. Ve bil 
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·~istasyonlarda tonlarla 
~ buğdayvagon bekliyor 
~t!: Borsada iki günden beri buğday 
:: flatlerinde tenezzül görülmektedir 
ği.ııİ Buğday fiatlan son yükseliıinden 

IOnra, iki ıündür dÜfÜyor. Dün Ti
caret lıorsasmda buğday fiatleri cin
•ine ıöre 5 - 10 para dütmüttür. 

e Bu tenezüle Hbep Avrupa piya
I ıalarıncbın fiatlerin dütük olarak ıel 

llleaiclir. , 
Son süıı)erde hariç borsalrda buğ 

day fiatLınnın yükselmesini tevlit 
ef' eden eabap ve Aaadoludan da latan 
eJı lıuJa gönderilen buğdaylar da teenni 
;a~ ile hareket edilme9i bizde de lıuiday 

liııtlarım yükseltmiıtir. 
k9' Bir müddetten beri Anadolu dan 
se- lıııtday sevkiyatı için Devlet demir
ıet. )olJan idaresine o lı:aclar çok müra
rlll .,_t Yaki olmuıtur ki, idare bu mii-

'-caatlardan miibim bir kısmım 
i&'af edeınemek vaziyetine düımüt

tİ liir. Bir çok hatlarda vagon ibtiyacı 
lıöylüye kendini tiddetle hi11ettir

: ti llıektedir. Bütün buğday sevkiyab
llın müntelum Haydarpaıa bulun

~:. 'llaaı bu iti daba mii§kül bir vaziyete 
IOkmuıtur. Hat boylannda yığın, yı 

1111' iın bufdaylar vaıon beklemektedir. 
,ili 1.tamafi lstanbul piyaaaaı için bui
ın• dayını ba tekilde gelmesi daha eyi 

ı...iunmaktadır. Fiatlerini düıüsü 

ti~~ llınumi olduğundan bu buğday ih;a. 
tııtımıza ""'b bir tesir yapmanııı
hr. 

tir 

Petrol fiatleri yüksel
mekte berdevam! 

Petrol fiatlerincle evveli Şimali A· 
lııerikacbın baflıyan fiat yiiluelmesi 
tittikçe f8mil bir tekil abyor 

ne PetYOI fiatlerinde kaydeclilen 15 
ıoı .çent tereffü . Gelen malUmata göre, 
rı· Cenubi Amerikada da teeirini gös
ıın leruüıtir. Halli. çıkan petrol fiaıte-

et 
IJ. 

l'İnde yeniden twelfiil intizar edil
llıekte<!ir. 
Diğer taraftan memleketimizde 

İt yapan petrol knmpanyalan lstan
lıuı ve Aaadoluda tatbik edilen fiat
leri az bularak bucünJ<ü fiatine zam 
l'apmak İçin harekete geçmiılerdir. 

Beynelmilel yün 
konferansı 

,11 Beynebnilel yün konferansı evvel 

Ş• lıi gün Bal ıehrinde toplanmıştır. 
Konferansa Fransa, lngiltere, 

ltaıya, Çekoslovakya, Holanda, ls-

ın 

'tiçre ve lapan ya iıtirak etmlıtir. 

ispanyaya patates 
ithali menedildi ,, 

ispanya hükiımeti resmi gazetede 
1
" ~rettiği bir kararname ile lspa-

11 •yaya patates ithalini menetmiıtir. 
il 
le Marsilya piyasasında 
Ü 1 

,. 
r 
a 
5 

e 

• 
e 

üzüm ve yumurta 
Son ıelen Avrupa piyasa haber

lerine nazaran Marsilya borsasında 
7 numaralı lzmir Sultanisi 100 kilo 
11\a 480 frank, Karent 100 kilosu 400 
franktır. 

Marsilya borsasında yumurta fiat 
leri sabittir. 

Samaun yumurtaaı sandığı 
S8o-600 lnebolu 660-680, Trabzon 
~20-540 franktan aitmektedir. 

Ruslar deri alıyor 
Ruelar deri müı.y-tına cle ... m 

'1lmektedirler. Dün de okka11 54 ku
ruştan 50 bin kilo deri abmtlardır. 

Afyon tacirleri dün 
toplandılar 

Afyon tacirlerinin aralanncla ya
ı>acakları te,ekkiil etrafındaki faali
tetleri devam etmektedir. 

Dün afyon tacirleri ihracat Ofi
ıinde bir içtima yapm11 ve bu me
'ele etrafında görütmüılerdir. 

ihracat tacirleri Avrupadaki hu 

tek fırka, gümrüklerin, tecri
din ezeli aııladır. 

Son &ünlerde lngiltereye 
fazla mikdarda ithatit oluyor. 
Sebebi iki türlüdür. Biri güm
rük konacak diye ithalatın tem 
Posunun artması. Tıpkı üç se
lle evvel bizde olduğu gibi. Di
ğeri de İştira kabiliyeti dü!en 
lııgiliz liraımın ittira kabiliye
lile uygun olması için, itbali
lın da gittikçe dumpinır tarzm 
da, yani beynelmilel fiallerden 
llşağıda olarak yapılmasıdır. 

Bu vaziyete karşı ille ferya
dı koparan ticaret odalan ol
ıııuştur. İngiliz ticaret odalan, 
hükumete müracaatla tehlike
li surette artan ithalatın önüne 
!leçilınesini ve bunun için de 
bir dumping aleyhinde kanun 
Çık~rılmasını ta.len ediyorlar. 

nevi tetekkül ve Kartel' e mükabil 
tam bir teıeklıül vücude getirmek 
lazım geldiği kanatindedirler. 

Pamuk fiati fırlıyor 
NEV ORLEANS, 11. A.A.- A

merika ziraat bürosunun raporunun 
neşrinden sonra pamuk fiyatlannın 
yüksek tescilata mazhar olduğu gö
rülmüştür. Umumi temayül, fiyatla 
nn oldukça sağlamlapcağmı tahmin 
ettirmekte ve vebametin geçmiş ol
duğu zannedilmektedir. 

lngiltere için vaki talepler müs
tesna omıak üzere iplikhaneler esha 
mı hafifçe tenezzül etmitıir. Alrcı
lar fiyatların •on tezayüdünü henüz 
tediye etmek istemiyor aibi göı·•inü 
yorlar. 

Alman ve Avusturya 
eshamının sukutu 

LONDRA, J. A.A.- Jngiliz it 
mahafili, lngiliz lirası 97 franga ve 
3,815 dolara çıkımı olduğu halde 
milli eılıanun ağırla§makta olması 
dolayiaile mütenakıs hislerin tesiri 
albnda bulunmaktadır. 

Cesaret uyandıracak bir nokta var 
sa o da parlament ekseriyetinin kuv 
veti ve bütçenin muvazeneıinin ve 
lngiliz liraaının istikrarınm temini
ne dair olarak dün neıredilmiş olan 
kar:ırdır. 

Eveninır Neva, yazıyor: Almanya 
nın ııerek tamirattan mütevellit boTç 
ları ve ıerek kısa vadeli hususi taah 
hütleri dalul olmak üzere bütün 
borçlanna kartı koymak imkansızlı
ğı içinde bulunmakta olduğunu ilan 
etmcs.ine İntizar olunmaktadır. U
mumi bir moratoriumun Londra pi. 
yasasına yatırılmış olan Alman d"v 
let eshmnı üzerinde huıule getire .. 
ceBi teürin ne ola('ağı meselesi de 
:rihinleri ınetırMI t'lmektedir. Bütün 
bu dütünceler, dün bu eıluınıuı sü
kut etmesini İ•Iİlzam etmiş ve bu ıii 
kut Avuaturya esl :m•m da sükut 
eyleme!Üni intaç ey:f'mİstir. 

M. Mac Donald'in bu mesele 
h•kkındaki ihbar ve ihtan sür'atlo 
teeyyüt etmiılir. J"Hilt,•e· bani·.,. 
ve: .İ.ikonto niıbetinin t~n"li lehinae 
Cite'de bir mi.lcad••le b.ı~lamıstı &. 
Bu te:ıin müdafii olanlar, ıimdiden 
ıonra arbk ıennaye muhaceretin
den korkmaj; a mı.hal ohn• dığmı ve 
1 ngiliz lirası ıimdikı riinclelik te
mev-wiiçlere maruz tı·~!vndnkça ecn~ 
bilcrin hatta yüksek fı.i>. cazibesi ol. 
"" bile Londra piyaı.naına sermaye
lerini yatırnuya• aJ. ıuını :~ylernekte 
dirle.-. Altın taıfiY'• iierine eski 
mÜcPvherat ve saire \lklinde bir'uk 
altıAlar arzedilmekte oldt>ğu dikkate 
§ayan görülüyor. lnııilterenin altın 
eaaıma rücuu arifesinde bunlları 
1925 senesinde <>ld, ğu ııilıi buıusi 
eıhas sablığa çıkarmaktadır. 

Kambiyo Borsası 
lıterlla 801,00 Karon 16,05,00 

Dolar Cl,41,.88,20 Şlllnr a,50,00 . 
frank . 12,06 Pezeta 5,42,36 

Liret 9,16,S2 R•7fmarlı 1.99,BI 

franl< B. 3,89,43 Zlotl 
~ - - --Drahmi 38,11 Penıa 1,00,00 
- -
Praal< 1. 2,42,27 Ley 79,M --
ı.. ... tl!,48,00 Dinar 21,18 

Flori• 1,17,57 Çenoa•\l 

Borsa { Altın 922 

harici 
Mecidiye 51 
Banknot 269 

Esham ve Tahvilabn nevi 
lotılıruı dablU 85,00 
DUyaau mu•abhld• 50,50 
ııl .. mlyell Demlryolları 2,66 -

Bir taraftan hükiımet güm
rük vazetmek için tedbir alır
ken, diğer taraftan müesıese
lerin ucuz ithalata mani olma
sını istemeleri, lngilterenin 
milli iktısada göre temayülünü 
gösterebilir. Bu temayülün 
tam inkişafını bir iki haftaya 
kadar göreceğiz. O zaman ln
gilterede bir asırdan beri de
vam eden hürriyet ve beynel
milellik ile himaye ve millilik 
münakatal11n nihayete ermiş 
ve İngilterenin yeni tarihi baş 
lamıt olacaktlJ'. 

Milli iktısadm canlandığına 
dair iki ehemmiyetli memleke
ti misil göstererek verdiğimiz 
şu izahati diğer bir çok mem
leketlere de tetmil etmek ka .. 
bildir. İtalyayı ve Amerikayı, 
hatta ispanyayı ve Bulgarya
yı tetkikimizin içine alabilir ve 

Mütarekenin 
"ı.ıldönümü 

Dün şehrimizdeki fran
sızlar ölülerin istirahati 
ruhu için ayinleryaphlar 

Dün harbi umumi mütareke
sinin, yani Almanya ile itilaf 
devletleri araımda imzalanan 
mütarekenin yıldönümü idi. Bu 
münasebetle dün sabah F erikö 
yündeki Fr&nsrz mezarlığında 
merasim yapılmıttır. Duadan 
sonra Fransız sefiri Comte de 
Chambraun ile Fransız eski 
muharipler cemiyeti reisi M. 
Rebul birer nutuk söylemişler
dir. Burada merasim yapıldığı 
esnada Fransız ataşemiliteri 
Kolonel Sarraut da T opkapı
daki Fransız tebaasından ölen 
müslüman ukerlerin mezarlığı 
na giderek ziyarette bulunmuş 
ve bir imam efendi dua oku
muştur. 

Feriköydeki merasimden son 
ra Saint Lanis kilisesine gidil
miş ve ayini dini yapılmıştır. 
Bu münasebetle Union Fran
caise' de bir öğle ziyafeti veril
miştir. 

Burada Fransız sefiri ile es
ki muharipler reiai birer nutuk 
söylemişlerdir. 

Fransada 

PARIS, H (A.A.) - Müta 
rekenin 13 üncü yıldönümünü 
tes'it maksadile şehir, milli bay 
raklarla donatılmıştır. Umumi 
binalar, başlıca abidelerde, bu 
akşam tenvirat yapılacaktır. 
Beledi.ye meclisi reisi M. Fran
çois Latour, Pari& şehri namı
na, Clemanao'nun ikamet ve 
vefat etmiş olduğu Franklin so 
kağınclaki binaya bir çelenk ko 
yacaktır. 

lngilteretle 

LONDRA, 11 (A.A.) - Bü 
yük harpte ölenler hakkında 
biı· hürmet eseri olmak üzere 
lngilterenin her tarafında iki 
dakika müddetle sükut muhafa 
za edilmittir. Bu münasebetle 
sabahleyin saat 11 de harp mak 
tulleri abidesi önünde büyük 
merasim yapılmıştır. Bu mera
simde Kraliçe ve Prens De Gal 
lea hazır bulunınutlardır. 

Lehistanda 

VARŞOVA, 11 (A.A.) 
Bütün memleket, Lehistanm 
yeniden ihyası tar;lıini teabit 
eylemit olan mütarekenin yıldö 
nümünü büyük tezahüratla tes• 
it eylemektedir. Bütün kliae, 
Sinangog ve mabetlerde dini i· 
yin yapılmı§br. Sabahleyin bü 
ytik bir askeri resmi geçit ya
pılmıı, tehir bayraklarla tez
yin edilmiştir. Bu gece her ta
raf donanacaktır. Dün gece ff! 
hirde büyük bir fener alayı ya
pılml§ ve bütün askeri alaylar 
mümessilleri Belvedere ıato
ıunda Mareıal Pilıudskiyi teb 
rike gelmiılerdir. 

İtalya kralının 
yıldönümü 

Dün İtalya Kralı Hazretleri 
nin yıldönümü idi. Bu münase
betle dün sabah Saint - AntoİDt 
kilisesinde dini merasim yapıl
mışbT. İtalya sefiri ve baban a 
yinde hazır bulunmuıtur. İtal
yan müesseaat ve vapurları bay 
raklarla donanmıttır. 

milli iktıaadın bu memleketler 
deki tekevvün tarzlarını tetkik 
edebilirdik. Buna lüzum göre
meyiz. Zira sevkeden memle
ketlerden ikisini tetkik etınek 
kafidir. Yalmz lüzumlu olan 
bir şey var ki, o da kendi mem 
leketimizin değişen dünya için 
deki hal ve mevkiini araştır
maktır. 

Türikiye, mariz bir tediye 
muvazenesi içindedir. Bunun 
en ehemmiyetli sebebi ithalatı 
mızdır. Türkiyenin ithalatı, 
zapturapt altına alınacağı gü
ne kadar, maalesef, bugünkü 
gayri müsait tediye vaziyetini 
ıslaha imkan yoktur. Son sene 
!erdeki ithalatın azalma nisbet 
lerile, ihracatın azalma iıbet
leri mukayese edilirse, zararda 
olduğumuz görülür. Geçen se
nenin nn avile. hu senenin on 

Mahkemelerde 

NihayetKarakaşın de
li olmadığı anlaşıldı 
Karakaş hakkındaki rapor dün 

mahkemede okundu ve cina
yette cinnet olmadığı tesbit edildi 

Hadisenin safahatı çok kanııktır. 
Gazetelerin adliye sütunlannı uzun 
zamanlardanberi takibe alııan bazı 
kariler belki hatırlarlar: Cinayet İf
leyen bir gençin akli vaziyeti hak
kında ıürekli bir ihtilaf çıkmııb Ha
cı Omer İsminde birini öldüren bu 
genç ağırceza mahkerneainde cürmü 
sabit görülerek onbeı sene hapse 
mahkfun olmu§tu. Maznun Kara
kaş, hükmü yedikten sonra temyjz 
bu hiikıne yaş noktasından itiraz 
etmiş, ve muhakemesi Ağırceza 
mahkemesinde ikinci defa görülür
ken Karaka~ kendisinde delilik ala
metleri mevcut olduğunu iddia et
miş ti. Bunun üzerine yaş.tan evvel 
bu cibetin teabiti için mahkeme 
Karakaşı bbbı adliye oevket
miştL Karakaş burada muay
yen olan müşahede müddeti zar
fında tehevvür ve ci.nnet asan gÖI· 
terdiğinden zapti kabil olamadığı 
kaydile emrazı akliye hastanesine 
gönderilmişti. 

Karakaş, tirmahaneye girer gir
mez Mazhar Osman Bey tarahndan 
muayene edilmi0 ve tibbi adlinin mii 
§ahcdesi bilafına kendisinde cinnet 
asari görülemediğine, ve yaptığı ha
rcketl•rin temarüztlen ibaret olduğu 
na dair r3por verilmişti. Bu rapo•,. 
timarbnne ile Tıbbı adli arasınd• \I• 

zun müddet münakata mevzuu ol
muıtu. Tıbbi adli Karakqın deli ol
duğunu bilakiı Bimarhane aklında 
hiç bir noksan bulunmadığım iddia 
ediyorlardı. Mahkeme, biribirini tut
mayan mütenakiz raporlar karşmn
da meseleyi Mazhar Osman Beyin 
de iştirakile toplanacak tibbi adli 
meclisinde müzakere ve kat'i bir nı
por ibzannı muvafık görmüttü• Ka
rakaıın kanun ve adalet hu:ıuruncla 
vaziyetini tayin edecek olan rapor 
nihayet geçen ııün ikmal edilmiş ve 
Ağırceza mahkemesfain dünkü cel
sesinde okunmuştur. Raporda Kara
kaşm cürmü işlediği ııünlerde ıunru 
tam olduğu tespit "diliyordu. Maz
nun vekili bu rapcra da itiraz et
mek istedi ise de Müddeiumumi, 
raporun ittifakla verildiğini ileri sü-

Tasarruf 
Haftası 
Bu sene vitrin müsa

bakası 
daha kuvvetli olacak 

Tasarruf ve ikbsat haftası için ha
zırlıklar devam etmektedir. Taııarnıf 
haftaıı on iki kinunuevelde baılrya
c:ak, bir hafta devam edecek, bu haf
ta zarfında milli tasarrİJf ve iktisada 
dair kuvvetli propaganda yapılacak, 
konferanslar verilecektir. Diğer ta
raftan Vitrin müsabakası bu sene 
her seneden daha fevkalade tekilde 
yapılacaktır. Vitrin müsabakası ya
pılacak mantıkalar lstanlıal, Beyoğ. 
lu Üsküdar ve Adalar olmak üzere 
dört kısma aynbnııtır. Her kısımda 
yerli malından en eyi tekilde vitrin 
tertip eden müessese sahiplerinden 
birinci, ikinci ve üçüncü gelen]ere 
madalye ve takdirnameler verilecek
tir, Vitrin müsabakası halkın re'yile 
olacaktır. En fazla rey kazanan vit
rinrine rey verenle1· arasında yapıla
cak kurada kazananlara da ayrıca 
münasip hediyeler verilecektir. Bu 
suretle vitrin müsabakası hem"miea 
ıesat, hem de halk için istifadeli bir 
ıekilde olacaktır. Milli sanayi birli
ği bu haftanm bir günüde büyük bir 
propaganda resmi geçidi yapacaktır. 
F ort müessesesi tarafından verilme-

ayı zarfındaki ithalatımızda an 
cak yüzde 4 tenakus görüldü
ğü halde, aynı mukayese dev
relerindeki ihracatımızda yüz
de 23 tenakus görülmektedir. 
Bu ıu demektir ki, her iki se
nedeki ihracatımız sabit telak
ki edilse, ithalat artımttır. 

ithalat, yalnız bir halde ma 
zur görülür. Hatta faidelidir 
denilebilir. O hal, milli İstih
sali arttıracak ithalat halidir. 
Halbuki bizim ithalatımız he
men kimilen istihlak gayesine 
matuf ithalattır. Elbette böyle 
bir ticaret muvazenesizliği ka
dar milli ik.tısadı rahnedar e
den amil olamaz. Ve elbette bu 
muvazenesizliği bertaraf et
mekten acil yapılacak şey yok 
tur. 

Türkiye dahi bir takım ted-

rerek Karakafın aldı bafmda olılu
iruna bundan daba kuvvetli bir delil 
bulunamayacağım söyledi ve rapo
run lıifi ıörülmeaini i.tedi. Mahke
me de bu talebi kabul ederek rapo
ru kafi ıördü. Karakatm yqı ta
yin edilmek üzre muhakeme baıka 
bir güne bırakıldı. 

Karar verilecek_ 
Arabae1 Ahmedi hürriyetiJHlea 

mahrum etmek we kendisine dayak 
atmalı, yaralamak ııibi cürümlerle 
maznun Çolak Hayri ve Arif Ef.le
rin muhakemelerine dün A,in cezada 
devam edildi. Bazı phitler dinlendik 
ten sonra Müddeiumumi iddianame
sini dermeyan ederek Arabacı Ah
medin zaten Hayri Ef. nin evinde 
yatıp kalktığını ileri ıürdü ve hur
riyetindcn mahrum edildiği sadece 
bir iddiadan ibaret kaldığından ınaz 
nunların bu cihetten beraetb.-ini ie
tedi. Diğer tar'lltan Çolak Heyri 
Ef. nin Ahmecli döidüiünü, Arifin 
de Ahmedi kaşığmda yaraladığım 
sabit görerek her ikişinin bu nokta
dan cezalarının tayinini istedi. 

Maznun Hayri Ef. nin nl<Ji ae 
za talebine itiraz ~i!erek, müvekki
linin bu işte hiç bir alakası olmadı
ğından bera'tini talep etti. Maba
keme. karar için, tehir edildi. 

Cezalan tecil .• 
Hikaye koleksiyonunda mGıteb

cen mahiyette bir hikaye nqreden 
M. Riittü B. 1 inci ceza n.ı.ı.
since 25 gün hapse, 12 lira para -
:zaaına malıkfun olmuıtur. Mamafih 
Mahkeme, her iki cezayi da tecil et
miıtir. 

Mahkum oldu 
Rusyada garip bir izdivaç terle'l'

lıaaile ç1l<an bir hikayeden dolayi 
Resimli Şa•k .necmu&11 aleyhine llÇI· 

lan dava dün birinci cezada in~ 
edilmiş ve mecmua sahibi Emir. B. 
bir ay hapSI?. on lira para caaıma 
malıkUm olmaıtur . 

Akdenizde 
Fırhna ----Bilhassa Berut sahil-

lerinde 
fazla tahribat yaph 
Akdenizde geçenlerde büküm 

türen fırbnalardan bir çok vapurla
nn limanmuza teahhurla aeJdiklerini 
yazmııbk. Son ııelen malUınata gö
re, bu fırtınalar bilhassa Sariye ve 
Liibnan oabillerinde fazla tahrıı.ta 
sebep olmuılardır. 

Berut limanında Marikatoınikos 
isminde bir Yunan vapura 500 ton 
demir bamuledni denize atmaia 
mecbur obnuıtur. Keza lııııiliz ban
dırab Graıam vapuru da 100 tonluk 
rayı denize atmıflır. 

Dalıalar r.alıildeki bir çok binala 
n ve antrepoları harap etmiıtir. Bir 
çok sandallar ve motörler batımt
tır. Liman yüzen enkaz ile clobnut
tur. Siron Minaıyan isminde bir Er
meniyi dalıalar denize almıı ve mer 
kum güç hal ile kurtanbnıısa da 
hastanede öbnüıtür 

---··-··· ... ----------
ıi vad edilen yİnnİ kamy-, yerli 
mallan ihtiva ettiği halde, ıehrin 
her taraflarını ıezecek, bu suretle 
yerli mallar hallan ayağına bdar 
götürü~Ü§ olacaktır. 

birlere tevessül etmelidir. Ha
rice verdiğimiz, yani tediye et 
tiğimiz para, doğrudan doiru
ya Türk emeği ve Türk senna 
yesinin nemisıdır. Hatta ıon 
senelerde, doğrudan doğruya 
Türk emeğinin ve Türk ıerma 
yesinin kendi parçasıdır. Par
çalanacak Türk emeği neması, 
Türk sermayesi neması ola
maz. Memleketimizde emek 
ve sermaye mahduttur. 

Şu halde, hiz de, müdafaa 
cihazlarile cibazlanmahyız. 
Garbin yeni yeni almakta oldu 
iu tetekkül tekilerinden iıtifa
de etmek elimizdedir. Aynı u
ıulleri bizim de tetkik etme
miz, vaziyetimize uygun suret- , 
te kullanmamız kabildir. 

Bu usuller arasında dikkate 
layık olan dört nev'ini göz ö. 

Belediyede 

Lokantalar 
Neden pahalı? 
Bütün işin ucu ruhsa

tiye ve sınıf 
meselesine dayanıyor 

Son senelerde yiyeceğe ait 
maddelerin hemen hepsi bariz 
surette ucuzlaınıttır. Fakat bu 
11a mukabil lokantalarda ye
mek fiati ayın kararı muhafaza 
etmektedir. Belediye bu huıua 
ta tetkikat yapmaktadır. Ala
kadarların noktai nazarlarına 
göre vaziyet ıudur: Bu sene 
yağ, sebze ve et fiatleri çok a
ıaiıdır. Mesela etin okkası 
140 kuruşa olduğu vakit porıi 
yonunu bilfarz 30 kuruta ve
ren bir lonkanta bugün 60 kuru 
ıa etin okkasını aldığı halde 
gene 30 kul'Ufa bir porıiyon 
vermektedir. Sebze fiatleri de 
aynı tekildedir. Bir kaç sene 
evvel taze fasulyanın okkası 
40 kuruıa kadar ç.ıkmıftı. Bu 
ıene iıe 20 kuruta ve hatta da
ha aıağı dütmü§tÜr. Fakat lo
kantalarda sebze porsiyonu ge
ne aynı fiyata verilmektedir. 
Keza yağ fiatleri de bu sene 
yüzde otur: diipnüttür. Maa
mafih bu mesele hakkında be
lediye iktuat itleri müdürlüiü 
nün noktai nazarı tudur: Bir 
çok müesseseler meyanında 
lokantacılar da ıon :r.a-
manlar,ıla bir fiat listesi 
tanzim ederek belediyeye tu
dik ettirmişlerdir, Belediye yap 
tıklan bu listeyi aynen tasdik 
etmiıtir. Liıteye müeaıeseler 
istedikleri gibi fiat koymuılar
dır. Fakat bu vaziyet çok de
vam edemez. Çünkü tehir mec 
liai cuma ruhsativesi hakkında 
lci kararmı yakında verecektir. 
Ruhsatiye her lokantanın sını
fına göre yüksek •eya aıağı o
lacaktır. O vakit lokantaların 
mühim bir kıımı ruhsatiye rea 
mi yüksek oldufundan smıfla
nnı kendiliklerinden tenzil e
deceklerdir. Çünkü her lokanta 
sınıfa ayrılırken yemek fiatleri 
eaaa tutulmU§tur. Diğer taraf
tan verilen bir habere göre teh
riınizdeki maruf lokantalann 
bir kısmı fena halde mali buh
ran reçirmelrtedirleT. Söylendi 
ğine göre lokantalara ve bil
haaaa yükaek fiatta yemek ve
ren lokantalara giden müıteri 
azalmaktadır. Bazı tanmmıt lo 
kantalar hali iflaıtadır. 

Bakırköy - Sirkeci 
otobüsleri 

Bir tirket Bakırköy ile Sir
keci laraamda itlemek üzere 
otobüı imtiyazı almıfbr. Şir
ket adam bqma 17,5 kurut ala 
cakbr. Seferler yanndan itiba
ren batlayacaktır. 

iki vapur seyyah 
Belediyeye gelen haberlere 

nazaran, limanımıza yakın<la i 
ki vapur ıeyyah eelecektir. 

Kayıtlannı yapbrmı· 
yan müstahdemin 
Müstahdemini& belediyeye 

tescil ve muayene müddeti aJID 
15 inde bitmektedir. Mühlet 
bir daha temdit edilmeyecek
tir. Şimdiye kadar tescil edilen 
)erin mikdan üç bin kadardır. 
Daha muayene olmayan birkaç 

nünde bulundurmağı faideli bu 
luruz. Bunlar: 

1 - Gümrüklerin arttmlma-
11, 

2 - Dumpinıı aleyhinde ka
nun çıkarılması, 

3 - İthal edilecek etYanm 
ince tetkikten ıonra tahdidi. 

4 - (Soiuk himayecilik) in 
tatbiki, 

dir. Bu mailer arasında en 
cezriai ııümrükler olmakla be
raber, Türkiyeye ithalat yapıuı 
memleketlerin en ehemmiyetli 
leri ile ticaret mukaYeleleri 
aktedilmit olmaamdan dolayı, 
tatbiki en güç olanıdır. Diğer 
üç us.ulün tatbiki, fevkalide iti 
naya lüzum gösterir, fakat her 
türlü itiraza rağmen kabil gö
rünür. 

Dünya tecrit edilmis ada· 

1 • 
Maarifte 

Bazı çocuk 
Kitapları. 

3 

Liste haricindekiler 
mekteplere 

sokulmıyacakhr 

Son zamanlarda çocuk kitap 
ları ünvanı altınQ bir çok eser 
ler İıltitn etmittir. Bunların 
bir kıımmm mekteplere aokul
maaı muvafık görülmemittir• 
Mumafih Vekalet ihrren bir 
liste netrederek ders kitapla
rından hariç olmak üzere han
&i eserlerin çocuklara okutturu 
labileceğini işaret etınittir. Ta
yin edilen çocuk kitaplarından 
maada eserler mekteplere so
kulmıyacakhr. 

Darülfünun divanında 
Darülfünun divanı dün içti

ma ederek fakültelere ait bazı 
işleri müzakere etmiştir. 

Fakülteler talebe 
cemiyetlerinde 

Tıp fakültesi talebe cemiyeti 
yarın aenelik. kongresini öğle
den aonra eski Türkocağı bina
sında akdedecektir. 

Edebiyat fakültesi talebe ce 
miyeti bugün senelik kongresi 
ni eski Türkocağı binasında 
akdedecektir. 

Mekteplerin tarihçeleri 
Maarif V ekileti her mektep 

ten tarihçesine ait lüzumlu ma 
lumatı ve resimleri havi bir al
büm iıteıniıtir. Darülfünun da 
bir albüm buırlamağa hatla
mıttır. 

Viliyette 

Tekaüt 
Maaşı 

Bazı yerlerde müstah
dem olanlara 

nasıl maaş verilecek? 
Maliye Vekaletinden, halen 

müstahdem mütekaitlerin ma
aıları hakkında §U mühim ta
mim gelmiştir: Eski tekaüt ka 
nunu mucibince tekaüde sevke 
dilenlerden hususi veya mül
hak bütçelerden tahsisat veya
hut ücretle istihdam edilenle
rin tekaüt maatları tamam ve
rilecektir. Umumi bütçe dahi
lindeki dairelerden birinde bu 
suretle müstahdem olanlara iıe 
tahsisatı fevkalideleri olma
dan tekaüt maatı aslileri veri
lecektir. 

--~~~---

Sadettin Bey döndü 
Ankarada yerli mallar hak

kında lktısat vekileti ve sair 
yüksek makamlara izahat ve
ren Sanayi ve Maadin bankası 
müdürü Sadeddin Bey dün §eh 
rimize avdet etmi!hr. ---·--··-
bin müstahdem vardır. Bu ıri
bHerden para cezası alınacak
tır. 

Kuyucular içir 
talimatname 

Belediye daimi encümeni ku 
yucular hakkında bir talimat· 
name yapmağa karar vermit
tir. 

lar halinde milli iktısatlara 
doğru gidiyor. Her millet, pa
rasmı, istihsalini konunak için 
kapılarını mümkün olduğu ka
dar kapaınaja çalıtıyor. Ne za
man bit~i belli olmayan ci
han buhranından bir fenalıli 
ııelmeain ve komşu ve uzak 
memlekette tehaddüa eden ik
b•adi çöküntünün akli tesirle
ri sirayet etmesin diye, her 
millet siper arkaıına çekiliyor. 

(Buhrana kartı mu.afiyet) 
kazanmak, zamanın en büyük 
ve en icil gayesidir. Türkiye 
de bu muafiyeti kazanmağa ç• 
bşmahdır. Ve bunun için·, Tür 
kiye de iktıaat ilminden ve po
litika fenninden azami derece 
istif,.d .. etmelidir. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

• 

-



1 

1 

1 

I 

l 

1 

' 

) 

e 

1 

1 

4 
1931 

Çapras kelim~ler Tivatro, Sinema 

Asrrn umdesi «MiIIiyet» tir. 

12 TEŞRİNiSANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde- . 

ıi No: 100 Telııraf adresi: Milliy · 
tıtanbul. 

Genç ve ihtiyar 

Telefon numaralan: 
l4310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
~ aylığı 400 kurnı 800 kurnt 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kunıı 

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

Gazetemiz iliuıların mes'uliyetiııi 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Kandilli rasathanesinden 

verilen malUmata göre dün 
azami hararet 19,S asgari 
12 derece idi. 

Bugün rüzgar Lodostan 
esecek ve hava ekseriyetle 
bulutlu olacaktır. 

[fm:;:.E+;ilil 
Şenlendirmek içini 
Artık her taraf kendi semti

nin şenlendirilmesi için teşeb
büsatta bulunmağa karar ver· 
miş .. İşittim ki; Üsküdarda Ka 
racaahmet taraflan hayli tenha 
!aşmış. Bunun için o ıemt halkı 
bir mazbata yaparak tehir stad 
yumunun Karacaahmet tarafla 
rında yapılmasını isteyecekmit. 
Doğrusu hakları var. lstan· 

bulda şenlenecek yer yalnız Ye 
nibahçe mi? .• Belediye Üıküda 
nn, Kasmıpaşanın, Eyübün, 
Ayvansarayın, Kuzguncuğun, 
Acıbademin, Fıstıklmm, Bey
lerbeyinin, Kuruçeşmenin, Feri 
köyünün, Silivrikapısının bele
diyesi değil mi? Oraları neden 
şenlendirmeyi düşünmüyorlar 
da ille Y enibahçede ısrar edi
yorlar .. Eğer Y enibahçe tara
fında stadyuma elverişli yer 
bulunmasaydı, maazallah hali
miz ne olacaktı. 

Liman meselesi 
Profesör (Yansen) lstanbu

lun planını yapacakmış. Allah 
yardımcısı olsun.. Profesör 11-
tanbul planına başlamadan Ji. 
manın nerede yapılması lazmı 
geleceği tayin edilmek lazım 
gelmiş •. Aman bu iti belediye 
fen heyetine sormasınlar, ıeo· 
lendirmek lazımdır diye alim 
atlah limanı Çekmece gölüne 
götürür. 

Kadın polis! 
Nihayet mürüvvetlerini gö

receğiz.... Kadınların polis ol· 
maları hakkında hükiimetçe ba 
zı kanuni teşebbüsat yapılıybr· 
mut. Ben kadınların polis ol
malarına muarız değilim .• Yal
nız kadın polise tutulmanın a
leyhindeyim ... Bir de gece dev
riyelerini kadınlara vermek 
doğru değildir. Malum olduğu 
üzere kadın cinsi nazik ve kor
kaktır. Gece va"zifeıinde kendi
lerinden bihakkin istifade edile 
mez .. Fakat gündüzleri hele 
işaret memurluğu, seyrüsefer 

Bir ziyaretçinin geldiğini 
haber verdiler. Biraz evvel yaz 
mağa baıladığı satırları bitire
medi. Yerinden kalktı, ve hiz. 
metçi,.e: 

- Gelsin! dedi. 
Bu gelen adam fayanı dik· 

kat birisi idi. Kııa boylu, kam
bur bir adamdı, Saçları da bem 
beyaz! 

- Ne vakitten beri görün. 
müyorsunu. Ne oldunuz, naad 
ıınız? 

Gelen adam ne cevap vere
ceğini ıaıırmıı gibiydi. Böyle 
hiç beklemediği bir sual kartı· 
sında tereddüt etti: 

- Nasıl olacağım? lıte gör 
düğünüz gibiyim, dedi. 

Bu cevabı verdikten sonra 
da ili ve etti: 

- Galiba ıizi rahatsız et
tim. Yazı yazıyordunuz. De. 
mek ki hep yazı yazıyorsunuz. 
Hila bu itten bıkmadınız. 

- Ne yaparsınız? lnsam bir 
defa alışınca vaz geçemiyor. 

Bu zat şimdiye kadar bir 
kaç eser netretmit bir adamdı. 
Fakat kendi kanaati hilafına, 
bu eserler tam birer muvaffaka 
yet kazanmış sayılamazlardı. 
Kendisi de bunu hissediyor ol 
malı idi ki, daha iyi yazabil. 
mek kaygusu ile boyuna yazı
yordu. 

Kartı karşıya oturdular. Bi
ribirlerini dinlemeğe hazırlan· 
dılar. Hangisi ıöze baılayıp an 
!atacaktı? · 

Gelen ziyaretçi daha ziyade 

-----------~,--------~ 
gibi itlerde pek güzel hizmet 
edebilirler .. 

Bundan baıka taharri me
murluğu, sivil polis, siyasi po
lis gibi yerlerde de kadınlardan 
istifade memul dür. Y alnu: ağız 
!arı pek sıkı değildir. Günün bi 
rinde: 

- Sen beni biliyor musun? 
Ben sivil polisim! Adama du
man attmnrm! diyerek hüviye 
tini ortaya atabilir •.. 
Kadın polis olduktan sonra 

da dikkat edilecek cihet güzel 
kadınlardan polis almamaktır •• 
Çünkü hükiimet vekannı tem· 
ıil edecek bir memura birisi ge 
lip ilanı aık ederse, hele ifayi 
vazife esnasında peıine düıer, 
taciz eylerse, karakolda oturur 
ken pencerenin önüne dikilirse 
garip bir vaziyet hasıl olur .. 

Maamafih, olıun da baka
lım! Belki bunlarm hiç biri ol
maz da saat gibi itler. 

Serbest liman 
Gene serbeıt liman meselesi 

canlanmış ..• Gazeteler yazmıf .. 
Ve bu haber Liman şirketi er
kanından bir zatın kulağına git 
mif .. O esnada köprüden geçi,. 
yormuş .. Tenha bir halde olan 
limanı gösterip: 

- Yahu! Bundan serbest li
man nerede vardır? .. Hali ser
best liman diye bar bar bağm
yorlar ... ·Anlaşılmaz şey vesse
lam! demiştir. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 76 

BASI DÖNÜKLER' 
lbrahim NECMi 

-Ey? 
- Piliç kömesi ile piliç kü 

mesi.. Birbirine ne kadar ya· 
kın, değil mi? Muhteşem Ni
hat Hanım güldü: 

- llihi, Refik Cemal Bey, 
ne kadar da nükte perdazsı-
nız .• 

Nihat llhami Bey, Yazıcı 
Zadenin ar akasından ilerledi: 

- Maıallah, efendim, ma
ıallah, efendim, sefa geldiniz, 
sefalar getirdiniz .. 

Diye söylenerek misafirleri 
ni ağırlıyordu . 

Ferit Necdet Bey, sadece, 
silikçe içeriye girdi. Muhte
ıem Nihat Hanımın elini öp
tü. Hemen Semiha Nazmi Ha 
mmın yanına geçti, oturdu. 

Yazıcı Zade, Mebruke Nu
man Hanımı lafa tutuyOl'du. 
Pduhteşem Nihat Hanım: 

- Baksanıza. Nazmi Bey, 

size takdim edeyim: Refik Ce
mal Bey .• 

Dedi. 
- A! Ben Beyefendiyi bir 

yerde görmüşüm ama .. 
Refik Cemal hürmetle eğil

di: 
- Bendeniz Öz Türk'ün ik

tısadi muharririyim. Çok defa 
lar idarehanenizde teşerrüf et· 
mitimdir, efendim. 

- Ha! Ha! Hatırıma gel
di. Öyle ya! Boıüvar, Beye
fendi • 

Nihat llhami de Refik Ce
malin elini sıktı: 

- Sefa geldiniz, müşerref 
oldum, Beyefendi . 

Sonra döndü, kargaıalığı 
durdurmak istedi: 

- Ey, haydi bakalım, her
kes yerine: Misafirlerimizin ıe 
refine birer kadeh .. 

Kadehler doldu, içilidi. 

- Fransızcadan -

beklemeğe lüzum görmedi ve 
anlattı: 

- Ah, bu parasızlık! Şimdi 
yazı yazıp para kazanmak çok 
müşkül bir teY oldu. Sen beni 
bilirsin. Benim itim gücüm bu 
dur, yazmak ve para kazan
mak! Fakat bakıyorum da bat 
katarı daha iyi muvaffak olu
yor ve para kazanıyorlar. Hal
buki ben aksine! 

- Meseli ben de yazıyo
rum. Fakat senin gibi kazana
mıyorum, diyecekti, açıkça söy 
liyemedi. 

Fakat biraz evvel başladığı 
yazıya, ziyaretçinin gelmesi Ü· 
zerine fasıla veren genç edip 
bunu hissetti. O da kendi ken
dine §Öyle düıündü: 

- Bu adam, ite yarayanlar
dan biri! Fakat bir türlü ede
biyat ailesinden istifa edemi
yor 

Sonra çehren dedi ki: 
- Sizin edebiyat aleminde 

kıymetini bilmiyenler olabilir. 
Fakat emin olunuz, bunu bi
lenler de vardır. 

Öteki omuzlarını silkti, son 
ra acı acı gülümsedi: 

- Te,ekkür ederim, lakin 
beni teselli etmek mi istiyorsu 
nuz? 

- Haydi canım! Sizin tesel 
!iye ihtiyacınız mı var? Mese
la ben sizin kıymetinizi takdir 
edenlerden birisiyim. 

Öteki bu söze inandı. Az 
çok neı' elendi ve dedi ki: 

- Rica ederim, bana edebi • 
yat aleminde haksızlık edildiği 
ni görüyorsunuz değil mi? Bir 
takım mektep çocuklarına da
ha fazla kıymet \'eriliyor da, be 
nim gibi yetişmiş olanlar ih
mal ediliyor. Vallahi nankör· 
lük! 

Genç edip ihtiyar ziyaretçi
yi tatmin için daha bir çok şey 
ler söyledi. Nihayet ziyaretçi 
bundan cesaret alarak dedi ki: 

- Yeni bir eıer hazırlıyo
rum. Bereket versin bunu ala
cak bir kitapçı buldum. 

Genç edip elini gayri ihtiya 
ri cüzdanına uzattı: 

- Mükemmel! dedi, o 'hal
de eserinizi sattınız. 

Ve ihtiyara para verdi: 

- Siz de kitapçıdan paranı
zı aldığınu: zaman iade edersi· 
niz. 

ihtiyar uzatılan parayı aldı 
ve artık daha fazla oturmağa 
lüzum görmeden çıkmağa ha • 
zırlandı. O zaman genç edip: 

- Uzun sözün kııaıı budur, 
dedi, kim bilir belki bir gün 
ben de genç meslekdaşlardan 
böyle yardım istiyeceğim. 

Dr. Süleyman Sırrı 
Alemdar Sıhhat Yurdu dahili 

ve narkoz hekimi 
Her tilrlü dahili hastalıkları her 

gün Yurtta muayene ve tedavi eder. 

Muhteşem Nihat Hanım sor· 
du: 

- Retit Bey yok mu, ku
zum? 

- Ha! Gelecek. Telefon et 
tik. Fakat "sizinle gelemem, 
batka arkadaşım var.,, dedi. 

- Kimmiş acaba arkada
tı? 

- Bilmem.. Söylemedi. 
Nevzat Süreyya ıöze atıl

dı: 
- Belki o akrabasından o

lan hanımla beraber gelir. Ney 
di onun adı? Hani kara, kuru 
bir fey .. · 

Semiha Nazmi Hanım, oğlu 
na tekdirle baktı: 

- O nasıl söz, Nevzat? 
- Afedersin, anneciğim, ağ 

zımdan kaçtı. 
Mukbil Nedim Bey, tekrar 

aöze boğduğu Şeyda Kamil 
Beyi bir dakika için azat ede
rek umuma hitap etti: 

- Öyle iıe timdi de Reıit 
Beyin sıhhatine içelim. 

Bütün sofradan bir. 
- Hay hay! 
Nidası taıtı. Kadehlerin 

$angırtıaı dışardan gelen bir 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi tems;ıı,.~; 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 
Dr. IHSAN 

Kome<li 3 Perde 
Yazan : Fodôr 
Laszlo 

Tercüme E. : H. N. 
Yakında: Mukaddes Alev. 

HAY ATINI KAZAN 
filmin.den daha güzel ve daha mükemmel Fransız,.a sözlU ve şarkılı 

film gönniyeceksiniz. Mümessilleri VİCTOR BOUCHER 
ve DOLLY DAVİS 

Üsküdar Hale Sinemasında: 
~:..&..::.!.~::.:.ı::ı.:.:;:~:ı.:.:.:.:.;.:ı.:.J1 HALASKARI VAT AN. Mü

mesmli: Duğla.s Faiııbanks. t- 1 
laveten: Yıldırım Ekspres. 1 
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Osküdnr ·Kadıköy 
SU Ş1RKET1 
tahvilat hamillerine ilan: 

Üsküdar • Kadiköy Su Şirketi 
Meclisi İdaresi 30 Mart 1931 tari

Sinema•ında 
Sinema•mo 

Lilian 
Harvey 

• • • ı--ı=+-ı,,=:+==~-t-Jf=•="'"•=l I hinde münakit hissedaran heyeti u- 1 

mumiyesi tarafından kendisine veri \ 
len mezuniyete binaen şirketin tah . 
vilat hrunillerini Ticaret kanunu· \ 
nun 429 uncu ve onu müteakip 
maddekri ahkiimı mücibince heye
ti umumiye halinde toplanmaya da 
vet eder. 

Müşkül 

İtiraf ve 
ARMAND•BERNARD 

AŞKA TÖVBE 

il 

• • 
• 

Ye11l ıeltil 

Soldan sağa 

• 
• 

1 - Bir gazete iımi ( 8) 

• 
• 

2 - Sıcak rüzgar ( 3) Göz ren· 
gi (3) 

3 - Bugünlük (6) Dal (3) 
4 - Bilen ( 4 ) Ezan okunan 

yer (6) 
5 - Rih (3) Ev yapan (5) 
6 - Nota (2) Zaman (2) Gelir 

(4) 
7 - Atq (3 Büyük (3) 
8 - Birli (2) Hece (2) iri hay

van (3) 
9 - Pazara çıkan (3) Yapmak 

(4) 
10 - Göstermek (4) Yağlı hu

bubattan (5) 
11 - Uzağa işaret ( 2 ) idare 

eden (5) 

Yukardan aşağı 

1 - Hicap (2) Fesat karıtmış 
(5) 

2 - Okuyup öğrenmek (6) Bir 
hastalık (4) 

3 - Bildiğini göstermek ( 7 ) 
Uzağa itaret (2) 

4 - Bağıtlama (2) Baba (2) 
5 - Deniz kutu {5) 
6 - Emniyeti (4) Mauet (2) 
7 - Babasız 5) Aso (3) 
8 - Uzvu (2) Erkek ismi (4) 

Bir peygamber ( 3) 

9 - Biriktirmek ( 8) 
10 - Haya (2) Kira (4) 

11 - Keke (4) 

Aleni Teşekkür 
Hemtire zadem aev,ili T evfikin pek 

ıenç 1aıında {ıfullünd.en müte•ellit u~tı

rap •• elemlerirnize ittir&k ederek te•el
limize kotan akraba •• evidda hanım 
ye beyefendilere Ye aon rasi.mei veclaa ıe 
lerek metfeni ebediaine kadar lefyİ zahme 

tinde bulunan. kıymettar dost ve arluı.daı 
larımıaa veTeTfi.kin kıymetli. aenç arkadat 
larına mektup Te telıraOarla teessürleri

ni bildiren zevatı muhtereme.re ayrı ayrı 

teıelckiire te'e••ürü.mü11: mini oldlljun
dan, bu va.zifeye muhterem ıazet~erinin 
laYaıautunu hörmetler-ime terdi.fen rica 

erlerim efendim. 

Ailesi namına Dayısı 

HARUN SAFFET 

Yeni netriyat: 

Gol çıkb 
Gol iyi bir basılış, temiz bir 

tertip ve nihayet çok kuvvetli 
yazılarla bugün çıkmıştır. Kari 
terimize tavsiye ederiz. 

otomobilin gürültüsüne karış
mıftı. • 

Daha sofra halkı yerlerine 
oturup mezelerini çiğnemeğe 
vakit bulmadan salonun kapısı 
tekrar açıldı: Doktor Lutfi 
Bey, bir teşrifatçı ağırlığile, 
içeriye baktı, sonra çekilerek 
yol verdi. Neriman Cemşit Ha 
nım, kara saçlarını kıvır kıvır 
kıvırtmış, uzun kirpiklerini bi 
rer ok gibi dikmiş, gözleri 
süzük, esmer yüzü hafif bir 
podra tabakasile matlaştırıl· 
mıı, çok parlak renkli bir tuva 
!ete vücudünü sarmış olarak 
salonun kapısında doğuverdi. 
Yazıcı zade, yerinden fırlıya. 
rak: 

- O! Maşallah, Hanıme
fendi. 

Diyordu. Fakat birden bire 
durdu. Neriman Cemşit Hanı
mın arkasından Reşit Beyin 
kestane rengi saçlı, gür katla 
nnın altında ıtıklar saçarak 

ela gözlü başı görün-
müttü. 

Şimdi bütün salon ayaktay
dı: Neriman Cemşit Hanımın 
Retit Beyin refakatile gelişi, 

İşbu heyeti umumiye 12 Kanun
evel 1931 tarihinde saat 11 de Şir
ketin Kadıköyünde Moda cadde
sinde kain merkezinde toplanacak-
tır. 

RÜZNAME: 

Aşağıkı maddelere müteallik 'ı 
Meclisi İdarenin izı>hnamesi ve Şir 
ketin teklifleri: 

1 - Tahvilatrn tediye tarzı ve 
bilhassa amortisman müddetinin 
temdidi ve şeraitinıin tadili. 

2 - Vad""i hu!(ll etmiş kupon-

Fransız,.a sözlü film Colette 
Darfeuil, Jean Perier, Pierre 
Richard Willmm tarafından. 
1ıaveten: Mickey Mouse mek· 
teıpte. 

Fransızça sözlü ve şarkılı fil. 
minde. 

İlaveten: ARTİST RÜY ASl 
şarkılı ve danalı varyete. 

Paramount Jurnal · sesli halihazır dünya havadisleri. 

1 
Sözlü .bir fil;., 11 Fahişe ?? 

Fahışe. • . sözlü fnm. 

Önümüzdeki 15 Tesrinisani Pazar günü saat 15.30 te 
, matine olarak 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
meşhur piyanist 

HENRY FURLAN1 
tarafından iki piyanoda bir konser verecektir. 

yahut faizler hakkındaki her türlü 
mütalebattan sarfınazar, ıP••m•••••••••••••••••••••••.,;] 

3 - Mevcut tahvilatrn haiz oldu BULGAR KOOPERATİF OPERET HEYETi: 
ğu hukukun fevkinde bir takım hu Sofya Tiyatrolarının en rne~hur artistlerden müreldkep bir 
kulou haiz yeni tahviller ihracı mem 1 BULGAR KOOPERATİF OPERET HEYETİ: 
nuniyetinin ref'i. ı yakında şehrimize müvasaletle 

4 - Tahvilat hamilleri. heyet~ ~- 1 FRANSIZ T1Y A TROSUND.& 
mumiyede hazır bulunabılmek ı'<ın bir kaç oyun verecektir. 
ellerindeki tahvil1i.tı içtima için ta- ' Temsiller 19 Teşrinisaniden itiıbaren başlayacaktır. 

yin olunan tarihden bir hafta eve! ·-----
yani nihayet S Birinci Kanun 1931 
tarihinde aşağıda isimleri münde
riç bankalara tevdic mecburdurlar: 

Galatada Memaliki Şarkiye Fran 
sız Bankası (Türkiye). Paris'te 
Banque Française des Pays D'O
rient (Fransa). Brüksel'de Societe 
Generale de Belgique (Belçika). 

Meclisi ldare 

Ticaret davalarını da rüyete me
zun İstanbul Asliye Mahkemesi 
Birinci Hukuk Dairesinden: Raşit 
usta ile Binnaz banun meyanelerin 
de müteahaddis feshi akit davasın
dan dolayi Mahkemeden sadır olan 
7 K. evvel 927 tarih ve 311 numaralı 
ilimın indettemyiz nakzını müta
zammın Temyiz mahkemesi Birin
ci hukuk dairesinden muta 20 T. 
evvel 928 tarih ve 266-4282 numara
lı ilamrn ahiren Binnaz hanımın 

vukuu vefatik veresesinden Nişan
taşı teşvikiye mahallesinde Küçük 
Çiflik sokağında 22-24 numaralı ha 
nede oğlu Saimin gaip ve ikamet
gahının meçhul bulu.nduğundan bil 
bahis bila tebliğ iade edilmiş ve 
H. U. M, K. mm 141 ;nci maddele
rine tevfikan bir ay müddetle ila
nen tebliği karargir olmuş ve bir 
nushasr da mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış olmakla tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet i
lan olunur. 

herkese merak ve heyecan ver
mişti. Bu geliş, adeta yeni bir 
münasebetin açılma merasimi
ne benziyordu. Önde bir teşri
fatçı azametile giren doktor 
Lutfi, arkada yaptak bacakları 
üzerinde taşıdığı şiıman vücu
dile alayı kapayan Nimet Ha
nım, bu münasebetin.iki ıahidi 
gibiydiler. 

Muhteşem Nihat Hanım, 
dikkatle Ahmet Nebile bakı
yordu. Delikanlının bu yeni çif 
ti kayıtsızlıkla kartıladığmı a
cı acı hissediyor, kızıyor, 

- Görürsün sen! Görürsün 
sen! 

Diye homurdanıyordu." Son 
ra yüksek sesle: 

- Buyursunlar! Yeni çifte 
kumrular! 

Diye bir kahkaha savurdu. 
Süheyla kahkahayla güle

rek: 
- A ! Muhteşem Hanımın 

üçüncü sürprizi bu muydu? 
Dedi. 

- Hayır, hayır. Onun daha 
vakti var. 

Reşit Bey, nazik, zarif, tatlı 
bir tebessümle hanımların elle 

Istanbul GümrükleriMu
haf aza müdirliğinden: 

AsO'ari 350 azami 500 ton benzin mübayaasına ait) tiı. 
o • 

1 - Müdürlüğümüze ait merakip için asgari 350 azamı 

500 ton benzinin mübayaası kapalı zarfla kırdrrmağa konul

muştur. 

2 - Kırdınna şartları kağıdının tasdikli suretleri İstanb\ll 
Gümrükleri Muhafaza müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
ğünde kurulacak alım satım komisyonu tarafından 

caktır. 

Müdürlü· 
yapıla-

4 - Kırdırma 18/ 11/931 tarihine raslıyan çarşamba günü 
saat 14 (on dört) tür. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve saa 
tinden evvel İstanbul Gümrükleri M. M. müteş.eldtil bımisyo

na verilecektir. 
6 - Kırdırmaya girecekler benzinle resen iştirakleri ıha· 

linde ticaret odasından vesaiıkini ve !bir müesseseyi temsilleri 
halinde vekaletname ve ticarethane vesikası ıhakkında vesika 
göstereceklerdir. 

7 - Her istelkli, biçilmiş be<lelin % 7,5 ğu olan 9375 liralrk 
muvakkat güvenmelerile teminat belli saatten evvel komisyo· 
na gelmeleri. 

8 - Ömeği şartnamelere bağlı evsafı kimyeviye ve fenni
ye hususu şartnamede yazılıdır. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt ık:ağıdı dol
duruiduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir.(3471) 

rini öpüyor, erkeklerin ellerini 
sıkıyordu. 

Herkese birer aöz bu1uyor
du. Refik Cemali görünce: 

- Merhaba! Burada da pi
yasa haberi toplıyacak mısın? 

Dedi. Ahmet Nebilm elini 
hararetle sıktı: 

- Nasılım? Kaç gündür gö 
rüşemedik. 

- T e,ekkür ederim, iyiyim, 
efendim. 

Süheyla, Reşit Bey elini ö
perken: 

-Sizinle görütecek şeyle
rim var, Reşit Bey. 

Dedi. 
-Bat üstüne, hanımefendi. 

Yemekten sonra bendenize bir 
vala vaadederseniz ... 

- Ettim, gitti. 
- tık valsi mi, hanımefen-

di. 
- Peki. tık vala~ 
- Mersr, efendim< 
Reşit Bey, Ammet l'ıebıle 

dönerek: 
- Görüyorsun ya, sen de 

ilk valse Neriman C:emşit Ha
nımı davet ediver 

Deci= 

Neriman Cemtit Hannıı, 
kayıtsız ve mağrur, sandalyaıı 
na oturuvermişti. Solunda dok
tor Lutfi emre amade bir ya· 
ver gibiydi. Sağında Yazcı za
de yutkunup duruyordu. 

Nimet Hanım da yerine otu
runca Nihat tıhamı Bey, bir 
rejisör azametile kalktı: 

- Hanımefendiler, beyefen· 
diler, biraz evvel Retit Bey. 
efendinin sıhhatlerine içmittik. 
Müsaade ederseniz timdi de 
nazik refikaları Neriman Cem• 
şit Hanımın şerefine kadehleri 
mizi kaldıralım. 

Neriman Cemşit Hanım, bir 
kraliçe kurumile, yalnız başile 
hafif bir te,ekkür İ§areti yap· 
tı. Süzük kara gözleri, intikam 
ışıkları saçar gibi, Ahmet Ne
bile dönmüştü. Ahmet Nebil 
Yüreği biraz çarparak bu bakı-

' şa mukavemet gösterdi. 
Yazıcı zade, kartı sırada 

iki boş yer olduğuna dikkat 
etti: 

- Yahu tamam değiliz ga• 
liba? 

(Devamı var) 



Constance Benett ve hemşireleri 
Sabık milyoner karısı şimdi Hollyvood'a avdet 

etmiş bulunuyor. Yıldızlar 
içinde en çok kazanan Constance Benett'tır. 

• 

1 
1 Constance Benett 

Constance Benett ile iki hem ı kada bile bu kadar bir para göz 
!resi çocukluk çağını geçtikle den kaçmaz. Sonı·a Consta~ce 

vakit, hayatta her kalıbe gi, son derece şık giyinir ve tuva
'p çıkmış ve kilıh terzilik, kah letlerini Paristeki La Painx so 
nayırlarda aktörlük, kah bok kağından getirtirdi. Ozamanlar 

''rlük ve harmanlık yapmış o- da "Hollyvood'un en güzel gi
n babalan Richard Benett ha yinen kadmı,, Lilyan Thasman 
\tta kendilerine bir yol açma idi. Bittabi çekememezlik baş

ve çocuklarını para kazan- !adı. Lakin Constance'ın hiç bi 
asını öğretmeğe koyuldu. ri umurunda değildi. Çünkü 
endi tecrübelerine istinaden Avrupadan dönüşünde Margi 
~rdiği nasihatlerden başka, ço de la F alaise isminde yeni bir 
ldarının evvela Amerikada, dost getiriyordu. Gloria Swan
nra Avrupada talim ve terbi- son'un eski kocası olan bu Mar 

tlerine son derece itina gös- gi sayesinde Constance muhte 
rdi, Bu suretle Constance ha şem bir mukavele imzalamağa 
'tın hakikatlerini ogrenmiş, muvaffak olmuştu. O zaman 
Unevver ve bütün dünyadan Const'.'nce tembellikle geçen u
'kkını istemeğe kadir bir ka zun zamanlardan sonra, yorucu 
ın olarak meydana çıktı. Da- bir faaliyete girişti. Bu faaliyet 

yirmi yaşına gelmemişken nekadar yorucu da oisa haftada 
İrjmya darülfünununda oku- 25,000 dolar kazandığı için, te 

<in Chester Moorhead ismin- selli verici tarafları vardı. Cons 
bir gençle evlendi. Bu izdi- tance bu şerait dahilinde yedi 

lç her halde aşıkane bir mace film çevirdi. Haftalığı da tam 
nın neticesi oldu. Bazan en 

'ddi kadınlar bile böyle hisle
'ne mağlup olurlar. Lakin ba
lsı Benett dünyayı böyle anla 
lmıyordu. lzdi·vaç mukavelesi 
i feshetti ve Constance i Hol
Vood'a gönderdi. Genç orada 
trhal kendisinden bahsettir
eğe başlamıştı. Metro Gold· 
İn hesabına Joan Cravford ve 
Uy O'Neil ile beraber "Mary 

e Stally lrene,, İsminde bir 
1lm çevirdi. Bu filmin rejisörü 
enç aktristler içinde en ziya
e Constance'i beğeniyordu. 
bu da 1926 senesinde idi) 

Costance Benett'in istikba· 
~ doğru geniş ve parlak bi.r 
fol açılmış gibiydi. Tam bu sı 
~da birden bire Hollyvood'u 
ıraktı Phil Plant isminde bir 
~ilyonerle evlendi. Artık Cons 
\nce'ın san'at hayatı üzerine 

rdenin bir daha kalkmamak 
~ere indiği zehabında idiler. 
rtık unutulmuş gibiydi. Za
an zaman Avrupada yaşadığı 
~. serazat ve pal'lak hayata 
\İr sızan bazı malumatı duy
~ ak kabil oluyordu. Ve günün 
itinde Constance tekrar mey
'na çıktı. Yeniden serbestti. 
'-kat talakı dolayısile milyo
er kocasından bir milyon do
'r almış ve bu suretle daha 

30,000 dolara çıktı. Yani bizim 
paramızla aylığı 240,000 lira!. 
Fakirane değil mi? 

Constance ne isterse, elde e· 
der. Yalnız tehlikeli bir oyuna 
girişmişti. Zira bir artist için 
uzun zaman stüdyolardan uzak 
kalmak iyi değildir. Acaba halk 
Constance'ın yeni filmlerini na 
sıl karşılayacak?. Constance 
Benett bugün bütün seyirciler 
tarafından sevilmiş bir artist 
değildir. Çoğu onu züppe, hat· 
ta bazıfarı çirkin bulurlar. Fil
hakika Constance güzel olmak 
tan ziyade şıktır. Yüzünün gay 
rİ mevzun hatlarını düzeltmek 
için, film çevirirken ayrı bir zi. 
ya tertibatına lüzum görülmek 
tedir. Vücudü son derece ince, 
narin ve nahiftir. Onda güzel 
tuvaleti daha güzel gösterecek 
bir manken viicudü vardır. Di
ğer taraftan Constance İyi bir 
aktris olsa bile, seyirciyi alıp 
götüren kuvvetli tarafları yok
tur. Hassas olmaktan ziyade 
mahir olan Constance bir az so 
ğuk görünen ve hayatta nasıl 
harekatını ölçüyorsa, beyaz per 
de de bırakacağı tesiri hesap e· 
den bir kadındır. Constance ze 
kası ve iş bilgisi sayesinde ha
kiki san'at kabiliyetinin çok fev 
kinde bir mevki işgal etmekte
dir. Soğuk kanlılığın bu zaferi 
karşısında mesela Gloria Swan 
son'un hatalarını da kabul ede 
meyi2, Hatta Constance iki fil 
minde tıpatıp Gloriayı taklit et 
mekte hiç bir beis görmemiş
tir. Constance'ın yeni filmlerin 
den ne dereceye kadar muvaf 
fak olabileceğini istikbal göste 
recektir. Çünkü ekser dPfalar 
rollerini iyi intihap edemiyor 
ve bir iki fena film şöhretini in 
safsızca darbeleyebiliı·. Maama 
fih bankadaki hesabı gün geç
tikçe kabarmaktad,,., Babası 
ihtiyar Richard Benett kendi
siınden yirmi defa fazla para 
kazanan kızı ile müftehirdir. 
Kızmı mily-00erlere canlı bebek 
olarak yetittirmi' olduğuna hiç 
te peşiman değildiı·. Diğer ta
raftan öteki kızları Barbara ile 
Joan da babalarını mahcup dü 
şürmemişlerdir. Bilhassa Joan 
Benett F oks şirketile yeni bir 
mukavele imzalamıştır. Hafta
da 2000 ılolar .ılacaktır. Sabıl. 
bir milyoner zevcesidir ve bir 
küçük kızı vardır. Bu kız Be
nett sülalesinin sinema alemin 
deki varlığını ve şöhretini ida
me edecektir. Y a~adığı muhit 
nazarı itibara alınına, on beş 
sene sonra, sınenıanın o zaman 
ki haline nazaran. bu küçüğün 
ayda bir milyon dolar kazanma 
yacağı ne malum! 
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1 s . I Kadın ve Moda 

Ailede sıhhat 

Diş çürükleri 

Lilyan Harvey UJ<JO kıyatetınde 

Kadın ve çocuğun sıhhat ve 
güzelliği bahsinde en ziyade 
dikkat edileceke noktalardan 
biri de dişleridiı·. Bin türlü ev· 
ca ve ıztırap veren bu teşevvüt 
lere yol açan bu diş çürükleri 
(kari) bidayette herhangi bir 
dişin üzerinde veya kenarında, 
iğne başı kadar küçük ve es
mer bir leke halinde görünür. 
Bu küçük leke o noktadaki diş 
minesinin hafiflemiş olduğuna 
işarettir. Diş minesi parlak ve 
serttir. Ve asıl dişe bir zırh va 
zifesi görür. Bidayette hiç ız
tırap vermediği için, aldırıt e
dilmezse felakete yol açılmış o 
lur. Çünkü bu küçük leke git
tikçe genişler ve derinleşir ve 
kendisine yuva yapar. Asıl dit· 
le madeni emlah az olduğu ve 
mine kadar sert ve kendisini 
müdafaa edebilecek vuiyette 
bulunmadığı için, artık çürük 
sür'atle büyür. MesEJa ekşi bir 
şey yediniz, yahut soğuk bir 
meşrup içtiniz mi, çok geçme
den diş sancıları başlar. Bu san 
cılar hazan göze ve hazan ku
laklara doğru tahammül edil· 
mez nevraljilere sebebiyet ve
rir, geceleri uykunuz haram o
lur. Daha geciktiniz mi! Bu de
fa çürük yanı başındaki dişe in 
tikal eder. Artık diş etlerinde 
"apse" yapan "fistuller" sık 
sık peyda olur. Dişlerin uzvi
yet üzerindeki tesirleri mühim 
dir. Ne kadar hazimsizlikler iyi 
çiğnenmemiş mekülattan ileri 
gelmektedir. Sonra bu çürük
ler mikrop yuvasıdır. Bir çok 
enfeksiyonlar bu mikropların 
eseridir. Onun için bilhassa ço 
cukların dişlerinde böyle küçük 
'>ir leke hasıl oldu mu, derhal 

1 

diş doktoruna göstermek la
znndır. Çocuk belki dişini ih-Parisin en güzel 

gözlü kadını 

Matmazel Nine Robert 

Parisin maruf kahvelerinden 
birinde "Parisin en güzel göz
leri,, ni bulmak için bir müsa
baka yapılmıştır. Bu müsabaka 
ya bir çok tiyatro ve müzikhol 
artistleri de iştirak etmişlerdir. 
Jüri, müsabakaya iştirak eden 
artistler içinde Matmazel Mine 
Robert'i "Parisin en güzel göz 
lü kadını,, olarak intihap edil
miştir. Bu kadın, tiyatro haya
tına başlayalı daha üç hafta 
vardır. Potimere tiyatrosunda 
"Çılgın gibi,, piyesinde kendi
sine rol verilmiştir. O gece de 
Globe kahvesine seyirci olarak 
gelmiş. Arkadaşlarının ısrarı 
üzerine müsabaka iştirak et
miş.. Matmazel Nine bilhassa 
sinema artisti olmak hevesinde 
dir. Şimdi "Parisin en güzel 

1 
gözlü kadını,, intihap edildiği i
çin, 'herhangi bir film firması. 
mn kendisini angaje etmesine 
intizar edilebilir . 

Galatasaray Lisesinde 

r- Matbuat Sergi-
ı • • • 

sını zıyaret 

ediniz. 

Bugün 14-19 arasında 
açıktır. Duhuliye 

yoktur. 

Türk gazeteci! ği kitabın· 

C:an bir tane edininiz. 

"A,, harfi 
Şarlonun bütün çevirdiği \ r 

filmle,·de baş kadın rolünü da- 1 • 
ima az tanınmış ve yahut sine 1 
mada hiç film çevirmemiş ka· \ 
dınlara verdiğine dikkat etmiş i 
sinizdir. Edna Purviance 1915 
te Şarlo kendisine bir rol tek
lif ettiği zaman daktilo idi. 
"Altına hücum!,, filminde oy
nayan Gorgia Hale daha o za
mana kadar sadece bir tek film 
çevirmişti. Merna Kennedy 
"Canbazhane,. filmindeki rol 
için mukaveleyi İmzaladığı za
man, bir muzikholde dansedi
yordu. Virginia Cherril alela
de bir seyyah sıfatile Leson
geles te otururken Şarlo kendi 
sini görmüş ve "Şehrin ışıkla
rı,, filmindeki ama kız rolünü 
kendisine vermişti. Y ıalmz bir 
nokta var. Bu kızların isimleri : 
nin son harfleri hep "a" ile biti , 
yor. Maruf Fransız muharriri 
Pierre Benait geçenlerde aka
demiye aza oldu. Onun da ro
manlarındaki kahramanlarının 

isimleri hep "a" ile başlar : 
Antinea, Aurore, Allegria, Ak
se! ve saire ... 

var. 
Galibe "a" harfinde bir uğur ı 

1 Sinema Haberleri 1 \ E:!!'rft~:..:.O.,;:li!:!~ı.,.ı:::.,_ 
" Clara Bow tekrar sinema· Kadmlık Memi sporu artık iyiden 

ya avdet ediyor. Yeni bir film iyiye benimsedi. Geçen senenin 
için angaje edilmiştir. dünya güzeli Belçikalı Matmazel 

" Welles'in meşhur "Görün 
mez adam,, ismindeki eseri fil
me alınacaktır, 

Nette Duchateau da bir sahada top 
oyna yor. 

mal edebilir. Fakat ailesi ihmal 
etmemekle mükelleftir. Çürük 
bir defa saldırdı mı, sonradan 
ne kadar tamir edilse, gene bu 
tamir sun'i olur. Tabii biı· dış
le sun'i diş arasında değişilmez 
bir fark vardır. Onun için ço
cuklara sabahları ve yemekler
den sonra dişlerini en iyi diş 
macunları ile yıkamağı bir iti,. 
yat haline getirmelidir. Bu, pa
radan olduğu kadar daha mü
himmi sıhhatten de tasarruf
tur. 

Bilmek lazım 

Mum lekesi 
Sin,,ma yıldızlarının benzerleri Bir çakı ile damlayan mum 

Sayısı mah:iuttur. 
' çoğaldıkça çoğaldı. Gloria Svanson- kazılır ve kumaşın altına üstü 

___ J 'un bir çok benzerleri çıkmıştı. ne birer beyaz sünger kağıdı ko 

----'Fiatı 1 Liradır·. 

Son moda iki mam 

Mevsime rağmen küçük şap
ka modası değişmiş değildir. 

Solda yukarda rengarenk tüy· 
leri ile yeşil lötr'den bere, sağ
da kenarı iki küçük kanatJ.a 
süslenmiş kenarlr siyah kloş, 

altta siyah fötr'den tok. 

Moda ve hayvan 
Ka'dın modasınm müthiş i

capları da var. Her .giin kadım 
daha güzelleştirmek ve cazibe
sini daha ziyade arttirmak için 
insanlar sırf bu maksatla pek 
çok hayvanların canına kıy. 
maktadırlar. Mesela: Breits
vanz denilen zarif deriyi süt 
kuzusunun sırtından çıkarıyor
lar. Kadın modası namına deri 
sinden istifade edilmeyen han
gi hayvan, tüyünden istifade e
dilmeyen hangi kut var? Bun
lara acıyanlar bulunabilir. Bu
nunla beraber rengarenk derisi 
ni kadınlaTID emrine amade tu
tan yılana kimse acımıyordu. 
Bir habere göre, yılan avı As
yanm şarkında pirinç ziraatine 
büyük darbeler vurmaktadır. 
Zira son iki sene zarfında 
bir haylı yılan avlandığı için 
fareler meydanı serbest bulmuş 
)ardır. Bu yüzden de pirinç zi
raati çok zarar görmüştür. Çün 
kü bu farelere baş kaldırtına· 
yanlar, oralarda yaşayan yılan 
!ardır. Halbuki her sene bura
lardan Avrupaya yirmi bin ki
lo yılan derisi gönderilmekte
dir. Bu taraflarda yılanlar bel
ki ziraate faideli olabilir. Fakat 
başka memleketlerde insanla
ra da haylı zararlı olmaktadır · 
!ar, Bir istatistiğe göre, yalnız 
Hindistanda senede yirmi bin 
kişi hayvanatı vahşiyeye kur· 
ban gitmektedirler. Her sene 
kaplanlar, 1033, parslar 218, 
kurtlar 465, ayılar 78, filler 56, 
timsahlar 136, yaban domuzla· 
rı 35, çakallar 41 kişiyi öldür
mektedirler. Ya yılanlar? İsta
tistiğe göre yılanların Hindis
tanda senede vasati öldürdük
leri insanların mikdarı 19 bin
den fazladır. Bu sebepten Hin
distanda yılanları öldürenlere 
mükafatlar verilmektedir. Ay
nı sene içinde avcılar 1368 kap
lan, 4390 pars, 2438 ayı, 2439 
kurt ve 37116 yılan öldürmüş
lerdir. Kadın modasında yılan 
derisi mevkiini bırakmayacak 
gibidir. Onun için bu işlerle uğ 
raşanlar ayrıca kadınlar hesa
bına yılanlar yetiştirmekte ve 
bu yüzden ticaret etmektedir
ler. 

;~ngin olmustu. Hatta Ameri-

lşte bir yenisi daha: Yukarda narak, üzerinden sıcak ütü ge
kendisi, a~ağıda benzeri Belçikalı çebilir. Ütü lekedeki mumu eri. 

kerler .. Sünger kağıdının di
ğer temiz tarafları ile bu ame
liyeyi birkaç defa tekrar edersi 
niz. Eğer gene leke yeri kal
mışsa bu lekeyi de benzinle si
lersiniz. Solda Const:ıncP. 8e-nett evinde, sai!;da son filmlerinden ikisinde 1 Matmazel Sarah Boudart tir ve sünger kağıtları da çe-

~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------~~~---_,, 
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Poliste 

Böyle ıaka olur mu? 
lstildil caddesinde Galata 

sakinlerinden Osman ile Bekar 
namile manıf Hüseyin arasın
da şaka derken kavga çıkmı§, 
neticede Hüseyin bıçakla Oı
manı arkasından ağır surette 
yaralamıştır. 

Kömür deposundan 
çıkan yangın 

Anadolu Hisarında Ruslara 
ait depodan çıkan ve günlerce 
devam eden yangın itfaiye tara 
fından söndürülmüttür. Zabıta 
tahkikatına nazaran depoda kö 
mürler kendiliğinden kızıtarak 
ateş almıttır. Y angmcla kail 
yoktur. 

Başı boş hayvan 
Arabacı Muharrem Ağa ara 

tıa ile Kachköyünde Söğütlüçq 
me caddesinden geçerken hay
van birden bire ürkerek alabil
diğine koşmağa batlamıfbr. 
Bu sırada Muharrem Ağa yere 
dütmüt ve arabanın ahmda ka 
~rak bacaklarından yaralanlDlf 
tır. 

Bundan sonra araba bir telefon 
direğine çarparak parçalanmıt 
br. Arabadan kurtulan hayvan 
olanca hızı ile kasarken Meh
met isminde 60 ya§ında bir ada 
ma çarparak yere yuvarlayıp 
başından ağır surette yarala
mıştır. Mecnıhlar hastahaneye 
götürülmüıler , hayvan yaka
lanmıştır. 

Otomobil albnda 
Hamza isminde birisi otomo 

bilin altında kalarak yaralan
mıştır. 

Tramvaya takılan 
çocuklar 

Mevliit isminde bir çocuk Be 
bek tramvayının romorkuna a
ıılmış olarak Galatadan geçer 
ken yolun kenarında durmakta 
olan bir kamyona çarparak ba
~ından ağır surette yaralaıımıı 
hr. Mecruh çocuk ifade vermi
yecek bir halde hastahaneye gö 
türülmüştür. 

Eşya taşırken 
Murat Efendi isminde birisi 

araba ile Tophaneden '"tYa ta
tırken arabayı devirmiıtir. Bu 
esnada arabanın yenmda bulu
nan Taceddin isminde bir ço
cuğun bacağı kmlmıı, Vaail is
minde bir çocuk ta ayağından 
)'ilralanmışhr. Arabacı Murat 
yakalanmı§tır. 

Şifa yurdu 
Veremle mücadele cemiyeti 

l'arafından Erenköyünde müba 
yaa edilip te Şifa yurdu tesmi

ıe edilen kö~kün tapuca ferağ 
muamelesi ikmal edilmiştir. Ya 
landa tesisata başlanacaktır. 

Kadastro müdürü 
Ankaraya gitti 

Kadastro ve fen işleri müdü
rü Halit Ziya Bey Tapu müdi

riyeti umumiyesi• ile temas et

mek üzere Ankaraya hareket 
etmi,tir. 

Ebhha odasında 
Etibba odaaı heyeti idaresi 

bugün saat 14 te Sıhhiye müdi 
riyetindeki dairesinde toplana
cek ve bu içtimada etibba oda 
sına aidatını veTmeyen doktor 
larm divana verilmesi meselesi 
ıı;örü,ülecektir. 

Harikzedelere yardım 
Bir kaç ııün evvel Aksaray· 

da Küçük Lingada çıkan yan

gında 19 ev yanmıttı '" Hilili-
ahmer dün evi yananlardan 50 
lriıiye nakdi muavenetlerde bu 
lunduğu gibi beter okka bezel

ye de tevzi etmİ!tir 

Doktorların ihtisas 
vesikaları 

Sıhhiye Vekaletince hazır· 
!anmakta olan etıbba ihtısaa ve 
ıikalarından resim ve pul bede 
i almak lazım geldiğinden 
:loktorların isimleri vekaletten 
ııhhiye mi:diriyetine gönderil
.11ekte ve Sıhhiye müdiriyeti de 
ılakadar etibbava tcbliı?atta bu 
lunmaktadır. 

MiLLiYET PERŞEMBE ıı TEŞRiNiSANi 193l 
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Birinci sahifeden geçen yazılar Spor 

Sipahi ocaöının 
müsabakaları 

Müteaddit defalar 

Boş ambar, 
Boş kile! 

(Başı birinci sahifede) 
rin ücretlerinden yüzde 20 ten 
zilat, devlet mubayaat.mda yer 
li malı kullanmak ve ihtiyaç 
eşyalarına liat tesbiti. . 

Suat Beyin bu tekliflerinin 
Büyük Mecliste nasıl kartılıııı. 
cağı bilinemez. Biz bu mesele 
etrafında tebrimiz alakadar ve 
iktısadi mabafilinde temaslar 
yaptık. 

Alakadarların mütalealarma 
göre Suat Beyin bu tekliflerin· 

den ekserisinin kabiliyeti tatbi

layeai yoktur. Liyibanm eau
larma nazaran Suat Bey bu it· 
te bir cepheli düfünmüt ve yal 
nız bir taraftan ırörmüıtür. i
car bedellerinin tenzili tüphe
ıiz ki arzu edilecek bir teYdir. 
Fakat nasıl tatbik edilir. Bü
tün Teaaiti nakliye fiatleri tari 
Ee komisyonlarınca ve devletçe 
ugari bir derecede konuldu
ğundan bunun üzerinde fazla te 
vakkufa lüzum bile görülm&o 
mektedir. Banka faiz ve ııkon

tolan bütün cihanı dütündür
mektedir, fakat bir karar veri· 
lememittir. Şeker, petrol ve tu 
zun en az fiat1e satıldığına ye 
bu rekabet imk&nlan altında e
sasen pahablaınıaama imkan ol 
madığma kanaat vardır. Su, 
tramvay, hava ıazı fiatleri de 
daimi bir kontrol altındadır. 

lmkin olsa daha aza indirilece 
ğine şüphe edilmemektedir. 
Suat Beyin tekliflerinden yal
nız birisi, yerli malı kullanmak 
teklifi muvafık görülmektedir. 

Diğer taraftan söylendiğine gö 
re Suat Beyin yaptığı teklifler 

den bir kısmı dünya buhranına 
çareler dütünülürken Beynelmi 

lel Ticaret odaları içtimamda 

teklif edilmit Ye kabul edilm&o 
mitti. 

Kadınlar birliğinin 
piyango ve balosu 
Kadınlar birliği bu ay içinde 

bir piyango tertip etmeğe ka
rar vermit ve hazırlığa baıla
mıılardır. Gelecek ay içinde de 
bir tedansan ve balo verecek· 
tir. 

Bono tevziab 
Gayrimübariller cemiyetinde 

bono tevziatına devam edilmek 
tedir. Dün de bir mikdar bono 
tevzi edilmittir. 

fzmirdeki Yunan 
emlaki 

lzmirde Yunan emlikinin ya 
kında muayenesine ba9lanacak 
tır. 

M. Jorıranın avdeti 
PARIS, 10 (A.A.) - Ro

manya Baıvekiliı M. Jorga sa
at 20,40 ta Paris'ten hareket et 
mittir. 

Yeni bir Fransız 
tahtelbahiri 

HA VR, 10 A.A. - ikinci sınıf 
tahtellıahlrlerden Orphee denize i.,.. 
dirilmiıtir. Bu yeni tahtelbahir 630 
tonilato hacmindedir. 

Yeni bir fngiliz 
tahtalbahiri 

LONDRA, 11 (A.A.)- 931 
ıenesi bahri inıaat programı
nın ilk tahtelbahiri olan 800 
tonluk Swordfich bugün Chal
ham' da denize indirilmi9tir. 

Kral Carol hasta 
BOKREŞ 11 (A.A.)- Dün 

akıam neıredilen bir tebliğ, 
Kral Carol'un had bir hunnak. 
tan muztarip olduğunu bildir
mektedir. Müşarünileyh birkaç 
gün yatakta kalacaktır. 

Bir toprak çökmesi 
PIERRE - VILLE 10 A.A. -

Saint • Prancis nehri yaka11nda haf 
rİyat yapmakta olan S kişi birden 
bire ç<>ken toprak yığınlarının altın
da kalarak ölmüşlerdir. Bunların ce
•etlerj bulun~p ÇJkanlınıstır. 

Gürültü, müna- 1 Garip ve tuhaf 
kaşa ve Bir sey ! 

kırmızı rey ! 
(Başı 1 inci sahifede) 

dın bilhassa zeytin yağının bor 
saya kabulüne tiddetle itiraz e
dereku zeytin yağile emsali 
yağların eaub ıatıılarmın İz
mir, Edremit ve havalisinde ol 
duğunu bura borsasına kabulün 
den bir faide çıkmayacağını 
ıöyliyorlardı. Oda katibi umu· 
miıi Vehbi B. zeytin yağmm 
borsaya kabulü lehinde mühim 
müdafaada bulunuyordu. 

Gani Bey - Efendim, 10 Ya 
rile kadar aatıtlar borsada mu
amele görmesin. Bu sıhhati U· 

mumiye ile de alikadardır. ele
di. 

Murat Bey hayretle sordu: 
- Ben Odanm sıhhi itlerle 

alikaamı anlayamadım, Tica· 
ret odumda mıyız, yokıa Etıb 
ba odaaı mı? 

Yalnız yağlar borsaya kabul 
edilsin amma resim alınmasın. 

Bu aralık mesele reye konul
du. 5 reye kartı reddedildi. Asıl 
itin garibi heyeti idareden bu
lunan Hacı Recep ve Gani B.ler 
de gene heyeti idarenin karan 
na muhalif rey veriyorlardı. 
Muhsin Bey buna itiraz etti: 

- Nasıl olur dedi. Bu Bey
ler idare heyetinden değil mi 
Bu esnada münakaıa büyümüt 
gürültü tiddetleuıniıti. Bir çok 
zevat süz ıöyleyorlar, münaka
ıaya giritiyorlardı. 

Gani Bey riyasetin müzake
reyi iyi idare edemediğini söy
lüyor, bazı zevat ta iyi reye 
konul111Aıdığmı söyliyordu. Ri
yasetin müdahalesile mesele 
biraz yatışır gibi oldu. Bu sıra 
da Vafi Bey bu müzakerenin te 
birini teklif etti. 

- Kabul edildi. Tehir edile
mez ! sesleri yübeldi. 

Vehbi Bey - Karar verilme 
mittir • dedi. 
Münakaıa yeniden batladı. 

Reis Beyin celseyi tatil ederim 
deme11i bile tesir etmiyordu. Bu 
esnada Vehbi Bey bir takrir 
verdi. Yağların borsaya kabu
lünü istiyordu. Fakat münaka
ıa ve gürültü bir türlü bitmi
yordu. Reis nihayet bu mesele 
yi tehir etmeğe mecbur oldu. 

60 milyon 
Şilin 

(Başı 1 lnci sahifede) 
batımla mutabık kaldılar ve mem
nuniyet beyan ettiler. Her hanp:r hir 
reımi müzakerede bulunmllf deii· 
lim. Sadece iki hükumet arasında 
biç •Üphesiz bir tetci ve t"§vik göre
cek oerbest bir teıriki meıaiye yol 
açtnn. Tıı;ıraldan iki hemtire gibi 
biribirini benzeyen ve havf\t; ·- -..... 
faatleri hu derece birbirine 1akın i
ki memleket arasında bo)ıe u~. ~ - "'
riki nıeui elbette ki faydalı ola· 
caktır. 

- Gazi Hz. ile görüttünüz mü? 
- Reisicümhiir Hz. ile mütead-

dit defalar görütmek fırsatına nail 
oldum. Bilhaasa cümhuriyet bayra
ırunda mühim mütalaa ve muhave-
rderini telakki etmekle ıerefyap ol
dum. Türk devlet reisinin memleke
timze kartı derin ve saınimi bir 
rnubıhbet beslediklerini söylemek 
zaittir. Bu noktadaki hiaaiyatlanm 
öteden heri bilmekle beraber, Tür
kiyeyi olduğu kadar Bulgaristanı 
da alilıadar eden içtimai ve harsi 
aahalardaki sarih, mantıki ve kat'i 
ıöriiJleri bilhaısa nazarı dikkatimi 
celbetti. 

Yüksek ve tenha bir yaylanın Üs· 
tünde Ankara gibi bir tehir kurmak 
büyük türk devlet adamının kuvvet
li clehaaını tebarüz ettiren muazzam 
bir iıtir. Daha bir kaç sene geçme
den Anadolunun göbeğinde kurulan 
bu yeni Avrupai tehir yeıilliklerle, 
onnanlarla ve mebzulen mezru top. 
raklarla çevrilecektir. Bu ıehre çok 
para sarfedilcliği doğrudur, fakat 
hiç te havaya atılmayan n müıtalc
bel refaha memba olan bu masarifi 
kimse bertaraf edemezdi. 

- M. Litvinoff ve diğer boltevik 
rüesa ile görüıtünüz mü? 

- latanhulcla iken konferansm 
kütadı uıııanmcla Sovyet ıefiri Su
riç yolclafa talcdim edildim. Bil8.bare 
Taas ajansi müme11ili M. Jabolon,._ 
ki nezdime geleli ve uzun uzadl}'a 
görüıtlik. . 

'J:1 Teırinievvelde Türkiye Hari
ciye Vekili Ankara da beni M. Lİtvİ· 
noff'a talcdim etti. Fakat ıiyaıi 
mevzular üzerinde konuımadık. 

Sovyet sefaretanesinin diğer me
murlarıyla ela laruftım. Bunlardan 
pek natuk bir zat Sovyetlerin Bul
gariıtan baklandaki tezlerini izah 
etti. 

M. Grandi'nin 
Seyahati 
Amerikalılar mulıafoz11 

tertibau aldılar 
LONDRA, 11 A.A. - Nevyork' 

tan Reuter ajansına bildiriliyor: A
merika memurlan, faşist alcyhtan 
nümayiıler yüzünden M. Grandi' -
nin hayatının tehlikeye maruz kal
maımdan korktuklarından mumai
leyhin doğrudan doğruya rıhtımda 
karaya çıkmasına karar vermişler
dir. Mumaileyhin bineceği otomo
bil, büyük bir alay tarafından mu
hafaza edilecek, kendiaini sür'atle 
iıtaayona götiinıcek ve M. Grandi 
orada Waabington'a gitmek üzere 

F A hemen trene binecektir. 
ransa vusturyaya 

ikrazdan Şiddetli bir kasırga 
NEVYORK, 10 A.A. - Teguci

neden imtina ediyor? galpa'clan bildirildiğine göre Hon-
VIY ANA, 11 A.A. _ Beynelmi- duraa'ta Lamasic:a tehri şiddetli bir 

ka11rıııanrn tesirile tamamen harap 
le) Tediyat Bankaıı tarafından A- olmuıtur. Sağlam bir tek bina kal
vuıturya'ya yapı)ma11 talep edilen marnııbr. Birçok kimaelerin ölmüt 
60 milyon ıilinğiıı ikrazı muamele- olmasından kork.ılm•lıtadır. 
ıinin tehir edilmesi milli meclis Ma-

::r:d Ee~:..".""'e bir talom akialer ftalyada komünistler 
Encümende Sosyal _ Demokrat mahkum oldular -

meb'uslardan M. Bauer baıvekil mu ROMA, 11 A.A. - Mahkemei 
avininin sözünü keserek, geçenlerde buıuaiye 12 komünistin mahkemesi
Ballplab: tarafından neıredilen ve ni bitinniş ve iki aeneclen altı aene
F ranaa'mn beynelmilel tediyat ban- ye kadar değifen muhtelif cezalara 
kası vautaıile 60 milyon tilinii A- mahkiim etmiştir. 
vuıturya'nın emrine imade kılmıı f k• f 
olduğunu bildiren resmi tebliğ ile ngilterede 1 ena 
beynelmilel tecliyat banka1n1m A- havalar 
vusturya'ya açılac:ak hu krediyi te
hir için vennİ§ olduiu karar arasın- LONDRA. Jl. - (A.A.) - Ce
claki tenakus hakkında izahat verme ce yuuı, JnsiJterenincenub i ıarlô 
sini talep etmittir. sahillerinde bir fırtına zuhur etmiı-

M. Bauer, resmi tebliğin Fransa tir. Sangate ve Polkestone'da 12 me
bükiimetinin Avuıturya hakkmdalô lre İrtifamcla dalgalar deniz kenarm
baynhahlığını meydana koymu§ oı. da evlerin üzerine atmak ıuretile 
duğunu ehemmiyetle kaydeyleclik- lanlnuıtır. Sboreham ahalisi kasa. 
ten sonra, son günlerde ne gibi bir bayı terketmiıtir. Rüqir, mühim 
amilin Fransa hükfunetini battı ha- hasarlara ıebebiyet venniıtir. 

Sipahi ocağının üç hafta de· 
vam etmek üzere tertip ettiği 
manialı müsabakalara yarın· 
dan itibaren baılanacaktır. Sa· 
at ikide başlayack olan bu mü 
sabakalara zabıtan, siviller ve 
hanımlar da iştirak edecekler
dir. 

Cuma günü yapılacak 
maçlar 

lST AN BUL, 11 (A.A.) -
Bu cuma günü yeni F enerbah
çe stadında zirdeki müsabaka
lar yapılacaktır: 

Saat 1 : Fenerbabçe il. Mo
da 1 

Saat 2,30 : Fenerbahçe 1 • 
Pera 1 

Bu maç lzmire hareket et· 
mek üzere olan Pera kulübü ~ 
çin son bir eksersiz mahiyetin
de olduğu gibi kanunuevvel ni
hayetinde muhtelit takımla A
tinaya gidecek olan Fenerbah
çe için de ekseraizlerinin bida
yeti addolunabilir. Diğer taraf: 
tan haber aldığımıza göre Gala 
tasMay ve Fenerbahçe kulüple 
ri Atina muhtelit maçları için 
müştereken hazırlanmak üzere 
bir program tanzim etmişler 
ve bunun 20 T eırinisaniden iti 
haren tatbik edilmesine karar 
vermişlerdir. Bu suretle bir ay 
muntazaman çalışacak olan 
mubtelitimizin Atinada daha i
yi neticeler alması esbabı temin 
edHmit addolunabilir. 

Beyoğlu ikinci Sulh Hulruk Ha
kimliğinden: Feriköyün.de Baruta
ne caddesinde 40 numarada Vasil 
efendiye: Müddei Aristotelinin a
leyhinize ikame eylediği davada Fe
riköyünıde Barutane caddffinde 48 
mükerrer numaralı arsanm izalei 
§Uyuu talep edilmiş ve neticei mu
hakemede meşaı mezkilrun usulen 
satılarak bedelinin hissedaran ara
sında tevzi ve taksimine karar veril 
miş olduğundan tarihi illindan iti 
haren aekiz gün zarfın.da kararı mez 
kfir aleyhine temyizi dava edebile
ceğiniz ilan olunur. 

ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
İstanbul Esnaf Bankasının İstanbul 
da Bağçe kapusun.da Dördüncü Va
kıf Hanında Şark Teşebbüsatı nafia 
Şirketi Mümessili Şefik Vehbi bey 
aleyhine ikame eylediği (43500) li
ranın tahsili hakkındaki davada 
müddeialeyh mümaileyhe berayi teb 
liğ gönderilen arzuhal sureti mU
maileyhin mahalli mezkilrden çıka
rak bir semti meçhule gittiği Müba
şir ile Oda başı tarafından yazılan 
şerhten anlaşılmış ve mUmaileyhe 
bir ay müddetle ilanen tebligat ifa
sına karar verilmiş ve yevmü tahkı· 
kat olarak 15 Klinunevvel 931 salı 
günü saat 14 te gün tayin kılınmış 
olmakla tebliğ makamına kaim ol
m<ık üzere keyfiyet ilan olunur. 

Beyoğlu Birinci Sulh H. Hakimli
ğinden: Cemile hanımın Feriköyün 
de Ayazma sokağında 39 n.Ju hane 
de sakine Fatime hanını aleyhine 
ikame eylediği izalci şüyu davası

nın cari mubakemesincJ.: ikametgi
hı meçhul olduğu mübaşir tarafın

dan verilen meşrubattan anlaşıhruş 
ve bittalııp ilanen tebliğat icrası mü 
karrer bulunmuş olmakla emri mu
hakemenin muallak bulunduğu 9 
Kfuıunevel 1931 ~şamba günü saat 
9,30 da bizzat veya bilvekale bulun· 
madığı taktirde muhakemenin giya
ben cereyan edeceği tebliğ makamı 
na kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

reketini tadile sevkebnİ§ olduğu hu· LONDRA, 10. - (A.A.)- Ma-
ıusunda da ayrıca izahat verilmesi· nche denizinde ıiddetli bir fırtına Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hi]cjm 
ni İıtemiıtir. hüküm sürmektedir. Sahil boyunda- liğinden: Şehremininde İbrahim ça 

istizah sahibine cevap veren M. ki birçok tehirler tiddetli yağmur. vuş mahalloinde gizlice evliya cad
Schoher, 22 teırinievvel tarihinde ların teairile ve suların pek ziyade desinde 15 n.umaralı müteveffa mez 

Lüks tuvalet sabunu 

Meccanen! 
alabilirsiniz. Her iki boş kutuya mükabil (1 Vim ve 1 Lüks 
pare sabunu kutusu) bakkalrruz size 20 ikinci Teşrine kadar 

1 adet Lüks tuvalet sabunu verecektir. 

Depoziter acentaları: MACNAMARA ve S. sı 
Karaköy, mcmaliki Şerlriye Fransız Bankası binasmda. .. __ 

D. ANAGNOSTOPOULO 

ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketJ 

PlRE-MARSlL YA 
için seri ve doğnı posta. 

(PATRlS) Lllluı vapuru 19 
teşrinisani perJCmbe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
aıruf yoku ve qyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
azami t.enzi.!St. 

Umumi acf!ntaları: Galatada ç;. 
niJi Rıhtım Hanında D. Anagnoat~ 
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata Yf! Bf!yoğlu Tali acentalur: 
Bütün seyahat •cf!ntalılı:larıdır. 

NA K 1 L4mll• 
Galatada Sigorta Hamndaki ya
zıhanemiz 12 Teşrinisani tari
hL.<len itibaren Galatada Kü
rekçilerde Ahen ve Munih Ha
nının birinci katında 3 ila 6 nu· 
maralı mahalle nakledilmiştir. 

Yol ve Yapı Limitet Şirketi . 

Beşiktaş icra Dairesinden: Bah
tiyar, Abdurahman, Kahr.inıan, A
ziz, Osman, Natık Beylerle Naile, 
Kıymet, Faika, Mediha, ve Seniha 
Hanımların müştereken mlıtasarrtf 

oldukları Çakmakçı!arda büyük ye
ni handa kirgir kapu ve pencere ita 
natları demir ve dahili divarları tah 
ta ve zemini tahta ve menner taıh 
ve divar içinde sabit kasa bulunan 9 
No- lu oda ile zemini çimento lıJir

gir 17 No. lu diğer oda ve Beşilruış 
ta Kılıç Ali mahallesi cami çıkma
zında 8, 6, 10, No. lu hanelerle 7 1 
No. hı hanenin kısmen lıJirğir ve kıs 
men ahşep ve önünde bir mikdar kü 
çük bahçe zemin katın.da bir mat· 1 

1 
bah derununda kuyu ve tulumba ze-

Laster Silbermann ve Şü 
DOYÇE LEVANT Lin 

Hamhurg Brem, Anvera, İatanb 
ve Bahriaiyab araamdıa azimet 
avdet muntazam postaları Haınbur 
Brem, Stetin, Anverıı veRotu 
dan limanımıza muvaaaıatı beki 

nen 'l'BplKlar 
NAUPLİA ~ 9 t. saniye do 
ru. 

NİCEA vapuru 14 t. saniye doğr 
Burgaz, Varna, Köstencıe, Kalas 
1brail için liman.anızdan harek 

edecek vapurlar 
NAUPLİAva.9-12 t.ııarıide tahmil 
APOLONtA v. 18-20 tqrinisani 
tahmilde. 
Yakın.da Tekirdağ ve Bandnma li 
manlarmdan Roterdam, Anvers 
Hamburg limanları için hareket e 

cek vapurlar. 
GERNlS v. 9-12 t. sanide tahm 

de. 
HERAKLEA v. 15-18 t.aanide ta 
milde. 
ALBANİA v. 23-24 te!}l'inisanid 

tabmilde. 
Yakında Londra için hareket ed 

cek vapurlar: 
HERAKLEA v. 15-18 t. sanid 

tahmilde. 
Yakında Tekirdağ ve Bandırma
dan Dunloerk ve Haınbu.rg için 

hareekt edecek vapurlar: 
HERAKLEA va. 18-20 T . sanid 

tahmilde. 
Fazla tafsil!t için Galatada Ova 

kimyan hanında Laster Silbe 
ve Şürekası ~ur acentalığına mü 
racaat. Telefon: Bcyoğhı 641 -674. 

SEYRfSEF AIN 
llerkes acenta: Galata Köpıil ba· 

I' B. 2361. Sobe A. Sirkeci Mühür. 
dar ude boa 1. 2740. 

mini çimento bir hela bir kömürlük İ 
bir oda ikinci. katrnda bir hela iki 1 MERS N POST ASI 
oda bir sofa üçüncü katında bir o- (MAHMUTŞEVKETPA -
da bir sofa zemini çinko iki taraça ŞA) 13 Teşrinsani Cuma 
denize nezareti kfuııileyei haiz 8 nu 10 da Galata Rıhtımm-
meronun cümle kapusundan giril- dan kalkarlar. 

dikte ufak bir bahçe hane ahşap ze- ı TRABZON POST ASI 
min katı zemini m<>rmer taş bir so- (KARADENJZ) 12 Teşrin 
fa iki kömürlük yine zemini mer- sani Perşembe 17 de. 

mer taş kuyu ve tulwnbayi havi 1 :.ı---------•••=! ınatbah bir oda bir heli ikinci kat 
dört oda bir ğusulhane bir hela ü
çüncü kat dahi ikinci katin ayni tar 
zı mimarisinde denize nezareti ki
mileyi haiz duvarları yağlı boyalı 

ve h~nin önünde guıigçe bahçe 
derününde kuyu ve bir kaç "§Çar 
müsmireyi havı etrafı duvarlı 10 
Numrulu hanenin önii1>de ve alt set 
üzerinde merdiven ile inilir 
etrafı duvar derünündc ingi· 
liz tulumbasını havi kuyu bir ceviz 
kaysı ağaçlarını havi bahçe ve iiat 
set üstünde mezkUr tulumba ile au 
isal edilen etrafı duvar ili: muhat ve 
mezkUr bahçeye kapu ile müfrez 
ve taş yalağı ve muhtelif eşçarı müs 
mireyi havı bahçe ve işbu set üzerin 
de kısmen kirgir ve kısmen ahşap 
birinci kat kapudan girildikte zemi 
ni mermer taş geniş bir sofa kuyu 
yu havı bir ınatbah iki oda taksim 
suyu isaline mahsus techizat ve mus 
luk bir kömürlük bir h~ bir salon 
üç oda bir balkon ufak bir koridor 
bir heli üçüncü kat bir tıalon dört 
oda bir balkon ve çatı arası ve bal
konu ve nazareti kamileyi havı iki 
bap oda ve üç bap hane 15-12-931 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 
te açık artırma ile satılacağından 
talip olanların kıymeti mühammene 
Jeri olan ve bunlardan çakmakçılar
da yeni büyük hanındaki 9 No. lu o
danın 500 liranın ve 17 No.lu oda-

Vapur Mücelıhizi NAiM BEY 
İstanbul-İzmir ve1zmir-1atanbul ara 
sında muntazam rıeri haftalık posta 

Adnan lüks vapuru 12 Teırini· 
ııani per§Cmbe günü ııaat 17 de Ga• 
lata rıhtımından hareketle ı inci Z 
inci sınıf ve yataklı 3 tııw:U amıf 

yolcuları kabul ederek dotru İz· 
mire hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 20 eaattir. Bü
yük otellerdeki her türlü esbabı iıa

tirahat mevcuttur. 
Tafsilat için Galata Site Franscz 

No 13 de Kain Şarl Şuaıa acentası· 
na müracaat. Te.I. B. O. 1041. 

SADlK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

llDllZjDE -~;· 
T • ..m 

CUMA 
günü akşamı saat 17 de Sir
ıkeci Rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, Samsun ve 
Trabzon) a azimet ve avdet 
cdeoektir. 

sabık maliye nazırı M. Juch'in Fran kahannaoı yüzünden birçok zarar 
aa hükWnetinin müzahereti üzerine ve hasara uğramııtır. Müteaddit ge- kur mahalle imamı Hasan Halit E- nrn 500 liranın ve Beşiktaşta kılıç 
Fransa bankaaınm Avuıturya'ya 60 miler imdat istemitlerdir. fendiye ait 263 zira terbi.in.de bulu· alideki 7 No. 1u hanenin 4500 Jira-

Sakarya 
milyoo tilinklik bir kredi teklif et- nan ve derununda bir kuyu ve altı 
mit olduiunu ve bu paranın Avus- ağacı muhtevi bulunan bir bap ar-
turya milli bankasına tevdi edilmek Doktor 
üzere beynelmilel tecliyat bankasının sanın beher zıranm ehli vukufça 60 
emrine amade lulınacağnu bildirmiı Rusçuklu Hakkı kuruı kıymet taktir idilmiş olması 
olduğunu söylemiştir. Pariateki A- na nazaran bir mah müddetle açık 
vusturya sefaretinden gelen bir tel- Beyoğlu, İstiklal cad- arttırma usulile müzayedeye konul-
grafname, Avusturya matbuatının ' desi Büyük Parmak ka- muştur rüsum tellfiliyesi müşteriye 
Fransa hükumetinin bu bayribablı- · pu, Afrika hanına bitişik ait olmak ve tarihi ihaleden itibaren 
iından muvafık bir ıurette bahıedil-
meıi arzuıunu izhar etmiı idi. Apartnnan No 21.- Tel: üç gün zarfında bedeli temamen tea 

Daha geçen cumartesi günü M. Beyoğlu 2797. viye edilmek ve bu müddet zarfında 
Schober, Paris'ten bu husuıta ma- Saat: 14 - 18. a<leıni tesviyehalindc farkı fiatı mil§ 
lümat istemiş ve Franaa'run ayni lllı;;;;;;;!!!lli~§Ei!!E!E!!!!!!E;!!!;;;;;;;;;;F-~ teriye ait olmak üzere talip olanla-
müsait temayülatı be•lemekte ve o ZAYİ İ - Galata thalat Gümrüğün- rın yüzde on pey akça.larile beraber 
tarihte beynelmilel tediyat banka11 
nezdinde en genİf bir mİkyaı dahi- den 23-8-931 tarih ve 6513 numaralı yevmi" ihale olan16-12-1931 tarihine 
!inde Avuaturya'ya müzaheret ede- beyannameye ait makpuzu zayi et- müsadif çarşamba günü ııaat ıs te 
ceği vadinde devam evlemelcte oldu tiğimden eskisinin hükmü olmadığı 1 Fatih Sulh üçüncü hukuk mahkeme 
ğu cevabını alm1ıtı il.in olunur. Samuel Benbasat . 'Cl.ine müracaatları i13n olunur. 

run ve 9 No. lu hanenm 2100 liranın 
ve 8 No. lu hanenin de 3500 liranın 
yüzde onu niebetinde pey akçeleri
ni milııtashiben Beşiktq icra daire
ainin 931-2167 No. hı doayasiJe mil 
n.caatları ilan olunur. 

ZAYİ - Eminönü Malmüdür!Uğün 1 
de mükayyet 324 No. lu maaş cilz
dananı kaybettim. Ymisini çıkara
cağımdan mezkfir gai;p cüzdanımın 
hükmü olmadığı usulen ilin olunur. 
Adres: Beyazıt Sabuncu Hanı çık

mazında (5) .numeroda Bahriye mü
lazım evvelliğinder ~Htclcait O•· 
man oğlu Tahir. 

vapura 
15 T. sani PIZAB 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
i6kelelerle Görele ve Ü· 
nye ' ye uğrayarak. av
det edecclı:tir. Fazla taf· 
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli· 
ğine müracaat. Tel. 22134. 
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Tayyare piyangosunda kazanan numaralar 
No. 
263 
528 
602 
641 
602 
660 
668 
752 
786 
793 
795 
802 
816 
955 
982 

!084 
192 
476 
496 
55:ı 

633 
659 
782 
803 
935 
956 
957 
972 

2029 
81 

238 
249 
310 
316 
321 
394 
430 
490 
516 
617 
618 
623 
670 
803 
820 
905 
997 
999 

3048 
7Cl 
97 

134 
107 
265 
30Z 
347 

L. 
200 
125 

60 
125 
60 

125 
125 
60 

200 
200 

60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
125 
60 

125 
200 

60 
200 

150 
125 
60 
60 
60 

200 
125 
60 

125 
125 
J.25 
60 

200 
60 
60 

125 
125 
200 
125 
60 
60 
60 
60. 

125 
125 
60 

200 
125 
60 
60 

125 
125 

No. 
403 
461 
604 
660 
733 
749 
769 
797 
814 

4025 
206 
223 
264 
367 
419 
441 
470 
501 
508 
533 
598 
874 
931 
981 
987 

5007 
88 

153 
191 
236 
437 
438 
476 
515 
519 
658 
743 
764 
893 

6061 
371 
382 
425 
464 
503 
596 
655 
703 
750 
7.15 

70.33 
126 
203 
435 
337 
364 

L. 
60 

125 
60 

200 
125 

2000 
60 

200 
60 
60 
60 
60 
12~ 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
12000 

60 
125 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 

2000 
60 

1000 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

1000 
1000 

60 
60 

125 
60 
60 

125 
60 
60 

125 

No. 
371 
463 
481 
674 
681 
695 
698 
903 
913 
958 
971 
982 

8067 
75 

191 
216 
282 
366 
610 
720 
721 
873 
893 

9024 
57 

150 
221 
320 
323 
345 
458 
470 
702 
7ll 
729 
826 
843 
1144 
972 

10005 
63 
71 
97 

307 
354 
355 
359 
438 
564 
572 
576 
591 
594 
640 
652 
667 

L. 
60 
60 

125 
60 

125 
60 

125 
60 
60 
60 

200 
1000 
12.'i 
60 

125 
1000 

60 
60 
60 
60 
60 

200 
200 
125 
60 
60 
60 

125 
125 
60 
60 

125 
60 
60 

200 
200 

fiO 
60 

200 
125 

60 
200 
60 
60 

125 
60 

200 
60 . 
6~ 

60 
60 
60 

125 
125 
125 
60 

No. 
669 
ll04 
935 
951 

11089 
131 
143 
148 
181 
217 
315 
393 
518 
56:1 
631 
683 
706 
860 
882 

12!HO 
28 
83 

133 
230 
244 
302 
315 
325 
352 
368 
472 
520 
641 
759 
793 

13071 
194 
221 
336 
357 
903 
366 
427 
447 
473 
537 
673 
700 
746 
801 
9Y9 

14171 
213 
232 
283 
288 

l.. 
60 

125 
125 
60 
60 

1~ 1 
125 
21'0 
125 
125 
125 

( Ü 

60 
200 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
Fn 

3000 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 

125 
200 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

2000 
60 
60 

125 
60 

125 
200 
125 
60 
60 

No. 
319 
436 
653 
486 
535 
536 
543 
544 
553 
631 
735 
867 

15120 
142 
154 
251 
265 
339 
348 
372 
383 
471 
479 
495 
505 
569 
656 
864 
870 

16010 
14 

454 
461 
523 
545 
702 
779 
789 
835 
935 
961 
965 

17024 
28 
74 

14-0 
154 
187 
201 
206 
222 
493 
520 
596 
668 
669 

L. 
60 

125 
60 

1000 
6'J 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
125 
60 
60 
60 
60 

200 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 
60 
60 

125 
125 
60 

1000 
60 
60 

200 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
2000 

60 
125 
125 
125 
125 
125 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 
CıU 
1~5 

No. 
838 
900 
909 
920 

18092 
130 
216 
333 
418 
455 
485 
488. 
589 
676 
701 
760 
798 
814 
910 
975 

19004 
215 
242 
244 
357 
421 
449 
534 
755 
795 

20015 
22 

256 
289 
428 
476 
541 
531 
643 
830 
862 
884 
887 
977 

21033 
120 
143 
283 
451 
553 
157 
616 
690 
871 
590 
679 

L. 
125 

60 
125 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
125 
60 
60 

3000 
125 
60 
60 
60 

125 
125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
60 

125 
60 
60 
60 
60 

200 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

No. 
825 
989 

22036 
167 
171 
269 
391 
557 
708 
905 
907 
963 

23037 
45 
51 

100 
106 
157 
197 
2t:! 
289 
355 
415 
477 
608 
612 
627 
671 
856 
877 
897 
990 
995 

24084 
139 
190 
210 
220 
340 
368 
467 
582 
645 
673 
675 
678 
782 
798 
978 
995 

25035 
112 
168 
184 
234 
239 

L. 
125 
125 
60 
60 
60 

200 
60 
60 

125 
60 

125 
60 

125 
125 
60 
60 
60 

200 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 

125 
60 
60 
6G 
60 

125 
125 
125 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
12'; 
60 

125 
125 

1000 
125 
60 

200 
20!1' 
60 
60 

No. 
259 
373 
461 
502 
508 
643 
728 
753 
827 
870 
897 
901 
933 
956 

260.3 l 
47 
Sl9 

16; 
204 
314 
361 
489 
573 
665 
766 
800 
807 
850 
954 

27055 
300 
245 
396 
492 
493 
582 
631 
6!i0 
796 
860 
912 

28044 
136 
137 
194 
240 
254 
465 
530 
543 
549 
589 
5qQ 
496 
620 
631 

L. 
200 
125 
60 

125 
6(• 

60 
6C 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6G 
fO 
60 
(-() 

1000 
60 

1~.5 

60 
6G 

45000 
125 
60 
60 

125 
125 
200 
60 
60 

200 
60 

125 
125 
60 
60 

1000 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
60 
b~ 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 

ÇiÇEKÇİLER 

BAHÇEVANLAR 

SEBZECİLER 

IST ANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 
EVKAT TARiFESİ 

1931 St!nt!si Teşrinisaninin 22 inci gününden itibare" 

C. P. markalı müstahzarah kullanınız. 
Çiçek ziraatine 

Meyva ziraatine 
Seb:ı:e ziraatine 

Bağ ziraatine 
Mahsus gübreler 

Nebatat ha§arabnın itlafına mahsus kuvvetli müstah· 
zarat. Mezruatınızı tahrip eden hastalıklarından vikaye 
için mükemmel antikriptogamik terkipler. 

. Sahş mahalli: V. HA YLER ve Ski 
lstanbul Çakmakçılar yoku§U, büyük Yeni han No. 22-23 
~ Tel. 2,1278 

Gayrimübadiller tak -
diri kıymet komisvonu 

ilanı ahire kadar muteberdir 
HUDUT 

HAREKET 

10 Şişli - Tünel 1 Şişliden · Tünele 
Tünelden - Şişliy~ 

1 Karbıluştan - Tünele 
11 KurtulU§ - Tünel Tünelden . Kıırtulıı'l>o 

qı 

.(ii 12 Harbiye - Fatih 1 
c: 1 

Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbiye 

qı 14 Maçka - Tünel 
Maçkadan • Tünele 
Tünelden - Maçkaya 

!l'l 
115 Taksim • Sirkeci 1 
~ 16 Maçka-Beyazıt 1 

Taksimden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Taksime 

Maçbdan - Bcyazıta 

Beyazıttan - Maçkaya ... 
18 Taksim-Fatih 1 Ta.kaimden - Fatihe 

Fatihten - Talıcsime 

1 Kurtuluştan - Beyazıta 
19 Kurtulut- Beyazıt Beyazrttan - Kıırtulııııa 

Faaı1a 

3, 6. ! 

30 

5, il 

30 

4, s 
7 

6,. 
ı4 

ıs. 3 

6, 11 

ıs 

~~~1He ... 1Mtt4t· .... >--~-
Beşiktaştan· Bebeiie 

riyasetinden: ~ 22 Bebek-EnUnönu 

Bcşilctaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 8, lt' 
Eminönünden - Bebeie 4~ 

Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe Balıkesirin Burhaniye kazasının qı 

E 23 Ortaköy· Ak'llaray 1 
... 34 Beşiktq- Fatih 1 

32 TQPkapı - Sirkeci 

Bebekten · Beşiktaşa 

Ortaköyden - Ak.saraya 10, 16 
Akaaraydan • Ortaköye 20 

Beşiktaştan · Fatihe 
Fatihten · Beşiktap 

••••••• 1 

Aba.raydan - Toplcapı:ya 

Topkapıclan • Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 

Topbpıdan . Beyazrta 
Beyazrttan - Topkapıya 

Topb,p1dan - Aksaraya 

7, il 
ıs 

6,1 
20 

60 

Birinci Son 

H a rek. Harek. 
"ia a t 

6. 30 
6.55 

2!.00 
21.30 

6.09 
6.21 

!0.30 
~ ı. oo 

7.10 
7.35 

6.40 
3.33 

7.30 
8. ı6 

6.40 
7.30 

6.01 
6.26 
6.30 
6.45 

22.25 
Z3.IO 

-.-
5.06 
6.45 

7.00 
7.46 

6.12 
6.33 
7.09 

24.00 
24.30 

-.-

Saot 

!.00 

23.30 
24.00 

20.05 
20.30 

22.20 
21.30 

ıs.30 

ı9.ı6 

21.10 
22.00 

-.-
21.59 
22.42 
24.40 

1.25 
2.05 

20.44 
21.30 

20.30 
21.16 

-.-
22.10 
22.46 

1.00 
1,45 
2,05 

No. 
855 
921 
972 

29117 
121 
211 
208 
209 
400 
505 
702 
773 
810 
811 
824 
844 
900 
989 

30123 
182 
304 
319 
330 
343 
368 
411 
523 
578 
590 
647 
662 
725 
746 
766 
812 
853 
861 
869 
898 
906 
929 

31023 
65 
66 

115 
125 
131 
252 
278 
375 
388 
412 
41Q 
443 
474 
499 

l.. 
60 

125 
125 
60 
60 

3000 
60 

125 
60 
60 
60 

1000 
61) 

60 
125 
60 
60 

2000 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 
60 

125 
60 

No. 
528 
546 
630 
637 
782 
960 
964 

32152 
296 
297 
409 
776 
819 
853 
992 

33017 
126 
133 
168 
185 
347 
377 
401 
563 
576 
587 
609 
615 

50 692 
60 725 
60 34-069 
iiG 
60 
60 

1000 
125 
60 
60 
60 
60 
fü) 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 ı 
125 

110 
201 
223 
298 
305 
377 
453 
558 
599 
608 
639 
642 
722 
802 
854 
969 

35033 
41 

103 
128 
190 
323 
511 
544 
590 

L. 
1000 

60 

60 
60 
60 

125 
60 
60 

5000 
60 
60 
60 
60 

1 25 
60 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

201) 

200 
125 
60 
60 

5000 
60 
60 
60 

125 
60 
60 

200 

~ \ 

No. 
595 
618 
645 
819 
948 
956 

36031 
47 
56 
74 

104 
4-03 
541 
634 
651 
660 
691 
726 
816 
8fö 
387 
950 

37016 
56 
91 

105 
98 

231 
311 
430 
456 
476 
519 
619 
626 
658 
776 
837 
~27 
984 

38031 
79 
84 

266 
321 
482 
488 
831 
906 
947 

39040 
95 

142 
279 
298 
305 

L. 
60 

125 
60 

125 
200 
60 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
125 
60 

125 
125 
125 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
125 
125 

61) 

60 
125 

60 
125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
60 

125 
125 
60 

125 
6() 

No. 
341 
629 
655 
922 
997 

40026 
94 

221 
399 
422 
469 
504 
556 
651 
685 
714 

41118 
177 
186 
195 
222 
247 
324 
525 
575 
600 
674 
783 
788 
934 
995 

42022 
101 
142 

35 
286 
321 
350 
392 
442 
613 
728 
764 
843 
982 

43028 
84 

114 
185 
377 
398 
407 
495 
496 
677 

L. 
60 
60 

'125 
60 

8000 
60 
60 
60 

1000 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

1000 
125 
125 
60 

125 
60 
60 
60 

200 
200 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
125 
125 
60 

60 
125 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

.A A.~C>Ll.J 
S!GORT A ŞİRKETİ 

Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Telgıraf : ADRES: 1 Telefon : 1 
4 üncü Vakıf Han İst. 531 İmtiyaz 

No. 
733 
851 
883 
871 
887 
918 
966 
977 

44118 
122 
158 
172 
206 
210 
229 
247 
272 
316 
386 
397 
413 
418 
509 
517 
522 
620 
660 
661 
716 
795 
285 
875 

45133 
327 
350 
437 
441 
533 
546 
548 
668 
654 
668 
802 
805 
827 
926 
939 

46020 
58 

122 
156 
188 
526 
591 

L. 
60 

125 
~25 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 

200 
60 

125 
60 
60 

125 
60 
60 

200 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 
ôO 

125 
125 
125 
60 

125 
1000 
2000 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 

No. 
599 
717 
742 
755 
775 
799 
880 
932 
971 
974 

47017 
63 

211 
216 
395 
443 
515 
611 
646 
720 
763 
769 
887 
986 

48060 
84 
88 

120 
224 
297 
297 
640 
673 
772 
915 
952 

49091 
101 
110 
127 
166 
212 

261 
357 
381 
416 
455 
491 
57S 
583 
681 
820 
843 
919 

L. 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 
60 

60 
'WO 
60 
60 
60 

200 
60 

125 
1000 

60 
60 

125 
60 

125 

200 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 
60 

125 
60 

125 
125 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
60 

125 
60 
60 
60 

DIS TABiBi 

PERTEV ATA 
Badema ha.stalarmr öğleden 

evvel de kabul eder. Tepcbaşı 

73. Telefon: B. O. 862. 

Sıhhat ve içtimai muavenet veka
letinden: 

Eyüp Sulh Mahkemesinden: Mü
teveffa Diyamandi rerekesine ait 
olup Loncada Atik Mustafapaşa ma 
mahallesinde Hamam ve Lonca so
kağında ~in eski 26,SO , 52 ve yeni 
58, 60 numaralarla murakkam altın
da iki dükkanı havi ve mecmuu his 
se itibariyle beş bin lira kıymetin
de bir bap ~rgir hanenin dört his
se itibariyle üç hi.ssesinin Birind 
artırmada 22 Ağustos 931 tarihinde 
bilicra haddi layikini bulmadığın
dan son müzayide olmak üzere 29-
\1-931 tarihine müsadif pazar gij. 

nü saat 11 de mUzayidcye devam e
dileceğinden talip olanların yüzde 
on pey akçelcriyle birlikte mezkur 
ıpazar günü &at 11 de Eyüp sulh 
mahkemesinde hazır bulunmaları 
ilin o.lunur. 

1 

1 - Erzurum, Çorum, Konya, Kars ve Malatya Doğum ve 
Çoçuk Bakım Evleri için şartnamesine merıbut listelerinde ay
rı ayrı isim ve miktarları yazılı cem'an 122 kalem Cerrahi alat 
ve malzeme. 

2 - Sivas ve Erzurum Nümune hastaneleri için keza şart
namesine merbut cerrahi aliit ve malzeme kapalı ZQr.{ usulle
rile münakasaya konmuştur. 

!haleleri 29-11-931 saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimaı 
Muavenet Vekaletinde komisyonu mahsusunda icra olunacalı:
trr. Şartname ve listeleri görmek istiyenlerin Sıhhat ve 1. M. 
Vekiiletinde İçtimaı Muavenet Umum Müdürlüğüne veya İs
tanbul Srhhat ve İçtimai M. Müdürlüğüne müracaatları ve ta
liplerin şartnamelerine tevfikan ve her liste mulkabilinde teklif 
ettikleri fiatlan ayn ayrı göstermek. suretile tanzim edecekle-
ri teklif mektuplarını vakti rnuayyeninde Vekalete tevcli et
meleri. (3798). 

Avrupa piyango mütehassısları 
Bile, tayyare piyangosu müdiriyetinin ihdas eyloedili ve 

Büyük ikramiyesi 1,000,000 lira olan 

lstanbul St!kizinci icra dairesin
den: İsviçrede mUkim fabrikatör 
Stekborn Anonim Şirketine, Adri
yen Tazarteı efendinin alacağından 
dolayi mahcuz olup İstanbul .-ıhtr
mmda 03 numerolu antrepoeunda 
bulunan .ıın•r ipliklerin paraye çev
rilmesine karar verildiğinden üç 
günlük satış ibbari makamiııe kaim 
olmak üz~ on be§ gün müdde~ i
lan olunur. 

Doktor 

Gömeç nahiyesi dahilinde kain olup 
(l'rikopis) çiftliği namile maruf vasi 
arazi, mer' a, palamutluk ve 21 par
ça da büyük zeytinlikleri ve meba
nii müteaddideyi ve müştemilatı sa
ireyi muhtevi büyük çiftlik gayrimü
badil bonolarile satılmak üzere ma
hallince müzayedeye vazolunmuş
tur. Talip olanların mahalline müra
caatla şeraiti muayyenesi dahilinde 

> 
ı< 33 Yedikule-Sirkeci 

i 

Aksa.raydan - Yedikuleye 
Yedibıleden - Sirkeciye 6, l 1 
Sirkeciden - Y edikuleye 20 
Y edikuleden - Beyazrta 60 
Beyazrttan - Y edikuleye 

<.os 
6.33 
7.ı3 

24.00 
24.30 

22.ı4 I 
22.54 

1.00 YILBAŞI Hafız Cemal 

müzayedeye iştirakleri. (3812) 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp Fakültesi Birinci seririyatı Hariciye Müderris muavin 

liı{i münhaldir. Taliplerin Tıp Fakültesine müracaatları.(3779) 

ıııı: \ 
t!l 
S!! 37 Edimekapı -Sirk. 

Y edikuleden - Aksaray· 

Aksaraydan • Edirnekaprya 
Edirnekapıdan - Sirkeciye 7-J • 
Sirkeciden - Edirnek:apıya 24·60 
Edirnekaprdan - Beyazıt& 

Beyazrttan - Edirnekaprya 
Edirnekapıdan - Aksarayc 

-.-
fi.04 
6.30 
2.03 

l4.00 
24,30 

-.-

1.45 1 
2.05 

- .-
22.20 
22.55 

1.00 
ı.45 

205 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İstanhul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yüzile yorgan 15, yağhboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku

Keşidesinin dahiyane planını fevkalade takdir etrııckted.irler 
İstanbulda Eminönünde Valde Hanı ittisalinde 4 nwnaralı 

KADER (8. 'ENTIRA) gişesi 
Halkın tebacümün.e maruz kalmakta ve biletler kapışılmaktadrr. Zira, 
mezkiir gişe tarafından satılan biletler ekseriya tali in cilvesine mazhar 
olmakta ve büyük ikramiyeyi kazanmak .imkanmı bahşeylemektedir. 

Vakit kaybetmeksizin biletinizi KADER gişesinden alınız. Hamiş: 

Anadolu vilayatr ile memaliki ecnebiyeden si;pariş kabul ve biletlerile 
resmi plan ve keşide 1İ9telerini mavafaız o.larak göndermcği teahhüt 

ruştan başlar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027 .• •-------~ eyleriz. 

Dahiliye hastalıktan 
mütehaSSISI 

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, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al
malıd rrlar. 
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OTOISKALA 
1 L E M O C E H H.E Z 

TELı&:F'UNKEN 340 

YAPILI$ BiÇiMi 

KULLANMA KOLA YLl~l 

FIATve KUDRET , 
JtARICI ŞEKiL 

Noktei nazarından tam manasile yenılil< 

1rz eden en asri bir Radyo ahizesidir 

WacfjoehlzaleilliııueYTiilille erıa taanU"rfecrUt>eye amadeyiz 

RADIO:'rm " ; : ; u;u 3iıı 

•rı LE Fii"N KE N 
dOURLA BiRADERLER ve 

lstanbul Liseler Müba
yaat Komisyonundan: 

Mektepler için satın alınacak kül
liyetli mikdarda Fizik, Kimya, Ma
rangoz ve Tesviye aletleri le Eczayı 
kimyeviye 19-1-931 tarihine müsa
dif Salı günü saat 15 de ihale edil
mek üzre kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. Taliplerin ko
misyona müracaatla alet ve eczala
rın mevcut listede muharrer evsaf 
ve mikdarlarını görerek münakasa
ya iştirak edebilmeleri için yevmi 
ihaleden asgari 15 gün evvel muka
bil teklif ve kataloglarını berayı tet 
kik komisyona tevdi eylemeleri. 

(3799) 

-•• 
M1LL1YET PERŞEMBE 12 TEŞRIN1SAN1 1931 

. ._ • ; ' •• ! . .. , , • • -

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
• c:lgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

..--Alman Hastanesi--.-
tstanbulun en esıki müessesatı sıhhiyesinden olan TAKSİM 

Sıraselvilerde 100 numarada kain 

ALMAN HASTANESi_ 
Yeniden açılmış ve hasta kabulüne başlamıştır. 

Polıklinik saatleri: Cuma ve pazar günlerinden maada 2 - .i. 
Telefon: Beyoğlu 49SO, 4959 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

Verilecek nümunelerine tevfikan kağıt ve teferruatı amoa
rımızdan verilmek üzere 77 kalem ev·rakı matıbua aleni müna
kasa suretile tab'ettirilecektir. Talipler Galatada İstanbul Li
manı Sahil sıhhiye Merkezi başkatipliğine müracaat ederek 
nümune ve şartnamelerini görebilirler. 23 teşrinisani 931 pazar 
tesi günü saat 14 te Galata sabit sıhhiye me·rkeziıı.Pe müteşek
kil mübayaa komisyonunda ihalesi icra edileceği ilan olunur. 
(3600) 

• 
lzmit Belediye Da-

iresinden: 
Bedeli keşfi (250800) lira (15) kuruş olup musaddak pro-

_bJ~_,.~S ~Ü~R' A T 
Yazıda sür'at ancak ha
fif, naıik ve yeknasak 
bir şek ilde o lan mürek
kepli kal emlerin istimali 
ile temin edilir. 

Bu da Eversharp'dır. 
Mürekkepli kalemleriii 
bütün cinslerinde kur
şun kalemler de v ardır. 
Başlıca kırtasiyecilerde 
satılır. 

jesine nazaran hattı haricisi on üç kilometro olan İzmite cari Mürekkepli ve kurşun kalemleri 
Paşa suyunu Font boru esası üzerinden şehir tesisatı ile bir 1 'K,._ _____ f __ .._ ___ _ 
iikte ve kapalı zarf usulile 30 Teşrinievvel 931 tarihinden iti- on erans 
baren bir ay müddetle münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Münakasa Belediyelerce yapılacak müzayede ve mü

nakasa nizamnamesi ahkamına tabidir. 

2 - İhale 30 Tesrinisani 931 tarihine müsadif Pazartesi gü ' -
nü saat IS te İzmit Belediye dairesinde icra edilecektir. 

3 - Talipler muhammen keşif bedeli üzerinden yüzde yedi 

buçuk nisbetinde teminatı muvakkate akçeledni nakden ve ya-

Darülfünun 
den: 

Emanetin-

Türık Antropoloji Müdeıırisi 
Doktıor Şevket Aziz Bey tara
fından 12-11-931 Perşembe gü 
nü saat dört buçUkta Darülfü
nun merkez binasmdaki kon-

hut Devletçe muteber tanınmış bir bankanın teminat mektubu- ferans salonunda Türk Irkının 

nu ve ehliyeti fenniyelerini münakasa şartnamesinde gösterilen' 

esaslar dai.resinde tevdi edeceklerdir. 

4 - Arzu edenlere proje ve teferruatı ile münakasa şartna· 

mesi ve mukavele suretleri yirmi beş lira bedel mukabilinde 
İzmit belediyesinde verilecektir. 

5 - Mütemmim malilmat almak istiyenler İzmit, İst;; nbul 
ve Ankara Belediyelerinde mevcut proje ve teferruatını tetkik 

edebileceklerdir. 
6 - Talipler muvazzah adreslerini ihtiva edecek ve pullu 

olarak imza edecekleri teklifnamelerini (İzmit belediyesi tara-

kraniolojiı;i hakkındaki tet'kika 
tın neticelerine dair umuma 
mahsus mühim bir konferans 
verilecektir. Müderris ve Mual 
Hm Beylerin de teşrifleri. 

(3791) 

1 
Askeri fabrika

lar ilanlar 
1 73 kalem elektirik malze-
mesı: 

fından tanzim ve ilan edilen Paşa suyunun Font boru ile şehre 
Yukarıdaki malzeme kapa-

Ticaret İtleri Umum Müdürlüğünden: isale ve tevziatı hakkındaki tesisata ait mevcut ve musaddak 1ı zarfla l4-l2_931 de saat on 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabe5i hakkındaki kanun hüküm- bilfımum plan, resim, keşifname, şartname, mukavelename ve dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 

krine göre Harik sigorta muamelatile iştigal eylemek üzre tescil Mil- hesabat ve teferruatı münderecatına tamamen ittıla hasıl ey- !iplerin şartname için her gün 
mis. olan ecnebi sigorta şirketlerinden (Kompani Dassürans Jeneral - . - k 

lediğimden mezkur tesisatı mevcut ve musaddak proıe ve te- -ve münakasaya gırme ıçın Compagnie D' Assurances Generales) sigorta şirketi bu kere müraeaatla _ 
Şirket hissedarlarının 19 Mayis 931 tarihli içtimaında sennayenin yir- ferruatındaki şerait dairesinde ve bu hususta tanzım ve teati ele o gün teminat (Teklifat ile 
mi milyon franktan kırk milyon Franga iblağ ve şirket muamelatının , olunacak mukavelename tarihinden itibaren on sekiz ay zarfın müracaatı. (3761). 
tevsii hissedarların sahip olacağı azami hisse miktarı. hisse sene<latının 

1
1 d T" k L" b d 

1
. ak k b'l " de vü d t" 

' . - M 1. . İd 1 h' 1 k a .... ·-- _ . ur ırası e e ı m tu mu a ı ın cu e ge ı-kimlerin imzalarını havı o]acag ı, ec ısı are aza arının sa ıp o aca - . 
hrı hisse miktarlarından bahis 3, 4, 7, 10, 11, 20, 26. 27, 32 ve 34 üncü ı rip belediyeye ahkamı mahsusası mucibince teslım eylemeği 
maddelerinin tadil ve 53 üncü madden in de ilave edildi ğini bildirmiş ve kabui ve teahhüt eylerim) şeklinde tanzim edeceklerdir. 
lanmgelen vesikayı vermiştir. . 7 - Talipler deruhte edecekled işbu su tesisatını başara-

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla ılan olunur. ' • 

Galata ithalat Gümrü
gü müdürlüğünden; 

Adet 
1 

Nev'i 
Paket 

Kilo 
44 

Cinsi eşya 
Sal em 

bilecek fenni ve mal i ikti<ları haiz bulunduklarına 

ve muteber müessesatı maliyeden verilmiş mali 

dair maruf 

vesikalarla 

muteber fenni vesaik ile beraber münderecatlarına ittıla ve ta
mamen kabul edildiğine dair altları imza edilmiş şartname, mu 

kavclename, keşif!"ame, plan, resim, proje ve şeraiti fenniye 

Iayihası ve hesabatı fenniye cetvelini teklifnamelerine leffen 
ita edecekleri ilan olunur. (3492). 

Evsafı balada yazılı eşya 12-11--931 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle bilmüzayede satılacağından taliplerin 1-12-931 1 Devlet .emıryol i t"i aJaresi i an arı 1 
salı günü saat lS te satış komisyonuna müracaatları. (3797). 

1 lstanbui Belediyesi ilanları 1 
Fatih Belediyesi Müdüriyetinden: Edirnekapı caddesinde 

~ukur bostan ittisalinde Belediye malı 2804 metro murabbaı 
mahal bilmüzayede icara.verileceğinden talip olanların bir gün 
evvel depozito akçasını tekrar eylemek ve müzayedeye iştirak 
için 3-12-931 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te Daire 
Encümenine müracaatları ilan olunur. (2806). 

Beykoz Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Beykoz Karaca
burun caddesinde atik 1 cedit lS numaralı ahşap hane enkazı 
kapalı zarf usulile müzayedeye konmuş ise de yevmi muayyen
de teklif olmıan bedeller haddi Iayıkında görülemediğinden 
Teşrinisaninin on beşinci Pazar günü saat 14 te açrk arttırma 
~,. ıkat'i ihalesi icra kılınacağı ilan olunur. (3805) 

Haydarpasa ve civarında miıkim dem iryolları memurin ve 
müstahdemininin muayene ve tedavileri zımnında her gün gi
decek doktorlar için bir sene müddetle ve aleni münakasa ile 
sür'at ve matlup salabeti haiz bir otomobil ki alanacaktır. 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin İşletme Müfettiş
liği kaleminden lS kuru~luk pul ilsak etmek suretile tedarik 
edecekleri şartnameyi okuyarak lS Teşrinisani pazar günü 
saat IS te Haydarpaşada icra edilecek münakasaya yüz lira 
teminat akçesini hamil oldukları halde iştirakleri ilan olunur. 
(3783). 

Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası (28 ikinci teşrin 931) Cumartesi günü saat 15 te 
İdare merkezinde yapılacaktır.Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerile Afyon istasv.cnunda birer liraya satılmakta olan 
şartnamelerde yazılıdır. (3718). 

BÖBREK MESANE HASTALIKLAlllNA 

DiUROL 
KUMl&RI ERiTiR . T&Şl&~I sOKTURÜ~ 

SANCILARI TESKiN EOEA BUi MÜORIROIR 

Darüşşafaka lisesi müdi
riyetinden: 

Talebe için kumaşı ve mal
zemesi mektepten verilmek ü
zere dahili ve haırici elbise ile 
pelerin yaptrrılacağından imali· 
yesine talip olanların şartname 
sini almaık üzere her gün ve mü 
nakasa için de 18 teşrinisani 
931 çarşamba günü saat 10 da 
Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tedrisiye merke?ine müraca:ı.t
ları 

Istanhul Evkaf 
dürlüğünden: 

Bir sene müddetle icar için müzayedey 
vazolunan emlak 

1 - Anadoluhisannda Çavuşbaşı çiftliği otlakiyesi 
2 - Anadoluhisarmda Çavuşbaşı çiftliği arazisinden 

dönüm tarla. 
3 - Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliği arazisinde 

1 dönüm tarla 

Üç sene müddetle icar için müzayedey 
vazolunan emlak 

4 - Sayımocağı müştemilatından mandıra ve otlakiy 

S - ., ,, keçi mandıra ve otlakiyesi 

6-

7-
8-
9-

10 -

11 -
12 -
13 - ,, ,, arazisinden lS dönüm tarl 
14 - ,, ,. arazisinden 14,5 dönüm tar! 
15 - Vidö. kariyesinde 80 dönüm tarla. 
16 - Üskiit arda Seyit Ahmet deresinde 20 dönüm tar! 
17 - Üsküaarda dağ hamamında 3 dönüm tarla 
1ll - Paşabahçesinde Sultaniye çayırında 30 dönüm t 
19 - Hasköyde Piripaşa mahallesinde dere sokağınd 

N o. nısıf bostan , 
20 - İçerenökyünde hamam sokağında bostan 
21 - ~eykozda H ünkar iskelesinde tabakane ittis 

çayır ve kır kahveciliği 

Müddeti müzayede: 6 T.Sani 931 den 28 T.Sani 931 cum 
günü, Baliida muharrer emlak kiraya verileceğinden m " 
deye vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son g 
saat on beşine kadar sartnameyi okumak ve teminatı m 
kate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre İstanbu 
kaf Müdürlüğünde varidat müdürlüğü akarlar kalemine 
caatları iliin olunur. 

E vsaf ve müştemilatı hakkında ma!Umat almak istiy 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek 
misil raporlarını görebilirler. (3691). 

Liseler Mubayaat K 
misyonundan; 

Komisyonumuza mülhak me~keplerin gaz, benzin, v 
ve mazot yağlarile kuru meyvaları ve Kabataş Lisesi ile Ü 
dar ciheti mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca K. mekte 
sebzesi lS-12-931 tarihine müsadif salı gını saat ıs te i 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ve Galatas 
Lisesinden maada diğer mekteplerin Ekmek ve yemek art 
rı ayni şerait ve müddetle müzayedeye konulmuştur. Tal' 
rin yevmi mezkurda komisyona müracaatları. (3624). 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umu 
müdürlüğündeI\ 

Müstahdemler için 155 takım elbise (maa kasket) 149 
Fotin ve 149 kaput aleni münakasa ile yaptırılacaktır. Tali 
Ankarada Umum Müdürlük Ayniyat şubesine, İstanbulda 
latada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil 
hiye merkezi Baştabipliğine müracaat ederek şartnameleri 
bilirler. 19 T.Sani 31 perşembe günü saat 14te İstanbul Li 
Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil mübayaa komisyonu 
ihalesi kra edileceği ilan olunur. (3494). 

Ali Deniz Ticaret me 1 

tehi müdürlüğünden: 
Pazarlıkla iç çamaşırı mübayaa 
Altı kalem iç çamaşırı 15-11-931 pazar günü saat on 

buçukta pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin şartn 

ve nümuneleı-ini gönn~k üzere Orta·köy caddesinde me 

müdürlüğüne ve pazarlığa iştiraık edecekleııin Fındıklıda 

sek metıkepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı 

vakkate makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevm 

saati mezkfirda mektepte müteşekıkil komisyonu mahsus 
müracaatları. (3679). 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisa 
umumi müdürlüğünden: 

500,000 (beş yüz bi 
• • 

şarap şışesı 
1 Kanunuevvel 1931 salı günü saat 11 (on bir) de ihale e 

meık üzere pazarlık suretile alınacaktır. Taliplerin şartnarn 
almak ve nümuneleri görmek üzere Mıübayaat komisyonu 
tabetine müracaatları. (3811) 

MiLLiYET MATBW 


