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Umumi Neşriyat ye Yazı MüdürO 

ETEM lzZET 

Buğday 
8u ıene buğday fiatleri düt 
Gelecek aene çıkacak. 

DUn Heyeti vekile Gazinin riyasetinde toulandı 
8u ıene fiatlerin dütmesine 

, bir kere dünyada çok 
• day olacak zannedilmesi, 
de evvelki ıeneden devro
timdiye kadar görülmemit 

ecede bol stok mevcut ol
iydi. Onun içindir ki buğ
fiatı lıtanbulda okkaaı 4 
ta (geçen sene vaeati 10 

~
ruştu) ve Amerika'da buteli 
cente (geçen sene vasati 

cente idi) düştü. 
Fakat şimdi yavaş yavaş 

tler çıkıyor. Anlatıldı ki bu 
eki hasat, hem dünyada 

bizde, o kadar fazla değil 
İf. Belli başlı buğday mem
ketleri olan Rusya'da, Arjan 
'de, Kanada'da, Şimali A
'ka cumhuriyetinde bu ee-

1 ki hasadın hakiki miktarı, 
elki tahminin dunundadır. 

alU.mdur ki hasadın hakiki 
iktarı bazı memleketlerde 

anlaşılır. Çünkü cenup ve 
· al memleketlerinde ziraat 

vsimleri batkadır. Sıcak 
~emleketlerden olduğu ıçın 

kiki hasat miktarı ancak §U 

iinlerde meydana çıkan Ar
ntinin buğday istihsali ma

nın olduktan sonra, bu sene
İn , ihtiyaca yeter buğday ver 
ediği kat'i olarak anlatılmış

ır. 

Son beynelmilel istatistike 
töre, bu sene cihanda 960 mil 
on kental (Türkiye'nin bu se 
eki buğday mahsulü takriben 

30 milyon kental) buğday is
lihsaH var. Halbuki geçen bet 
•enede cihan buğday istihsa
li : 

1930 1,010 
1929 939 
1928 1,071 
1927 987 
1926 925 
Milyon kental idi. Görülü

)ot ki bu sene geçen seneye 
tıazaran fazfalık olmak töyle 
duraun 50 milyon kental yani 
tiizde 5 noksan vardır. Şu ha. 
le göre ne olacaktır? Şu ola
caktır ki, her noksan senede 
tııutat olduğu gibi bu sene de 
tııevcut istihsal, geçen sene
den devrolan stoktan telifi 
edilecektir. Son ağustosta, ya 
ni yeni ziraat mevsiminin ba
tı olan tarihte tespit ve hesap 
edilen bu stok 150 milyon ken 
taldır. En salahiyattar tahmi
ne göre, bu miktardan 55 mil 
Yon kental kadar sarfedilmek 
iktiza etmektedir. Şu halde 
önümüzdeki ağuatosta, önü
ınüzdeki ziraat mevsimine 95 
ınilyon kental kadar bir stok 
devredilecektir. 

Bu hesabı niçin yapıyoruz? 
Şunun için ki, bu miktarı 

timdiden bilmek kadar ehem
miyetli tey yoktur. Bütün ci
han buğday spekülasyonu ve 
cihan buğday ticareti bu mik
tan göz önünde tutarak yü
rür. Eğer yakından bakılır ve 
geçen senelerin ağustoslarında 
tespit edilen stoklarla muka.. 
Yese edilirse, bu stok miktan 
az görülür. Filhakika geçen 
senelerde devredilen stoklar 11 

raaile 127 ve 144 milyon ken
taldı ki, çok daha yüksek nis
petler gösterirler. 

lstanbula son zamanda kül 
liyetli buğday geliyor. Türki
ye'nin buğday ticaretinin mer
kezi İstanbuldur. Anadolu ve 
Trakya İstanbul borsasına ti
bidir. Bugün İstanbul buğday 
fiatı iki amilin tesiri altında 
bulunuyor. Bu amillerden biri 
son günlerde artan cihan buğ 
day fiatı, diğeriı son zamanda 
sıkışan Türk köylüsünün (yol 
lar kapanmadan sevketmek te 
lişı !) latanbula yüzlerce va
gon göndermesidir. (Son va
sati günde 70 vagon, lstanbu
lun gündelik ihtiyacı günde 30 
vagon!) 

Türk buğdayının fiat üzeri
ne aksi istikamette tesir ika e
den bu iki amilden hangisi 
kuvvetli ise buğday fiatı o ta 
rafa meylediyor. Bu adeta bir 
kaide halini alnuştır. Türk 
buğdayını her iki amilin de te 
•İrinden kısmen veya kimilen 
kurtarmak kabildir. Dünya fi-
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Et meselesi nasıl 
halledilecek? 

Gazi .flz_. 
Ve 

1 Heyeti 
Vekilede 

Kazım Pş. 

Kasaplar şirketi reisinin noktai 
nazarına, et komisyonu azasın

dan Ali Rıza Bey cevap veriyor 

Ankarada güreş müsa
bakalarında bulundular 

ANKARA, 13 (A.A.) -
Üç gündenberi Himayei etfal 

cemiyeti menfaatine yapılmak 
ta olan alaturka gÜJ'e! birinci
likleri müsabakası bugün bit
mittir. 34 maruf pehlivanın it· 
tirak ettiği bu güreşlerde dü
ne kadar küçük orta ve büyük 
orta birincilikleri taayyün et
miş ve küçük ortada Abdüue
lim ve büyük ortada Hayre
bolulu Ahmet Ali birinciliği 
kazanmışlardır. 

f 

• 

Son günlecde dedikoduları 

çoğalan mezbaha, lstanbulda 
ucuz satılan sürücüler ve bir 
kasap dükkanmda 50 kuruşa 

koyun. 

Şehir meclisinde lstanbuldaki et me 
ıelesinin geçirdiği ehemmiyetli mü
nakaflllardan ıonra, bu iti hallet
mek için te§kil edilen komiıyonun 
tedkikat ve mesaisinden aonra, naaıl 
tedbirler alınması lazım geleceğini 
tavıiye edeceği ıimdiden keıtirile
mez. Ancak devam eden münakaşa
lardan ıunu anlayoruz. Kasaplar 
mezbaha resminin fazla olduğunu İ
leri sürmek suretile etin pahali o
luıunu izaha çalıııyorlar. Belediye 
erkinı iıe, mezbaha resminin fazla 
değil, fakat kaıapların organize bir 
ıekilde hareket ettikleri ve ihtikar 
yaptıkları iddia11ndadır. 

Ali Rıza H.in noktai nazarı 
Et meselesi etrafındaki münaka§a

lar devam ederken "Yeni Gün" de 
bir yazı çıktı. Bu neıriyat etrafında, 
et meselesini tedkik için ıeçilen ko
misyon aza11ndan Ali Riza Beyin 
fikrin sorduk Ali Riza B. diyor ki: 

- Yeni Gün gazetesinde et me
ıeleai hakkındaki beyanab ben de 
dikkatle okudum. Bazı meziyetleri
ne vakıf olduğumuz ve çok ıeYdiği
miz bir arkadaı olan kasaplar tir
keti reisi Ahmet Beyefendinin bu 
beyanatını garip bulduğum kadar, ----.. --... ····--·····--····-· 
atinin tesirinden kurtarmak 
için toptan ve muayyen fiatla 
buğday satın almak teşkilatı 
vücude getirmelidir. Diğer 
memleketlerde olduğu gibi köy 
)ünün sür'atle buğdayı elin
den çıkarmasına kartı da silo' -
lar yapmak iktiza eder. Yine 
diğer memleketlerde olduğu gi 
bi. 

Ancak bu vasıtalarladır ki 
muazzam beynelmilel ve milli 
buğday hareketleri kar91sında 
birkaç kental istihsal yapan 
zayıf ve naçiz Türk köylüsü
nü koruyabiliriz. Ve ancak bu 
vasıtalarla Türk köylüsünün 
bir uzun ve emekli sene içinde 
aldığı nemanın dökülüp saçıl
mamasını, havadan 9una, bu
na intikal' etmemesini temin e 
der ve sermaye teraküm ettire 
bilmesini mümkün kılarız. O
nun iktısadi vaziyetini de an
cak bu surette salaha götürebi 
liriz. 

Müderris 
'l\Jizamettin ALI 

1 
bu beyanatı ele alarak halkımızın bi
hakkin mütevali ıikayetlerini mucip 
olan et meıeleıinin mezbaha heaabı 
kati raporunun müzakeresi vesile-
siyle, ıehir m«lisinde ehemmiyetle 
tetkik ve müzakereye batlanııını 
" Şehir mecliainde geçen içtimada et 
meselui baklunda dünya kadar la
kırdı edildi ve müzakereler, müna
kaşalar ıaatlarca ıürdü, zabıt katip
leri sayfalar doldurdu, netice havai 
Belediye mecliıi o kadar uzun ve 
beyhude lakırdı edeceğine bu itin 
hallini kasaplar tirketi reiıne sara
rak kıfaca ve kolayca balledemez 
miydi?" diye bu meseleyi bu mer-
tebe iatibzakir bir bale tokan Yeni 
Gün gazetesine hayret ettim. 

Yeni Gün muharririnin söylediği 
üzere, düne kadar ıehir mecliainde 
kıymetli bir aza arkadBJllDlZ olan ve 
bu itleri pek eyi bildiği iddia edilen 
kasaplar ıirketi reisi Ahmet Beye
fendi mademkihalkın menafiini beya 
nabnda olduğu tekilde görüyormuı, 
Şehir mecliıi azalığı esnasında ne
den bir tek defa ağzını açıp ta bu 
mevzu Üzerinde samimi mütaleabnı 
&Öylememittir? onu bilmiyorum. , 

Ahmet Beyefendi bu beyanatında 
daha ziyade mezbaha resmimi ileri 
sürerek bir taraftan noktai nazarlan 
bu cihete tekıif etmek ıiiretiyl"J bu
günkü hakiki vaziyetin sebeplerini 
örtmek İıterken, diğer taraftan be
yanatının bir yerinde bugün en eyi 
etin 6abnı reımi ve ıairesi çıktıktan 
sonra mezbahada 40 kurufll olduğu
nu söylemekle vaziyetin bu nokta
sını da tenvir etmiı bulunmaktadır. 

Yeni Gün muharririnin izahabna 
göre, bu iıleri en eyi bilen ve ıe
hir meclisinn beyhüde zabıt sayfala
rı dolduracağına kendiıne sorup öğ 

(Devamı Sinci sahifede) 

Dün başaltı ve yüksek de
rece olan bat seçme güreşleri 
yapılmış ve neticede bataltm
da iki ve başta da dört pehli
van dömi finale kalmııtır. 

Başaltı ve baş seçme dömi 
finaline kalan pehlivanlar bu
gün güreşmişlerdir. Reisicüm
hur Hazretleri refakatlerinde 
B. M. Meclisi Reisi Kazım Pş. 
Hazretlerile güreş mahalline 
teşrif ve müsabakaları nihayeti 
ne kadar takip buyurmuşlar
dır. Güreşler çok heyecanlı ol
muştur. Tribünleri binlerce 
halk doldurmutlu. 

Ba§&ltı güreşi Mandıralı 
Ahmet ve T eltlrdağlı Hüseyin 
pehlivanlar arasında yapılmıt 
ve 30 dakika devam eden gü
ret neticesinde Tekirdağlı Hü
seyin pehlivan galip gelerek 
Türkiye B'aşaltı birincisi ol
mu9tur. 

Bundan soııra bat seçme gü 
reş)eri başlanutlır. Bu güreşle
re de dömi finale kalmıı olan 
Bandırmalı Kar Ali, Manisalı 
Rifat, Bolulu Cemal ve Balıke 
sirli Çoban Mehmet iştirak et
tiler. Bandırmalı Kara Ali Ma 
nisalı Rifat ve Bolulu Cemal 
ile Balıkesirli Çoban Mehmet 
aralennda yapılan güreşler ne
ticesinde Manisalı Rifat peh
livan bir hata yüzünden yenil
miş ve Bolulu Cemal ile Balı
kesirli Çoban Mehmet te iki sa 
at 45 kadika devam eden gü
ret neticesinde berabere kal
mıtlardır. Berabere kalan bu 
iki pehlivan ikinci addedilmiş, 
ve rakibini yenen Bandırmalı 
Kara Ali Türkiye Bat pheliva
nı ilin edilmiştir. 

Korsikada şakiler 
AJACCIO, 12. A.A.- Şakilerin 

cürüm ortaklanndan 3 kiti daba ya
kalanmııhr. 
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: YARIN... ~ - -- -- -
_ MİLLİYET'te ~ 
~ Başlıyoru i 
: Birinci Büyük Millet Meclisi~ 
- -- -- Birinci Meclisin gizli içtimalarına ait zabıttan ve in- § 
:!E tibaları ihtiva eden bu fevkalade heyecanlı, meraklı ese- = 
iİ rin tefrikasına M1LL1YET önümüzdeki uazar günü ;:: i başlıyor. = 
~Birinci Büyük Millet Meclisi ;s 
= = 5 Şimdiye kadar emsali intişar etmemiş ve Türk mille- 5§ e tini şahıs şahıs en yakın ve kuvvetli rabıtalarla alaka- 5 
~ dar eden bir eserdir. ;;;;;; 

::s Edirne meb'usu MEHMET ŞEREF Beyin kalemile = 
S yazılan bu eserden ve Meclis zabıtlarından iki muhave- E 
§§ reyi daha bugün neşrediyoruz: i§ 
= -5 Salahaddin Bey (Mersin)- Ba• kumandan mı? Lakin E 
a! işte meclisi fıli bu i•i vekaletle yapar. E 
İl Mustafa Kemal ( Ank;ra) - Bu iş sizin gibi lngiliz a torpidosile Anadoluya niçin geçtikleri malUm olan- = 
5 lann anlayacağı şeylerden değildir; = = = ~ Yarın başlıyoruz I ~ 
- -
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Ankara, 13 (Telefon) -
Heyeti vekile bugün öğleden 

sonra Marmara köşkünde Ga
zi Hz. nin riyasetinde ictima 
etmiştir. 

Hanım 
Tayyareciler 
Sivil tayyareciler klü

büne hanımlardan 
da müracaat eden çok 

Sivil tayyarecilik klübü te
essüs ettiği zaman bey' eti u
mumiye muhtelif encümenler 
teşkil ederek bu encümenlerin 
klübün faaliyetini ihzar etme
sine karar vermiıti. 

Enciimenler her gün içtima 
ederek faaliyet hazırlıklarına 
devam etmektedirler. 

Klübün mali vaziyetini ve 
faaliyete geçmesini temin için 
aza arasında timdiye kadar iki 
noktai nazar tebarüz etmekte 
idi: 

1 - Faaliyete geçmezden 
evvel hükumetten yardım iste
mek. 

2 - Müsamereler vermek, 
hükUmetin yardımını isteme
den aza aidatı ve müsamereler 
hasılatı ile idare etmek. 

Encümenlerin son içtimala
rında bu ikinçi noktai nazar ka 

bul edilmiş ve bir eser meyda
na getirdikten sonra hükU.me
tin muavenetini istemeğe ka
rar verilmiştir. 

içtimalarda bina meselesi 
de mevzuu bahsolmuştur. 

Cemiyet esas itibarile bir 
oteli de ihtiva eden büyük bir 
klüp binasına malik olmak ar
zusundadır. Fakat mali vazi
yet müsait olmadığı cihetle 
şimdilik bir büro ile iktifa edil 
mesi zarureti hsıl olmuştur. 

Cemiyet büroda önümüzde
ki ay başından evvel faaliyete 
geçecek ve aza kaydına başlıya 
caktır. Şimdiye kadar cemiye
te 200 iza kaydedilmiştir. Da
ha yüzlerce müracaat vardır 
ve bu müracaatların bir kısmı
m hanımlar teşkil etmektedir. 

Cemiyet faaliyete geçer geç 
mez "Çelik kanat,, ismile bir 
gazete neşredecek ve müsame
reler tertibine başlıyacaktır. 

Cemiyetin gayesi sivil tay
yereciliğin inkişafı ve tamimi, 
sivil pilot yetiştirmesi olduğu 
için cemiyet bu maksadın te
mini uğrunda icap eden feda
krlıkları ihtiyar edecek, uçut 
sahası, uçuş vesaiti tedariki, 
kurslar küşadı batlıca vazifesi 
meyanında bulunacaktır. Cemi 
yet ay başından itibaren bu hu 
susta konferanslar tertibine de 
başlıyacaktır. 

Fevzi Pş. Hz. 
Geldiler 

Yüksek Erkim harbiye Reisi Mü 
ıir Fevzi Paıa Hazretleri, Peyki
ıevket torpido kruvazörile ıehrimize 
gelmittir. 

At yanşlarından bir intiba 

Sipahi ocağındaki 
birincilik yarışları 

Bu müsabakalar; bizde de atçılık 
ve biniciliğin tekamülüne 

doğru büyük bir hatve olmuştur 
Dün Sipahi ocağında binici 

!iği tetvik mahiyetinde olan 
müsabakaların ilki yapıldı. 
Milli sporlarımızdan biri olan 
atçılığın ihyası için çok doğru 
bir harekettir. Ve bu güzel ha 
rekete Sipahi ocağının önayak 
olma11 da çok şayanı memnuni 
yettir. Davetliler ve meraklılar 
ocağın salonunda yer almışlar 
ve diğer seyirciler de sahanın 
etrafını çevirmitlerdi. Bu mü
sabakalar sivilleri biniciliğe teş 
vik ve zabitanı da önümüzde 
melhuz milli temaslara hazır
lamaktır. Müsabakalar tam 2,5 
ta başladı. Hakem ve juri hey 
eti memleketimizin büyük za
bitlerinden mürekkepti. 

tik müsabaka olarak siville 
rin manjı ve hayvan kullanma 
ları iyi olmadı. Yalnız bu spor 
pek fazla revaçta olmadığı ve 
meşgul olanlar da az olduğu 
için pek muvaffakıyetli olma
dı.Mania atlamalar da yine söy 
lediğimiz gibi pek iyi olmadı. 
Maamafih bu müsabaka daha 
ilk olduğu için ufak tefek ku
surlar görülmemelidir. Yalnız 
bu sivil biniciler içinde 13 ya
şındaki Süreyya fevkalade ata 

(Devamı Sinci sahifede) 
Üstte Ayşe ve Melahat H. lar 

altta mania atlarken 

Bir imar müdüriyeti 
umumiyesine doğru! 

Esbak Ankara şehremini Asaf 8. 
son dedikodulara ne diyor? -

(lstanbul gazetelerinden birisi 
son zamanlarda şehir mütehassısı 

M. Yansenin beynelmilel şöhretini 
inkir derecesine varan bazı ne§ri
yatta bulundu. Bu neşriyat matbu
atta bırçrn akisler uyandITdı ve bü 
tün gazeteler pek haklJ olarak mez 
kur neşriyata mukabel" ettiler. Ve 
nihayet şehrimizin pJiimnı da Pro
fesör Yansen gı'bi bir otoriteye tev 
dii bu menli nt!şriyata en beliğ bir 
cevap teşkil etti. (Mi1liyet) hüku
met merkezinin plBnlaşt.ırılması me 
selesi ile yakmdan alakadar olmuş 
ve Profesör Yanseni Türkiyeye da 
vet etmiş bulunan esbak Ankara 
şehremini Asaf Beyin bu dediko
du/ar bakkrndaki müta/easmı öğren 
meği laideli gördü. Asal Bey ga
zetemiz taralrndan kendisine soru-
lan muhtelif suallere cevap v"rme.t ASAF B. 
nezaketinde bulundu. Suallerimizi 1 
ve aldığrmız cevapları ltide neşre- C - Bu neıriyata ehemiyet ver. 
diyoruz:) mek doğru olmaz. Ne maksatla yaz. 

ıldığmı dütünnıek bile İstemem. 
s - Bir aazete "rofesör y anıen' Meımuate mü~tf'nİt denıİ$ II-

İn ehliyet.iz olduiwıu ve profe- gaıile vaki olan iddialar üzerinde 
aörün intihabmda isabet olmadığını münakaıa ve mütalea açmak boş y,. 
yazıyor. Bu buıuıta mütaleıınızı 

öğrenmek isteriz. (Lôtfen sahifeyi çeviriniz) 

' 



re külfete lıatlanmalı:tan İl>U'et olur. 
Bu huıuıta bir ilim ve fen he:r'eti• 
nin mütaleaaı mucibi tetkik ve mÜ· 
na°'a olurdu. Ve bundan memle
ket iıtifade ederdi. Fakat ortada 
böyle bir iddia yoktur. 

S - ''Hi.lı:imiyeti Milliye,, de 
yanıene muarız bir iki mühendi ... 
ten bahıediliyor. Bu iddianın bun
lara atfedilmesi cloiru olmaz mı? 

C - Zannetıniyorum. O mühen
disler kimler ise kanaatlerini açık· 
ça yazabilirlerdi. Çünkü mevzu fen 
ve memleket itidir. Bugüne kadar 
Türkiye'de iyi bir plana tevfikan 
kurulmuş hiç bir tehir yoktur. 

Her memleket iti hakkında ol· 
duğu gibi bu huau•ta dahi Ankara
da atılan ilk adım hayirkir netice
ler verebilmek için açıkça ,,,;;nake
fa ve tenkit edilebilir. Ve edilmeli
dir. Bahuıuı İJ fenne taallilk edin-
ce .. 

S - Beynelmilel T opoiraf ilimi 
bir profesör İıtanbul belecliyeıinin 
bir sualine cevaben Y anse'ni ıe
hircilikte adeta cahil olduğunu bil
dirdiği yevlmıtbr• Bu huauıtaki 
fikir ve mütaleenız .. 

c - Beynelmilel bir ilimin bu 
kadar sathi ve bayağı konutabilo
ceğine ben İnanmıyorum. Bir li.hze 
bu beyanatın ıdıbatine inanmak li.
zım ıelae, bir Topoğraf il iminin ,.,. 
bircilik, tehir mimarisi lıakkmda 
ıalatıiyetile aöz aöyliyemiyeceğini 
ili.ve edebilirim. Teıbihte hata etme 
mek için ihtiyatla konufm&k muva
fıktır ama bütün mühendiı ve as
kerlerin hürmet ettiii Türk T opoğ 
raf alimi mel'lıum Şevki Pata ne ka 
dar telıirci değilse, mevzuu bahiı 
Topoğraf aliminin dahi o kadar te· 
bircilik ile alikaaı 00-dıtmı beyan 
etmeğe mecbaram. 

Şu halde Y anae'nin kudretini 
ölçmek için Avrupa'da kePndığı 
mevkii ve e1erleriai tetkik ve mü .. 
talea etmek muvafık olur. 

S - Yanae'nin Ankaraya naaıl 
ve ne niçin ten:ı1ıan davet edildiğini 
İzah buyurur muııaauz? 

C - Cümhuriyet bükilmeti An
kara tehireminli ğini uhteme tevdi 
ettiği gün her ıniinhendiain dütüne 
ceği ıribi ben de bir ıebrin ancak 
iyi bir pli.n dairesinde kurulacağı
na kani olmuı ve biraz daha derin 
dütünerek Türk milletine yeni bir 
vatan ve hayat yaratan Büyük Dabi, 
ulu mimar Gazi Muıtafa Keınal'ia 
büyük eserlerini kurduğıı bu tarihi 
ıehirde hem fenni ve hem de tarihi 
bütün incelilderile tespit ve terıim 
edecek kudretli bir mimar ve tehir· 
ciye bu İti tevdi etmeie daha o gün 
karar verıniıtim. Bu düfünce ile 
memuriyetimia ikinci ayi Avrupa'ya 
tetkik ıeyahatine ırittim: 

Beynelmilel ve ınanıf dahi olsa 
tek bir mimara Ankara tehrini tev
di etmek iıtemedim. Birkaç maruf 
şehirci arasında bir müaabaka açma. 
ğı muvafık gördüm. Bu gibi maruf 
zevat ile beni taıuttırmak için Ber
lin Şehremini Büz cenaplarının ta
vassutunu İstedim. 

Berlin Büyük elçimiz Kemalettin 
Sami P&f&DID da yardnnlarile Al
manya'mn büyiik mimarlarile ııörüt 
tüm. Bunların en büyüğü ve yqb11 
profesör Hofme.n'dır. Metakı aelo
riyeye tahammül edemiyecek kadar 
ihtiyar olan bu büyiik mimar bana 
en ziyade liyakat ve ehliyetli gör
düğü iki zatı takdim etti. Biriıi Ber 
lin mühencliı ve aan'atlar yükıek 
mektebinin tebircilik müderriıi mi
mar Y ansen' Diğeri de mühendiı 
ve mimar methur profesör Brikı İ· 
di. Kemalettin Sami Paıa bu zevatı 
sefarethaneye davet etmek suretile 
beni kendilerile tanııtırddar. Uzun 
uzadıya konuıtum. Eıerlerini ıör
düm ve takdir ettim. 

Berlini ziyaretimden evevl Pa
riıte Franıa hükUıneti Bat mİman 
meıhur O rbaniat profeeör Y auıley 
ile de ıörütmüı fehİrcİIİkte haki
katen çok yüksek olan bu büyük 
mimar ile de mutabık kalmlf idim. 
Bu üç zatı Ankaraya davet ettim. 
Ayrı ayn tebri gezdiler Dahiliye 
Vekaleti tarafından tab ve netredi
len riaalede görülen (Direktif) !eri 
k11Gclilerine verdim ve müıabaka mu 
kaveleıini akdettim. 

Takriben bir buçuk sene sonra 
ırelen pli.nlar Dahiliye Vekili Şük
•ü Kaya Beyefendinin çok muıip 
>lan emirlerile Halk Fırkasının bü
yük aalonunda tqbir edildi. Ve ga• 
zetelerle ilin olundu herkes ıördü. 
Ve beğeneli. 

Bu sıralarda ben Bilecik meb'uı
lu ğuna intihap edildiğimden Şehre 
m;nJiğinden ayrılmq bulunuyor
ium. Dahiliye Vekaleti her aan'at 
ve meılekten mürekkep bir jüri he
yeti teşkil etti Arizu amik tetkik 
ve münakaıadan sonra profesör 
(Yansen'in pli.nı en muvafık bu· 
tundu. 

Gazi Muıtafa Kemal Paıa Haz
retlerinin ve hükümetin tatvip Ye 
taıdikine iktiran eden müsabaka 
plıi.runın tatbikat ve tafıili.t proje. 
1erinin tanzim ve icrası bu suretle 
Yaıızene verildi. Bir iki aenedenbe
·i bu uğurc!a çalışrlmaktadıT. 

Görülüyor ki Yanıen öyle bili. 
• tkik celp ve davet edilmemiştir. 
, atahiyatar zevatın tavsiyeleri üze
·ine eterleri görülerek ve sonunda 
. .ıüsabakayı kazanarak ıehir planı
nın tanzimi hususu kendisine tevdi 
..Jilmiştir. • 

Profesör Y anıen'in veya fU ve 
bu zatın her hangi bir pli..n veya 
""erinde tenkit edilebilecek noktalar 
bulunabilir. f akat Yanaen ehlivet-
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ııizclir ıl... .. ..,. lıir .... 
ıızlık ve insafsızlık olur. 

Yan- ilim, hın ve lıtiaaa kür
sülerinin diyarı olan Almanyada kür 
ıü ıahibi bir zatbr. Madrit fCbrinin 
pli.nını yapmq ve lıtokholm telı· 
rinin müaabake11na sinniı ve imzan 
maaı çok muhtemel bulıınmuıtur. 
Profesör Y anaen Berlin plırinde 
Cbarlottenburıı' dııki ıubeyi yapan 
ve fehircilikte yep yeni nazariyele· 
ri tatbik ve kabul ettiren bir kud· 
rettir. 

HARICT HABIERLrER 

Mimar Y anaen Frederik iıtiraze 
namile Bertin tebrinin bel kemiğini 
tetkil eden ve abidat ile mili.mal 
bulunan muazzam bulvarın ıebirci
liğin yeni nazariyelerine, aeyrüaeler 
de emniyet ve aelamet prensipleri
ne göre tadili hususu kendisine em
niyetle tevdi eclilmit bir tehircidir. 

Kolonilerde değili. Bertin teh
rinde yaııyan ve bu şehirde en bü· 
yük meseleler kendisine tevdi edi
len (Yansen) e Türkiye'de ebliyet
ıizlik payeıi ancak kendisini tanı
mıyan ve ilim ve fen ile ali.kaaı ol
mıyanlar tarafından verilebilir. Türk 
mahafili fenniye ve ilmiyeıini bu 
huıuıta tenzih etmeği vazife adde
derim. 

S - Plô.ııın tatbikatından çok 
ıikayet edildiğini görüyoruz sebe
bi. •• 

C - Eski veya kıımen yapılmıf 
bir ıelıri İmar ederken tiki.yeti mu 
cip çok veıilelere tesadüf olunur. 
Meaeli: Analar İstimlak edilir, ev
ler kesilir. Planı henüz kesbi kat'i
yet etmiyen mabaUerde intaata mü .. 
aaade olunmaz.. Bu yüzden uzun 
müddet araanızdan veya mülkünüz .. 
den istediğiniz gibi istifade edemez 
siniz, ar~anızın bulunduğu caddede 
de üç katlı binaya müsaade edilmiı 
tir bütçeniz buna müsait değildir. 
Bir katlı bir ev yaparak müstefit 
olmak iıtersiniz izin verilmez, arazi 
plana göre tubuğlandırılmııtır. Kom 
ıunuzla anlaıamıyorsunuz ka
nun mucibince İf mahkemeye 
intikal eder. Buna mümasil daha 
çok pürüzlü sebepler vardır ki mem 
naniyetsizliği muciptir. imar teşki~ 
liitmm noksanı ve tatbik ıiıtemi
nin biraz batalı olmasını da ilive 
edersek iıin uzaması yüzünden de 
ıızıltılann sebebi kolaylıkla anlaıı
lır. 

S - Memlekette iyi tehirci ve 
mimar yatittirilmek için ne dütünü
yor sunuz? 
C-Büyük febirlemizin mütehaısıa 

eller tarafından imarına çalıııldığr 
bu ıırada her zaman söylediğim 
gibi memleketimizde Türk ıehir mi 
marlannın yetiıtirilmesine ehemmi 
yet atfetmek lazımdır. 

Şehirlerin imar ve tanzimile ala
kadar bir İmar umum müdürlüğü
nün tetkiline taraftarım. 

Müıtait mühendis ve mimarları
mız imar idaresine alınarak yetitti
rilmeıi ve batti.. Y ansen'in Berlin
deki merkez bürosunda Ankara plii.
m ve diğer işlerle İftİgal eden bir 
iki Türk mimarı bulundurmalı ve 
Profesör ( Hols Mayser) İn bürola
rmda çalıtmak Üzere birkaç genç 
mimarın Viyana'ya izamı çok fay
dalı olur kanaatindeyim.,, 

Alman • Rus iktisadi 
münasebah 

BERLIN, ı2. A. A. - iktisat Nıı 
zırı, Sovyet ticaret murahhaslarile 
temasa gelıniıtir. Resmi müzakerat 
cumarteıi günü batlıyacak ve süm
rük, demiryollan ve vapur icarı ta
rifeleri hakkında cereyan edecektir. 

İncir mevsimi nihayet 
buldu 

IZMIR, ı3. A.A.- incir mevsi
mi geçtiği için bazı İncir imalıi.thane 
leri faaliyetlerini tatil etmi,lerdir, 
Br kııım imalathaneler de faaliyet
lerini tatile hazırlanmaktadırlar. 

Avam kamarasında 
LONORA, ı2. A.A.- M. Mac 

Donald, kralın nutkuna verilecek ce 
vap hakındaki müzakere bitmeden 
dumping meselesi hakkında beya
natta bulunmak ümidinde olduğunu 
avam kamaraaında aöylemiıtir. Mez
kür cevaba dair olan müzakere Pa· 
zarteıi günü nihayet bulacağından 
batvekilin vadettiği beyanatın da o 
gün vukuu tabüdir. 

Manıilya limanındaki 
gemicilerin protestosu 

MARSIL YA, ı2. A.A.- Ücret
lerde tenzili.t yapılmaaı, limana men 
sup ticaret filosunun bir kısmının 
techizatının ref'i ve İşsizlik ihtimal
lerine kartı proteıto mahiyetinde ol 
mak üzre her rütbede ve her ihtisas 
şubesine mensup gemiciler ve bahri-

Mançuride 
Sükun var! 
Japonlar işgal ettik

leri yerleri 
tahliyeye hazırlanıyorlar 

NANKIN, ı2. A.A .- Japonya 
tarafından tahliye edilecek arazinin 
tekrar iuali meaelsile metgul olacak 
Çin komiıyonu vazifesine başla
mak üzre hazırlıklarını bitirmiıtir. 
Ancak bu komiıyonun reiıi M. Vel
lington Koo'nun Japon müme15iJleri 
nin tayinini beklemekte olduğıı be
yan edilmektedir. M. Koo, cemiyeti 
akvam mecli•inn karannı Çin hükü
metinin tamamile kRbul etmiı oldu
ğunu söylemiıtir. 

TIEN-TSIN, 1? . A.A.- (Resmi) 
Tien-Tsin'in Çinlilerle me:tıkU.n kıs
mındeki mahalli idare ile Japonlar 
arasında bir itili.f hü•üle gelmiştir. 

CENEVRE, ı2 . x.A.- M Briand 
6 T. Evvel tarihli telgrafına cevap 
verdiklerinden dolayi Çin ve Japon 
hükümetlerine teşekkür etmiıtir. M. 
Briand, bu iki hükümete gönderdiği 
mükabil cevapta evvelki taahütlerini 
hatırlatmış, Mançuridcki kuvvetleri 
nin bqında bulunan kumandanların 
herh angi bir yeni hareket ve teıeb 
büıten •akınmaları ve cemiyeti ak
vam meclisi azac;ı devletlerin Mançu 
bitlerinin vazife•in kolaylaştırmalan 
noktasında iırar etmittir. 

"Buigaristanda 
Affı umumi 
Çiftçiler istisnasız bir 
affı umumi istiyorlar 
SOFYA, 12 (Milliyet) -

Şimdiki hükumetin mevkii ik
tidara geleli beş ay olduğu hal 
de henüz siyasi bir affi umumi 
ilan etmemesi, çiftçi fırkası ma 
hafilinde ciddi bir hoşnutsuz
luk tevlit etmektedir. Bu fırka 
nın parlamentodaki grup reisi 
fırkasının istisnasız bir affi U· 

mumi talep ettiğini ve bu affi 
umuminin de fırkanın teşrinisa 
nide toplanacak olan gongresin 
den evvel ilin edilmesini iıte
diğini beyan etmittir. 

Huki'imet koalisyonuna itti
rak diğer burjuva fırkalan ma· 
hafılinde ise istisnasız bir affi 
umumi arzu edilmemektedir. 

Zira bu takdirde sırp muhi. 
bi çifci rüesa ile muhacir komü 
de edeceklerdir. 

Batvekil M. Muşanoff ise af 
fi umuminin tekil ve vüsaitini 
nistler de affi umumiden istifa. 
tayine ancak hükfunetin salibi 
yettar olduğunu, her hangi bir 
fırkanın hususi taleplerinin mü 
e•sir olmıyacağını söylemiştir. 

Affi umumiye dair olan hü
kumet layihası meclise geldiği 
zaman, çiftci fırkasının taleple
ri tatmin edilmediği takdirde, 
ciddi bir ihtilafa yol açılacağı 
tahmin edilmektedir. Zira çift
ci fırkası hükumet koalisyonu· 
nun en kuvvetli fırkaudır. 

Kıbrıstaki 
Teşrii meclis 
İngiltere müstemlekat 

nazırı lağvetti 
LONDRA, 12. A. A. - Müstem 

lekii.t nazm, Kıbnıtaki vaziyet hak 
kında avam kamarasında sorulan bir 
suale verdiği cevapta hükUmetin va· 
ziyete artık tamamile hakim bulun
duğunu söylemiıtir. 

Nazır beyanatına devamla Kıbnı 
ta çikan karğaıalıklar esnasında ıi
vil ahaliden 6 kitinin ölmüş , 30 ka 
dar kimsenin de yaralanmlŞ oldu
ğıınu, poliılerin uğradıkları zayİa· 
tın 39 yaralından ibaret bulunduğu· 
nu tasrih etmit ve demiştir ki: 

" Kıbi·ıs adasmdaki teırü meclis 
artık mevcut olmıyacaktır. Kanun 
yapmak ıalô.hiyeti valiye verilmiı
tir. Bu tedbirler muvakkat bir ma
hiyeti haiz bulunmaktadır. Bu ada
nın atiye ait mukadderatını tayin me 
selesinin heyeti umumiyesi ile yeni
den tetkiki lazun gelecektir." 

ATINA, 13. (Apo.) - Londrada 
Müıtemlekat nazırını Avam kaına
raaında Kıbrıs meıeleıi hakmdaki iı 
tizaha verdiği cevap bütün Yunani ... 
tanda fena bir tesir yapmıştır. 

T eslihat müzakeresini 
kabul edenler 

LONDRA, ı2. A.A.- Hariciye 
müıtef8n M. Eden, avam kamarasın 
da sorulan bir ıuale verdiği cevapta 
alınan en son resmi haberlet"e naza .. 
ran 35 hükümetin teılihat mütare
kesini kabul etilı.lerin, iki hükümetin 
de esa• itibarile kabul cevabı verdik 
!erini beyan etmittir. 

Affyp vak'alannın 
sebebi 

BRUKSELLES, 12. A.A.- Meu
se eyaletinde Affyp'te ı930 Kinu· 
nuevvelinde ._is yüzünden zuhur e
den vak' alar hakkında tahkikat yap 
ma,ğa memur komiıyonun vaıd oldu 
ğu neticeler bu havalide niıbeten 
ya,lı kimıelerin ölmesini ve daha 
yüzlerce kimıelerin rahatıızlanması
m fabrika bacalarından çıkan duman 
lann havyi kirletmit olmasına ve 
bu halin Meuse vadiıinde havanın 
tabii surette cereyanına mani olan 
ve esasen pek seyrek olarak zuhur 
eden bazı cevvi terait yüzünden Ya· 

himletmeaine atfedilmektedir. Komi 
syon bir an evvel bu vaziyete kartı 
vikaye edici tedbirlere müstenit bir 
ıiyaaet takibini tavsiye etmiştir. 

M. Dawes ile sör John 
Simon Parise gidiyorlar 

LONDRA, 12. A.A.- M. Daveı 
Parise gitmek üzre yann Londradan 
hareket edecektir. Hariciye nazm 
sör John Simon Parise Pazar günü 
gidecektir. Japon murahhaaı zaten 
Pariste bulunmakta olduğıından M. 
Daveı Parise gelir gelmez bazı iıti
prelr yapılacağı haber alınmııtır. 

Napolide bir infilak 
NAPOLI, ı2 A,A- Faıitler fe

derasyonu merkezi önünde bir bom 
ba" patlamııtır Merkeze bitişik ah
fap bir ev harap olmııştur Nüfuıça 
zayiat yoktur 

Gemlik Muallimler Birliği 

yelileraknt ~ d~n ı3 e. kad":'" ıerviı I '::emlik muallimlerinin bir arada çekilmiş resimleri (X işaret-
yapm tan ımbna etmıılerdır. Pro- . .. . . . . . . . 
t!"tocular .nesai borsasında bir iç- /ısi Mmtaka mufettışı Fevzı, X X ışaretlısı Maarıf memuru ve 
~.!.apmı.ılar, bundan ıonra liman Birlik reisi Hüseyin Bastuğ Beydir) 
reısligıne bır murahhas heyet gön- ·· 
dererek hüktiıroete hitaben bir beyan Gemlik muallimler birliği Birlik mesailinin hallinden 
name tevdi etur.nişlerdir: . senelik kongresini maarif me- sonra mıntaka ilk tedrisat mü-

Bu beyannan.ed, gemılerden l ır f · · F · B · · · d 
kısmının techizatmm ref'i !ıuıuıun· muru ve birlik reisi Hüıeyin "ke!tış_ı b" ev"!-ı • eyın rıyl asetkın e 
da de•pİf edilen tedbirlerin ıs()') Batluğ Beyin riyaset;nde ak· ı ıncı ır ıçtıma yapı ara pa
gemiciyi iııiz brakacağı lenıi1 edil. tetmiştir. Birliğin bu seneki zarteıi günleri öğleden sonra. 
mittir. kongreıi pek hararetli olmuf, ki tarzı mesai, sınıflarda içti-

17 milyon dolar ceza ezcümle birliğir' yeni sene için mai teşekküller, sınıf koopera
deki halkın tenvir ve İrşadına lifleri; haftalık temalar ve mü 
matuf mesai projeleri etrafın- şahede usullerile yeni tedrisat 
da Hüseyin Baştuğ Beyin tek- cereyanlarının tatbiki hakkm
lifleri kaoul edilere!• kazanın da mühim ve çok faideli mes
orla mahallinde bir okuma o- leki bir müsa'lıabe yapılmı§ ve 
dası küşadile kemafissabık U· umuma bir çay ziyafeti ikram 
muma faideli konferansların ve edilmek suretile içtimaa niha
rilmesi karar altına alınmıştır. yet verilmiştir. 

AUSTIN, (Texas). ı?.. A.A.
Müdeii umumi tröstler hakkındaki 
kanuna riayetsizlik göıterdiklerin
den dola) i ıs petrol kumpanyası 
hakkında ı 7 milyon 850 bin dolar 
para cezası verilmesini ve bu kum
panya1arın Texa• hükUmeti haricine 
çıkarılmasına hüküm itasını talep 
etmiıtir. 

1 Fransız 
Meclisi açıldı 
Harici siyaset takrir

lerine ayın 17 
sinde cevap verilecek 

PARIS, 12. A. A. - Parlamento 
öğleden sonra tekrar açılır açılmaz 
radikal aoıyalist grupu harici ıiya
ıet hakkındaki istizah takrirlerinin 
bugün yahut yarın derhal müzake
resini istiyecektir. 

Sosyalist grupu da iısizlik, de
miryollar tarifelerine zam yapılma
ıı, umumi af, 1932 bütçesinin mec· 
liıe tevdii, harici siyaset ve tahdidi 
teslihat meıeleleri bakında iıtizalı 
takrirleri verecektir. 

PARIS, ı2. A.A~ Parlamento 
aat ıs le tekrar açılmııtır. Mebuaan 
meclisi harici siyaıet hakkındaki is
tizah takriri erinin ı 7 Teırinaanide 
müzakere edilmesine karr vermiıtir. 

M. Lava!, iııizliğe kartı ıİgorta 
uıulünün tesisi hakkındaki karama· 
menin yarın İntİtar edeceğini bildir
mittir. 

PAR1S, 12. A.A.- Mebuaan mec 
tisi, demiryolar tarifesine zam yapd 
ınası hakkındaki iıtizah takririnin 
müzakeresini, büklimetin itimat me 
selesini ileri ıürmesi üzerine 272 ma 
balif reye kartı 311 rey ile tehir et
mittir. 

Bulgar 
Komünistleri 
Geçen defaki suikast 
nasıl tertip edilmiş? 
SOFY A, 10. (Milliyet).- Polis 

mildürlüğü bundan on ıün kadar 
enel kqfeclilen komüniıt suikaatı 
hakkında bir tetııii netretmittir. Ba 
tebliğe nazaran, geçen haziranda 
Bulgariatana gelip bir müsademe el· 

nasında ıokakta telef olan Moıko
vanın aclamlarmdan Nikola Kofar
ciyef'in tekrar tetki! ettiği gayri 
kanuni komünist partisi merkez ko
mitesi bet azadan mürekkeptir. Bu 
merkez koıniteainden bir zat billıu
sa ordudaki propağandayı idare edi
yordu. Komiteanin aylık bütçesi 310 
bin leva tutuyordu ki, bu paranın 
üçte ikİ•İ komünist enternaıyonali
nin tahsisatı ve amele fırkası meb'uı 
lanrun aidatı ile teınin edilyordu. Bu 
suretle amele fırkası gayri kanuni 
komüniıt fırkasına maske vazifesini 
görüyordu. Komüniat merkez komi
tesi ahiren Burgazda bir kano otomo 
bil aatm almıı ve bu auretle Ru. 
ıya ile muntazm münaıebatı te
min etmİf. Zabıta, idiasına nazaran 
merkez komitesinin tifresi ile propa· 
ğandanın tevıü baklandaki komite 
kararını da ele geçirmiıtir. Bu ka
rar Bulgariıtandaki vaziyeti ihtilal 
halinde göstermekte ve bu ihtili.tia 
kasip bir inkisafı ıafhaaında müsel
lah kıyamen başına geçmek üzre 
vasi bir teıkiliit vücude getirilmeaini 
tavıiye etmektedir. 

Komüniıt fırkaaının ıayri m"fru 
faaliyeti muhakkak olmakla beraber, 
zabitanın bu tarzdaki ifıaatının, a
mele fırkaaının feıhi için büklimete 
lizun gelen malzemeyi temine ma
tuf bulunduğu zannını te.,,Jit et
mektedir. 

Difer taraftan baıvekilin na,iri 
efkin olan "Zname" gazeteai de, 
kabine azasından bazılannın amele 
fırkasının feahi için faali.ne bir ıu· 
rette çalıımakta olduklannı yaz. 
maktadır. Bu fırkanın parlamento
da 32 meb'uıu vardır ve bunlar mem 
lekette olduğu kadr mecliatede de 
faali.ne çalıımaktadırlar. 

Dahiliye vekili 
Elazizde 
Fırat üzerindeki bü

yük demiryolu 
köprüsünü de gezdiler 

ELAZIZ, ı2. A. A.- Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey, refakatlerin 
deki zevatli beraber bugün Frat neh 
ri üzerinde inıaatı ilerlemiı olan JSı 
metrelik büyük demiryolu köprüıü 
ile frat üzerindeki ı60 metrelik fO· 
ıe köprüıünü gezmiş, yoldaki İn· 

taat amelsinin vaziyet ve yatayıtla
rını tetkik etikten ıonra Eli.zize 
gelmiıtir. Elô.lizliler, Vekil Beyi, Ma 
latya caddeıinden itibaren hararetli 
bir ıurette kartılamıılardır. Şükrü 
Kaya Bey, doğruca hükumet daire
ıine gitmiıler ve burada memurları 
ve ıehir mümeuillerini kabul etmit
lerdir. Bili.har hükümet devairi ile 
adliye dairesini ziyaret etmiılerdir. 
Bundan sonra beldiyede belediye 
meclisi azalarile şehrin plinı, su ve 
elektrik itleri üzerinde görüımü4 ve 
bilhassap ı an meselesi iizerinde iza
ları tenvir eylt'miştir. 

--- - . -

Türk tayyareciliği hakkında Bul 
gar matbuahnın mütalaaları •. 

SOFY A, 13. A. A. - "Balkan huıuıi muhabirimizden • Telefo 
Mir gazetesi Türk tayyareciliği hakkında yazdığı bir makalede diyor 
"Türk hüklimeti .-e milleti tayya...,ciliğin inkitafı için çok büyük bir 
yet sarf etmektedir. 

Heh sene bir tayyar" bayramı teı'it edilmekte ve bu münasebetle . 
tayyarelerin kendilerin ihta eden kaıabaların atlarile anılmaıı me 
yapılarak tayyarecilik için ciddPn büyük bir propaganda faaliyeti icra ol 
maktadır. Fakat tayyareciliğin bu muazzam teki.mü! ve inkişafına ra • 
Türk ınatbuatı, milletin, a•keri bir ıir gibi aaklanan tayyareleri az gö 
ğünden ıikayet etmektedir. 

Türkiyeden gelen malümat şimdi de latanbul ile Ankara ve Ankara 
Erzurum arasında bu sene posta hizmeti yapmak ıuretile ıivil tayyar · 
sahasında çalıımağa batlandığmı göıtermektedir. Yeni tayyareler bü 
bir Türk tayyarecisi olan Vecihi Beyin nezareti altında ve Türkiyede i 
edilecektir. Bu genç Türk tayyareciıi uzun müddetten beri muhtelif ta 
re tiplerile meşı:ul olmakta ve son zamanlarda da beynelmilel patenti 
mak üzere Prağ'a kadar üçacak bir tavyare modeli yapmıı bulunmakta 
Motörler hariten celbolunacak, fakat tayyarelerin bütün diğer aksamı T" 
ınamulii.ıı olarak yapılacaktır. Bu zat tayyareciliği halka sevdirmek i · 
timdi Türkiyede şehirden tehire uçacak çok müe11ir bir propaganda 
yahati yapmaktadır. Şimdiki halde Türkiyede hemen munhaııran Fran 
tayyareleri kullQDJlmaktadır. Fakat yav&J yavaı bunların yerini Ameri 
tayyareleri almaktadır. 

Türkiyede tayyare imaline gelince: h~kaç sene evvel Kayseri civarın 
büyük bir tayyare rabrikaaı yapılmıf ise de bu teıebbüs muvaffak olamoodı'I 
ğmdan elyevm fabrıka çalııınamaktadır. Maahaza hükumet Amerikalı 
mutehauıa getll'erck fabrikayi ıslah etmek ve Amerikan tipinde tayy 
ler imal etmek tqebbüılerinde bulunmaktadır. 

Yunan-Bulgar itilafı imza edildi 
A TJNA, 13 (A.A.) - Hoover moratoryomunun Bulgari•· 

tanın tamirat borçlarına da tatbiki ve Kafandaris-Molof itilaf· 
namesinin icra mevkiine korunaaı hakkında Bulgaristan ile Yu• 
naniıtan arumda bugü bir itilifname imza edilmiıtir. Yuna• 
nistan, 1 temmuz 1931 tarihinden itibaren 30 haziran 1932 ta
rihine kadar Bulgariıtan tamirat borçlannm tediye olunmasma 
muvafakat etmektedir. Bu tecil ancak Kafandaria-Molaf itilaf• 
namesi mucibince Y unaniıtamn borcunu tecavüz eden tamirat 
borcu mikdarma tamildir. Bulgaristanm tamirat borçlanndaD 
tecil olunan senelik taksitler Loındrada mütehassısların tesbit 
eclecekleri tcrait altında müsaYİ takıitlerde tediye olunacaktır. 

Menemende azılı bir katil 
IZMIR 13, (A.A.) - Menemende topal İsmail isminde biri 

aile ııeçimıizliği yüzünden ZeYceıini müteaddit yerlerinden ya· 
raladdrtan sonra ölmediğini ııörünce boğazından kesmek suretle 
öldürmüt ve baldızını da muhtelif yerlerinden yaralamııtır. Ka· 
til yakalanmııtır. 

Yunanistanda kanlı bir nümayiş 
ATINA, 13 (Apo) - Pergoa ıelırinde üzüm müstahsilleri 

bir nümayif yaparak bazı metalipte bulunmuşlar ve Hey' eti 
nüzzarın behemehal inikat ederek kendi metalipleri hakkında 
karar vermesini istemitlerdir. 

Hükumet bu nümayite rağmen, metalip hakkında ret ceva· 
bı vermiıtir. Bu ret cevabı üzerine müstahsiller tekrar nümayif 
yapmışlar ve tecavüzkarane bir vaziyet almıtlardır. 

Hükumet nümayişçileri dağıtmak için süvari jandarma müf 
rezesi sevketmiştir. Süki'inun iadesi için silah istimal edilmiş ve 
altı kişi yaralanmıştır. Süki'in iade edilmiıtir. 

Ankara muhteliti: 5 - Çankaya:O 
ANKARA, lJ. A. A. - Bugiin latikW ıpor ıahasmda tehir muhteliti 

ile Çankaya ıpor klübü araımda ekseniz mahiyetinde yapılan futbol mü· 
sabakımnda muhtelit takım ııfıra kartı bet sayi ile calip gelmittir 

lzmir lik maçları yapılıyor 
IZMIR, 13. A. A. - Bugün Alaancak spor sahaaında lik maçlarına de

vam edileli sabahleyin ikinci takımlar arasındİI icra edilen maçlarda Karı•· 
yaka ıpor klübü ikinci takımı güzel bir oyundan ıonra Türkapor ikinci 
takımını ikiye karşı üç aayi ile mağlüp etıniıtir. Bundan ıonra Göztepe 
ikinci taknnı ile Altunordu ikinci talmnı karfılaıtılar. Neticede her iki ta• 
km da bir sayi ile berabere kaldılar. 

Öğleden sonra ayni klüplerin birinci takımları karıılaıtılar. Karııyaka 
ıpor· Türkıpor maçı çok ıe~t ve heyecanlı oldu, neticede Kartıyaka ıpor 
takımı ikiye kartı dört •ayi ile galip geldi. Bundan sonra Göztepe
Altmordu takımları karşılaıtılar. Neticede Altınordu birinci takımı bire 
kartı dokuz sayı ile ıalip geldi. 

lzmirde sonbahar at yarışları 
dün yapıldı .. 

IZMIR, 13 A.A. - Yarıı ve ıalah encümeninin tertip ettiği sonbahar at 
yanılarınm birincisi buıün Buca koıu aahaımıla binlerce seyirci huzurun
da icra edilmiıtir. 

Birinci koıu satıı koşusu idi. Oç ve daha yükarı yafta ve ı93ı seneıi 
zarfında kazandığı ikramiyeler yf.'künu 3000 lirayi doldurmayan haliıkan 
lngiliz at ve kıaraklarına mahıuı idi. ikramiyesi 400 lira olan bu kotunun 
mesafesi 2000 metre idi. iki at ittirak etti. Şüphi Paıanın Roıbeli birinci, 
M. Y antesia V endorvaai ikinci geleli. 

İkinci koıu üç yaşında ve hiç kotu kazanmamıı yerli ve arap erkek ve 
diti taylara mahsus idi. İkramiyeai 300 lira olan bu koıunun mesafesi 1200 
metre idi. Bet hayvan iıtirak etti. Mustafa Ef. nin Oınidi birinci, f ebo9 
ağanın ıehabı ikinci, Muıtafa Ef. nin Nidaaı üçünsü gelmiıtir. 

Üçüncü koşu, dört ve daha yukarı yaıtaki yerli n arap at ve kısraklara 
mahsus, ikramiyeıi 300 lira ve meaafeıi ı600 metre idi. Dört hayvan İftİ• 
rak etti. İhsan Beyin Gümüıü birinci, Şükrü Ağanın kıımeti ikinci, Suphi 
Paıanm Alceylanı iıçiincü gelıniştir. 

Fransız biitçesi meb'usan meclisine verildi 
PAR1S, 13 (A.A.) J Meb'uıan Meclisine tevdi olunan büt

çe layihası parlamento tarafından kabul edilen yeni içtimai ka
nunların tatbikinden mütevellit bir masraf fazlalığı göstermek· 
tedir. Layiha, paraıı düşük olan memleklerden gelen eıya ve 
emtia üzerine munzam bir gümrük resminin vaz'ı ve kazanç ile 
muamel evergilerinin zamanı hazıra daha muvafık bir surette 
tevzi ve tahsili cihetine gidilmek ıuretile bütçenin tevzini ilti
zam ve tavsiyı.> edilmektedr. Harçten gelen İptidai maddelerden 
alman yüzde 2 resim olduğu gibi ipka edilecek ve fakat yarı 
itlenmit mevat üzerindeki resim bu maddelerin bazıları için yüz 
de dört ve diğerleri için de yüzde altıya çıkarılacaktır. Bu yeni 
tarife, yeni bir resmin vaz'ım ve himaye usulünün tesisini lazam· 
mun elyemektedir. Gö-zetilen maksat, şimdiye kadar Fran· 
sız ve ecnebi istihsalitına tahsis edilmekte olan biribirinden far 
klı tarifeler arasındaki müsavatsızlığı kaldırmaktır. Müskürat 
ve meakükat idare vezlerinde biriken ve ciheti sarfı olmıyan faz· 
la parlaar dahi bütçede muvazene tesisine yardım edecektir. 

Gelecek mali sene için muhammen bütçe 4.037.000 frank 
va. idat ve 40 milyar 953 milyon frank masarif göstermektedir. 
Aradaki fazlalık 102 milyona bali" olmaktadır 
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ükUmele ait arsalar da satılığa 1 1 

uğdayın yükseleceği 
uhakkak görünüyor 

ünya buğday stoku 13,500,000 
on oldugu halde, bir çok memle
etlerin buğday rekoltesi azdır 
Ayın vekayii gözden geçirilirken 
eylulden itibaren ecnebi piyasa· 
da kıymetinden kaybetmeğe ça· 

. n Sterlinden bahsetmek mecbu· 
>'eti vardir. Her ne kadar ihracatı 
~trları mallarını harice satmak İ· 
lııı, sağlamlığını muhafaza eden 

lc:a paralar esası üzerinden mua-
~~t yapabileceği varid hatır olursa 
,. ıthalat buğdayların parite baro
~•troıu Liverpol piyasasıdır. Bu iti 
~la fiatlara veçheyi ıterlinein te .. 
~\'vÜcalı vermektedir. Misal zikre
"'liın: 

.. lngilizin sukuta başladığı 19 ey
~lde Liverpulda Teşrinievvel vade· 
•ı buğday 3 /9 1/ 4 seni vinipek 51 
3'4 id. Bu fiatlar lngiliz lirasının 
·~kutu ile makUsen mütenaıip bir 
'Urette tereffü etmiştir. 15 teırini
~velde Liverpul 4-6-3/ 4 şiling Şi· 
'lgo 50 ve Vinipek 54 5 / 8 senli bul
llıu4tur. 

En mühim ihracatçJardan olan 
ltıuya, Laplata ve Avusturalya ko· 
~~ıyonlarını lngiliz lirasından başka 
Qır devize tahvil etmek lüzumunu 
~iısetmitlerdir. Bu men,eli mallarla 
""nada buğdayları bermutat bütün 
Avrupa piyasalarile lngiliz Borsala· 
tında sterlingle kote edilmektedir. 
~us satışları için müıkilat yoktur. 
""•Ya buğdayına mukabil aldığı 
•terlingi ya lngilterede muhafaza el· 
~ekte ve yahut lngiliz pazalarından 
u para ile ihtiyaçlarını temin etmek 

tedir. 

lngiltere dahilinde ise slerling hep 

r 

'•ki sterlingtİr. Bunun kıylneti yal
tlı;z hariçte ecnebi parası ile olan 
tlıünasebetinden dü,miittür. Cihanın 
llıeşhut buğday stokları 15 le§rİniev 
"•ide 13,500,000 ton olarak teshil 
edilmiştir ki bu hakikaten çok muaz 
>aın bir yekundur. Yalnız ortalıkta 
heınen şimdi değilse bile müstak
belde ihracatçıların lehine dönmesi 
l>ek muhtemel ol•n avamil belirme
ie başlamıştır. 
Çin~ münasip f!rsat ve şeraiti bu

lunca J.ıariçten hemde çok miktarda 
buğday "'(ın almağ başlıyacaktır. 
Çünkü huradaki feyezanlar , kurak
lar ve diğer afat mahsulatı dahiliye
yi hayli azaltmıştır. Kanada ve Müt 
tehidei Ameribda 1931 baharlık 
buğday rekolteleri büyük noksan
larla idrak edilmiştir. Her iki mem
leketen de bu aylarda ekileck olan 
gözlük buğday '\abalarını cezri bir 
ıurette tenkisi temayülleri çok kuv
\'etlidir. Rusya istediği nisbeterde 
İhracat yapamamaktadır. 

Buğday müstahsillerinin İstikbal 
için lüzumundan fazla bedbin ve 
trı.eyus olmalarına sebep görülme
mektedir. 

fzmirin bir aylık 
ticareti 

1zmire, ~1 teşrinevvelden 31 teı· 
tini evvele kadar on giln zarfında 
ınuhtelif ecnebi memleketlerden 
313,957 liralık eşya girmiştir. Bu e
fyanın kıymetleri muhtelif memle
ketlere nisbeti şudur: 

Almanyadan 34,338, Avusturya. 
dan 6,08, Amerikadan 13,9979 Bel
~ikadan 22,104 Brezilyadan l,791, 
Çekoslovakyadan 18,268, Fransadan 
32,210, Felemenkten 11,547, Hin
distandan 9,313. lngiltereden 
68,966, ltalyadan 92,697, lsveçten 
173, lsviı;redn 750, Japonyadan 
7,790, Macaristandan 123, Mısırdan 
3,887, Rusyadan 7,458, Romanya. 
dan 8,230, Suriyeden 420, Yunanis
tandan 1,485 Yugoslavyadan 610 
yani ceman yekun 343.957 lira. 

lzmir limanına teşrinievvel zarfın 
da girip çikan türk ve ecnebi va .. 
purların miktarile hacmı iıtiabileri 
şudur: 

36612 tonilatoluk 51 Türk vapu
ru, 124!18 tonilatoluk 9 Fra .. ız 
28845 tonilatoluk 15 ltalyan, ıso!IO 
tonilatoluk 15 lngiliz, 7891 tonilato
luk 5 Alman, 744 tonilatoluk 2 Ro
manya, 3070 tonilatoluk 1 Ameri
kan, 8571 tonilatoluk 5 Rus, 5302 
tonilatoluk 3 Belçika, 3270 tonila
toluk 3 laveç, 3693 tonilatoluk 2 
Norveç, 2883 tonilatoluk 2 Bulgar, 
5!ı98 tonilatoluk 4 Hollanda, 2210 
tonilatoluk 2 YugoBlavya vapuru 
ki cem'an 149 bin ôl7 tonilatoluk 
113 vapur girip çıkmıttır. 

Amerikada mahsul 
Amerik11da eylul ayı zart1nda 

mahsul vaziyeti umumiyetle iyidir-
1 teırinievel tarihindeki vaziyete na 
zaran Cemahiri müttehidei Amerika 
da yetiştirilen ba,lıca 21 mahsulden 
6 sı 1 eyllıl 931 tarihindeki tahmin· 
!erden daha azdır. Bu 21 mahsulden 
12 si bu sene geçen seneden fazla 
9 u daha az tahmin edilmektedir. 
Mevaddı gıdaiyeden olan mısır, yu-

laf, saman bu sene ııeçen seneden 
daha çoktur. Maamafih, geçen sene 
hariç olmak üzere, bu üç maddei 
gıdaiyenin bu seneki hasılatı harbi 
umumiden beri en dun seviyeye düı 
müıtür. Zahize rekoltesi bu sene 
183 milyon tondur. Geçen sene 170 
milyon tondu. Harbi umumiden be
ri en bereketli mahsul 221 milyon 
ton olup 1920 de idrak edilmi,ti. 

Eyli'ilde limandan 
geçen vapurlar 

Eylul ayı zarfında limanımızdan 
Çanakkaleden 121 muameleli, 294 
transit, Kavaktan 107 muameleli, 
261 transit olmak Üzre 765 vapur 
geçmİftir. 

Bu vapurların safi tonilitoıu 
1,403,387 dir. 

Muamelli ve transit olarak en çok 
geçen ecnebi vapurlar İtalyan bay
rağını hiunildirler. 

Ev kiralvrı 
Ticaret odası istatistik burosunu 

hazırladığı bir cetvele göre, orta hal 
li ailelerin oturdukları evlerin kira 
bedellerinde üç senedenberi bir de
ğiıiklik yoktur. 

lıtanbulun hücra köşelerinde ise 
ev kiraları düımektedir. Herkes pa
rasını apartonan ve eve kapattığı 
halde yeni evler talip fazla olduğun
dan Apartonan kiralarında bariz bir 
düıüklük görülmemektedir. 

Bununla beraber ticaret odasının 
ili.kadar şubesi bu vaziyetin gayri. 
tabii olduğunu ve ev kiralarının ya
kında düteceğin söylemektedir. 

Cam ve tarak 
fabrikaları 

Romanyalı bir grup memleketi
mizde bir cam fabrikası açmak için 
teıebüıata girişmİftir. Fabrika pen
cere camları ve su bardakları yap
mak kararındadır. 

Bir Alman firmaıı da Almanya
daki tark fabrikasını buraya naklet
mek için teşebbüsata eirişmiştir. 

Ticaret filomuz 
Eylül ayrnda Türk gemilerinin a

lım salımında bir defitiklil olmadığı 
gibi ecnebiden de yeni gemiler a· 
lmmamıştır. Binaenaleyh, deniz ti
caN:tİ filomuzun mevcudu geçen a .. 
ğustos ayina mahsus olan cetvelin 
ayni olarak ıudur: 

Yekun 
Adet 
215 

S.tonu G.S. tonu 
102.784 181.959 

Tokyoda Türk 
eşyası sergisi 

Japonyada Türkiye menıeini haiz 
emt~nin teıhiri huıuaunda tertip 
denılen mahalde 1 Teırinievvel gü
olunan sergi Tokyoda Miı.okoshi 
nü aeılmıı ayın sekizine kadr devam 
etmiştir. Sergide odamız tarafından 
gönderilen eı~a nümunelerile Türk
Japon muhadenet cemiyeti tarafın
dan memleketimize satın a1ınan em
tea ve eşyalar teıhir edilmiştir. Ser
gi çok mükemmel olmuş ve halkm 
alika ve rağbetini kazanmıştır. 

Hariçten gelen çuval 
ve kanaviçler 

Bazı tacirler yerli malı ihracını 
kolaylaştırmak için hariçten gelen 
çuval ve kanaviçeJerden okruva a
lı!'mamasıru Belediyedn istemişler
dır~ Esasen bunlardan gümrük resmi 
de alınmamaktadır. Şehir Meclisi bu 
hususta bir karar verecektir. 

Cenubi Afrika hüku
metinde iskonto fiatı 

PRETORIA, 12. A.A. - Reserv 
Bank Iskonto fiyatın yüzde 5 ten 

HükUmet tarafından neıredilen 
bir beyannamed altm mikyasından 
vaz geçilmesine hiç bir lüzum ol
madığı kaydedilmiıtir. 

Tasfiye edilecek 
kooperatifler 

İstanbul Ticaret müdiriyeti 
iş göt'miyen kooperatiflerin 

tasfiyesine karar vermiştir. Bu 

cümleden olmak üzere umumi 

hatpte teşkil olunan Bakırköy 
istihlak Kooperatifi de tasfiye 

edilecektir. Yakında beş, altı 
istihlak ve istihsal kooperatifi 
nin de tasfiyesine başlanacak
tır. 

Vilayette 

Hükumete ait 
Arsalar 
Satılacak olanlar tes

bit edilecek 
Şehir içinde hükumete ait 

ve bulundukları semtlere göre 
kıymetli bulunan arsaların sa
tılığa çıkarılması düşünülmek
tedir. 

İnşaatın fazlalaştığı yerler• 
de son zamanlarda arsaların 
fiatı bir kaç misli artmıştır. Bu 
itibarla hükumet kendine ait 
arsalardan hangilerini satacağı 
nı tayin ettikten sonra bunları 
müzayedeye çıkaracaktır. 

Umumi harp içinde Türk -
Alman dostluk yurdu için tah
sis edilen belediye binası kar
şısındaki geniş arsa da hüku
metindir. Bu arsanın kıymeti 
ve şerefi çok yüksektir. 

Maliye bu arsayı satılığa çı 
karırsa, belediye burasını sa
tın almak istiyor. Düyunu umu 
miye bina11 belediyeye veril· 
mezse belediye burada yeni 
bir bina yaptırmak fikrindedir. 

Harap rıhtımlar 
Şişli - İstinye yolur\un bü

yük bir kısmı katranlı şose o
larak yapıldığı halde lstinye 
köprüsünden mesafenin inıuı 
geri kalmıştı. 

Bir müddetten beri bu kıs
mın da inşasına başlanmıttır. 
Pek yakında burası bitecektir. 

Bundan sonra lstinye iskele 
sinden Büyükdereye kadar U· 

zanan sahanın inşası lazım ge. 
liyor. Bu sahanın büyük bir 
kısmı şosedir. 

Belediyenin Y eniköyden Bü 
yükdereye kadar devam eden 
rıhtımın pek bozuk olduğunu, 
rıhtım taşlarının yerinden oy· 
nadığını nazarı dikkate almış
tır. 

Belediye bundan sonra Bo 
ğazın Rumeli sahilinde, bütün 
inşaata tercihen bu rıhtımın ta 
mirile meşgul olacaktır. 

Tıp talebe 
Kongresi 
Dün ekseriyet olma
dığından toplanamadı 

Tıp talebe kongresi dün es 
ki Türk ocağı salonunda top

lanac~ktı. E~s~riyet hasıl. ol- I 
madıgından ıçtıma başka güne 
tehir edilmittir. 

Kasımpaşa ocak 
kongreleri 

Cümhuriyet Halk fırkası 
Kasımpaşa nahiyesindedi ocak 
kongrelerine dün başlanmıştır. 

Dün sabahtan akşama ka- ı 
dar beş ocağın kongreleri ak
tedilmiş, yeni idare hey' etleri 
İntihap olunmuştur. Kongre
ler bu hafta nihayetine kadar 
ikmal edilmiş olacaktır • 

Yeni bir köy 
Bakırköy civarındaki met

ruk emlakten Amindos çiftli
ğinde 50 evli yeni bir köy teş
kil edilmiştir. 

Memlekette 

Bir amele trenden 
düştü ve öldü 

Evvelki akfam Bandırma posta 
tr~n~ dört sat teahhürle lzmire gel
mı§tir. Bunu aebebi Muradiye ve 
Em.iri.lem istasyonları arasında vu. 
k.ubula':' bir kazadır. Yolda çalışan 
§tmendiler amelsinden birisi trenden 
düşmüı, vefat etmiıtir. 

Kaza bakında yapılan tahkikat 
uzun sürdüğünden tren geçikmiıtir. 

Ödemişte bir cinayet 
Odemiın Birgi nahiyesine mer

but Bozdağ civarında bir cinayet ol. 
muştur. Uşaklı Habil oğlu İbrahim 
Bozdağ kö!ünden on dört yaıında 
Mehmet oglu Veli öldürmüştür. Ka
til yakalanmış. Adliyeye teslim edil. 
mittir. 

Odemişin Balabanlı köyünden 
Keıter oğlu Mustafanın evini arala. 
rındaki kin ve hüsumet neticesi O· 

larak Emin isminde bir ıahıs yak. 
mııtır. Kundakçı yakalanmış. Adli
yeye verilmiıtir 

Belediyede 

~eledi yenin 
lhsai yıllığı 

Yakında Ankarada 
tabedilecek 

Belediye 1930 senesine ait 
ihsai yıllığı hazırlanmış ve bas 
tırrlması için ihsaiyat umumi 
müdürlüğüne gönderilmittir. 
İhsaiyat umumi müdürlüğü be 
lediyenin hazırladığı yıllığı be 
ğenmiş bir takdirname gönder 
miştir. Y dlığın neşri için mü
zakerede bulunmak üzere bir 
mümessilin Ankaraya gönde
rilmesi istenmiştir. Belediye 
yazı itleri müdürü Haluk Bey 
bu işle meşgul olacaktır. ' 

Yıllıkta belediyeye ait en 
faideli ihsai malumat buluna
caktır. 

İtfaiyeye hortum 
alınıyor 

Belediyenin 931 bütçesine 
konan 140 bin liralık tahsisat · 
ile yakında itfaiye için motör, 
tulumba ve hortum alıncaktır. 

Adalar elektriği 
Adaların elektrik hattı iki, 

üç gönden beri ikmal edilmiş 
ve son tecrübeler müsbet neti 
celer vermiştir. Elektrik şirke
ti bu hafta zarfında yeni tesisa 
tın küşat merasimini yapacak
tır. 

Şirket tesisat ve cereyanı e 
lektriği almak istiyenlerin de 
müracaatım kabule başlamış
tır. 

Maarif Vekili 
Esat Bey 
Balıkesir mekteplerini 

teftiş etti 
BALIKESiR, 11. (Milliyet). -

Maarif Vekil Esat Beyfendi bugün
kü ekspı-es treniyle lzmirden şehri-
mize gelmişlerdir. ı-

latasyonda kolordıl kumandanı 
Ali Hikmet Paşa ve vilayetimiz va
lisi lbrahim Bey, erk8.nı viliyet, Be.o 
tediye reiıi v~ azaları, iimerayı aske
riye ve memurin ile bilümü.m mek
tep muil!imleri, Muillim mektebi, 
orta ve ılk mektepler kız ve erkek 
talebesi ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından parlak bir surette istik
bal olunmuıtur. 

Vekil Bey trenin istasyona müva
ıal&tı anında İstikbal merasiminde 
hazır bulunan askeri müzikası ve bir 
bölük asker tarafından selamlarunı§
lır. 

Vekil Bey, kendisin istikbal eden· 
lerin ve bu meyanda ümerayi askeri
yenin ellerini sıkmıtlar, ihtiyar eyle
dikleri zahmetten dolayi kendilerine 
teşekkür eylemiılerdir, 

Vekil Bey bundan aonra ilerileye
rek Öle tarafta ayrıca bir İhtiram sa. 
fı teşkil eylemiı olan mektep mual
limleriyle muhtelif mektep talebe ve 
talibatı ile görüşmüştür. 

. Bazı mektep talebeleri Vekil Beye 
bırer buket taktım eylemişlerdir. 

Vekil Bey bir müddet mahfeli as
keride istirahat eyledikten sonra, Va 
li Beyle beraber hükıimet konağına 
v.e oradan belediye dairesine gitmiş· 
tır. 

Yarın şehrimiz mekteplerini teftiı 
edeceklerdir. Kendilerinin seyahatı
na tahıis edilmiş olan hususi vagon 
Balikesir istasyonunda kalmıştır. 

Fatih malmüdürlüğünde 
tütün ikramiyeleri 
Fatih Askerlik Şubesi Riyasetin

den: 

1 - 14-11-931 Cumartesi günün
den itibaren tütün ikramiyesi her 
gün sabah dan akşama kadar Fatih 
malmüdürlüğünde devaın edecektir. 

2 - Alakadaranın yedlerindeki 
sıra numaraları ve vesaiki reamiyele
riyle Fatih malmüdürlüğüne nliira
caatları ilan olunur. 

Cumhuriyet gençler 
mahfilinin konseri 
Cumhuriyet gençleri mahfi~ 

li musiki şubesi tarafından dün 
saat on beşte C. H. F. Beyoğlu 
kaza merkezinde bir konser ve
rilmiştir. Konserden evvel aza 
dan bir zat tarafından garp mu 
sikisi tarihi hakkında kısa bir 
izah yapılmış ve garbın büyük 
san'atkarlarının hayatlarından 
bahsedilmiştir. 

Bundan sonra muvaffakıyet 
li bir konser verilmistir. Kon· 
ser için en kıymetli • parçalar 
•ntihap edilmiştir. 

Mahkemelerde 

Kadınlara 
Sarkıntılık 

iki kişi hakkında tev
kif müzekkeresi kesildi 

Beyoğlu polis merkezi Meh ! 
met ve Avni isimlerinde iki ki- \ 
şiyi tevkif etmiştir. Bunlar Be 

1 
yoğlunda bir hamına sarkıntı· 
lık yapmakla maznundurlar. 
Polis merkezi maznunlar hak
kındaki tahkikatını ikmal ede
rek ikisini de Beyoğlu sulh ce 
za mahkemesine veı·miştir. 

Beyoğlu sulh ceza mahke
mesi Mehmet ve Avni hakla
rında tevkif müzekkeresi kese
rek adliyeye sevkebniştir. Maz 
nunlaı· tevkifhaneye gönderil
mişlerdir. 

Kilitleri kıran hırsız 
Geçenlerde Hamdi İsminde bir 

sabıkalı kapı kilitlerini kesmek su
retile muhtelif gece hırsızlıklarından 
maznunen polis tarafından yakala
narak adliyeye verilmitti. 

Hamdinin ikinci ceza mahkeme· 
sinde muhakemesi yapılmıttır. Mu
hakeme neticesinde cürümler sabit 
olduğundan muhakeme Hamdinin al 
tı sen müddetle hapıine karar ver
miıtir. 

Yaptığı cürümlere nazaran Ham· 
diye daha fazla ceza verilmesi lazım 
yaşını nazarı itibare almış ve yaşı 
küçük olduğundan cezası 6 seneye 
indirilmittir. Hamdi. hapishaneye 
sevkedilmiıtir. 

Poliste 

1500 liranın üstü 
Macar tabaasından Kriştad, 

İyof Kran, Royoni namındaki 
üç şahıs Beyoğlunda Asmalı 
mesçitte sarhoş bir halde yek 
diğerile kavga ettikleri için ya 
kalanmışlardır. Bunlardan 
Krişkd cebinden 1732 liranın 
mevcut olduğunu ve bu para
dan 1500 lirasının çalındığını 
ve sirkatin bidayeten arkadaş
ları tarafından ika edildiğini 
ifade etmiş ise de bilahare şüp 
hesi olmadığını söylemiş ve 
tahkikata başlanmıştır . 

Rozaya silah çeken 
sabık ah 

Taksimde Abanozda Sala· 
mon kızı Rozaya biliisebep si
lah çeken sabıkalı Halit yaka
lanmış ve tabancası müsadere 
olunmuştur. 

Saç saça 
Taksimde oturan Madam 

Anastasya ile Madam Şnorik 
arasında evi tahliye meselesin
den çrkan kavga neticesinde 
Şnorik Anastasyayı dövmüf
tür. 

Tehlikeli bir cerh 
Vasi! ve Yuvakim isimlerin 

de iki kişi, dün gece Üsküdar
da Tunusbağında oturan Prod 
romos isminde birinin gece evi 
ne giderken önüne çıkmışlar 
ve bıçakla sol memesinin üze. 
rinden tehlikeli surette yarala 
yıp kaçmışlardır. Meçruh has· 
taneye kaldırılmıştır. 

Kavga ve cerh 
Ayvansarayda Murat ve Sa 

bahattin isimlerinde iki kişi 
kavga etmişler, kavga netice. 
sinne Sabahattin bıçakla Mura 
dr arkasından yaralayarak kaç 
mıştır. 

Sabık reji müdürü 
şehrimizde 

Sabık Reji müdürü ve tram 
vay şirketi m!)disi idare reisi 
M. Veyi Avrupadan şehrimize 
gelmiştir. Bir müddet evvelisi 
Avrupaya gitmiş olan Tram. 
vay şirketi müdürü M. Hanses 
te İstanbula dönmüştür. 

M. Veyl'in bir, iki güne ka
dar Ankaraya giderek Nafia 
Vekaleti ile temasta buluna9&
ğı haber alınmıştır. 

lzmir kordom 
tramvayları 

. IZ~I~, 13:.-:: .. ~ıhtım Tramvay 
Şırketının mudut>u Jle Nafia Komi
seri Emin B. Ankarad, Kordon tl'am 
vaylarının elektriklenmesi meıele
sile meşgul olmaktadırlar. Ankardan 
son ~elen haberlere göre hükUmet 
tramvayların elektriklenmesi işinin 
halli ve kat'i bir cevap ver;lmesi i
çin şirkete bu ayın nihayetine kadar 
kat'i bir cevap vermPzse imtiyazı 
crer j ahnacakhr 

Muhabir mekfubıı 

Sinoptaherkesehayre1· 
veren bir müteşebbis! 
Bu müteşebbis çocuğun kulakla~ 
rından gelen kanın manası ne? 

Sinoptaki güzel jandarma dairesi ... 

SiNOP: Sinobun iktısadi vazi-ı mekte ve ilk mektep muallimlerinin 
yetindeki dorğunluğu geçenki mek maaşlarını muntazaman tesviye cy
tuplarda arzeylemiştim. Merkezi vi- lemekte ve müessesatı hayriyeye de 
layet iç Anadoluya rabtedilmedikce yardrmları bulunmaktadır. Müdür 
bu vaziyetin düzelmesine imki.n bu- Necip Bey hesaba aşma ve kıy
lunamıyacağından biç olmazsa mez· metli bir muhasebe müdiridir. 
kur mektupta y~zmıt olduğum hu- J•ndarma dairesi 
susatın nazarı dıkkate alınması la· s·ınohu ı"a da d . . h ki 

· d · · k b' 1 h ed n n rma aıresı a . 
!~sın : ~azıye~n eMı ;:- a ... ~e· katen bir ıabeserdir! Bu daire sa· 
~n.e §Up he yo t~.r. 

1
a

1 
amhat~kaı :- bık jandarma alay kumandanların

~ını~ ';u t~r~ı_n I !ntp du a_r_ a ın a dan kaymakam Osman Nureddin 
.u . a arcı . •r ut u erıbıı; edtm~~e- Bey tarafından piyango tertibi su-

sını gazetemız namına ız e astır· retı"I hazı'neye b 1 k h 
1 

· e ar o ma sızın yap-
am ey erız, tırılmıştır. Oyle diyebilirim ki Mer· 

Elektrik kezi vilayette bunun kadar şık ve 
cazip bir bina yoktur. Osman Bey 
(Kemik kıran) lağabite meıhur kıy 
metli ümeramızdan olap şimdi te
kaüt olduğunu işittim. Bu mühim 
binanın natamam kalmıt olan dahili 
aksamı umum kumandanlık tarafın
dan peyderpey yaptırılmaktadır. Nu 
ri Beyden sonra gelen jandarma ku
mandanı Kemal Bey de bu binanın 
ikmaline mu·vaffak obriuıtur. 

Ara sıra çıkan vili.yetlerin lağvı 
şayiası Sinopta' da her teşebüsü a
kim bırakmağa sebep olmu~ lur. Ce
belibereket vilayeti de bu yüzden 
ayni sarsıntıya uğradığını ben ora· 
da iken iıitmi§tim; Sinopta Meclisi 
umumi hali in'ikatta bulunduğu za
man Encümeni vili.yet tarafından 
elektrik tesisatına karar verilmek 
üzere iken vili.yetjn lağvı şayıası 
bu mühim itin yüz üstü kalmasına 
sebep olmuıtur. Mahaza bu sene 
meclisin toplanmasında ilk icraatın 
bu elektrik me(\elesi olacağını selR
hiyeıtar zevattan haber aldım. Si
nop gibi Karadenizin bir inciai olan 
güzel ~chirde gelecek yaz elektrik 
nurlarının &özleri kamaştırdığını 
görmekle mübahi oluruz. Bu işin de 
ikmalinin vali Azmi Beye müyeıser 
olmasını temenni eyleriz. 

Telefon 
Vilayet daireleri yekdiğerine te

lefonlarla merbut ise de posta idare 
sinin lüzumlu yerlere telefon ver
medjğini iıittim. Meseli. vilayet jan 
darma kumandanlığına telefon ve
rilmemekte imiı! Bana kalırsa tele
fonun kimlere verileceğine dair bir 
nizam olsa gerektir, eğerki bu nİ· 
zamnamede jandarma kumandanlığı 
İle etfaiye garajları &İbİ yerler UDU• 

dulmuş ise müdiri umumi Beyefen
dinin nazarı dikkati celbedilmelidir. 

Boyacı Zeynel 
Burada gayyur ve san'atına çok 

meraklı bir boyacı vardır. Bu ada
mın beş kuru§a aldığı çikolata pake 
ti İçinden 70 lira kıymetinde bir bi. 
siklet çıkıyor. Bunu derhal 30 liraya 
tiz elden satarak lstanbula gidiyor. 
Y enicamideki usta bir boyacıya a
yaklarını boyatıyor ve boyacılık öğ
renmek için geldiğinide anlatıyor. 
Bunun Üzerine u~ta boycı, onu is
kemlesine oturdarak bu sefer kendi 
ayakkaplarını ona boyatırken imti
han ediyor. Birkaç gün bu suretle 
devam ederek noksanlarını ikmalden 
sonra Sinoba avdet ediyor. Bu gay
yur kondura boyacısının limanda 
batmış olan Rus gemisine dalarak 
çıkardığı tabakları çarıılarda satmış 
tır. Ve hata bir defa11nda da kama
ranın kapısı kapanıp içerde kalmı' 
ve kapıya tekme vurarak kendisini 
kurtarmış ise de suyun yüzüne çık. 
tığı z~man kulaklarından bir kaç 
damla kan geldiği görülüyor! Ma
haza 1,80 boyunda olan bu müte
şebbis çocuğu .sağ ve salim boyacı
lığına devam eylemektedir. Bu de
likanlıdaki harikulade zeka ve isti
dat vilayet halkını hayrette bırak
mııtır. 

Hususi mııha$ebe 
Vilayet Hususi muhasebesi çok 

kuvvetlidir: Senevi varidatı 360 ()()() 
liradır! Geçen sene bu mi.kdar 
464,000 lira iken vergilerdeki tadi
lat dolayısile 104,000 lira tenzilat 
yapılmıtlır. Bu sene tarik bedeli 
bet lira olarak kabul edilmif ise de 
herke5İn kolayca verebilmeıi ve nme 
lei mukellefeye rağbetin azaltılması 
için 4 liraya tenz'I edilecektir. 

Hususi muha•ebe Memleket has
tahanesile Köy yatı mektebini, Mat. 
baai vili.yeti, ziraat ve baytar teşki
li.tlarını nafia ketebesinin harcirah
larile yol inıaatını idat"e eyledi;ri gi
bi Kastamonu sanayi mektebinde 
6,300, Amasya mıntaka yatı mckte~ 
bine 3,200, Vilayeti nafia lstanbul 
.sanayi ınektebile sanayii nefise aka
demisinde tahsilde bulunan 6 tale
benin masraflarına 2.000 lira veı·-

Vilayetin asayiıi ıayanı şükran 
bir derecededir. Esasen seferberlik
lerde birer arslan olan viliyet hal
kı hazcri zamanlarda vukuat yap 
mağa tenezzül etmemektedirler. Ma 
haza jandarma kumandam binbaıı 
Kamil Beyle arkadaıları çok değerli 
zabitlerimizden olup herkese hüsnti 
muamelede bulunmakta ve vazifele
rini bihakkın ifa eylemektedirler. 

Defterdarlık 
Vilayetin genç defterdarı Lutfi 

Bey mezunen bulunduğu htanbul
dan benim geldiğim vapurla avdet 
eylemİftİr. Vilayetin geçen seneki 
varidatı 800,000 lira raddesinde ise 
de kanunlardaki tadilat üzernie bu 
sene daha az olacağı tahmin olun. 
maktadır. Varidatın en çoğu arazi, 
müsakkafat ve sayımdandır ve tah
silatta yüzde 80 nisbetindedir. Borç 
için bir kimsenin tevkif olunmadı
ğını iıittim. Muaddel kanun muci
bince vergilerin mükelleflere tevzi
atı ikmal edilerek tatbikatına bat· 
lanmıttır_ 

Ragıp KEMAL 

·-i-·-~:;;·;·~;::-ı-

Postanede bekletilen 
filimler 

"İstanbul postahanesinin pa 
ket ve koli dairesinden gör· 
düğümüz muamele benim gibi 
bütün Edremit erbabı tüccarı
ni de çok mutazarrır ettiğin· 
den şikayete mecbur kalıyo
ruz: 

lstanbuldan birisi Seyrise
faine diğer ikisi de tüccarlara 
ait olmak üzere Edremide haf 
tada üç hazan dört vapur hare 
ket ediyor. Bu postaları düşü
nerek verdiğimiz siparişler yal 
nız Seyrisefain vapuruna veril 
mekte ve bizi o gün intizarda 
bıraktıktan sonra seri ve mun
tazam iş yapmaklığımıza mani 
olmaktadır. 

Bu hafta Seyrisefain vapv 
ru havuza girdiğinden mutat 
seferini yapmamış ve bütün 
posta ile gönderilen eşya iki 
hafta lstnbul paket postahane 
sinde kalmıştır. 

Bu mevduat diğer vapurlar 
la niçin gönderilmiyor ve bu
günkü ticaret zihniyet ve icaba 
tile postanın bu ihmal ve lak~ 
disi doğru mudur? .• 

Bahusus bizim filmlerimiz 
8--12 gün üzerine taahhüt e
dilmiş ve sigorta yapılmıştır. 
Bu yüzden filmleri oynamadan 
iade etmek ve sigortalarım da 
tecdit etmek mecbul'İyetinde 
kaldığımızdan postanın nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ede 
ı·im efı.ndim .•• 

İsmail 
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:Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

l4 TEŞRİNİSANi 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

,; No: 100 Teleraf adresi: Milliyet, 
tan bul 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 

C Türkiye için Hariç için 
3 ı>ylıiı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuabalar 10 kurut 

tur. Gazete n matbaaya ait itler 
için mücliriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann meı'uliyetini 
kabul ebnez. 

Bugünkü hava 
Yeşil köy hava rasat mer

kezinden alınan mallimata 
rıazaran bugün hava bulut
lu olacak zügar muhtelif 
istikametlerden mutedil sü
ratte esecektir. Sıcaklık de
ğişmeyecektir. 

Dün tazyikı nesimi 263, 
azami suhunet 16. asgari 8 
'Jlacak kaydedilmiştir. 

aftanın Yazısı 

Beklerken! .. 
İnsanlar ceza seçerlerken 

bir şeyi unutmuşlar.. Birini 
bekletmek!.. Belki zaman geç 
tikçe ruhlarımızda tecrübe nok 
tasından da bir incelik hasıl o 
lur da bunu da ili.ve ederiz. 

Bilmem, sizin hoşunuza gi
der mi? Dünyada en çok zıt
tıma giden §<'Y birini beklemek 
bir şeyi beklemektir. Deli olur 
çiled n çıkarım. Bekledikçe hid 
detim ve asabiyetim artar ve 
bunlar arttıkça beklemenin a
zabı da artar .. O hale gelirim 
ki; birisi o sırada: • 

- Merhaba! Dese, hemen 
tabancayı çekip vuracağım ge
lir •. Beklemeden beklemeye 
fark vardır. Beklenilen şeye 
göre bunun tesiri değişir. 

1 - Aşık maşuk beklemek; 
2 - Bir kadın beklemek; 
3 - Borçlu beklemek; 
4 - Müşteri beklemek; 
5 -- Vapıır, tren, tramvay, 

beklemek; 
6 - Maaş, para, ücret bek 

lemek; 
7 - Mektup beklemek; 
8 - Doktorda, dişçide mah 

kemede sıra beklemek; 
9 - Tiyatroda, vapur kişe

şinde sıra beklemek; 
10 - Yolcu beklemek; 
11 - Doktor, ebe bekle

mek; 
12 - Mirasını yiyeceğiniz 

uzak akrabanın vefatını bek
lemek; 

13 - Misafir beklemek; 
14 - Piyan!<0 beklemek; 
Daha var ama ufak tefek 

;eyler olduğundan yazmadım. 
Bu beklemelerin her birinde 
ki ruhi haletli size anlatmıya 
çalışacağım .. 

1 - Aşık maşuk beklemek. 
Kim daha ateşli ise o ran

devu yerine ilk gelir .. Hatta 
eaatinden evvel gelir .. 

- Belki saatim yanlıttır. 

Bekletmiyeyim !. Der ve baş
lar beklemeğe dakikalar laat 
gibi gelir. Eline bir gazete a
lır, guya okur. Halbuki beriki 
geciktikçe: 

- Nerede kaldı?. Acaba 
vapuru mu kaçırdı?. Diye söy
lenir .. Bekler, bekler, bekler .. 
Beriki de gelmez. Gelmeyince 
ona karşı ne yapacağını düşü
nür: 

- Bir mektup yazar, resmi 
ni, mektuplarını iade ederim 
ben sizin oyuncağınız deği
lim. Sizin muhabbetinize artık 
emniyetim kalmadı. Siz benim 
le gönül eğlendiriyorsunuz, 
atk nedir bilmiyorsunuz .. Si
zinle ali.kamı kesmeyi böyle 
bir soluk çiçek gibi sokaklara 
atılmayı tercih ediyorum,, der 
münasebeti keserim .. 

Öğle yemeğinden evvel ise 
öğle yemeğini, aktam ise ak
fam yemeğini yiyemez, gece 
iyi uyuyamaz. Ertesi sabah 
iae onu bulup kavga etmek is
ter, fakat daha ilk görüşte bü 
tün bu sabun köpükleri söner. 
Bu bekleme en elim bekleme
dir. Lakin zararsızdır. 

2 - Kadın beklemek, 
Hayat cidden kadro bekle

meden ibarettir. Çünkü müba
rek mahlukların intizam, sözde 
durmak namına hiç bir kaygu 
ları yoktur. Söz verir gelmez, 
size söz verir başka ahbabına 
giderler .. 

Söylediğiniz zaman da: 
- Ben de sızı kaç defa 

bekledim .. lşim çıktı ne yapa
yım .. Diye cevap verir. 

Y alaiıdır. İti çıkmamıştır. 
Size verdiği sözü ya unutmuş
tur, yahut bir arkadaşr ile sine 
maya gitmiştir .. 

Beklerken, bir sigara, bir si 
gara daha bir sigara daha içer 
siniz .. Gelmediğini görünce bü 
yük bir nevmidiye düşmez
siniz. Çünkü geleceğinden yüz 
de yüz emin olmamışsınızdır. 
Ve nihayet vaktinden bir çey
rek yarım saat sonra siz de şu 
felsefeyi yaparak oradan ayrr
brsınız: 

- Adem babamızı aldattı
lar, bizi mi satmıyacaklar. Ha 
yat zaten iki cinsin mücadele
sinden ibarettir •• 

Ve bastonunuzu çevire çevi 
re uzaklaşırsınız .. 

3 - Borçlu beklemek; 

Üç dört defa söz verip tut
madıktan sonra nihayet pazar 
günü saat ikide (İtimat) kra 
tanesine geleceğini vadeder. 
Gidersiniz. Paraya ihtiyacınız 
vardır. O sizden almış, on beş 
gün için almış fakat dört ay
dır sallamış vermemif tir.. Beş 
dakika geçer gelmez siz de ha 
fif hiddet başlar. On dakika 
yine yok.. Önünüzdeki gazete
yi okursunuz.. Aksi gibi hep 
zabıta vak' alarma gözünüz ili
şir. O esnada elinize geçse 
sağlam pataklarsınız .. Çeyrek 
geçer, yirmi dakika geçer tabii 
beriki görünmez .. Ve siz şöyle 
söylenirsiniz: 

- Eşeklik bende.. Be 
hayvan herif durup durur
ken paracıklarını ne verirsin, 
elin dolandırıcı keratasına .. 

Elinle ver, ayağınla ara! .. 
Bir elime geçerse bilirim yapa 
cağımı! 

Halbuki rast geldiği zaman 
beriki öyle dil döker öyle ya
nıp yakılır ki; biraz ısrar etse 
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ŞIDÖNU L 
lbrahim NECMi 

Ahmet Nebil, birkaç daki
~'!ln.ı içinde birkaç senelik Ö

nür kaybetmiş gibiydi: Bü
ün kemiklerini kırılmış, yu
nuşamış ezilmiş zannediyordu. 
llaşında bir ağırlık vardı. San 
u kafasına iri bir topuz indir
nişler gibi, bir türlü kendini 
oplıyamıyordu. Gözleri kan 
çinde kalmıştı. Yüzünde bir 
lamla kan yoktu. Beyinin için 
le tükenmez bir uğultu devam 
diyordu. 
Muhteşem Nihat Hanım, 

özlerinin içi gülerek, uzak· 
an Ahmet Nebile bakıyordu. 
)nun gözlerini kovalıyan Re
ik Cemal de biraz işin farkın 
a olmuştu. Mebruke Numan 
lanım, Nebahata gözlerini 
ikmiş, şaşkın şaşkın bu yü
j hatırlama• çalışıyordu. 
emih N. z i Hanım, merha
ıetlc Ahmet Nebile bakıyor-

du. Neriman Cemşit Hanım 
da Ahmet Nebilin yüzünü me· 
rakla, biraz da zevkle gözden 
geçiriyordu. Diğerleri hep Ne 
bahata gözlerini dikmitler, Ah 
met Nebilin geçirdiği buhranın 
farkında bile olmamıtlardı. 

Reşit Bey, yanında oturan 
Nemika Sırrr Hanıma sordu: 

- Nen var, Nemika? 
- Hiç .. 
- Hiç değil. Yüzün deh-

şetli bir bulut çökmüş gibi kor 
kunç bir hal almış .. 

- Hiç.. Hiç bir şey yok • 
- Hele hele .• Söyle baka-

yım bana! 
- Bir şey yok .• Sonra, baş 

ka vakit konuşuruz. 
- Beni baştan savuyorsun, 

Nemika! 
- Ziyanı yok! 
Reşit Beyin gözleri merak

la etrafı dolaştı. Y eı i Ahmet 
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muhakkak ikinci bir istikraz 
daha yapabilir. 

4 - Mütteri beklemek; 
Avukat, berber, terzi, kun

duracı, kiralık mülk sahipleri 
beklerler. Onların bekleyişleri 
daha elimdir .. Meçhul müşteri 
yi beklerler .. Nasıl meçhul as 
ker vatanı kurtaranları temsil 
ediyorsa bu meçhul müşteri de 
sıkışık ticaret ehlini kurtarma 
ğa namzettir. Bunu bekliyerek 
iflas edenler çoktur. 

5 - Vapur, tren, tramvay 
beklemek; 

Saatini bilmeden gittiniz 
mi, mutlaka beklersiniz.. Ha
yatımda beklemeden tramvaya 
trene ve vapura bindiğimi ha
tırlamıyorum. Meğer ki muay
yen saatini bileyim. Ne olur
lar, nereye giderler bilmem .. 
Hele tramvaylar .. Bebek tram 
vayı beklerim. Arka arkaya 
bq tane Harbiye, üç tane Be
tiktaf, iki Kurtuluş gelir, Be
bek gelmez .. 

Beyoğlu tramvayını bekler 
ken Bebek, Beşiktaş arka arka 
ya gelir •. Bu işin hikmeti anla 
tılamamıttır . 

6 - Maaf, para, ücret bek 
lemek; 

- Çıkmış mı? Diye biribi
rimize sorarız. B10zen gecikir .. 
Para hususunda maneviyatı za 
yif olanlar hemen bB.§larlar: 

- Havadis fena! Haftalık
tan haber yok yine! .. 

Beklenir heyecanla bekle
nir ve alınır .• Onun zevki de 
beklenmesindedir. Çeşmeden 
su içer gibi suhuletle alman 
paralann bence kıymeti yok
tur. 

7 - Mektup beklemek; 
Azabı elimdir, hele birinin 

sıhhatinden, sizin bir işinizin 
olup olmıyacağından velhasıl 
bilmenize şedit ihtiyaç olan 
bir malumat beklerken .. Bu gi 
bi ahvalde posta müvezzileri 
daima nazarı dikkatinizi celbe 
der. Vapur, tren ve tayyarele
rin tarifelerini öğrenirsiniz. 

8 - Doktorda, dişçide, mah 
kemede sıra beklemek; 

Manasız ve tatsız bekleyiş· 
lerdendir. Doktor ve dişçide 
sıhhatinize, mahkemede tahsı
mza veya servetinize ait meç
hul bir netice beklersiniz .. Bek 
lemedense en fena neticeye var 
mayı tercih edersiniz.. Lakin 
imkan yoktur. Sıra denilen ve 
mantık ile hiç alakası olmıyan 
ezeli bir kanun size bu azabı 
çektirir .. Allah hekime, haki
me muhtaç etmesin! .. 

9 - Tiyatroda, vapur kişe
sinde sıra beklemek; ı 

Bu bekleyiş ehemmiyetli de 
ğildir. Fakat adamı sinirlendi 
rir. Çünkü siz sıra beklerken 
birisi gelir, önünüze geçer siz
den evvel biletini alır. Siz ses 
çıkarırsanız hız çıkar, çıkarmaz 
sanız asabileşirsiniz.. Kişe me 
murları sırasını bekliyenleri 
himaye etmedikçe biz bu mede 
ni itiyadı elde edemeyiz ve o
nun için terbiyeli adamlar a
zap çeker terbiyesiz saygısız 
adamlar beklemez rahat eder .. 

10 - Yolcu beklemek; 
Sevdiğiniz adamsa tatlı bir 

şeydir. Vapurun kaçta geleceği 
ni, kaçta Çanakkaleden geçti
ğini falan öğrenirsiniz. Vapur 
rıhtıma yanaşırken gözleriniz
le onu arars•nız .. Lakin lakayt 
kaldığınız birisi ise vapur ne 
kadar gecikirse o kadar muaz-

Nebili görmeğe müsait değil
di. Fakat Muhteşem Nihat Ha 
nımın gözlerinde gördüğü pa
rıltı onu o kadar meraklandır
dı ki, eğildi, sofranın üzerin
den Ahmet Nebile baktı. 

Sofrayı dolaşarak herkese 
takdim edilen Nebahat, beyaz 
yüzü mahcubiyetten gelincik 
gibi kızarmış olduğu halde Ah 
met Nebilin yanına gelmiş ti. 
Nevzat Süreyya takdime yel
teniyordu. Nebahat vakit bı
rakmadı. 

- Bonsüvar, Nebil Bey. 
- A! Siz tanışıyorsunuz, 

demek? 
Ahmet Nebil, toprağın al

tından çıkıyormuş gibi boğuk 
bir sesle, kendine zor hükme
derek cevap verdi: 

- Bonsuvar, Nebahat Ha
nım. 

Nevzat Süreyya yer göste
riyordu. 

- Şöyle buyurun, Hanıme 
fendi. 

- A! Ne iyi! Ahmet Nebil 
Beyin ) anında .. 

- Öyle.. Demek evvelden 

Sıhhi bahisler 

İnsanlar'ın zavallı beyni 

Deli 
Dr. Rusçuklu HAKKI 

"Deli .. Zavallı mahluk! iz- nadır. Müteverrim, mustarip 
tırap içinde kıvranıyorsun. olur muayyen bir müddet zar 
Kalbinin şımarık çocuğa ya fr d' t f d b l 1 · 
kaşan bütün ürnitleı1 öl- .n a e ra ın a u una~ ar ı-
müf.. Ve kalbin yazık ki ı çın sakınması kolay bır teh
kasavetten taş keıilmiı! like teşkil eder. Nihayet, ya 
Beynine gecenin karanlığı iyi olur, ya ölür. Lakin deli
çökmiit. Bir gece ki beze- lik· şahsi akli ve ahlaki kry
yan yıldmmları ile delik m 'tt dü~ .. ·· H lbuki k 'k v 1 • · d e en şurur. a en-
cletı . e sen> acı ar ıçın e d• . . ... .. 
ı.aıa mağrunun!., ısıne şeker hastalıgı olan, bob 

• 
INEMALA 

YAŞASINHAKiKAT 
1ki saatlik K A H K A H A 

SAİNT - GRANIER - ETCHEP ARRE ve MEG 

LEMHNNfER tarafından 

Yarınki Pazar günü saat 15,30 matine olarak 

FRANSIZ TiY ATROSUNDA 
Meşhur maestro 

HENRY FURLANi (Hayne) rek hutahğı olan tedbir ve 

Oüne gelinceye kadar Ti- ~~i~a~~ riayet eder~e, iş_~ni, tarafından lki Piyanoda bir konser vereceıktir. Prog-
marhanelerin mahdut sahasına gucunu başarır. Hat~a tabııye ram tiyartro gişesinde talik edilmiştir. Gişeler bilet satışı-
munhasır kalan tefrika ro· yakın Randıman venr. na devam etmektedir. 

1 ın sinema filmle- Ruhi hastalıklar böyle mi? ı .. ••••••••ııiiiıııliıiıiıiiiıilımıliılıllııilıiı.ı.-------ııİİ man ar a, B' a1·h··ı l b' S'kl . 1' 
rine mevzu teşkil eden deli- ı.r m . ı u ya ı, ır. .ı . oh· 
Ier ve delilik meseleleri bugün mık, .bır. Obrede vazıfesını ta-
içtimai hadiselerin en mühim- mamıle, ıfa ~em~: . 
leri sırasma geçti. Her sene _San at butçesının faalıyet 
Fransa'da delilerin adedi ve- açıgı çarçabuk artar. Bazen 
rem olanların yekununu bulu- gülünç bir vaziyete düşer, avu 
yor. Bu nispet krrkta birdir. kat görürsünüz ki umum mü-

Delilik her aileyi tehdit edi vacehesinde Y~ kızaracak de 
yor, her şahsı gözetliyor. Par receye ~ava t~kıp edemez.. . 
lak akılk.rın söndüğünü gör- Y azıyetlen, tavı~.ları ıçtı
mek ne elimdir. Ve en elimi maı ı~bata uygun duşmez. Za 
şu ki yüreklerinde insanlık vallı ınsan, . frrtmada~ . pa.rça
sevgisi taşıyan merhametli lanmış gemı enkazı gıbı, ınfi
kimseler, "Delilik iyi olmaz,, lak~ mühe:l'.ya bir torpil gibi 
diye eski bir akideye inana~ak şehırlerde, ınsan da!gaları ar~
merhametlerini onlardan esır- sında dolaşır. Bu bıçare ya hır 
giyorlar. z~.hirli. keyif it;>til~ı, ya düş-

Delilik verem gibi, kalbin ~n bır ~~~olık,. bır hamorek
uzvi hastalıkları gibi, kanser 5':'~1 te~asulı delale_t mel':'fu v_e 
gibi bir hastalıktır. Lakin o- dıg~r .bır sahada bır sadık, bır 
!anlardan ziyacle merhamete şa kat!!dır. . .. 
yan. Perestiş ettiğiniz sevgili Sabıkaı ~ukerrere esha
bi mahllıkun vicdanen sizden bı arasında yuzde doksan ve 
a;rıldrğınr, içtimai hayatı teş mü~ri~ çocukların yüzde sek-
kil eden şeylere karşı lakayt sem pıstumupatt.r. . 
kaldıg· mı ıstırap içinde güldü Mekteplere talebe gırer-

' k b' ' . 'h d ğünü şarkı söylediğini gör- en ve ır san at ınlı ap e er 
mek ~e fecidir! ken akrl hıfzıssıha~ına ehem-

DeI:lik veremden daha fe- miyet .vermem?1' ne icesi ola-

·-·-.. ••••·••••••••••••••••• ... ······-········· rak bırçok kımseler hayatta 
zep olursunuz .. Çünkü bekle
menin angaryesi en tatsızdır. 

11 - Doktor, ebe bekle
mek; 
En kayğulu b~'ldeyişlerdendir. 

Hele hasta ağlı'J oluraa .. Düşün 
celer bile sini~ıme dokunuyor. 
Kafir doktor ıeçiktikçe geçi
ğir, değil mi?~ Ya ebelerin a
ğırlığı .• Haber gönderir, tele
fon drsiniz .. İki saatte . gele
mez. Ne ağır kanlı adamlar• 
dır.! 

12 - Mirasını yiyeceğiniz 
uzak biı· akrabanın ölümünü 
beklemek? Bunu çok beklersi
niz .. Siz bekled;kçe o sağlam
laşır ve ölmez. Hatta içiniz
den: 

- O bizi gömecek!. Bile der 
siniz ... Tahammül, sabır ve te
vekkül lazım •. 

13 - Misafir beklemek; 
Zevklisini, tatlısını, sevileni 

ni beklemek ividir. Lakin me
rasim için çağırılan yahut ken 
di kendini cııvet ettiren densiz 
adamları beklemek, hele iyi 
havada evde kapanıp saatlarca 
gelmelerine intizar etmek sinir 
!eri biri ay düzelemiyecek ka
dar harap eder. Böyleleri ev
lerden irak ! 

14- Piyango çıkmasını bek 
lemek; 

Bunu izaha hacet yok! He
pimiz bekliyoruz. Ah bir çık
sa neler olacak, neler! .. 

FELEK 

tanıyordunuz Nebil Beyi? 
- Evet, efendim. 
- Pek güzel. O halde rahat 

ça konuşursunuz. 
- Teşekkür ederim. 
Nihat llhami Bey yine ye

rinden kalkmış, herkesi içme
ğe davet ediyordu: 

- Soframızı tamamlıyan 
iki hanım kızımızın şerefine .. 
Türk Darülfünununun iki kon 
cası şerefine .. 

Kemal Reha Bey, Nebaha 
tın kadehini doldurarak: 

- Buyurmaz m•sınrz. kü-
çük hanımefendi? 

Diye sordu. 
-A! Bu nedir 
- Rakr. 
- Ben rakı içmem ki .. 
- Ne olur, efendim, bir kü 

çük kadeh .. 
- Hiç içtiğim şey değil. 
- Dokunmaz ki.. Baksanız 

a, bütün hanımefendiler içiyor 
lar. 

Nebahat, tereddüt içinde i-
di. Bu kalabalığın içinde nere 
ye bakacağırı bulamıyor, göz· 
!eri, dalgın ve derin, boşluğa 

ıstırap çek;yorlar. En iyi ka-
biliyetler as ·hi mukavemetle 
mütevazı olarak inkişaf eder. 

Substratün Biyolojik'i irsen 
geçtiği için ruhi hastalık
lar ırkı bozan en mühim amil
lerdendir. Bu cihetle ırkı ko
rumak için doğumlarclan tutu
nuz da irsen ağır surette yük
lü olan kimseleri zürriyetin
den mahrum bıı·akmak ve bu 
suretle cemiyet için yük ve 
engel olacak mahlukların be
nimsemesine mani olacak ted
birler alınmak icap eder. Ame
rika' da, İsviçre' de bu tedbirle 
re tevessül olunmuştur. 

Çocukluktan itibaren tat
bik olunacak korunma ve sa
kınma tedbirleri bu hususta 
müessirdir, 

~ ~ !{. 

Çocuklarda ruhi melekele
rin inkisafı icin elzem olan akıl 
htfzıssıhhasmın umdelerini a
na, b bi! çocuklarına nasıl öğ
retebilirler? Örnekle, ve söz
le .. Eğer çocuğun anası, baba
sı bunları pisikopatolojik bir 
vasıta olarak kullanmayı bilir
lerse bu mümkündür. 

Aile muhiti gerek ihtisas 
İçin, gerek fikir için, doğum
dan itibaren büluga hatta da
ha öteler.: kadar çocuk için, 
bitmez, tükenmez bir yangın 
kaynağıdır. 

Bu muhitte çocuk ne gö
rür, ne işitirse, neyi tatar ve 

dönüyordu. Kemal Reha Be
yin Paris incel!ğile yaptığı tek 
life karşı büsbütün reddetmek 
kabalık olur diye korkuyordu. 

Kulaklarının içindeki kor
kunç oğultu ara~ında elleri tit 
riyerek Nebahatın .kadehini al 
mağa saldırmak istiyen Ahmet 
Nebil bu müki.lemeyi beyni 
sarsıla sarsıla dinliyordu. 

Süheyla, vaziyeti kavrıya
rak davrandı, hırçın bir sesle 
Kemal Reha Beye çıkıştı: 

- Beyefendi, küçük hanı
ma ısrar etmeyin. Alışmamış 
İnsana rakı çok fena tesir eder. 
Rahat bırakın küçük hanımı .. 

Kemal Reha Bey krp kırını 
zı olmuştu. Tek gözlüğü ye
rinden fırladı: 

- Afedersiniz, Süheyla Ha 
nımefendi. 

- Peki. Af ettim, bir daha 
yapmayın ama .. 

Muhteşem Nihat Hanım 
hınçla Süheyli.ya baktı. Sühey 
lanın yüzüne yeni bir renk 
gelmişti. Gözlerinde garip bir 
parıltı vardı. Ahmet Nebile de 
rin bir merhametle bakıyor. 
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ŞİK SİNEMADA 

COŞKUN BELDE 
3RİGİTTE HELIV 

ve halihazırın Karuso'su 

JEAN KİEPURA 

taraflarından temsil edilen 
Almanca södü aşk ve ih
tiras filmi. Bu gün ve ya-

h•• rın son günüdür. 

Kış Yaklaşıyor 
Öksürük, Grip, Romatizma, Bronşit ve sa 
ireye sebep veren soğuk ve rutubetli ha· 
valar başlıyacaktır. Evinizde bir TERMO 
/EN (Thermogene) bulundurmakla bü
tün hu arazın önüne geçilebilir. En kü
çük bir soğuk algınlığı hissettiğinizde h -
men onu <kullanınız. Kışın göğüslerine 
kunı bir TERMO/EN (Thermogene) ko 
yan bir cok kimseler soğuk algınlığını de
f ederler. Çiinıkü 

"lTE; Sl~lN rilERO,, 
nı.uk lı TERMO/EN harareti tevlit eder 
Tiirki venin bütün Ecz2'1anelerinde saulrr ._ ___ _ 

neye dokunursa hepsi bir ça
tı:l şeklinde, bir fikir şeklinde 
bir ~eyil 'erir şeklinde bey
nine yazıin·. Bunların içinde 
nefisleri olduğu gibi, tehlikele 
ri de vardır. 

• • 
Ayni ananın, babanın evlat 

lan arasında his ve idrakçe 
fark vardır. Bir biraderle bir 
hemşirenin his ve idrak et
mek, his ve idrak ettiği şeyle
ri semercdar etmek kabiliyet
leri ba~ka başkadır. Tabii ola
rak teşekkül etmiş olan her 
çocuğun bir şahsiyeti vardır. 
Akli ve ihtisasi melekelerini 
tabii olarak kullandırmak için 
çocugun şahsiyetine riayet et 
mek lazımdır. Çocuklarını bir 
oyuncak sananlar ve onlara 
"Beyim!.,, diye hitap edenler 
çok yanlış hareket etmiş olur
lar .. 

Birçok ana ve baba vardır 
ki esasen çocuklarını iyi ye
tiştirmek gayretinin verdiği bir 
heyecanla çocuğu kendi arzu
larına, keyiflerine, ideallerine 
göre yetiştirmeğe çalışırlar. 
Çocuğun fıtri şahsiyetini ve 
<mun inkişafını düşünmezler. 

~ ~ ~ 

Akıl hıfzıssihhasını tatbik 
edebilmek için onu evvelce öğ 

Yan yana oturan, biri esmer, 
öteki beyaz, fakat ikisi de de
rin bakışlı bu iki gencin teşkil 
ettiği çifti meraklı bir san'at
kar gözile tetkik ediyordu. 
Muhteşem Nihat Hanımın ba
kıtına kuşı gözleı·in i indirme
di. Bu iki nazar sanki iki kılıç 
gibi kıvılcımlar saçarak çarpışı 
yordu. 

Nebahat, bir erkekle bu ka 
dar serbestlikle söz söyliyen 
genç kadına hayretle baktı. 
Sonra mütereddit gözleri Ah
met Nebilin sıtmalı gibi bir kı
zarıp bir sararan yüzü üzerin
de durdu. Yavaşça, adeta kor
kak bir sesle sordu: 

- Kim bu hanım, Nebil 
Bey? 

Ahmet Nebil bu sualin Ö· 
nünde durakladı: Şimdi Neba 
hata ne cevap vermeliydi? De
likanlının yüreği çarpmağa 
batladı. Kafasının içinde bir 
sürüfker dolaşıyordu. Sanıyor 
du ki Süheylanın sadece ismi
ni bile söylerse NebahH arala 
rındaki bütün münasebeti kcs
fediverecek, Ahmet Nebil de 

renmiş oimalıdır. Beden hıfz ıs 
sihhası umumi hastalıklara kar 
§ı ne ise akıl hıfzıssihhaH da 
ruhi hastalıklara karsı odur. 
Aile içinde akıl hıfz°ıssihhaM 
hemen çarçabuk öğretilip irti 
calen tatbik olunamaz. Tatbik 
edebilmek için daimi surette 
düşünmek, müşahede ve tet
kik etmek lazrmdır. Çocuğun 
ruhi kabiliyetini görebilmeli. 
Meseli çocukta uyuşukluk, 
tenbellik, korkaklık yahut bil 
ikis fazla sevinmek, öfkelen
mek gibi ihtisas akiselerinin 
zayiflandığınr yahut tiddetlen
diğini gösteren alametler gö
rüldüğü zaman onları müteva 
zm bulundurmak için basiret
li bir rehber olabilmelidir. 
Batlarken farkına vanlırsa o 
akiseleri tadil etmek ve onla
rın tahtenuurun derinlikleri
ne kadar girmelerine mani ol 
mak mümkündür. 

Bahusus çocuklar anaları 
babalan tarafından şefkatle, 
muhabbetle takip edildikleri
ni görürlerse onlara kartı em
niyet ve itimatla açılırlar; ruh 
lannın bütün sırlarını söyler
ler .. 

Akıl hrfzıssihhası mektep 
programlarına girmeğe layık
tır. 

bu temiz beyaz yüzün önünde 
hicabından yerlere geçecek.. 
Ya ismini söyledikten sonra 
Nebahat, 

- Beni niye böyle müdafaa 
etti? 

Diye sorarsa, ya bu müda
faanın Ahmet Nebile karşı bes 
lenen bir sevgiden ileri geldi
ğini hissedene •. 

Nebahat, bu basit sualin ö
nünde Ahmet Nebilin durak
lamasına şaşıyordu: 

- Nebil Bey, ne oldunuz? 
-Hiç .. 
- İşitmediniz mi yoksa? 
- 1tittim. 
-Ey? 
- Şey ... Süheyla Hanım 

derler. 
- !Cimin nesi? 
- O mu? Ha, doktor Muk 

bil Nedim Beyin refikası .. 
-Ya! 
Ahmet Nebil, baş döndürü

cü bir uçurumdan geçmiş r;ı.; 
rahatlaşarak, bir nefes 
Hemen sözü değiştirme!, 
di: 

(Devamı va 



Kıbnsın 
Hikayesi 

' I 

Milattan 2000 sene 
evvelden bugüne 

kadar kaç elden geçti 
R ic et Rac,, dan: Larnalı:a

daki ortodoks papazının 20 
teşrinievvelde İngiltereye kar
şı çıkardığı kıyam, bitmiş ve 
yahut bastırılmış gibidir. 

600 sene Romalılarda, 600 
sene Türklerde kalan ve şimdi 
Yunanistana geçmek isteyen 
hu büyük ve güzel adanın tari 
hi hakikaten karışıktır. Bu ada 
asırların arasında yirmi üç de
fa sahip geçirmiştir. 

Milattan 2000 sene evvel 
Acem körfezinden Suriyeye ge 
len Fenikeliler bu adnyı da it
gal etmişlerdi. Ondan sonra 
F rijyalılar, daha sonra Kilikya 
lılar adayı aldılar. Milattan beş 
buçuk asır evvel buraya Yu
nanlılar geldi, Asuriler adayı 
Y unahlardan aldılar ve 25 se 
ne sonra İran hükUmeti Asuri 
leri buradan çıkardı. Daha son 
ra tekrar Yunanlılar geldi, İ
ranlılar' geldi ve Ptoleme za
ınanında Mısırhlar geldi. Ro
llıalılar geldi. Kleopatra zama
nında Mısırlılar geldi. Bundan 
sonra da uzun müddet Romalı
ların elinde kaldı. 

Yedinci asırda Türkler Kıb 
rısı aldılar. Arkasından Yunan 
lılar geldi ve Türkler 768 se
nesinde tekrar Kıbrısı Yunanlı 
!ardan aldılar ve bir müddet 
sonra tekrar Yunanlılar Kıbn
*a geldi . 

1191 de hiç akla gelmeyen ye 
ni bir sahip peyda oldu: İngilte 
re Kralı arslan kalpli Ritar. 
Ehli Salip muharebelerine kan 
fan bu birinci Riıar Kıbnsı da 
aldı ve Kıbrıs lngilizlere geç
ti. Bir sene sonra Fransızlar
dan Kudüs Kralı Gui de Lusig 
Dan Kıbrısı aldı ve bu Kralın 
sülalesinden on üç hükümdar 
1475 senesine kadar Kıbnsta 
saltanat sürdüler. Son Lusig
nan Kralı ölünce Kıbrıu Vene 
dikliler işgal ettiler ve bir asır 
Orada kaldılar. 

1571 de Türkler adayı Vene 
diklilerden aldılar. Üç asır geç 
ti. Bu defa da İngilizler 4 hazi 
tan 1878 mukavelesi mucibince 
adaya yerleştiler. 1914 te de bir 
İissü bahri ittihaz etmek üzere 
adayı resmen İngiltereye ilhak 
ettiler. 

Kıbrıs Rumları çoktan beri 
, adanın Yunanistana ilhakını is
tiyorlardı. Hatta 1915 te Kıb-
rıs, müttefikler lehine harbe 
girdiği takdirde resmen Yuna
lıistana vadedildi. Fakat Kral 
ICostantin Alman muhibbi ol
duğu için ve Kayserin akraba
sı olduğu için bu teklifi reddet 
lııişti. 
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Birin·cı sahl,eden geçen yazıları 
Ittlh.a.clı 1".llli 

Et meselesi 
·Nasıl 

Halledilecek 
(Başı birinci sahifede) 

renivermeyi tavsiye ettiği Ahmet 
Beyefendiye oorarnn: 

- Mezbahadan en eyisi 40 kuru• 
§a çıkan ve dükkana kadar beher ok
kasına bir il& bir buçuk kuru§ nak
liye ücreti binen bir et, dükkanda 
kaç kuru§& satılmalıdır? 

- Bugünkü tartlar ve bugiinlrii 
iktisadi kaideler ve insaf bir okkaya 
kaç kurut kir zammını emreder? 

Ahmet Beyefendi tehir meclisinin 
ilk münakata günü ileri sürülen 
narh meselesi üzerinde sanki bunun 
kişifiymit gibi, durarak mütaleala· 
nnı yörütürken m"2bahada 12 kurut 
tan 40 kurşa kadar satılan etin Çili'• 

şıda 70-80 kuruta kadar satılııınm 
sebeplerininkasap dükkanlarının çok 
!uğuna ve gÜnde bütün dükkanm 
masrafın bir iki gövde satmakla çı· 
karmıya mecbur olan kasaplar ham
lediyor. Ya lstanbulun muhtelif 
yerlerinde gÜnde yüzlerce gövde et 
satan kasap şirketinin ve menıupla
rının dükkanlarındaki satı§& ne di
yelim? 

Alımet Bey ne digor? 
-

Bu beyanatı müteakip Ka-
saplar tirketi reiai Ahmet Be
ye tesadüf ettik ve Ali Rıza 
Beyin beyanabndan babıettik. 
Ahmet Bey dedi ki: 

- Kasap tirketi bilfiil ka
saplıkla ittigal etmez bu ati
kirdır. Y almz şirkette dahil o
lanlarm husuıi kasap dijkkin
lan bulunabilirdi. 

Şehir mecliıi azasından ve 
ve et meselesini halle memur 
komisyon mensuplarmdan bu
lunan Ali Rıza Bey et itini be
nim beyanatımın haricinde di
ğer usullerle halle muvaffak o 
luna, ben de memnun ve mü-
teşekkir kalırım. . 

Kasaplar şirketi kltibi 
ne digor? 

Kasaplar fİrketi lı:iblıi umumisi 
Otner Bey de kendiaile görüıen bir 
muharririmize tunları söyleyor: 

- Etin neden pahalı olduğunu 
tedkik ederken en evel IÔJ"lemek li
znndır ki, Mezbaha resmi çok ağD'· 
dır. O derecede ki lstanbul halkı 
bu yüzden az et yemeğe mecbur 
kalmakta, bu da mezbaha varidatını 
tabii olarak azaltmaktadır. 

I,itiyoruz ki, timdi bir de mezba
ha resmini diri hayvan üzerinden al
mak isteyorlarmıı. l,ıe bu, memle
ketin büyük bir istinat noktası olan 
hayvanat noktası olan hayvancdığı 
mahvebneğe kifidr. 

Mezbah resmi her netekil ve sü
retle alınırsa almım tahammülün 
fevkinde ağırdır. 

M"2baharun bidayeti teeasüsünde 
bu rüsümun fazlalığından şikayet 
etmittik. O zaman mezbaha ve mües 
sesab inıaatmnı ikmali İçin nihayet 
üc sene bu reımin alınmaıı zaruri 
olduğu söylenmiş ve bundan sonra 
resmi çok indirileceği temin edilmiı
ti. 

Sipahi ocağındaki birincilik yarışı 
(Başı 1 inci sahifede) ı Bu beraberlik ikinci haf. 

biniyor. İatikbalde bu çocuk taymm. dah~ güzel. oynam~ı 
muhakkak iyi bir binici olacak m temın ettı ve netıcede Zeki, 
tır, Kendi bu kadar küçük ol- Alaeddin, Muzaffer birer gol 
masına rağmen harikulade ma a!tılar. ye Pepalılar da. buna 
nia atlıyor.Bu çocuk harbi umu bır gol ıle mukabele ett~l~r v~ 
mide Alman imparatorunun ya ?1aç _ı-. 3 Fenerin galıbıyetl 
nmda hükfrmetimizi temsilen de bıtti • 
bulunan Zeki paıanın torunu· Egup - Anadolu 

dur: .. Dün Anadolu klübü ile Fe-
Hanımlar arasanda musaba- b h kl .. b.. cak 

k d ldk .. ld A e neraçe uumaç yapa -
a a o u ça ıyı 0 u. !'~ lardı. Fenerbahçe klübü gelme 

ve Melahat Hanımlar yekdıge d""" · · An d ı kl .. b.. sere 
rine müsavi vaziyette olduğu ıgı _ıçm t a Eo ~- ~I uoynad 

ld l h H t monı yap ı ve yup ı e •· 
ha e Me il at anımm a 1 H 'ki kl""b·· b" · • ·kin H b" • er ı u un, ırmcı ve ı k_açtığ~ndan Ayıe . ~nım ınn ci takımlan kartılaıtı, ve neti 
cı geldı. Memleketımızde kadın ced ik" · t kı l ... ·2 bera 

rl · · l e ıncı a m ar ,c,--. larımızın da bu spo a lftiga be b · · · t k 1 d 0-0 
etmesi fevkalade mucibi mem- bereberve kınnldcı1 a ım ar a 

. . B .ki ra e a ı ar. nunıyettır. u ı genç sporcu 
muz çok cesurane hareketler Vefa - lstanbuı spor 
yapıyorlar ve muvaffak ta olu Vefa ve lstanbul spor ta-
yorlardı. kımlarımn da birinci ve ikinci 

Bundan sonra zabitan ko§U takımları karşılaştı. ikinci ta
lanna geçildi. Zabitanın m~- kımlar maçında İstanbulspor 
jı yoktu.Onlar mania atladılar. nisbi bir hakimiyetle 1-2 ka
Ancalı: sivillerin atladıkları ma zandı. Birinci takımlar maçm· 
nilerin tekilleri değiştikten son da ise uyun biraz sertçe oldu. 
ra. Birinci devrenin 10 uncu daki

Müsabakaya 11 zabit vekili kasında İstanbullular bir gol 
girdi. Hayvanlar sertti. Müsa- attılar. Biraz sonra ikinci gol
bakada kazanmak için hareki- terini attılar. Devrenin netice
tı çok ıeri ve çok iyi yapmak si 6-5 dakika kala Vefalılar 
lazımdı. Bundan dolayı bazı bir sayı ile mukabele ettiler. 
hayvanlar kaçtılar. Devre bitti. 

Hiç hayvan kaçırmadan mü İkinci devre oyun büsbütün 
aabakayı bitirmeğe muvaffak sertleşti ve 'her iki takım da 
olanlar sıra ile Zeki, Naim, bir gol atabilmek için bütün 
Muzaffer, Cemal Beylerdir. gayretlerini sarfediyorlardı. 

Bu müsabaka pek heyecan· Neticede latanbulspor devre· 
lı: oldu. Çünkü genç ordu men· nin neticesine 10 dakika kala 
ıuplarımız hareketleri çok iyi bir daha attı ve maçı 1-3 ga
yapıyorlar ve çok alkı1lanıy9r· lebesile bitirdi. 
lardı. Bu, zabitan müsabakası- Kollej - Galatasarag 
om birinci kategorisi idi. 

ikinci katagori mü- Dün Bebekte Kolleç saha-
aabakalara Balkanyatmda smda Galatasarayın dört ve 
Türk milli atçılrğmı temsil e- Kolleçin dört takımı karşılaş
den kıymetli zabitlerimiz gir- tı. Çok samimi cereyan eden 
di. bu maçlar her iki mektebin 

Yalmz Vehbi Bey idman es sporcularını biribirine daha ı
nasmda omuzlarından yaralan sındırdı. 
dığı için müsabakalara giremi ilk maç birinci takımlar ara 

sında oldu. tik devrede Kolleç yordu. Onun için Balkanyata 
giden zabitlerimizden 6 51 iş- tiler 2 gol attılar ve devreyi 
tirak etti. Ancak manialar on 2----0 galip bitirdiler. İkinci 
ıantim daha kaldırıldı. Cevat devrede sarı kırmızılılar çok 
Bey müsabakaya iki kere gir- gol fırsatı kaçırmağa başladı
di. Neticede birinci ikinsi Ce- !ar. Devrenin sonlarına doğru 

1 gol attılar ve tam devre bivat Bey, Saim Bey üçüncü bi-
rinci mülazım Salahaddin Bey terken bir gol daha atarak be
dördüncü oldu. raberlikle maçı bitirdiler. O

yun çok güzel ve temiz oldu. 
Pera - Fenerbalıçe ikinci takımlar 2-1 Galatasa 

Dün Fenerbahçenin kendi ray galip geldi. Üçüncü takmı
sahasında İzmire gidecek olan lar da 2-5 ile gene Galatasa
Pera takımı ile Fenerbahçe bir ray galip ve dördüncü takım
maç yaptı. lar da 1--3 Galatasaray galip 

Malumdur ki F enerbahçe çıktı. 

TORK SlGORTA ŞlRKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortalan halık için müsait Şet"aiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada tinyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehideroe acenta ararunaılctadrr. 

Tel: Beyoğlu - 2003 

lstanbul Defterdarllğı ilanları 

Satılık Kamyon ve 
Otomobiller 

Bulunduğu ver/er Nevileri Markaları Muham1!1e1! Motör 
kıymetlen Lıra No. 

Müzay11de günleri.; 25 Teşrinisani 931 Çarşambp 

Bahriye Sevkiyat mü Otomdbil Dayimler 25 
düdüğünde 

" " Şişli Karakolunda Kamyon 
Vilayet Jandarma Ku Otomabil 
mandanlığmda 

M·ersedes 
Bozfk 

Fiat 

50 
25 

100 

Ahırkapı nakliye ku 
mandanlığmda " 

Fort 5C 

.. 
" 
" 

Kamyon 
Otomobil 

Fiat 
Dayımler 

Fiat 

·-~-
400 4,130,428 

20 
200 4,136,246 

Müzayede günleri; 26 Teşrinisani 931 Perşembe 

Ahırkapı nakliye ku- Otomobil. Fiat 300 4,102,007 
mandanlığmdan 

" .. .. 
" Mail.tepe Piyad~ 

mektebinde 
Haıibiye mektebinde 
Srhhiye ve muaveneti 
içtimaiye müdürlüğünde 

" 
" 
" 
" 
" 

" .. 
Merse<les 

Fiat 
Fort 

Poh 
Berliy.e 

300 4,129,878 
300 4,102,062 
50 

300 4, 102,069 
50 

30 
50 

Müzayede günleri; 29 Teşrinisani 931 Pazar 

Sıhhiye ve muaveneti ., 
istimaiy.e müdürlüğünde 
Usküdar Belediye dairesinıde , 
Riiswnat Müdürlüğünde ., 
Vilayet dairesinde 
Defterdarlık dairesinde 

., Hariciyeden 
müdevver 

.. .. 
Ahırkapı Na!kliye ku- Kamyon 
mandanlığından 

Fi at 

" Rizer 
Berliy.( 

Benz 
.. 

Berlez 

100 

100 
500 
400 
200 
150 

75 

., Otomobil Fiat 300 
Vilayet dairesinden ... Sutot Be}"ker 500 

Yukarıda mevkileri gösterilen kamyıon ve otomobiller müza
yedeye çıkarıldı. Taliplerin hizalarında gösterilen günlerde 'Sa
at 15 te Defterdarlıktaki satış komisyonuna müracaatları. 

(M. - 174) (3668) 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulile alınacak: 
Büyük boy ıkereste 595 metre ( Ci'bali için 30-11-931 pazartesi 
Kısa boy kereste 405 ., ( günü saat 10 da 

2 - Pazarlıkla satın alınacak: 

Nişasta kola yerli m alr 10,000 kilo (26-11-931 

ve Galatasaray muhteliti kil- Bundan sonra her iki mek
nunusanide Yunanistanda maç tep arasında voleybol ve bas
yapacaktır. İşte bu maç o ça- ket bol maçları yapıldı. Bu 
hşmanın bir başlangıcı olmuş- maÇlar da birinci ve ikinci ta
tur. Pera İzmire gideceği için kımlar arasında idi. Neticede 
en kuvvetli şeklile çıkmıştı. her iik takımda da Galatasa
F ener ise şöyle idi: ray mağlup oldu. Yalnız kü

Namık, Hadi, Feruzan, Re- çükler arasında oynanan bas- Elektrik malzemesi 
§at, Cevat, Vilastras, Yusuf ketbolde Galatasaray galip gel 
Alieddin, Zeki, Muzaffer, Şa- di. Zaten dün Galatasaray ve 
ban. Kolleç günü idi ve bu her sene 

( 

\ (26-11-931 
( 

perşembe günü 
saat 10 da 

ıperşembe günü 
saat 14 te 

GÜZELLiK 
Güzel bir kalemin 

kullanışı IAtif olduğu gibi 
mallkiyeti de hakiki bir 
memnuniyet bahşeder. 

Şeklinde, renginde ve 
ya modelinde güzellik ara 
yorunız bir Eversbarp 
alınız. MürelrkepU kalem
lerin bütün çeşitlerinde 
kurşun kalemler de vardır. 
Başlıca kırtasiye mağaza
larında satılır. 

s 

'4@11tllrP'• 
Mürekkepli ve kurşun kalemleri 

BULGAR OPERET 
TiYATROSU 

70 kişilik artist, balet, orkostra 
ve kor heyetile yakınlaı>da İstanbu· 
la gc.lerek 19 Teşrinisani 1931 tari· 
binıden itibaren her gece muntaza- · 
men Beyoğlunda Fransız Tiyatr• 
sunda temsil ve.rmeğe başlayacak· 

tır. 

Repertuarı: Viktorya ve busıırr, 

lstanbul Gülü, Monmarter Menek· 
şesi, Kontes Mariça, Harem Esra
rı, Çardaş Kıraliçası, Bayader vt 
saire. 

Her bir piyes için tiyatro husu
si dekor ve diğu levazım ile mü· 
cehhezdi.r • 

Kat'ı alaka 
İdareınde bulunan Sirkecide An

kara caddeainde Amasya otelini bu 
kere derununda meveıtt bilcümle em 
val ve eşyasile bizlikte İstanbul al
tıncı noterinden 10-11-931 tarihile 
musa<ldak satış senedi mucibiru:e 
Sabancalı Mustafa Efendiye ııattnn 
ve teslim ettim. Artık mezkUr ot.el
de benim bü- gQna aUlkam kalmadı
ğmın aMkadaranı:a malQm olmak Ü· 
zere ilin olunur. 

Para 

Sabık müsteciri 
lnayetullab 

15 liradan fazla vari
datı olan emlake mu 
kabil PARA VERİ-

LİR senelik faiz ve komisyon yüz
de 12 dir. Tapu eenedinizi alliJI İs· 

tanbul Bahçeka.pı Dördüncü Vakıf 
han Asmakat 29 numaraya saat 9-12 
arasında müracaat ediniz. 

Piyango Müdürlüğünden : 
Şartnamesi veçhile müdür! ük 

binasının yan cephesi tamir ettiri
le<:eğinden keza nümunesi veçhile 
100 adet iane kutusu imal ettirile
ceğinden talip ola<:aklann P"Y ak
çaları ile birlikt.e 16-11-931 pazarte 
si günü saat 15 te Piyango Müdür
lüğünde müteşekkil tayyare cemi
yeti mübayaat komisyonuna müra
caatlarr. 

Doktor 

Aradan 9 sene geçti , ıöylenen İn· 
şaat ikmal edildi, fakat hala lotan. 
bul halkı bu ağır yükü sırtmda ta
§ıyor ve bir okka et yiyebilmek için 
18 kurut resmi vermek mecburiye
tinde kalıyor. Stadda 1001}-1500 kişi ka yapılacak ve her iki mektebin 

dar ıeyirci vardı. Bütün spor- sporculan biribirlerile karşıla Xöhne kanaviçe (Azapkapı deposun) 

Damga kurşunu yerli malı 1000 ., (24-ll-93lsalr günü ~atlOda 
3 _Satılacak: Parla Tıp FakUlhısl mezunu 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

kadar İstanbulda Divanyolun

<la 118 numaralı hususi daire-

sinde dahili hastalıkları mua. 

:Yene ve tedavi eder. Telef.on: 
tstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 

İsteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al
illalrdırlar. 

Pendikte kesilen etlerin ucuzlu
ğuna gelince, bu gayet tabiidir. Çün 
kü bu hayvanlann mezbaha resmi. 
nin verilmesine tahammül olmadığı 
için orada kesiliyor.'' 

Otner Bey kaoap dükkinlarmm 
tahdidi hakkında da demiıtir ki: 

- Harpten evel lotanbul'un nüfu
su çok daha fazla iken 600 kasap 
vardı. Halbuki bugÜn 600 den faz· 
ladır. Tahdide biz de taraftarız. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

cular maçı gayet rahat seyret- şacaktır. 15000 (24-11-931 salı günü saat 14 te 
miş ve çok güzel bir spor günü Türkspor çıkh Talip olanların şartnameJeri görmek üzere her gün Yenipos-
geçirmişlerdir. Oyun fevkali- tahane civarında Tütün İnhisarı istan!bul Başmüdiriyeti bina-de güzel oldu. Her iki takım Türk spor bu hafta güzel 
da kuvvetli olduğu için oyun- bir basılış, ve enteresan yazı- sında Mübayaat Komisyonuna müracaatları . (3820) 
da çok zevk vardı. Birinci haf larla çıktı, karilerimize tavsiye . 

~~ .!~~ü~~~hisarı. umumi 
Mıllıyet Matbaası ~.~,?.,~~~~~~~.~•= .. re ... .,. 

Beyoğlu, İstiklal cad- NEFİS VE SERi SORETTE ait yalıda bedeli keşfi 459 liradan iıbaxet şartnam;si mucibince 
desi Büyük Parmak ka- Her nevi evrakı matbua tab'ım deruhte eder. Notere yapılacak tamiratin rhalesi 23-11-931 tarihine müsadif pazartesi 
pu, Afrika hanına bitişik ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, .günü saat 11 de cra olunacağından talip olanların Y eııipostaha 
Apartıman No 21.- Tel; muhtıra, reçete ve faturalar renkli olaraık el ve duvar ne civarında Tütün İnhisarı İstanbul Başmüdiriyeti binasında 
Beyoğlu 2797. ilanları yapılır. Fiatl~r m~t~ildk. Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (3822) 

Saat: 14. 18. - ADRES: Ankara caddesı daıreı mahsusa := 
1;;;;5!!i;~;;;;;;;;;;;;;;;;s;;;;ı;;;;;;ı;;;o;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;!IJ = Telefon: 24310 - 24318 - 24319 . 

Cilt ve zühravl hastalıklar mütehassıs 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali caddesl, Meserret oteli 
karsısında Avni Bey apartımanı 

125 sabahtan akşama kadaı 

1 
Askerf fabrika

lar ilinları 

173 kalem elektrik malze· . 
mesı 

Yukarıdaki malzeme ıkapalı 
zarfla 14-12-931 de saat on dört 
te ihalesi yapılacaktır. Taliple 
rin şartname için her gün ve 
münakasaya giımek için de o 
gün teminat (teklifat) ile mü
racaatı. (3761) 

ıı ı ı ı ıı ıırnım~mı.r~~ı~•ı1ı•ı:W11w1~1tıı111f ı:ıu,ll11m11 J~ '11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı' · 1 Muallım Mubahat Bey tarafından ~ T •• İ •• • h • "' 
il Teroüıne edilen Ameli Hayat Alimi ~ U Ufl ın ısarı Uffi umı 

Resmi İlinlar Türk Lt. Şirketi 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

~ . ' E3 ili (HERBERT N. GASSQN) un s •• d.. ı • • w •• d 
~İDEAL BÜRO ve YENİMÜ$TER1~ ffiU Uf ugun en; 

BULMAK SAN' ATİ Ei§ "hi d ihal - . A 1 . d 1 
· 10-10-931 tan n e · e olunacagı ıla.n olunan zınıt epo a-

;;::::;:;; 
Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası ~ " 

- _ nmızdaki bin ton yaprak tütünün deniz tarikile nakline ait iha 
le 23-11-931 tarihine müsadif pazartesi gıünü saat ona talile o
lunmuştur. Talip olanların Yenipostahane civarında Tütün İn
hisarı İstanbul Başmüdiriyeti binasında Müıbayaat Kiomisyonu 
na müracaatları. (3821) mrııriııııuııııııııırıııırıırnıımımıırınııııııiııuuınuıı.ıı.ıııııııııııunıııırıııll 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütüu 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan • Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 75.l 
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~ ... lbise ve Ayakkabı imali 
Yüksek Mektepler Mübayaat 

(omisyonundan: 
31 Adet palto 
47 Harici elbise 
31 Dahili ell>,se 

49 1 skarpiv 
49 Fotin 

üksek Orman Mektebi taı.:'besi için imal edilecek olan 5a
ı cinsleri muharrer 5 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba gü
aat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
Şartnamesini görmek üzere her gün münakasaya iştirak 

de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhase
liği binasında mübayaat komisyonuna müracaatları. (3702) 

Yüksek mektepler mübayaat ko
isyonu riyasetinden: 
Mülkiye mektebi talebesi için yerli malından olmak üzere 
acak olan 300-350 metro elbiselik kumaş aleni suretle mü
asaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ve nümune-
görmek üzere Yıldızda kain Mülkiye mektebi müdürlüğü

ıe ihale tarihi olan 26-11-931 perşembe günü saat 15 te Fın
ıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek mektepler mu
~beciliğinde mübayaat komisyonuna müracaatlan lüzumu 
olunur. (3640). 

Bursa ipek böcekçiliği enstitüsü 
üdürlüğünden: 

3ursada Böcekçilik Enstitüsü ibinası arkasında mücedde
inşa olunan ipek böçeği tohum kıslak binası için plan ve fen 
artnamesi mucibince müberrit tesisatı yapılacaktrr. Talip 
ılarm plan ve şartnameyi almak üzere Bursa böçekçilik 
itüsü müdürlüğüne müracaat etmeleri ve şartname müci
e yapacakları mufassal projelerle bu projelere nazaran 
acakları mufassal fiat, keşif varakalarını !kapalı •zarfla ni
et 931 senesi Kiinunuevvelinin onuncu günü akşamına ka
enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri ilan olunur. (3764). 

ıdirne Erkek Muallim 
ıektebinden: 
. - Erkek Lisesile, Erkek. Muallim Mektebi arasında ya
cak «1978S» liralık bedeli keşifli laboratttVar binası inşaatı 
lİ gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

je ve şartnamesi mektepte mevcuttur. 
? - İhale 19-11-931 perşembe günü saat 14 te hükfunette 
ei mahsusunda icra edilecektir. 
1- Talipler, diplomalı mimar veya mühendis, yahut diplo
ı mimar veya mühendis işe memur edecek müteahhitler 
.ilir. Bu takdirde müteahhit istihdam edeceği mimar veya 
ı endis için metkı:p idaresine Noterlikten müsaddak bir 
ıhütname verecektir. 
1 - Talipler müzayede ve münakasa kanunundaki ahkamı
evfikan kapalı zarflarını i·hale günü içine ehliyeti fenniye 
ıaptıklan bu nevi işlere ait vesikalarını ve teminat mektup 
a makbuzlarını koyarak imza mukabilinde komisyona tev
deceklerdir. (3677). 

Nafıa Vekaletinden: 
SOOOO adet meşe yol traversi kapalı zarfla münakasaya 
ulmuştur. Münakasa 30-11-931 tarihinde pazartesi günü 
t 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

,akasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve müvak
teminatlarmı ayni günde saat 14 buçuğa kadar münakasa 
ıisyonu Riyasetine vermeleri tazım.dır. Taliplerin Ticaret 
larında mükayyet bulunmaları şarttır. TaHplerin münakasa 
.namelerini iki lira mükabilinde Aırlı:arada Nafia Vekaleti 
ıat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman Müdürlü
den tedarik edebilirler. (3727). 

)evlet Demiryolları idaresi ilanları 

Atyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
ıakasası (28 ikinci teşrin 931) Cumartesi günü saat ıs te 
re merkezinde yapılacaktır.Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
nelerile Afyon istasyonunda birer liraya satılmakta olan 
tnamelerde yazılıdır. (3718) 

MiLLİYET CUMARTESİ 14 TEŞR1NİSAN1 1931 

Muhterem lstanbul halkına 
Yalova Millet ve Baltacı çiftliklerinin 

satış mağazaları .pei: yakında açılıyor. 

Pangalti Haliskargazi caddesi No 171 de açılaeai: olan birinci sattı 
mağazasında: (bir ve yarım litrelik Jişelerde) 

Pastörize edllmiş halla inek sütü 
inek sütünden mamul nefis tereyaAı 
Ankara Orman çiftliğinin leziz kaşar 

peynirleri. Günlük ve taze yumurtalar 
ve çiftliğin diğer mahou!Stını bulacaksınız. Fiatlar rekabet kabul etmi 
ye""k derecede ehven olacaktır. Mahsulatımızın mazhar olacağı rağbet 
nazarı dikkate alınarak SÜT için şimdiden abone kaydına başlanmıştır 

~Alpullu Şeker Fabrikası ........ 
Bu sene 

KESME ŞEKERİ 
1MAL1NE MUVAFFAK OLMUSTUR. 

Bu şC!ker Avrupa'nın piyasamızdaki kesme şekerlerine tama 
mile muadil olduğu halde fiatı Avrupanınkinden okkası yüz 
para ehvendir.Muhterem haklımız Alpullu kesme şekerlerini 

her yerden arıyabilirler. 

Elbise ve Ayakkabı imali 
Yüksek Mektepler Mübayaat 

Komisyon un dan: 
17 Adet palto 
4S Takım har:d elbise 1 

45 Çift iskarpin 
4S Çift Fotin 

Orman Ameliyat mektebi talebesi için imal edilecek olan 
baliida cinsleri muharrer 4 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba 

1 
gün ı saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münackasaya konul- 1 
muştur. Şartnamesini görmek üzere her gün ve münakasaya iş 1 

tirak için de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Metkepler Mu
hasebeciliği binasında mübayaat komisyonuna müracaatları. 

(3701) 

'"f ekirdağ Vilayeti Dai 
mi Encümeninden: 

Çorlu kazası merkezinde inşasına maşlanup natamam kal
mış olan mektep binasının (8886) lira S4 kuruştan ibaret inşaa .. 
tı 21 gün müddetle ve kapalı zaırf usulile münakasaya konul
muştur. 

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

2 - Ihalei katiye 17-11-931 Salı günü saat on beşte Daimi 
Encümence icra kılınacaktır. 

3 - Talipler (661) numaralı müzayede, münakasa ve ihale 
Kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim 
edecekleri teklif mektuplarına bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminatı muvakkate akcesine ait vesaikle inşaatta is 
tihdam olunacak Fen memwunun bir dairei Fenniyeden mu
saddak vesika ve muvafakatnamesini lef etmeleri ve ihale saca
tinden evvel Makamı Vilayete tevdi veya göndermeleri lazım
dır. 

(!mı ak v.c· Eytam Bı-,,nkası ilanları 

Pazarlıkla sahlık 
Esas 

20 
Mevki ve Nevi 

Nişantaşı Kahtane caddesi 100 No. konak 
« halen Şişli Terakki lisesi». 

Teminat 
3800 L. 

Balada yazılı konak pazarlı'kla satılacağından taliplerin 
22-11-931 tarihine müsadif Pazar günü saat ona kadar Banka
mı.ıa mı.iracaatleri. (3740). 

Elektromontör aranıyor 
Kayseri ve Civarı Elektrik T. anonim Şirketinden: 

Bilahara pişman olmanıza meydan 

vermeyiniz ! 
Bugünlerde yapacağınız en iyi ıteY va.kit kaybetmeksizin 
İ'8ta11ıbulda ,0 '.Eminönünde Valide Hanı ittisalinde 4 No. 

Kader (VENTURA> Gişesini 
ziyaretle bOy{lk ikramiyesi 1,000,000 lira o!an 

tayyare piyangosunun YILBAŞI 
keşidesi için bir bilet almanıZdrr. 

Halık keşidenin pek büyük ve zengin olan ikramiyelerini 
nazan itibara alarak biletini almak üzere istical etmelidir. 
Binaenaleylh biletler tülrenmeden evvel sizi saadete götü
recek biletinizi tedarik ediniz. Zira bu müstesna keşideye işti 
rak etmemeıkten mütevellit teessüflere meydan vermeyiniz. 

................................... -6 

Bayiinizden: Her vakit •-----, ... 

"G · "G · 40 F. "R uı " - uı ın " - ex n 
Çoraplarile "GEVE " iç çamaşırlarını ve büyük Fransız 

marka GASTON VERDIER kadın çoraplarını 
isteyiniz. 

• 
Hakiki iktisat 

Birinci nevi ve gayet ucuz elbiseliık kwnaşlar satın almasını 
bilmektir. Bu muhassenatı ; Gala tada Haraççı sokağında 

20 - 22 - 24 numaralı 

J·. MOTOLA 
Ticarethanesinde bulacaksınız. 

Bu kadim ve büyük kwnaş ticarethanesi kumaşlarını doğ
rudan doğruya fabrikalardan mübayaa eder. Bunun için 
Mösyö Motofa; bu sene Avrupanın ıbaşlıca fabrikalarını 
ziyaret ve kadın ve eııkek için kostümlük, paltoluk, ·panta
lonluk ve saire en son moda ve en müntahap çeşitlerde 

• külliyetli mikdarda kmnaşlar tedarik etmiştir. 
Şıık ve güzel giyinmeği sevenlere herhalde bu ticarethaneyi 
ziyaretle kumaşlann mükemmeliyeti ile sair yerlere nis
betle fiatlarının ehveniy,eti haıkkında .bir fikir edinmeleri 

tavsiye olunur. 
Ticarethanenin isim ve adresine dikkat! 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
1 

K.O. ihtiyacı için 3 kalem malzeme ayrı ayrı şartnamelerle i 
münakasai aleniye usulile satın alınacaıktır. İhale tarihleri cins 
ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. Taliplerin şartnamesini 

almak üzere her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de yev 

1 
mi muayyende K. O. 3. SA. AL. KOM. nuna müracaatları. 
(488). (3446) ' 

Cinsi Miktari Tarihi Günü Saat 

Gaz yağı 
Gres yağı 
Vakum yağı 

K!ilo 
4000 18-11-931 
5000 
5000 

18-11-931 
18-11-931 

*** 

Çarşamba 

Çarşamba 

Çarşamba 

15 
15,5 
16 

K. O. ihtiyacı ;çin 40 ton kapalı zarfla münakasaya konmuş-
tur. İhalesi 18-11-931 tariih çarşamba günü saat 14,5 da icra olu-

1 

nacaktrr. Taliplerin şartnameyi almak üzere hergün ve müna
kasaya i~tirak etmek üzere yevmi muayyende teminat ve tek-
lifnamelerile K. O. 3. SA. AL. KOM. nuna müracaatlan I 

( 488) (3445). 1 

~-------~~----------~~-~~- · 
Jandarma 

riyasetinden: 
sat1nalma komisyonu 

İki bin ila iki bin hl<i yüz adet ~aputun mevcut şekil nümune
sine göre imaliyesi pazarlığa çJkarılımışur. Taliplerin şartname 
yi görmek için her gün, pazarlığa iştiraık için de 17-11-931 salı 
g•ünü saat on dörtten on altıya karlar Gedikpaşada Jandarma 
Satın Alma Komisyonuna müracaatlar. (3826) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 

SEYRfSEF AIN 
Merkez acenta : Galata Köpril ba · 

ıı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür. 

dar Ade ban 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) ıs Teşrin
sani Pazar 14,30 da Gala
ta Rıhtımından. 

PlRE - lSKENDERlYE 
POSTASI 

(EGE) 17 Teşrinisani 
Salı saat 10 Galata Rıhtı
mından ikalkar. 

TRABZON POSTASI 
(lNEBOLU) vapuru 16 

Teşrinisani Pazartesi 17 de 
Sirkeci Rıhtımından harc
ektle Zonguldaık, İenbolu 
Ayancık, Samsun, Ünye . 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab 
zon, Rize, Mapavri'ye gide 
cektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Tire
bolu'ya da uğrayacaktrr. 

BOZCAADA POST ASI 
(ERE(;LJ) ıs Teşrinsani 

Pazar 17 de İdare rıhtı
mından kalkarla·r. 

İdarece aşağıda ismi ya
zılı kahve ocağı müzayede 
.ile kiralanacaktır. Teminat 
maoktuan 1000 liradır. İha
le 3-12-931 saat 16,30 

Tra!bzon hattına işliyen 

vapurların kahve ocakları 
bir sene beş ay on seikz gün 
müddetle. (3759) 

KARADENİZ 
POSTASI 

Samsun 
16 vf~:~ni Pazartesi 

günü akşamı Sirkeci Rrh
tımından hareketle (Zon
{';_uldak, İnebolu, Samsun, 
Unye, Fatsa, Ordu, Kire
son, Trabzon, Rize ve Pa
zar) iskelerine azimet ede
cektir . 

VATAN 
vapuru 18 T. sani _ 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 :-------= D ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 

Yunan vapur şirketi 

P1RE-MARS1L YA 
için seri ve doğru posta. 

(PATRIS) Lüks vapuru 19 
teşrinisani perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
azami tenzilit. 

Şirkttimiz santralına bir Türk makinist muavini alınacak ve bu 
efendi bir kaç sene zarfında baş makinist olmak üzere yetiştirilecek
tir. Kendisine ibraz edeceği ehliyete göre 75 - 100 lira ücret verilecek
tir. Yaşı 20 - 25 olanlar, askerliğini ifa etmiş olanlar ve <1anayi mek
tepleri ve Robert Kolej sanayi kurları elektrik kısmından mezun olan
lar tercih edilir. Talip olanların tercümei hal, mektep şaha.detnameleri 
ve nüfus tezkereleri suretlerini ve bir adet vesika fotoğrafını sür'atle 

.. __ Şirket merkezine göndererek müracaatları ilin olunur 

Beher metro murabbaına 60 kuruş ıkıymet takdir edilen Eyüp 
' te Dökmecilerde Bahçevan İlbrahim Ağa bostanı ittisalinde 457 

metre murabbaı sahasında metruk mezarlık arsası satılmak ü
zere açık müzayedeye ikonmuştuc. Talipler şartnameyi görmeık 

Diş tabibi Parla Tıp fakültesinden mezun için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müza-

Umumi acentaları: Galatada Çi
nili Rıhtım Hanmda D. Anagnosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün seyahat acentalıklarıdır. 

SADİK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası M Rl•ı at Cağaloğlu Halk Fırkası kart sında yedeye gimı~k için 21 lira teminat akçesi lazımdır. Teminat 

• Zeki B apartıman No 7 nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınaraik banka-
________________ • ___________ ._ ya yatmlıp alınacak maıkbuz ve yahut hükumetçe muteber ta- Sakarya 

ı:i:ni P lZ l 8 n HORHORUNI• Taksim Zam nınmış bankalardan birinin meıktulbu ile olur. Bu şekilde temi- ı 

1 r b~o.so!~k 1 n~t ile berabtt ihale günü ~la.n 16 :eşrini~ 931 paz~esi. g~-
1 1 nu saat on beşe ıkadar Dannı encumerıe muracaat edılmelıdır. 

Cilt ve emrazı zühreviye tedavibınesi. Her gün sabahtan ıkşımı kadar. (3420) 

Yüksek mektepler mübayaat ko
misyonu riyasetinden: 

Mülkiye meıkteıbi talebeııi için diktirilecek olan 110-120 ta
kım elbisenin imaliyesi aleni &uretle münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin şeraiti gömıe<k için Yıldızda Mülkiye mektebi 
müdürlüğüne ve 26-11-931 tarihine müsadif perşembe günü de 
münakasaya iştirak için Fındıklıda Güzel San'atlar Akademi
sinde Yüksek mektepler mübayaat komisyonuna müracaat ey
lemeleri ve münakasanm saat 15 te hitam bulacağı ilan olu
nur. (3639) 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
Liizıumu olan 28000 kilo gaz kapıdı zanfla münakasaya kon- rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, İnebolu A
muştur. Talipler şartname almak üzere her gün Levazım Mü- yancık, Samsun, Ordu, Gi-
dürlüğüne müracaat etmelidiri. Münakasaya girmek için 110 resun, Trabzon, ve Ri
lira teminat lazımdır, Teminat nakden kabul edilmez. Ya bele ze) ye azimet ve ayni 
diyeden irsaliye alınarak ~aya yatırılı:p alınacak oılan mak- iskelelerle Görele ve Ü
buz ve yalhut hükUınetçe muteber tanınmış ıbaıııkalarm birinin nye ' ye uğrayarak av-

det edecektir. Fazla tafteminat mektubu ile olur. Bu şeıkilde teminat makbuz ve me<k-
silat için Sirkeci Meyme

tubu şartname, teklif mektubu ve Ticaret Odasında kayıtlı ol- · net hanı altında acenteli-
duğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 16 1 ğine müracaat. Tel. 22134. 
Teşrinisani 931 pazartesi günü saat 15 te kadar Daimi Encüme- •••••••••••-il 
ne verilmelidir. (34Sl) 1 MiLLİYET MATBAA-Si 


