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ETEM iZZET 

Gazeteciliğimizin 
z 
·- Yüzüncü senesi 
" Bqün Türk gazeteciliğinin yü
e tüncü yıl dönümüdür. Yüz ıene ev• 
O •el bugün, yani tetrinisani 1831 ta

rihinde Takvimi Vekayi'in ilk nüs
lıa11 intiıar etmiıti. Gerçi Takvimi 

! \' ekayj memleketimizde çıkan ili< 
11 gazete değilru. Franıız lhtilili kebi
~ ti saralarında Fransız aefarethaneai 

larafındanBulletin deı Nouvelles na 
ııımda bir gazete neıreclildiği gibi, 
l.u ihtilalin propağandaımı yapmak 
İçin de gene ayni sefarethane tara
fından La gazette Française de 
Constantinople isminde bir gazete 
çıkanhyordu. Fakat bunlar fransız
ca gazetelerdi. Mııır'da Mehmet Ali 
Paıa tarafından VekayÜ. ~sriye 
lıaınmdaki gazete de Takvımı Ve
kayi•e tekaddüm etmekle beraber, 
lıususi vaziyeti ıiyasiyeıi dolayısile 
!.!ısır doğrudan doğruya bir Türk 
"'emleketi sayılaımyacağından Tür-
~iyede çıkan ilk türkçe gazete ol
"'ak ıerefi Takvimi Vekayi'e aittir. 
liatta o zaman Sultan Mahmudun, 
Mehmet Ali Paşayı ve neırettir
ınekte olduğu '"Vekayü Mııriye,, 
•ini kıskanarak, Takvimi Vekayi'i 
beşir hususundaki teıebbüsünü t~
•il ettiği ve ük türkçe gazeteye bır 
taim ararken de Mısırdaki gazete
llİn isminden mülhem olduğu yakın 
bir ihtimal olarak ileri sürülebilir. 

• Acau Avrupada gazeteciliğin 

1 lıaılangıcı nedir? Gazetecili~e siya-
1 •i mahiyet veren ve yeni ıekilde ga
~teciliğin mebdei olarak kabul eru
lebilen Fransız ihtilali kebirinden 

'gerilere doğru gittikçe, gazetenin 
lec.-.,icen hüviyetini kaybettiğini gö
liirüz. Romalılar zamanında bile 
gazeteye benzeyen hususiyetleri ha
~~ evrak vardı. Meseli Ro~. cene

taJlerinin ve Roma askerlerımn cep-
helerdeki zaferlerini tasvir eden 
.\cta Diurna (gündelik vekayi) var 
dı ki, bu evrak Romanın F orum'una 
•ulırdı. Gouvenal, bir Romalı hanı

) bıın evinde sabahlannı, Acta Diur-
1\a'yı okumakla geçird'.jini yazma

~ \lna bakılırsa, bunun F orum.'a aııl\n 
lırnumi nüshalanndan maada, husu
•i nüshaları da olduğu anlaşılıyor. 

· Ft~<at ilk gazeteler ancak teksir va
•ıtalannın yani tabı makinesinin İca 
dından sonra başlamı§tır. Almanya-

3i da haftalık olarak çıkan ilk gazete 
l'rankfurter Gournal'dır ve 1615 te 
lleşredilmeğe başlamıttır. lngiltere
det665 senesinde, lıveç'te 1643 ve 

ı ll.usya'da da 1702 senelerinde gaze-
teler çıkmıştır. lngiltere'de 1704 se

ı besinden 174 senesine kadar olan 
t lİyaıi mücadelelerde gazete bir va
&ıta olarak kullanılmış olmakla be
taber, yeni gazetenin ve yeni gaze
leciJiğin mebdei şüphesiz Fransız 
l!ıtiliJidir. ihtilal taraftarlarının ga
~eteyi, fikirlerin tamimi için ne de
tece kuvvetli bir vasıta telakki et

rtlikleri ıundan da anlatılıyor ki, ih-
tilaı; müdafaa etmek için lstanbulda 
lıile bir gazete ne§retmiılerdi. 

Türkiyede matbuat Avrupada an
laşılan manada ancak metrutiyetten 
lonra batlıyor. Çünkü Sultan Mah
llıut ve Mecit zamanlarında çıkan 
>e gazete denilemiyecek resmi veya 
lıirnresmi netriyattan ve Sultan A
~İzin son senelerindeki nisbi bir te

. lıamül ve inkişaf safhasından son
t matbuat Abdülhamit'le beraber 
/•tıbdadın kalm perdesi altında ka-
lıyo:. 

Matbuatım1zın hakiki inkişaf 
ıafhası meşrutiyetle beraber bat-

• !ıyor. Ancak bu zamanda da, uzun 
•eneler hürriyetten mahrum kaJan 
bir adamın ansızın aerbeıtisini ihraz 
adince şaşıracağı gibi, matbuat ta 
lıocaıamış ve ıaşkın bir vaziyette, 
devletin ıükiına en ziyade müh-

• lııç olduğu günler zarfında anarşiye 
)ardım eden bir unsur olmuştur. 
llunda aksülamel tabii seri ohnut 
fakat matbuatımızın tekamül yolun
da devam etmesine engel olamamış
tı.-. Cümhuriyetle matbuatımız en 
lon tekamül devrine girmektedir. 
Cümhuriyet matbuatın en büyijk 

. "1üzahlridir. Matbuat ta cümhuri-
1 >etin en büyük hadimi olmalıdır. 
\t e Türk gazeteciliğinin bu hizmet
i,, iftihar ettiğine ıüpbe yoktur. 
~bi Avrupada matbuatın inkişafı 
daima tabı ve teksir vasıtalarının 

e-t•kiımülile muvazi olarak yürümüş
~ liir. Türk gazeteciliğine yeni harf
ler; bahteden cümhurİyettir. An

l<ak harflerin değişmesiledir ki garp 
tekniğinden layikile istifade etme
te baıladık. Türk gazeteciliği ikin-
.; asırlık hayatına büyük bir inkı
~pla beraber giriyor. Bu tarihi gü. 
~ii idrak ederken tuurlu matbuatı-

~ tlızın millete, vatana ve cümhuriye
~ ııiidim olmakta devam edeceği 
•ıakkındaki ümit ve kanaatlerimizi 
tekrar ederiz. 

Ahm~ ŞÜKRÜ 

···'-················································ Atina hadisesi 
Meselesi 

Semihe, müebbet 
boykot yapıldı 

İkinci Balkan oyunlarında 
laatsizlikler~ görülen Semih 
e Mehmet Ali Beylere fede -
syon tarafından boykot ceza 

ı verilmiştir. Bu karar kendi
ı-ine tebliğ edilmiştir. Semi
İn cezası müebbettir. Meh
et Alininki ise bir senedir. 

'Gazi Hazre 
edecekle.r .ve 

• 
rı a 

açıl 

• 
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Dördün~Ü Millet Meclisi bugün 1 yeni sene 1 

öğleden sonra merasimle açılıyor Bütçesi 
• 

Bu münasebetle Reisicümhur Hazretleri senelik 
nutuklarında yeni meclisin 

mesai ve vazife istikanıetlerini de çizeceklerdir 

Encümenler intihabı da yarınki içtimada yapllacak .. 
Dördüncü Büyük Millet 

Meclisi bugün Reisicümhur 
Hz. nin nutuklarile açılacaktır. 
Reisicümhur Hz. nin bugünkü 
nutuklarından sonra, meclis 
ilk mesai senesine bilfiil baş- ı 
lamış olacaktır. 

Gazi Hz. nin bugünkü nu· 
tuklarile hükônıetin bir sene
lik icraatını hülasa ettikten 
sonra, yeni meclise mesai ve 
vazife istikametlerini göstere
ceğine fÜphe yoktur. 

Meclisin tatilinden evvel 

mesai zamanlan etrafında yeni 

1932 Bütçesi 
meclise veri di 
Dairelere göre 
masraf bütçesi 

~ 

ANKARA, 31 (Telefon
la) - Hükfunet 93a büt
çesini teşkilatı esasiye ka
nunundaki kayda istinaden 
bugün Büyük Millet Mec
lisine takdim etmiştir. Hü
kfunetin bu yeni teklifinde 
halen mer'i 931 bütçesine 
nazaran esaslı farklar yok
tur. Ancak şu değişiklikler 
kaydedilebilir: 

1 - Nafia vekaletinin 
kara yollan intaat masra 
fmdan ve kısmen de diğer 
yollardan 2 milyon 764 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

r 
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Türk gazeteciliğinin 
100 Üncü yıldönümü .. 

Galatasarayda 100 yıllık tarihi gös .. 
teren bir sergi vücude getiaildi .. meb'uslar arasında, meclisin ı 

bir cereyan tebarüz etmi§tİ ._ ___ _,_, _______ _ Türk matbuatı dün yiizüncü yıl 
dönümünü bitirmittir. Bu münase
betle lstanbul Matbuat cemiyeti Ga 
latasaray lisesi konferans salonunda 
bir sergi vücude getirmittir. Sergi 
bugün saat 2 de açılacaktır. Sergi 
10 kısımdan ibarettir. 

Beıinci kısım: Avrupada çıku 
Türkçe gazeteler. Bu cereyan, senelik mesaının 

üçer ay fasıla ile ikiye aynl-
_ması meı~ezindeydi. Bu arzu-
nun da bu •ene mecl'ls miiza-
\roQresine aksetmesine intizar e 
dilebilir. 

Riyaset divanı 

ANKARA, 31 (Telefonla) 
- Büyük MiUet Meclisi yarın 
saat on dörtte içtima edecek 

Bugün Büyük Millet Meclisinin küşat resminde iradı nutuk 
edecek olan Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri. 

tir. Reisiı:ümh:.r Hazretleri 
nin İrad edect:kleri nutku mü
teakıp Riyaset divanı intihap 
edilecek ve celse tatil oluna
caktır. 

Tetkilatı esasiye kanunu ı lisi bugünden itibaren 
mucibince Büyük Millet Mec vazifesine batlıyor. 

tetrii ı . Encümenler intihabı pazar 
tea.i içtimamda y apıla.caktır. 

M. Litvinof Tiryeste'ye gidiyor 
Dost ve komşu Rusyanın Hariciye 

dün Ankaradan döndü .. 
komiseri 

Misafirimiz Sovyet Rusya J betle Türk ve Sovyet bayrakla• J tomobille Perapalas oteline git 
Hariciye komiseri M. Litvinof rile süslenmişti. Başlannda mu miştir. 
la refikaları ve beraberlerinde zika bulun.an bir tabur asker ve M. ve Madam Litvinof, otel
Ankaraya giden zevat olduğu bir polis müfrezesi selam resmi de bir müddet istirahat ettikten 
halde dün sabah saat 9,5 da ni ifa ediyordu. sonra bazı ziyaretler yapmak 

Haydarpaşaya vasıl olan tren- M. Litvinof, trenden inerken üzere İstanbul cihetine geçmiş 
le şehrimhe avdet etmiştir. muzika Sovyet marşını çalmış- ve bu meyanda Topkapı sara-

M. Litvinof, Haydarpaşa ga· tır. M. ve Madam Litvinof, is- yını, Sül~!m~~ye c~~iini ve 
rında Vali muavini Fazlı ve tikballerine gelen zevabn elle- Evkaf muzesını gezmıştır. 
Polis müdürü Ali Rıza Beyler- rini sıkarak bir müddet kendile M. Litvinofun refakatinde 
le Sovyet sefareti erkanı tara- rile konu•tuktan sonra rıhtım- Ankaraya giden Sovyet sefiri 

~ MS" Mk efi"" fından karşılanmıştır. da hazır duran Sakarya motö- • unç ve os ova • rrmız 
Haydarpaşa garı bu münase rü ile Tophaneye, oradan da o- (Devamı i ıncı sahifede) 

. Bmnci l<mrn: 1831 den 1881 e 
kadar 50 senelik gazetecilik. 

ikinci kısım: 1881 den 1908 ka
dar olan gazeteler. 

Üçüncü ve dördüncü kısımlar: 
1650 den 1881 e kadar olan mec
mualarla 931 senesine ait mecmua
lar. 

Altmcı kısım: Meırutiyet sene
dle ait olan gazeteler. 

Yedinci kısmı: Harf inkılabı 
dolayısıyla çıkan ııazeteler. 

Sekizinci kısmı: Elyövın Ankara 
ve Anadolu da çıkan bütün gazete
ler. 

Onuncu kııon: Üç masadan iba
rettir. Masalar ikiıer metro murah
bamdadırlar ve her metre murabbar 
lıtanbulda çıkan bir gazeteye tabii. 
edilmittir. Sergi 15 gün devam ede
cektir. 

torna tik telef onda 
karışıklıklar! .• 

iki günlük telef on müşkilatı iş 
müesseselerine epey çile çektirdi 

Dünkü 
Uçuşlar 

--~--
lstanbul halkı 50 tayya . . 

rem1zı 

iftiharla 
gurur ve 

seyretti_ 
Evvelki gün şehrimize ge

len 50 askeri tayyaremiz dün 
şehrimiz afakında yanın saat 
devam eden bir UÇU§ yapmış
lardır. 

Şehrimiz halkı şimdiye ka
dar 50 tayyarenin birden uçu· 
şunu görmedikleri için bu uçu

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Cümhuriyeti 
Tebrik 
Gazi Hz.ne gönderilen 

telgraflar 
ANKARA, 31 (A.A.)- Cumhu

riyetimizin yıldönümü münaıebetile 
Sovyet Cümhurriyetleri ittihadı ic
ra Komitesi Reisi M. Kalenin ve 
Müttehidei Amerika Reisi Mr. Ho
over ile Efgan, Bulgar, Irak, lran 
ltalya ve Mısır hükümdarlan ile 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Telefon 
Numaralar1mız 

Otomatik telefon müna
sebetile gazetemizin numa
raları da değişmi~tir. Yeni 
numaralarımız şunlardır: 

lstanbul telefonu iki gündür oto
matik olarak çalıııyor. Şimdi telefo 
nu açan lstanbul tarafı aboneleri, 
telefon memurelerinin sesleri yerine, 
makinenin düdüklerini qitiyor. Fa
kat, şu iki günlük tecrübeden sonra 
evvelki gün ve dün telefonla oto -
matik olarak konuımak İstiyenler 
birçok müşkülat kart11ında kalını§· 
!ardır. Bilhassa dün sabahtan itiba
ren lstanbul telefonunun muhabere
si hemen hemen munkati olmuıtur. 

Bu meyanda kontakt ta olmu§, 
santrallann dinamolan yannuıtır. 
Hususi santralleri olan müeıaeseler 
de muhabereye imkan bulamamıılar 
dır. lstanbul tarafile Beyoğlu ve di
ğer santrallann muhaberesi geç va
kit ancak temin edilebilmiştir. 

Bundan batka lstanbul abonele
ri Ankara ve Sofya ile konu§8Jl\8111Jf 
)ardır. 

Telefon ıirketi ne digo,.? 
Halbuki telefon prketinden veri

~ malı'.imata göre her ıey müke.,. 

24310 -
24318 f melen ve yolunda gitmittir. Bu m •• 
24319 !Uma.ta göre, perıembe ııecesi saat 

------------- 22,30 de ıumtrallerdeki bütün büyijk 1 
kablolar hususi aletlerle ve külliyet-

li amele istihdam edilerek katedil
mq ve iki dakika sonra, yani 22,32 
de ilk otomatik telefonla mükaleme 
edilmiştir. 

Otomatik usulde faaliyete geçil
mesi azim bir muvaffakiyet kaza... 
mıftır, denilebilir. 

Yaktın geç olmasına rağmen, bir 
çok aboneler hiç rahatsız olmadan 
konuımuılardır. 

Cuma ııünü de tabii ve hadisesiz 
ııeçmittir. 

Cumartesi sabahı İse pek çok abo 
neler otomatik telefonu tecrüb.o et
mek istemitler, fakat maalesef pek 
çok kimseler talimata riayet etme
mitlerdir. Ekser kimseler ahizeyi ku 
!aklarına götürdükleri zaman, kad
randaki numaraları çevirmeden ev
vel, transmiıyon ıeıini beklemem.it 
lerdir. Çok kimseler de kadrandaki 
numaraları iyice çevirrnemiılerdir. 
Bu sebepten bir çok makinalar, lü
zumıüz yere fazla itgal ~dilmiı, bu 
sebepten doğru hareket edenler de 
aradıkları aboneleri bulamamıılar
dır. 

Talimata iyice dikkat erulıe, ser 
viste hiç bir bata olmaz. 

Otomatik techizat mükemmel bir 
haldedir ve aboneler yeni usule a
lııtıkca, hiç kimse müşkilata tesadüf 
etmiyecektir. 

lstanbul 
Telefon 
Santralı 

29 Teşrinievvel 1931 tari

hinde O T O M A T 1 K 

olarak işleıniye baılamıştır. 

dütiln telefon abonele 
rinin eaki telefon reh

berlerini istimalden 

kaldırmaları rica 

olunur. 



2 ILL.1l't;1 l"ALAK 1 

( Hatıratımla bafb&fa 1 
(lntiflll' etmemiJ kısa sözler) 

Saraydan bir kaç hatıra 
Türk- Macar 
Dostluğu 

1 Mac Donald 
iş başında! 

1 ispanyada 
Memurlar 

Yirminci asrın göbeğinde esrar 
perdesine bürünmüş garip bir alem 

"La Bulgarie,, gazete
sinde çıkan bir makale 

SOFY A, 31 A.A. - "La Bulga
rie" ıazetesi Türk - Macar dostluğu 
unvanı altında mühim bir baımnka- ı 
le neıretmiıtir. Hükümetin bu nim 

Yeni kabinenin ilk 
icraab maliyeyi 

düzeltmek olacaktır 

Yakın vakitlere kadar, içti
,nai hayabmızda adeta teklif
li l.ıir misafir gibi ayn gayn 
yaşamış ve nihayet (Yıldız) 
mm sönmesile beraber, bayat 
ve mazileri tarihin sahifeleri
ne intikal etmiı olan saraylı
lar, yüzlerce seneler kos koca 
ölkemizin halkına, hayabna, 
içtimaiyatına kartı çok yaban
cı düşünütlerile, garip itiyat
larile , yeknesak yaşayıı tarz
larile , büsbütün başka, baki
.<at ile hayal kadar birbirine 
zıt, bir zümrei katile idi. 

Düne kadar yaşıyan bu (Ha 
remi sarayı hümayun), müd
deti yirminci asrın göbeğinde, 
yaldızlı kafesler ardına saklan 
mış, hususiyetlerine nüfuz edi 
lemiyen bir perdei esrara bü
rünmüı bir (Zıl ve hayal), da
ha doğrusu bir (Garibei tari
hiye) idi.. 

Bir memleket içinde büsbü
tün baıka bir ülkeye benziyeo 
saraya yaranınak iıtiyenler, 
baıka diyarların güzellerini 
para mukabilinde ailelerinden 
alarak saraya verirlerdi. 

Padiıahlan en ziyade mem 
nun eden fey, böyle aeçilmit 
güzelleri hediye etmekti •• 

Bu güzeller, Kafkas ve İz
mit taraftarında Çerkea ailele
ri arasında aranır, beğenilir
di. O tarafların Çerkea ailelo
ri saraya güzel kız vermekle, 
ve sonra da o kızların saray
larda nail oldukları en yüksek 
mevkilerile, ikbal ve aaadetle
rile iftihar ederlerdi. 

Saraya girmeğe Fatih za
manından baılıyan bu Çerkes 
güzellerinin ekserisi, filhaki
ka emsalsiz denecek derecede 
müzeyyen,endamlı; gözleri,•aç 
!arı, tenleri harikulade cazibe
li olduklar.- füphe yoktur. 

Fakat saraya sebep ve veç
hi intisapları bir çoklarının 
zan ve tahmini gibi yalnız pa
diuhların ihtiraslanna yan
yn~ güzellikleri, cazibeleri için 
değildi. 

Bunun başlıca sebepleri, 
payitaht ailelerini sarayla sıkı 
fıkı temasta bulundurmamak, 
sarayın her türlü mahremiye
tini şahre yani harice işaa et
memek, bir aile kızından ye
tişecek evladın, günün birin
de veya tac ve taht varisi ol
mamak fikrile idi .. 

Halbuki, satın alınmış ca
riyelerin tehirle hiç teması ve 
bir ailece rabıtaaı olmadığı gi
bi, bütün emellerini, ikballeri
ni hasıl eden saraya muti, her 
emre amade olarak yetittiril
dikleri için de hanedan ailesi
ne kartı doğacak çocuktan ve 
silesile tac ve taht varisi ol
mak, yahut bir aile rekabeti 
gibi tehlikeler teşkil edebilece
ğinden de vareste kalmelan 
sarayın hanedan lehine saik ol 
duğu baılıca dütünceleri idi. 

Çerkes aileleri içinde, kız 
alım satımı, bahusus gunun 
birinde yüksek ikballere suud 
etmesi müsteb'at olmıyan bu 
güzellerin saraya pişkeş edil
meleri, o aileler araaında hiç 
te ayıp sayılmıyan ıeylerden 
idi. 

Saray cariyeliğinden evvel 
de, zaten Çerkes kızları kendi 
erkekleri yanında hakları dai
ma bir derece atağı sayılırdı. 

O havalide erkeklere hiz
met, hürmet etmek mecburiye 
tile yetişti.lderi için, saraya 
gire' girmez vaziyetlerini hiç 
te yadırgamazlardı. Daha köy 
!erinde, küçüktenberi validele 
ri tarafından anlatılan saray 
hayatile kulaklan dolgun idi. 

Cariyelikten (İkbal) !iğe, 
(Başkadın) lığa, (Valide Sul
tan) lığa kadar, saraylann bü 
tün ona ümit verici kapılarını, 
ikbal ve saadet kademelerini 
ta o zamanlardan dinlemiş, 
gönlü ümitlerle do:mu! idi. 

Biı· çoklarının da bu salta
natlara nailiyetlerini bildikleri 
icinrfir ki, köy havatmdanberi 

Yazan: iZZET ZIYA 
gözleri, gönülleri hep saraylar resmi organı diyor ki: Türkiye 
da olurdu. Cumhuriyeti Bllfvekil lamel Pa:ıa 

ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aaırlarca müddettir, bu kız Beyin Peşteyi ziyaretleTi, matbuatın j 

lann saray hayatı, ve o ha- günden güne daha çok inkişafı bü
yatla ünsiyet etmiş olan zihni- tün Türkiye Macaristana dair şaya
yetleri hiç bir tahavvüle uğra- nı dikkat makaleler neşretmeaine 

fınat verdi. Tüı kiyenin her tarafına 
mamı,tı. ecnebi vapurae seyahat, u rr.u il"İyetle 

Yeni kızlar, evvela hazine- her ne katla• devleti,. ric•lı srasın
dar ustanın intihap edeceği, yi da daima vücude gelen muta: ziya-

. ne kendi maiyetlerinden biri- retler kabilinden bir ı·asimc şeklinde 
telakki edilmeli i ~e d r, bu ziyaretin 

nin yanına verilir, terbiye edi Labulüne cok dah derin bir muam
lirdi. Onların ilk kayıt oldukta m3Sı ol.iuğu fÜphı siz lir ke; iyet
rı yer (Yeni bina) idi. Bu yer, tir.Türkiye ve MRcar baş ,c:.;ıı~ri a 
onların ilk terbiye mektebi ra11nda vukua gelen mülakatı vücu-
mesabesinde idi. de getiren sebepler her halde Tiirk 

ricalinin sabık Macar baıvekiline 
Sultan Hami.t'ten evvelki Kont Betlhen ile Hariciye nazırı M. 

padişahlar zamanında T opka- Valco tarafından geçen sene vaki o
lan Ankara ziyaretinin iade etmek 

pı sarayının harem dairesi cid arzulanndan daha batka noktalarda 
den esrarengiz bir yer idi. 1 aramak !azını gelir. 

O korkunç, izbe, dolambaç Matbuatta evvelce de izah edilmiş 
lı sofalarda, odalarda, karan- olduğu veçbile IV!ıtaıristan'da 
lık dehlizlerde adeta bir ce- Türkiye'nin birçok menfaatleri var 

ki bunlar bu menfaatlerini mümkün 
miyet halinde yaşıyan ve için- olduğu kadar emniyet altına almak 
de sık aık hazin akibetlere, ka iatiyorlar. Bu menafii her kesin bil
dın rekabet ve desiselerile, pa diği üzere efkin pek haklı olarak a
dişah gazaplarile birçok kanlı lakadar eden beynelmilel meseleler-
vak' alar yüzünden hayatları le münasebattan bulunmaktadrr. 

Kiııu için bir sır Jeğildir ki Balkan 
bir anda memata tahavvül e- lar'da ve cenubbi şarkide gittikçe 
den bu Çerkes saraylıların ade daha fili bir Türkiye':Un, dahilinde 
di, o zamanlarda akıllara hay takip ettiği milli inkişaf ve kuvvet-
ret verecek derecede çok idi. lenme ve hariçte takip ettiği bü-

E b 1 tün meseleler kardeşçe geçinme po-
vvelce inlere baliğ O an litikası için iatinat noktalarına ibti

bu adetler, son paditahlar za- yacı vardır. Türkiye bu karan da 
manında bir haylı tenakus et- uaulü dairesind~ hareketlerle Avru
mişti. pa'run muhtelif milletleri araaında 

&ittikçe artacak bir anlaıma vücude 
Saraylılar sıkı bir inbızat getirmek istiyenlerin tqriki meaai

altında, harem usulüne tabi ol sini uaaen ve ıimdiden temin etmiı 
mak mecburiyetinde oldukla- tir. Milletler araaında böyle bir an
nndan yatmak ferace ile bari- laımanın neticesi ise genç Türkiye 

d 
Cumhuriyetinin üzerine beynelmilel 

ce çıktıkları vakit yanların a münasebab kurmak iatediği adalet 
daima harem ağası bulunur- ve hakkaniyet prensiplerinin geniı 
du. mikyaata tatbiladır. 

(Yeni bina) daki cariyeler, Bu noktai nazardan Macaristan 
kalfaların tezahüratı altında Türkiye Cumhuriyetinin hariçteki 

faaliyetini sevk ve idare eden fazi
saray usullerini haremin adap letkar fikirlere teınamen kazarulmıı 
ve erkanını öğrenerek talim görülmektedir. 
ve terbiye edilirlerdi. Her kal Macar milleti bütün devrderde 
fanın maiyetinde birçok cariye beynelmilel münaaebatın e•ahım 
ler vardı. teşkil etmiı olan yükael< prensiplere 

harbin temin edilme•i kayıt ve şarti 
Bu talim ve terbiyeden son le, sulbü candan arzulamaktadır. Bu 

ra, içlerinden münasipleri prensipler her ıeyden evvel Macar 

Yeai milli kabinenin yeni intihap 
~ilen başlıca nazırları: JI. Bald.,,in. 
Austen Chamberlaia, N ev ille Cbamber· 
lain,. Samuel Hoare. Herbert S•mueı. 

Lord Eust•ce Percy, J. H. Thomas. 
Philip Cunlille .. L;ıt' Pltiüp Sassoa. 

LONDRA, 30 A.A. - Hükümet 
tanftan meb'uaların adedi, hkoçya 
da yeni intihabat dairesinde seçilen 
iki mch'uaun da iltihakile 557 yi 

milletine Avrupayi merkezi milleti,.. 
(gözde) unvanile padişah dai- ri arasındaki tarihi vaziyetine uygun /lk icraat 
resinin hizmetlerine tayin olu- bir muamele yapılmasını amir bu- LONDRA., 30 A.A. - Ausır.ın 

bulmuıtu < 

nurlardı. lunmaktadır. çoğaltılma" mulıt .. mel olen yeni ka-
Macarlar tarafından dermeyan e. binenin •Lk ic.raatından birinin mem 

(Gözde) likten (lkbal) li- dilen talepleri bazılarınca fU veya leketin mali ve iklısadi vaziyetini ve 
ğe yükselenler--paditahın meş bu milletin haklarına tecavüz teıJril bilhaasa ilhal~t~ ait rüsum meselesi 
ru haremlerinden başka - zev edecek mahiyette olduğu tarzında ni tetkike memur ve bir takım nazır· 
celiğe namzet yani padişah bir telakkiye uğraması ise hatadır. !ardan mürekkep bir tali komitenin 
(Müstefrite) !eri idi • Çünkü Macarista'nın harpten aonra- teıkili olacağı tahmin edilmektedir. 

ki beynelmilel münasebatlerin iata- Bu talı kom· ıe, bir rapor tanzim 
Bu cariyeler için (İkbal) tülerine uygun olnuyacak bir talepte edecek v.? kabinede bu raporu naza-

olmak, sarayın harem haya- bulunmadığı bütün dünyaca bilinen rı itibare alaral< ı:ümrük tarifesiniıı 

d h 1 b
• bir keyfiyettir. ne nisbet dahilinde kabul edilebile-

tın a atın sayı ır ır payeye Binaenaleyh Macar devletinin cefine karar verecek.tir, 
ermek demekti. müdirani milletlerin da!!ni tetriki DünyRnın muhlrlif meml .. ke!le-

Haremin muhtelif işleri ha- meaaisile adalete ve sulhün muhafa- rinden alınan haberler, büyijk ı•.ik
zinedar ustaya mevdu idi. Ha zatına varmak gayelerinde, sulh ga- yaota ihracat yar>mnk>a olan millet-

d 1 b b 
yesine merbutiyeti her gün daha mü 'eı:i izrar edttck bir gümrük tarifa-

rem e o up iten er işin meı tezayit bir gayretle meydana çıkan ıi konulması ihtirMli oolayıaile V.
ul makamı bu idi. Hünkar, Türkiye Cumhuriyetinin yardımı ü- har olunan endiıelerden bahsetmek. 
hareme müteallik temaslarını, zerine hesap l<urmarun kendileri için tedir. 
arzularını hep bu hazinedar us daima mümkün olduğunu biliyorlar. intihabat neticel in Washing
talar vaaıtasile yapardı. Bu §erait dahilinde, mütekabil ton'da tevlit etmit olduğu memnu-

temayülleri biribirile çarpıtmak şöy niyet, tarifelerin tadili keyfiyetinin 
Haremde adeta bir cemiyet le dunun, çok mükemmel bir sure Amerikan ticareti üzerinde birtalom 

halinde yaşıyan kadınlar, ken tle ahenktar yürüyen bu iki millet akialer hiaıl edeceği korlwıile, azal
di aralarında bir takım eğlen- araımdaki doatluiun cemiyeti Ak· mııbr. 

1 · ede 1 d' Bun! vamın kenarında çahıan ve bu müea M.. Mac Donald iı lıaıında 
ce er tertıp r er ı. a- seaeye sulh emelinde muvaffak lala-
rın eğlence ve zevk vasıtaları cak ananevi vermek istiyen Avrupa LONDRA, 30 A.A. - M. Mac 
pek mahdut idi. Hele eıki pa- siyaseti için de mühim bir iimi1 ha- Donald, bu aabah baıHkilet daire-

li d · k d r' ı sinde birkaç aiyaai ıahaiyetleri ve 
di,ahlar dervinde harem haya n e gırece erece Mi at e inkişaf bilhassa Hindistan itleri nazın M. 
tında bilhassa en çok boılanı· bulmaamda ıaıdacak hiç bir nokta Samuel Hoare'i kabul etmittir. 

yoktur. 
lan ,ey, çengi oynatmak idi. Son zamanlar Cenevre' deki yük- Kabinenin tevai ve tadiline ait o-
Eıki zamanlarda T opkapı sa- sek beynelmilel meclisin tubeainde lan müıavereler devam etmektedir. 
rayında bu eg"lenceler çok mer r..ıhur eden buhrandan çok bahııedil Bllfvekil, bugiin Cb-en'e gide 

cektir, Mumaileybin kararını o-
gup idi. O kadar ki, bu ,._,gi di. Hakikat ıudur ki: bu müessese eld' ..--- k eli • · al ı... · · .... rada vermesi muhtem ır. 
faslının sabahlara kadar devam en aının Y ruz -ına ıçınacn çı- n:::.er taraftan, kralın bu ..ı..ı. 

kamıyacağı bir çok letkilatın gün- ~ ... 
eden nağmelerini, ta uzaklar- den güne etrafına daha çok yığıldı- M. Snowclen'i kabul etmit olduiu 
da sabah ezanını okuyan müez ğını ıörmekte, ancak, bu müeuese- haber verilmektedir. 
zinler minarelerden işitirler i- nin iatilıdaf ettiii yijkaek gayeleri /ngilizler vaziyetin 
mit!. kendisine tahakkuk ettirmek için biç ı,e/aametini anladılar 

B ·ı ak' 1 d olmazsa yorulmakaızın çahtanların LONDRA, 30 A.A. - intihap 
u çengı er, o V ıt er e gayretleri kendiaine müzaheret et-

saray kızlarından değil, ekseri mel<teclir. ~:ri~:tı,~~ci:: r;4ki~;t_niev;;,~n 
yetle Rum, Ermeni, yahut kıp Eu insani fikirlerin neticesi olan kaldığı •ebeplcri tahlil eden Econo
ti kızlarının en güzellerinden Türk • Macar dostluğunu, aulhü tq miat gazeteai §Öyle yazıyor: 
İntihap olunurmu,. kil eden ana.ur üzerinde kıymeti ve İngiliz milleti, harp ile mukayese 

F 
minaaı ihmal edilemiyecek bir mev- edilebilecek bir vaziyet muvacehe-

akat bu eğlenceler, ha- ki aldıg"ı muhakkak. Bu fikir ıim- ti 
h 

sinde olduğunu ve ücre erin, tuar-
rem ayatında tarihe karışını§ diye kadar kendiaini yolundan çevi- rufun ve hatta milletin mevcudunun 
§eylerden idi. Son saltanat za- recek bütün hamleleri bertaraf ede- bile sağlam bir hükumetin teaiaile 
manlarındaki saray kadınları- rek hep ayni müsbet istikamette ve mümkün bulunduğunu derin bir 

kı 1 tatbik sahaamda mesafe kazaıımıı- tarzda anlam .. tır. 
nm, genç saray z arının eğ- tır. PE:Jte'de yeniden vaki olan te- l!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
lencelerinden baf lıcaları, saz a maslar Türk - Macarlarr.n mesaisi
lemleri idi. nin beynelmilel plan üzerine mevzu 

Eski çengilerin yerine de, ~i ::.;:u:v;:"ku~:'tl~~;~i 
ayrıca oyun bilen cariyeler var meğe yaramıftır. insaniyet ıimcliye 
dı. Bir kısımlarının eğlencele kadar yükaek bir inaani gaye P"fin 
ri de (Peçiç), (Bilmece), bey de, beynelmilel anlaıma ve beraber 
yitli kitaplatdan (niyet tut- çalııma maksadı peşinde giden bu 

( 
tefriki mesainin kimseye ıüphe ve 

mak), Fincan - Yüzük) oy- gölge iras etmiyeceğini söylemeğe 
namaktı. lüzum yoktur. 

(Devamı var\ E3aıe" bövle olduğu içjndir ki: 

bütün malbuat lamet Pata ile Tev
fik Rüıtü Beyin Pette'yi ziyaretleri 
nin hayirkir neticelerini memnuni
yetle kaydeylemektedir. 

Temenni edelim ki; onların mesai 
si yalnız Türk Macar do•tluğunun 
tam inkişafını temin etmekle kalma 
sın, fakat cihanın imarı için de ken~ 
eli vazife hiuelerini yapmak iatiyen 
milletlerdeki sulh ve anlatma idea
linin tahakkukuna da kuvvetle var
d:mcı olıur 

Adetleri yarı yanya 
tenzil ediliyor 

MADRIT, 30 A.A. - lspanya'da 
memurların adedini tahdit eden ka
rarnameden dolayı dünden itibaren 
bathyan tahrikat ayni keşafetini 
muhafaza etmek suretile devam ey
lemektedir. Bu tahrikat gerek neza
retlerde ve sokaklarda gerekse içti
ma mahallerinde görülmektedir. Bu 
kararnamenin bütün vüs'atmı ibate 
edebilmek için, ıunu nazan itibare 
almak lazımdır ki: doğrudan doğru 
ya alakadar memurlardan maada bin 
lerce insanm bilhassa Madrit'te 
menfaatlan fevkalade muhtel ol
maktadır. Merkezi hükümette, dev
let idaresinin muhtelif ıubelerine 
girmek için duhul ve kabul imtihan
larına hazırlanan takriben 10,000 
genç Tardır. Kısmı azamı viliyetler 
den gelmiş olan bu gençlerin büyük 
bir k11mı şehirlerdeki otel ve pansi
yonlarda ikamet etmektedirler. Bun 
lar tahsil bedellerinin ilk üç aylıkla
rını tediye eylem.it ve tedriı levazı
mını satın almı§ bulunmaktadırlar. 
Kararname gayri mahdut bir zaman 
için memurların imtihanının ilga et
mi, oldağundan memurluğa namzet 
koymak istiyen bu gençlerin oeyya
bat, ikamet ve tahail maıraflan bey 
hudeye gitmit demektir. Bu genç
ler memleketlerine avdet etmek mec 
buriyetinde kalacaklardır. 

Diğer tımdtan bu imtihanları ba
zırlıyan müeueseler de kapdannı ka 
panıak mecburiyetinde bulunacaklar 
dır; nihayet birçok oteller ve aile 
panaiyonlan da en iyi müıterilerini 
kaybetmiı olacaklardır. Alikadar 
mahafil bütün bu zararların bilmu
kabele hazineye hiçbir menfaat te
min etmediği, çünkü yüzde elli mik 
tannda tahdit edilen memurlardan 
kalan maap.tan mütebaki memurlara 
zam edilmek auretile tevzi edil"""ği 
ni kayit ve nazarı dikkati celbeyle
ınektedir. 

Hükıimetin, memwt&nn ıiki.yet
lerini nazarı itibare alac,.ıdannı Ye 
bu ıuretle bir takım memnuniyetsiz 
lik tesahüratının önüne geçil >ceği 
ümit edilmektedir. 

Nezaretlerde bu kararname, tid
detle tenkit ve tefsir edilmekte vo 
bu auretle itleri sürüncemede kal
maktadır. 

Hükümet sokaklarda nümayişler 
icrası ihtimıline ka•ıı bir takım tetı 
birler ittihaz eylemi~tir. 

Darülfünun eminlerinin 
istifaları 

MADRIT, 31 A.A. - Meb'ua
lukla bir arada içtima edemiyecek 
vazifeler hakkında meclise bir ka
nun layihaaı verildiği bildirilmeai ü
zerine Salamanque Oviedo ve Barce 
iane Darülfünun eminleri iatifalan
nı vermiılerclir. 

Barcelone' da tevkifler 
BARCELONE, 30 A.A. - Ban

kalara bu yakınlarda yapılan taar
ruzlara karıımakla zannaltına alman 
müfritlerden 4 kiti daha yakalan
mıttrr. 
~~~~~~~~~ 

Kıbrısta 
Sükun ı 

LARNAKA, 30 A.A. - Acaata 
torpido muhribi Gap Greco' daki de
niz fenerine kartı tevcih edilen taar 
ruzu akiın bırakmııtır. Şehirlerde 
vaziyet sakindir. 

Birçok uzak köylerde yağmacılık 
ve yangınlar dovam etmektedir. 

LARNAKA, 30 A.A. - Kıbrıa'· 
ta, şhirlerde aükun hüküm aürmekte 
dir. Ancak uzak köylerden bazJların 
da Yancınlar ve yağmacılık vak'alan 
devam etmektedir. 

Greko bumundaki fenere taarruz 
tqebbüsü Akaata torpito muhribi 
tarafından akim bırakdmıtbr. Mısır 
dan bir kaç Zlblı otomobil geldiii 
haber verilmiıtir. 

Müstemlekiit nazırının 

telgrafı 
LARNAKA, 30 A.A. - Müatem 

lekit nazırı, Kıbna valiaine ıönder
diği bir telcrafta Kıbrıata vaziyetin 
düzelmeainclen dolayı hiuettiii 
memnuniyeti beyan eyledikten ııon
ra demittir ki: 

"Muharrildere kartı aldıiınız ted 
birleri ve ·oyan hareketini bastırmak 
için lüzum cördüğiinüz tqebbüa ve 
hareketleri tamamile tanip ediyo
rum. Şimdiki idareye sadakatsizlik 
gôsteren siyasi liderlerin adaya ait 
letkililm kendilerine verdiği hürri
yeti auiiıtimal etmit oldukları ati
kirdır. lna-iliz hükumeti; Kıbna a
daaının atiaine ait tqkilat meaelesi
ni Kıbrıslıların umumi menfaati na
mına ve sizinle iıtiıare ıuretile tet
kik edec Jrtir''. 

Nnzır telgrafının sonunda valinin 
ve memuıiarın vaziyeti karıılamak 
husuıunr!a takip ettikleri hareket 
ı nrzından dolayı takdirlerini beyan 
etmiıtir 

Bulgaristanda 2 
mahkumiyet 

SOFY A, 30 A.A. - Geçen 
tubat ayında Michaipoviste'le
rin reisi bulunan Gurtoff'u kat 
letmit olan Kostorkoff ile M• 
ladinoff isminde Makedonyalı 
iki Protogueroviste'den birinci 
si müebbet, ikincisi de IS sene 
haose mahkum olmnslardır. 

~DAl'.iiJ 
C. H. Fırkası grupu 

dün toplandı 
ismet Pş.nın son sey-ahati etrarın

da verdiği izahat 
tasvip edilmiş ve alkışlanmıştır 

ANKARA, 31 (Telefonla) 1 
- Cümhuriyet Halk fırkası 
grupu· geçen sene olduğu gibi 
her salı günü öğleden sonra 
toplanacak ve bütçeyi alakadar 
eden mesai! etrafında müzake
ratta bulunacaktır. 

• 
ANKARA, 31 A.A. - C. H. 

Fırkası grupu bugün •aat 15 de Af
yon meb'usu Ali Beyin riyasetinde 
toplanarak Başvekil l•met Pa§a Haz 
retlerinin ~on seyyahatleri ve harici 
temasları etrafında verdikleri izaha. 
b dinlemit, taıvip ve takdirle alkış 
lamıştır. 

Bundan sonra B. M. Meclisi di
vanı riyaset azalarile Meclis encü .. 
menlerine tefrik edilecek namzetle
ri tesbit etmiıtir. B. M. Meclisi riya 
setin Reisi hazır Balıkesir meb'uıu 
Kazım Paıa Hazretlerini müttefi
kan. Rei• vekilliklerin kemakan Ha 

san (Trabzon), Refet (Bursa), Vii
sıf ( lzmir), Beyleri ve divan kitip
lilderine Rüıen Eıref (Karahisar), 
Haydar Rüıtü (Denizli), Avni (D< 
nizli), irfan Ferit (Mardin), Halil 
(Bayazıt) Beyleri namzet olarak 
göstermittir. 

Encümen azal:klarına e~ki encÜ· 
men azalarının heyeti asliyesi nam· 
zet olarak kabul edilmiştir. 

Fırka grubu reisliklerine Ali 
(Afyon), Cemil (Tekirdağ), Beylı 
ri müttefikan azal.Jdarına iae A~ 
Rıza (lıtanbul), Aziz (Erzunm), 
Rasim (Sıvas), Rasih (Anı...va), 
Kılıç Ali (Gazi Ayintap\, Ali ş.,.•ırİ 
(Balıkeair), Zamir (Adana), Emiıı 
(Samsun) Beylerle Giresun meb'u· 
su Ihsan Paıa inti!· ap edilmittir. 

Bilahare Balıkesir meb'u•u Ali 
Şuuri Beyin Fırka katibi umumisi 
Recep Beyin lstanbulda verdikleri 
miınakaplı konferanaın tabı ile Fır· 
ka teşkilatına tevzii hakkındaki tak 
riri kabul edilmiştir. 

Tirana sefaret heyeti gönderilecek 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Yakında Tiran'a bir sefarel 

bey'eti gönderilecetkir. Tabir Lutfi Beyin yeniden Tiran sefir 
liğine tayini mevzuu bahistir. 

Müşir Fevzi Pş. Hz.nin teşekkürleri 
ANKARA, 31 (A.A.) - B. E. Harb~e Reisimiz Müıir Fev· 

zi Paşa Hazretleri, aziz Cümhuriyetimizin yıl dönünü münasebe
tile ordu namına almış olduktan resmi ve hususi tebriklere ayrı 
ayrı cevap vermek mümkün olmadığından bilmukabele samimi 
tebrik ve t .. şekkürlerinin iblağına Anadolu Ajansını tevait bu
yurmuşlardır. 

• 

Ticaret odaları kon· 
gresinin kararları 

ANKARA, 31 A.A. - Ticaret 
odaları umumi konırreai buıün sa
at 10 da ikinci umumi içtimamı ak
tetmiıtir. lçtimaa reia vekili lzmir 
meb'uau Rahmi Bey riyaset ediyor
du. Zabtı sabık okunup kabul edil
dikten aonra encümenlerin raporla
rı müzakere olunmuıtur. 

1 - Hububat encümeninin rapo
runun hulisaaı; a - Hububat tiple
rinin ıikleti izafiye esası daireıinde 
cereyan etmesi ve bu bapta bir ze
min ihzar etmek üzere mutehaısıs 
bir heyetin hemen memleketimizin 
hububat yetiten mıntakalarında e
saalı bir etüt yapmaaı. 

b - Tohum ıılah İstaıyonlannın 
takviye ve tamimine ve mÜnu.İp ma . 
hallerde el veya motörle müteharrik 
temizleme makinelerinin vaz'ı. 

c - Kooperatifçiliğ. ı t•şviki ve 
takviyeai ve bu iktısad, teşekkülün 
sabı itlerine ittirak ettirilmeai. 

d - Muhtelif limanlarda ailolar 
ve Anadolunun muhtelif merkezle· 
rinde depolar teaia ve idareainin 
timdilik dahilde tinıendifer, sahil 
mmtakalarda da seyriaefain idarele 
ri tarafından tesiai ve bu teıekkülün 
üzerinde filli bir mürakabe ve mu
zaheretin bir an eYVel temini ciheti
ne gidilmesi ve böyle bir teıcf.biia 
fertler tarafından yapılmak iıtenil
diii takdirde aynca mazharı müsa
ade olması ve tetvik edilmesi için a
lakadar vekilet nezdinde iltimasta 
bulunulması talep ve temenni edili
yordu. 

2 - ihracat kredisi encümeninin 
raporunda, çok mühim olan bu meae 
lenin cliier birçok ticaret itlerini a
lakadar ettiii için üzerinde çok iı
lemnek lizım geldiği " lıinaeaaleyh 
meselenin vekaletçe ihtisas erlıabı& 
elan tetkil ettirilecek bir komiayon-

Teslihat 
Mütarekesi 
Mütareke 6u6iinden itiba

ren ha,tıgor 

CENEVRE, 30 (A.A.) - 30 tet 
rİDİeTVel tarihine kadar, Cemiyeti 
akvam meclisi tarafmdan 1 T qrini
saniden itibaren tealibat aahaamda 
bir mütareke yapılmaaı taniyesine 
dair olarak kabul edilen karara mu
vaffııkiyetlerini bildiren memleket
ler ancak dokuz memlekettir. 

B11 memleketler ıunlardır: 
Lüluembourg, Mıaır, Sovyel Ruı 

ya, Arnavutluk, laviçre, Japonya, 
Letonya, Çekoslovakya Chili, ve l
talya. 

Amerika'run da iftirak etıniı ol
duğu haber verilmektedir. Fransa' -
nın da kabul etmit olduğu ve bu b11-
auaa dair vurul edecek habere anbe 
an intizar edilmekte bulunduğu söy
lenmektedir. 

Malum olduğu veçhile teılibat 
mütarekesine ait olan karar ile mer 
butu olan rapor, Fransız heyetinin 
hali bazn·daki programın İcra•ı için 
talep etmiı olduğu hatün teminatı 
ihtlva etmelctetli• 

da tetkik ve müzakere ettirilmesi it 
teniyordu. 

3 - Beynelmilel ticaret odaaınıı 
ittiraki temin maksadile teşkil edi· 
len encümen raporunda beynelmilel 
ticaret odasının nizamnamesi muci· 
bince her memlekette millı bir komi· 
te teşekkül etmeden odaya faal aza 
olmak imkansız olduğundan biran 
evvel Tiirkiyede bu komitenin bir 
cemiyet halinde teşkili ve bunun te
tekkülüne ait formalitenin ifasına 
lstanbul ticaret ve sanayi odasının 
memur edilmesi ve komite merkezi" 
nin latnnbulda olma.ı tavsiye edili
yordu. 

Heyeti uınumiye bu raporları 
tasvip ve kabw etmittir. 

Üçüncü içtima 
ANKARA, 31 A.A. - Ticaret 

odaları umumi kongresi bugün öğl~ 
den sonra 3 üncü umumi içtİmaınJ 
aktetmiştir. 

Bugün yalnız Tütün meaelesi 
mevzuu bahaolmuş ve kongre d• 
tütünun boraaya aJmması veyahut 
bir Türk tütünleri ofisi teşkili fikir· 
leri üzerinde üzun münakllfalar ya• 
pdmıı ve netice'de tütüne ait zirai 
ve ticari teknik bütün mesailin aali· 
hiyettar bir ofis tarafından tetkik 
veya borsaya almmaıı şıklarındas 
her ikisinin veya birinin tercihi hu· 
suaunun lkbsat vekiletiae bırakıl· 
maaı kararlattırılmıtbr. 

Kongre bu içtimaında ayrıca ola 
rak ziraat bankaaıruo vaai bir te§kİ 
!atla Adana ve Merain rnıntakasmd• 
bir men11Ucat fabı ikası yapması halı 
kmdaki mezkur mıntakalar murah• 
haslarırun temenni takririnin de lk• 
tısat vekaletine arzını kabul etmiı 
ve yarın tekrar toplanmak üzere İÇ' 
timaa nihayet vermittir. 

İstanbul otomatik 
santrab abonelerine 
1) Ahizeyi ytrinden kalclırmadan 

önce elde etmeyı istediğiniz nilma· 
rayi iyice biliniz. 

2) Numarayı çevinneden evvel 
mütemadi olan °çevir sesi., nin işi 
tilmesini bekleyjniz. 

3) Numarayı acele etmeksizin fa· 
kat -dunnaksızm çeviriniz. 

4) Miikilemmiz biterbitmez ahi• 
zevi yerine takınız. 

5) Fasılalı olan "meşğul sesi' ni 
duyarduymaz ahizeyi yerine takıp 
bir az sonra tekrar çağırınız. 

6) Beyoğlu santralına bağlı bir n~ 
mara elde etmek istiyorsanız kadrarı 
üzerinde 4 rakkammı, Kadıköye ail 
bir numara için 6 ve diğer santral· 
ler için de 8 rakkamını çevirinit• 
karşınıza çıkacak memureye aradı
ğınız numarayi söyleyiniz. 
Yukarıda yazılı olan noktalar• 

harfiyen riayet etmek suretiyle sı:t 
visin intizam ve süratına azami dert 

cede vardım etmiş olursı.;~1uz. 



MiLLiYET PAZAR 1 TEŞRiNiSANi 1931 

Millet mekteplerinde 
E'kononıi Rüsum atta 

~ ... d . d k• 46,100 deste 
:ıug ay pıyasasın a ı Kaçak kağıt 

son vaziyet •• Dün limanda bir 
kaçakçı 

kayığı yakalandı 
Yeni ınahsulün hakikate karip bir 
bJançosunu yapmak mümkündür 

Gümrük idaresi tarafından 
evvelki gece büyük bir sigara 
kağıdı kaçakçılığı vak'ası mey
dana çıkarılarak failler~ yaka
lanmıştır. 

Bütün memleketlerin son buğ
day mahsulünün hakiki rakamları 
daha kat'iyetle bilinememektedir. 

Mamafih elde mevcut tahminle
,. istinaden bu mahsulün hakikate 
lta.rip bir blançosunu yapmak müm 
~ndür. 

Roma beynelmilel büğday enati
tii.süne nazaran geçen sene Avrupa 
hıığday mahsulü 371 milyon kenta
le baliğ olmuştu. Aynı müessese bu 
lene bu mahsulün 375 milyona yani 
hernen hemen geçen seneki mikdar 
da olduğunu tahınin etmektedir. 

Şimali Amerikada iıe: Mahsul 
bilakis 930 un 346 milyonuna muka
bil l .u sene az olarak 319 miloyna 
düşmüıtür. Asyada vaziyet aynıdır. 
C.eçen senenin 122 milyonuna muka 
hil, bu sene ancak 109 milyon ken
tal mahsul vaı·dır. Buna mukabil 
Şimali Amerikada hafif bir tezayüt 
ltleşhut ise de neticeye müessir de
iildir. Buğday mahsulü hakkında 
lıugün elde n>evcut rakamlar ber
~eçhi alidir: 

1930 (Kental hesabile) 1931 
Avrupa 371 ., 375 
Şimali Amerika 346 ,. 319 
Asya 122 ,, 109 
Şimali Afrika 17 ,. 19 

856 822 
. Şu bale nazaran, cihan buğday 
lltihsalatı 930 daki 856 milyona mu 
lıabil 931 de ancak 822 milyona 
'armaktadır ki, bu vaziyet 34 mil
)on kentallik bir tenakus demektir. 
llu rakamlarda vakıa Rusya dahil 
değildir ... Ruıyada zeriyat ıahalan 
Çok teveHÜ etmiştôr. 1930 d" 
33,910,000 hektar olan zeriyat meoa 

ı lıası 1931 de 37,380,000 e çıkmış-
1 lır. Fakat ahvali havaiye bilhaosa 
l!.ıuya mahsulünün 2/ 3 sini temin 
tden ilk bahar buğdayına gayri mü
tait gitmiştir. 

Piyasanın salahiyettar mehafili 
buğday rekolteıinin umumi yekunu 
'u daha bildinnemiıtir. Maamafih 
teriyat Jah,alarımn vüs'atine rağ
ltıen 931 mahsulünde 930 a nazaran 
bir tenezzül olması ~uhtemeldir. 
Umumiyetle bu sene mahsulünün 
&eçen seneden (50) milyon kental 
•ksik olacağı arbk muhakkaktır. 
\' ukanda mevzuu bahsolan mikdar-
1.ır nl11f kürei şimaliye aittir. Nısıf 
kü.-ei cenubiye gelince; bu mahsul 
~ncak gelecek sene bidayetinde el· 
de edileceğinden yapılan hesaplar 
l~mamen faraziye halindedir. Yal
ll1z şüphesiz olan bir §ey varsa, o da 
hu kısım memleketler mahsulünde 
de bir tenezzül olacağı keyfiyetidir. 

Kürei arzın bu kısmında başlıca 
llıü•tahsil memlrketi olan Arjantin 
&eçen sene 8,613,000 hektar olan 
:teriyat sahasını bu ıene azaltarak 
(6,900,000) e indirmiştir. 
Sadece bu hadise Arjantin ve hatta 

taı~ıf kürei cenubi ınahsulü üzerinde 
hir eksikliğe •ebep olacaktır. Fakat 
1\e de olsa hatta nısıf kürei cenubi~ 
•ti? bu seneki mahsulü geçen seneki 
l>tikdara yÜk•el~n yani cihan 931 
<nahsulü 930 uı kinden 50 milyon 
~oksan dahi olsa buğday piyasası 
~erinde bir halas başlıyacaktır. 

1930 mahsulünün bereketli olma
•ına ra_ğm.en cihan stokları 146 mil 
~ondan 166 milyon kentale yüksel
ltıiş, yani arz ihtiyaçları 20 milyon 
lıental fazla olmuştur. Bu seneki 50 
bıilyon kental mahsul noksanlığı 
•tokların 30 milyon eksilerek 135 
tnilyona inmesine sebep olmuştur. 
. Bu rakam dahi dünya •toklan 
için haylı yüksektir. Çünkü 1926 da 
llrıcak 64 milyon ve 1928 de İse 100 
ıııilyon kental buğday stoku var
di. Ne de ~lsa stokun tenezzülü buğ 
~ayın geçırrnekte olduğu müıterisiz 
lik bııhl'.anı hakkında bir fali ha
l'ır addedilmektedir. 

. Bu vaziyet buğday piyasasında 
itimat telkini suretile gelecek. sene 
daha vasi Jekilde ticari hareketlerin 
\rukuuna sebebiyet verecektir. Unu ... 
tulmamalı ki, son ağust0<ı ayı zarfın 
da elde edilen buğday Federal Form 

Kambiyo Borsası 
lsıerlln 817,00 IJ Kuron 16,06 

- 11-:::-::----'-I 
DcJar 0,47,34,40 · Şlllng S,64,42 ---
hani< 12,06 Pezeıa 5.87.36 

Liret 9,21,86 \1. Ra)Şnıarlr 2,00 

frank B. 3,41,25 j Zlotl 

Drahmi 38.30 ~ Peııga 2,96,47 

frank 1. 
lev4 

florin 

Borsa 
harici 

2,43.42 ~ Ley 79,37 

6 :S ,CO ~na_r _ _ 27~18 
1,17,42 Çervoneç 

{ Altın 

\ 
Mecidiye 
Banknot 

933 
51 

272 

Esham ve lahvilatm nevi 
Jstrkrazı dalıiU 
Dilyqnu muvahhJde 
lkrJmfyelJ Demlryollarr 

!18,50 
49,25 
2,85 

Boardm himaye siyaseti neticesi ola 
rak fiatlerin 80 sentten yukarı oldu 
ğu bir devirde ekilmitti. Bu sene 
ise 45--50 sentlik bir fiat e•naoın 
da ekilmiı olacaktır. Hiç fÜpbe e
edilmez ki böyle bir tenezzülü fiat 
Amerikanın büyük müotalllil memle 
ketlerinde zeriyat ıahalannın temdi 
dine yol açacaktır. Zaten bu tenez
zülü fiat ilkbaharda kendisini gö• 
terrnitti. Mesela Cemahiri müttehi
dei Amerikada sonbaharda buğday 
tarlaları mesahai onthiyesi 16,468 
hektara baliğ olmuıtur. Bunda ge
çen ıeneye nazaran bir tenakua de
ğil, bir tezayüt vardı ve bu hadiıe 
pek fevkalade değildi. Çünkü o sıra 
larda piyasa 75 sent civarında idi. 
Geçen ilkbaharda Federal Form Bo 
ard fiatleri himaye etmek niyetinde 
olmadığını bildirdi. Bunun üzerine 
ilkbahar buğday zeriyatında ?Yanı 
kayt bir tenezzül hasd oldu. Zeriyat 
geçen senenin 8,501,000 hektarına 
mukabil birden 6,870,000 hektara 
düıtü. Cemahiri müttehidede yakın 
da kış zeriyatına hatlanacaktır. Çok 
muhtemeldir ki 930 senesinin aka.ine 
olarak bu •ene tenezzül olacak ve 
bu tenezzül mahsule tesir ederek ge 
lecek aylar zarfında her halde buğ
day fiatlerinde bir salah husule geti 
recektir. Bahusus ki buğday piya
sası korkulu vaziyette değildir. 

135 milyon kentallik bir ıtok, 
1 milyar kentallik mahıule karşı 
gayri tabii değildir. Umum haıa· 
dm %10 ni•betincle bir tenezzülü 
bu stokun birden pek küçük bir mik 
dara dütmesi için kafidir. Şu halde 
932 de ıeraiti havaiye 931 dekine 
nazaran bilhassa Cemahiri müttehi
dede biraz gayri müsait gittiği tak
dirde mahsulde % 5 ve %10 !enez. 
zül hiç le gayri mümkün değildir. 

Bu vaziyet buğday piyasasında 
seri bir salah husule getirebilir. 

İngiliz lirası ile akte· 
dilmi' konturatlar 
2ı Eylulden evvel lngiliz lirasi

le aktedilmiı olan kontrotolann ln
gilterede altın mikyasının muvakka 
te ... tt:rkedilmesinden dolayı ne gu
re ~ ıfa edilmesi yani İsterline olan 
bir borcun ve taahhüdün yine iıter 
lin ile mi yoksa altın farkı nazan 
dikkate alınarak tediye olunması la 
znngeleceği meselesi beynelmilel 
Ticaret odası mecliıinin son içtima
ında tezekkür edllmiıtir. 

Beynelmilel ticaret odası meclisi 
bu me•ele hakkında bir karar itti
haz etmekten tevakki ederek her ih 
tiyatın beynelmilel ticaret odası ha
kem heye'ti tarafından yegan yegan 
tetkik ve fasletmesi lazımgeleceğine 
karar vermiıtir. 

Malum olduğu Üzere beynelmi
lel ticaret odası "hakem heye'ti., bey 
nelmilel ticaret odası izasından olan 
ve olmıyan tüccar ve fabrikatörler 
arasındaki ihtilafatın halline tavas
sut eder ve bunun için münaziünfih 
yüzde 1,2 nisbetinde bir harç alır. 

İstikrazı dahiii 
Hükumetimiz istikrazı dahili 

tahvillerinden mukavele mucibince 
tasfiye için alacagı miktarı dün ak
şama kadar tamamen almıştır. 

Bu sene tahviler çok müsait fi
atle aJınmııtır. 

Mersinden iki aylık 
arpa ihracatı 

Mersin' den ağustos ve eylıil ay
larında 184,233 lira kıymetinde, 
6,764,000 kilo arpa ihraç edilmiştir. 

. Halbuki ge;;en sene 1,364,000 
kilo arpa ihraç edilmiıti. 

ihracatın fazlalığına sebep Mısır 
Tunus ve Cezair'Je diğer müstahsi1 
memleketlerde bu sene arpa mahsu 
lünün az olmasıdır. 

Bir haftalık ihracat 
Son bir hafta zarfında muhtelif 

iktısadi mıntakalardan ıu mikdar 
ihracat yapılmııtır: 

1 s tanbuldan; 31,300 çuval arpa 
431 çuval fındık, 110 balya tiftik, 
15 sandık afyon. lzmir mıntakasın
dan: 898,51 O kilo arpa, 950 kilo af
yon, 731,982 kilo incir, 631,431 ki
lo üzüm, 152,485 kilo palamut, 
9, 757 kilo tütün ihraç edilmiştir. 
Samsundan: 113,739 kilo tütün ve 
2,173 sandık yumurta ihraç edilmit 
tir. Tütün stoku 6,5 milyon kilo
dur. 

İran a{yon mukavele· 
namesini imzaladı 
CENEVRE, 30 (A.A.) - Yu

ğoslavya ve Türkiye ile beraber diin 

lstanbul gümrük başmüdür 
lüğü bundan bir müddet evvel 
memleketimize tehrimiz tariki
le büyük mikyasta kaçak bir 
sigara kağıdı paı·tisi getirilece
ğini istihbar etmiş ve buna gö 
re arkı tertibat almıştır. Niha
yet evvelki gece saat 2 de, ge
cenin sessizliği içinde T opha
ne önünde giden bir sandala 
nöbette bulunan Rüsumat mo· 
törü tarafından "dur!" kumanı 
dası verilmittir. 

Kayığın yoluna devam etti
ğm görülünce, ihtar tekrar edil
miş ve nihayet motörle bir si
lib müsademesi cereyan etmiş· 
tir. 

Rüsumat motörü en sonra 
byığı yakalamış ve içinde 46 
bin 100 deste aifara kağıdı bu
lunmuştur. 

Bu kağıtların Pire'den !ima 
mmıza geldiği anlaşılmaktadır. 

Fevzi Pş. Hz. 
iz mitte 

Erkanı Harbiyei umumiye 
reiai mütir Fevzi Pa§ll Hz. dün 
Ankaradan izmite gelmittir, 

Fevzi Pş. Hz, lzmitten feh
rimizi teşrif edeceklerdir. 

· HükOmetle 
Müzakere .. 
Şark şimendiferleri muralı

lıasları geldiler 

Ankarada hükumetle bazı 
müzakeratta bulunmak için 
şark şimendiferleri drektörü 
Mösyö Malzak, başmühendis 
ve müdiriyeti umumiye müşa 
viri Mösyö Balk dün saat 12 
de ekspresle şehrimize gelmiş
ler ve Pera Palas oteline inmiş 
!erdir. Buglin Ankaraya hare
ketleri muhtemeldir •• 

Hayır cemiyetlerinde 
Hilali ahmer cemiyeti hey'eti 

merkeziyesi •alı günü saat 15 te 
Verem mücadelesi cemiyeti hey'eti 
merkeziyesi de çartamba gÜnü saat 
17 de içtima edeceklerdir . 

Himayei etfal cemiyeti hey'eti 
merkeziyesi çarşamba günü içtima 
etmi§ malul gazilerden bir zatın iki 
çocuğuna mektep kitaplarının temin 
edilmesine ve 27 teşrinisani cuma 
günü de cemiyet menfaatine Mak
simbarda bir dansan verilmesine ka
rar vermiştir. 

Cemiyete merbut bulunan anne
ler birliği de vaz'ı hamledecek iki 
fakir aileye tam takım olmak üzere 
iki çocuk kundağı vermit§İr. 

Himayei etfal cemiyetinin tom
bala oyunları Beyoğlunda Tepeba. 
ıında Bo.ston gazinosunda ve Pan~ 
galtıda Vatan gazinosunda batla
ımştır. 

Ocak 
Kongreleri 

Kongrelerde ihtiyaç· 
lar tesbit edilecek 
H. fırkası ocak kongreleri 

bugünden itibaren başlıyacak 
ve bir hafta devam edecek~ir. 
Kongrelerde ocakların ihtiyaç 
ları tesbit edilerek kaza kon
grelerine arzedilecektir. T ev
hit edilecek küçük ocaklarm 
listesi de hazırlanmıştır. Ocak 
kongrelerinde hangi ocakların 
birleştirileceği hakkında görü 
şülecektir. 

Norveç vapuru dün 
de kurtarılamadı 

yanın afyon istihsali noktai nazarın . .. . . . • 
dan en büyük memleketlerinden biri Y enıkoy ıskelesı cıvarındaki 
olan lran, afyon istihsal ve imalinin sığlığa oturan Ullstad namın-
tabdidine müteallik olan 13 temmuz d k • N ·· 
1931 tarihli mukav•len~mPvİ İm7•- j a ı orveç vapuru dun de kur 
lamıstır tarılamamışbr 

akşam tedrisata bası n or 
Belediyede 

Şehir meclisi 
Bugün! 
Reiı vekilleri ile diğer 

encümenler 
bugün intihap edilecek 

İstanbul umumi meclisi bu
gün saat 14 le ikinci içtima 
senesi teşrinisani içtima devre 
si müzakeratma b&§hyacaktır. 
Meclisin küşadını uaulen vali 
ve belediye reisinin yapmasr 
lizımdır. Halbuki Muhiddin 
B. ayağından rahatsı~ bulun
duğu için meclisi ağ.Jebi ihti· 
mal muavin Hamit B. açacak
tır. Bugünkü içtimaın ruzna
mesi şudur: 

1 - Meclisin açılması. 
2 - Reis vekillerile katipler 

den mürekkep riyaset divanı 
intihabı. 

Maarifte 

MiUet 
Mektepleri 
Bu akşamdan itibaren 
tedrisata başlanıyor 
Şehrimizdeki Millet mektep 

leri bu akşam açılarak tedrisa
ta başlayacaklardır. Tedrisat A 
ve B olmak üzere iki kurs halin 
de yapılacaktır. Mekteplere 
kaydü kabul daha bir müddet 
devam edecektir. Hiç okuma 
bilmeyip A kursuna devama 
mecbur olanlardan kaydolun
mıyanlar para cezasına çarph· 
nlacaklardır. 

Millet mektepleri dershane
leri her mıntakada açılmıştır. 
Müracaatlar çokolursa hada ye 
ni dershaneler ilave edilecektir. 

Lazım gelen bütün muallim 
ler tayin olunmuştur. 

16 muallimin tayin 
3 - Daimi encümen intiha- emri geldi 

hı. ı 
4 İht" ko . 1 stanbul kız ve erkek muallim 

- ısaa mısyon arına , , I . . ı·ı d . 
Da"ımi e~·· · "h 1 1 meKtep erıncıen ey u evresı 

··~umence ıntı ap o u- . . . 
na ~za hakkmd . ıknıal ımtıhanlarında mezun o

n a a nyaset ma 
1 16 11

. . . . 
1 

. 
kamının tezkeresi. . an mua ımın tayın emır en 

Gazino ve birahane
lerde yangın tertibah 

Belediye sinema ve tiyatro 
)ar için yangın tehlikesine kar 
şı alınması İcap eden tedabir 
hakkında yapbğt talimatı ga
zino ve birahaneler için de tat 
bike karar vermiştir. Gazino 
ve birahaneler bilhassa cuma 
günleriı çok kalabalık olmakta 
ve yollar kaptJblmaktadrr. Bu 
gibi yerlerde iatiaptan fazla 
müşteri alr.mıyacak ve masa 
lar araaında geniş yollar bırakr 
lacaktır. ' 

>\ 

Fiat liste1eri mühleti 
hitam buidu 

de dün Maarif müdürlüğüne 
gelmiş ve kendilerine tebligat 
yapılmıştır. 

Gazetecilik mektebi 
Darülfünun divanı bugün iç 

tima ederek gazetecilik mekte
. bi hakkındaki tetkikatına de
vam edecektir. 

Reşat Şemseddin Bey 
Şehrimizdeki ecnebi, ekal

liyet ve hususi mekteplerin i
daresine memur vekalet umu
mi müfettiş• Reşat Şemsettin 
B .• bu mekteplere ait yeni esas 
lar kurmak ve kadrolarını tan
zim etmek üzere bir müddet ev
vel başladığı mesaisini ikmal 
etmiş ve vazifesinden aynlmı~
tır. Bu .nekteplere ait muame
lat ve iş.eri vekalet başmüfet-

Lokanta, g~İno, bar ve em tişlerinden Hilmi B. devrü tes-
··\li gibi yerl~rin fiatlerini lis- Jrm almıştır. Badema bu işleri 
~e halinde tesbit ederek beledi Hilmi B. deruhte etmiş bulun
yeye tasdik ettirmek mühleti maktadır. 

dün akşam hitam bulmuştur. Reşat Şemsettin B. dün ak
Bugünden itibaren kaymakam şam Ankaraya hareket etmiş
lıklarca teftişata başlanacaklar 

1 

tir. 
ve tasdik ettirilmiş listeleri he 
nüz asmayan müesseselere ııa Bir motör battı İçinde. 
ra cezası kesilecektir. kiler nerede? 

Taksi boyaları 
Şoförler cemiyetiı belediye

ye müracaat ederek tek taksi 
modeli için kabul edilen boya
nın yeniden yapılması masraf. 
lı olduğu ve son zamanlarda da 
-~ az olduğu için bir müddet 
tehir edilmesini taksi işareti 
olmak üzere yalnız kenardaki 
karelerin yapılması ile iktifa e 
dilmesini istemişlerdir. Beledi· 
ye bu hususu tetkik edecektir. 

Belediye v~rgi ve 
rüsumları 

Dahiliye vekaletinden bele
diyeye yeni bir emir gelµıiş
tir. Bu emre nazaran, belediye 
mükellefler her hangi bir ver
gi veya rüsum hakkında tebJiı. 
gat aldıktan sonra on gün zar 
fında vergiyi ~ediye etmezse, 
bu vergi yüzde on ile birlikte 
tahsil edecektir. 

Vilayette 

Maaş 
Bugün ----Umumi maaş veriliyor! 

Umumi maaş istihzaratı ik
mal edilmiştir. Teşrinisanı ma
aşı tevziatına bugün başlana
caktır. 

Ücretli memurların maaşlan 
verilmittir. 

Vilayette iş takibi 
Vilayet maiyet memurları

na vilayette bir oda tahsis "dil
miş, resmi ve şirket telefonları 
konmuştur. 

Maiyet memurlan iş sahip
lerine de işlerini takipte sühu
let gösterm..,ktedir 

Bartın refikimizden: 
Geçen fırtınada Bartın lima

nına mensup iki kereste motö
rü de kazaya uğramıştır. Bil
hassa bu motörlerden birisinin 
uğradığı kaza fecidir: 

Kemik zade Hacı Ömer ef. 
ile Terzinin Mehmet kaptanın 
müştereken sahip olduktan 90 
• 100 tonluk Bereketi Hayır 
isimli kereste motörü, Ayan· 
cıktan kereste yükleyerek ls
tanbula gelirken Ağva üzerle· 
rinde fU"tınaya tutulmuş ve bat 
mıştır. Altı yedı kişi tahmin 
edilen mürettebatından biç 
kimse kurtulmadığı için facia
nın nasıl olduğu malum değil
dir. Yalnız makinede vaki olan 
arıza üzerine motörün karaya 
düşerek p<"rçalandığı veyahut 
fırtınanın şiddetinden devrildi
ği tahmin edilmektedir. 

F ırtma sükiınet bulduktan 
sonra motörün ankazı ve kerea 
tenin biı· kısmı Ağva sahilleri
ne düşmüş, ankaz arasında bu
lunan tabeladan motörün Bar
tma mensup olduğu anlaşılın
ca, Ağva eşrafından Hacı Ce
·mal ef. Bartın liman reisliğine 
hadiseyi bildirmiş; kaza da bu 
suretle haber alınmıştır. 

Motörün kaptanı ile Maki· 
nist çırağı Bartın!İdır; diğer
leri başka iskeleler ehalisinden 
dir. 

Aynı gecede yine Bartın li
manına mensup bir motörün 
de Bandırma limanında karaya 
ılüştüğü haber alınmıştır. Bu 
motör, Nuri kaptanın Hikme
ti Bahri motörüdür. Mürette
batı kiimilen kurtulmuştur. Ay 
ni limanda bulunan yine Baı·
tına mensup Hacı Ömerin Ha
san kaptanın Murat isimli. mo· 
törüne bir sev olmamıshr. 

lnhisarlarda 

Ziyanına 
Satılmamış ! 
Katipzade Sabri Beye 

sahlan 
tütünler meselesi 
Bir akşam gazetesi, tütün 

inhisar idaresinin tütün taciri 
Katip zade Sabri Beye aaM:ığı 
250,000 kilo tütün yüzünden 
100 bin lira ziyan ettiğini yaz
mıştı. 

Dün bu hususta kendisiıl.e gö 
rüştüğümüz inhisar müdürü 
umumisi Behçet Bey demiştir 
ki: 

- İdaremiz stok fazlası tü
tünlerini maliyete faiz ve kar 
ilavesile satar. Katip zade Sab
ri Beye satılan ve henüz tesel
lum edilmeyenler de böyle sa
tılmıştır. 

Her ciddi talibe ayni şerait
le tütün satmağa hazınz. Arzu 
edenler de resmen idareye mü
racaat edebilirler. Ziyanına tü
tün satılmak mevzuu bahis de
ğildir. 

Amerikalılarla itilaf 
edildi 

Amerika'da Türk tütünü ile 
sigara yapmağı taahhüt eden 
Amerikan grubu ile dün Tü
tün inhisar idaresinde son mü
zakere yapılmıştır. 

Bu müzakerat neticesinde 
kat'i bir itilafa vanlnuştrr. 

Mi:bayaat başladı 
Tütün İnhisar idaresi evvel

ki günden itibaren bütün Ege 
iktısat mıntakası dahilinde tü
tün mubayaatına başlamıftır. 

İnhisar idaresi hayli tenez
zül etmif bulunan fiatleri teref. 
füe sevke çalışmaktadır. 

Muhtelit mahkemelerde 
Muhtelit Türk-Yunan mab 

kemesinde iptali icap eden da 
vaların tetkikine batlanınııtrr. 
İngiliz mahkemesi de bir kaç 
güne kadar faaliyete başlU'a· 
caktrr. 

izciler 
Geldiler 

Cümhuriyet bayramı müna· 
sebetile Ankaraya gitmiş olan 
İstanbul izcileri dün avdet et
mişlerdir. 

Mahkemelerde 

lhzaren 
Celp 
Akşamın sabık mes'ul 

müdürü 
Alaşehire gönderiliyor 

Alaşehirde aleyhine bir da
va ikame ediJmiş olan Akşam 
gazetesi mes'ul müdürü Hik
met Feridun Bey muhakeme· 
de bulunmadığından ihzaren 
celbine karar verilmiş ve bu ka· 
Hr evvelki gün müddeiumumi
liğe tebliğ edilmiştir. 

Müddeiumumilik Hikmet 
Feridun Beyi Alaşehire gönder 
mek üzere ihzar etmiştir. 

Karikatör davası 
Muallimlik haysiyetini ren

cide eder mahiyette bir karika· 
tür neşrettiğinden dolayı aley· 
hine dava ikame edilen Sonpos 
ta gazetesi bir ay hapse mah
kUm olmuştur. Müddeiumumi 
lik davayı temyiz etmittir. 

Tütün ikramiyeleri 
Eminönü malmüdürlüğü tarafın· 

dan malullere verilecek olan tütü• 
ikramiyesinin para tevziatms ait bo. 
nolar dün tevzi ediJmittir. 

Spor 

fzmirde cuma günkü 
maçlar 

İZMİR, 30 A.A. - Bu cu· 
ma Alsancak spor sahasında 
şilt maçlarının ilk haftası Al· 
tınordu Göztepe, Türkapor, 
Şark spor takımları arasında 
İcra edildi. ilk maç aabahleyin 
Türkspor ve Şarkspor ikinci ta. 
kımlan arasında yapıldı. Neti
cede Türkapor ikinci takımı Si· 

fıra karşı 11 sayı ile galip gel
di. 

ikinci maç Altınordu Gözte 
pe ikincileri arasında idi. Neti
cede Altınordu ikinci takımı 
hakiııı bir oyundan sonra sıfıra 
kartı 7 sayı ile galip geldi. Öğ
leden sonra ayni takımlann bi
rincileri arasında maç yapıldı. 
T ürkspor Şark spor birinci ta
kmılan arasında icra edilen 
maçta Türkspor birinci takımı 
sıfıra karşı bir sayı ile galip 
geldi. Bundan sonra Altmordu 
Göztepe birincileri kart!~Jtı
lar, Altınordu güzel bir .o:ııun
dan sonra sıfıra karşı üç sayı 
ile galip geldi. 

M. V asiliyef dün bir.·· 
konferans verdi 

Türkiye ve Bulgaristandaki ziraat 
usullerinden bahsetti .. 

Bulgar gazetecilerinden ve sabık 
ziraat nazırlarından M. Vasiliyef 
dün aaat 15 de Darülfünun konfe
ranı salonunda Türk ve Bulgar iktı
sadi vaziyeti ve ziraatı mevzulu bir 
konferans vermi§tir. Konferansta 
Darülfünun profesörleri, Halkalı zi
raat mektebi hocaları, muhtelif mek 
teplere menıup bir çok talebe, zira. 
at mensupları:, gazeteciler ve birçok 
zeval hazır bulunmuştur. 

Konferans salonu Türk ve Bul-
gar bayrakları ile süslenmişti. 

1 
Saat üçte Türk Matbuat cemiye 

ti reisi Hakkı Tarik B. kürsüye ge
lerek M. Vasiliyefi hazuruna takdim 1 
etti. Dedi ki: · ı 

- Türk • Bulgar doıtluğu için 
en fazla çalııanlardıın bir zat da M. I 
Vasiliyef'tir. Türkiye ile Bulgaris
tan arasında teessüs eden samimiye- j 
tine glttikçe kuvvetlenmesi için ne, 
riyal ile ve verdiği birçok konferans 11 

!arla teyide çalışan muhterem dostu 
muz ve misafirimizi yüksek huzuru 
nuzda selô.mlanm.'' 

Bundan sonra M. Vasiliyef alkıı 
lar arasında kürsüye gelerek konfe
ranİma hatladı. Konferans 2,5 saat 
sürdü. M. Va•iliyefin fransızça ola
rak verdiği konferansı Halkalı zira
at mektebi muallimlerinden Süreyya 
B. türkçeye çeviriyordu. M. Vasili
yef konferansında ezcümle dedi ki: 

- Topraklan zirai kabiliyet iti· 
barile yekdiğerine müşabih ve ırk 
itibarile yekdiğerinin kardeşi bulu
nan bu iki kavim beı asırdan beri 
devam eden bu yakınlaımayı Bal -
kan konferans• ile bir kat daha tak. 
viye etti. Bu takviyeyi her Bulgarm 
her Türk gibi candan arzu ettiğini 
yüksek huzurunuzda ifade etmek ia
teriın. Bu memleketin hayatı iıtİl1'\t 

gahı ziraat i•tihsalatı ile mütenasip, 
tir, 

Bulgaristnnda her sene 14 eyli\J. 
de olmak üze~e balkın ziraata olan 
alakasını fazlalattrrmak için biı.· toR 
rak bayramı yapılmakta ve meınl"' 
ketin her tarafında tesiı edilmekte
dir. 

Memleketin zirai kabiliyetini in
kişaf ettirmek için iki uıul ve esas 
vardır. Bunlardan biri toprağı zor
lama~ak, her sene mütenevvi §ey
ler dıkmek, diğeri de telıın'ği asri
leştirmek n tanzim etmektir.'' 

M. Vıuiliyefin konferansı saat 6 
ya doğru alkıtlar araamda nihayet 
bulmuslur. 
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iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telıraf adreai: Milliyet, 
lıtanbul. 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

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

12 " 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kunıt 

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

Gazetemiz ilinJann mea'uliyetini 
kabul etmez. -------1.-111111 Bugünkü hava 

Yeşilköy hava rasat mer
kezinden aldığımız malu
mata nazaran bugün hava 
bulutlu olacaktır. Rüzgar 
şimal istikametlerden kuv
vetli esecektir. 10/ 31 tari
hinde tazyiki nesimi 761 
milimetre azami suhunet 
18, asgari 10 santigrat kay
yedilmiştir. 

[jiiELE~ 
Eyvah eski 
Telefonlara! 

Üç gündür İstanbul tehri 
telefonsuz kaldı. Meğer tele
fonsuz kalmanın frenkçeai 
(otomatik) imiş. Hay Allah ce 
zasını versin!. Bir mükaleme 
yapmak için telefonu açıp ku-
lağınıza götüreceksiniz. (çe-
vir!) manasına gelen gıcırı 
bükme bir ses var .. Hatıften 
bir ses bekler gibi onu bekliye 
ceksiniz. Gelmezse önünüzdeki 
numaralı fırıldağı çeviremezsi 
niz. Çeviremezseniz görüşemez 
ıiniz .. Düne kadar telefon eden 
lerin içinde bu (çevir!) sesini 
oo dakika kadar bekleyenler 
var. Bakalım rekor nereye ka
dar çıkacak! 

Hele otomatik ohnayan 
merkezlerle görüşmek yok mu 
Alla hın lôtfü inayetine bağlı l 
Beyoğlu için 4, Kadıköy için 
6, diğer merkezler için 8 nu
mara çevrilip beklenecekmiş! 

Öyle yaptık!.. Karşımıza istih 
barat çıktı .. 

- Yanlış! dedik.. 
- Y anll§lık sizde, neden öt 

meden çevirdiniz?. dediler .. 
- Öttükten sonra çevirdik .• 

dedik .. 
- Bir ~aha çevirin! dediler .. 

Çevirdik bekledik, bekledik ve 
nktık kapadık. 

Babıali caddesinde biribiri
ne 75 metre mesafede iki gaze 
te muharriri telefonla görüşe
medikleri için ayaklarile gidip 
buluştular .. 

Esasen otomatik telefonu 
kullar.mayı o kadar karışık şe 
kilde ve tatlı su türkçesile i
zah etmişler ki; anlamanın İm 
kanı yok! .. Anladıktan sonra 
da t lefon etmenin imkanı 
yok! Bu halile nasıl olur da 
eski hali aramayız .. 

- Ah ah.. Neredesiniz?. 

(merkez) diye cevap veren ve 
arasıra İspanyol şivesile (lut
fen numarayı tekrar ediniz) di 
yen yüzü meçhulümüz ve ses
leri atinamız olan kızlar! Sizi 
hani harıl anyoruz •• Eğer oto 
maliklerin sizin yerinizi tuta
cağından dolayı enditede iıe
niz emin olun ki buna imkan 
yok!.. Hepimiz günde belki 
yüzlerce defa bu fırıldağı çe
vireceğiz .. Lakin sizin zamanı
nızdaki gibi rahat görütemiye 
ceğiz. 

Ahırkapı feneri! 
Kaba latifelerin ölçüsü te

razisi olmaz.. İnaan kendini tu 
haf ve tuhaflık yapar zannet
ti mi bela olur .. Hem kendine 
hem etrafındakilere!., 

İsmini burada zikretmek is 
temediğim eski ve iyi bir fut
bolcuya muarızları Alurkapı 
feneri· diye kaba bir iıim tak
mışlar .. Çünkü her zaman de
ğil arasıra çakamııf.. Bu ismi 
bulanlar ve bulduğu için kim. 
bilir ne kadar sevinmit onlan
lar fÜphesiz İstanbullu olmasa 
lar gerek 1 Çünkü Ahırkapı fe 

1 neri en çok çakan fenerlerden
dir. Halbuki onlar bununla o 
eski futbolcunun ender olarak 
tüt attığını anlatmak iıtemit
lerdi. 

Cuma günü Yunan muhte
lit takımına karşı çıkarılan Ga 
lataaaray ve Fener muhteliti 
Yunanlılardan daha kuvvetli 
olmasına rağmen fena 
oynadığı için mağlup 
olmak üzere iken bu 
Ahırkapı feneri denilen ada
mın yaptığı bir gol ile ancak 
beraber kalabildi •• Birer mitral 
yöz olduğu iddia edilen genç 
futbolculardan gol çıkmadı .• 

Bir adamı mütemadiyen ten 
kit etmek, yermek esasen pek 
yolunda bir şey değildir. La -
kin bu hareket haksız ve şahsi 
olursa daha çirkin olur. Cuma 
günkü müsabakayı idare eden 
kakeminbu Ahırkapıfeneri iımi 
verilen uyuncu hakkında (en 
iyi Avrupa oyuncuları) derece 
sindedir, dediğini söylüyorlar .• 
Belki yalandır diyeceksiniz .. 
Lakin doğru olan bir şey var 
ki; o da o beğenmedikleri Ahır 
kapı feneri çakmaaa idi. biızim 
muhtelit takımın gemisi çok
ta<ı tapa otumıuftu. 

Herif imzalı mektup 
yazan kariimize .. 

Mektubunuzu aldım. Fikirle 
riniz doğrudur. Esasen biz de 
o fikirler~ müdafaa etmekte
yiz.. Hakkımdaki iltifatkar 
sözlerinize teşekkür ederim e
fendim. 

FELEK 

Yeni netriyat: 

Yaşamak yolu .. 
l•tanbul Verem mücadelesi cemi 

yeti tarafından aylık olarak neşre
dilmekte olan "Yap.mak yolu" nun 
eylul nüshası yeni bir tekilde olarak 
intişar etmiJtir. 

Muhit 
Teşrinisani nüsha., da çıktı. Ka

pak tablosundan ıon sahifesine ka
dar, her tarafı enfestir. lımet Paşa 
Hazretlerinin kuıe kağıdı üzerinde 
baıılmıt tablosu aynca bir san'at 
eseridir. Şairi azamın yirmi dört sa
ati, Darülbedayinin iki haftası (Ya 
şar Nabi), Edebiyat ve edebiyatçı
lar, Sumerlilerin lisanı (Ahmet Ce
vat), vesaire ve saire ... 

Milliyet'in Edebi Romanı: 65 

BAŞI DÖNÜ~!-m~Eciı 
- Hadi canım. O meselenin 

iç yüzü bambaşkadır. 
- Ne gibi? 
- O zaman kocam Avrupa-

da seyahatteydi. Bu seyahat 
için ben ona bin lira vermiş
tim. Kendisinin de beş altı yüz 
li:rası vardı. Bunları tüketmiş. 
T elgrafln benden para istedi. 
vermedim. Yalnız yol parası 
gönderd:m. İşte buna kızdı. 

- E, o mektup? 

- Mektup... Evet, doktor 
Lutfi bir mektup yazmış, am
ma eğer istediği parayı yolla
saydım o mektubu yırtar, sepe 
te atardı. 

- Gerçek mi? 
- Ne zanr..ettin ya? Şimdi 

ye kadar ona daha kaç mektup 
gitmiştir. 

- O h"lde, sonra na••! ba
nştı? 

- Nasıl olacak? Buraya gel 
mitti artık. Yalnız Avrupada 
üç, dört yüz lira borç bıraktım, 
onları ver•İn, demiş, ben de 
verdim. 

Ahmet Nebil donakalmıştı. 
İşin bu izahlı tarzını bir türlü 
içine sindiremiyordu. Hayreti
ni farkeden Süheyla, ilave et
ti: 

- Borcu, falanı yoktu. Fa
kat böylece kendi seyahat mas 
rafından kurtulmut oldu. 

- Ya!... 

- Bilmezsin, bu adamdan 
ne kadar nefret ediyorum. 

- Hakkın var. Böyle adam 
sevilemez. 

- Değil mi, Allah a,kıııa? 
- Ben de kadın olsam S'!'ve 

mezd:m. 
- Oh! Ba';, se!l, iyi anlıyor 

. .. -~ ....................... ... c 

Maar.if bahisleri 
Viyana' da Mektep ve Çocuk 

-1-
Büyük harpten yenilmiı§ o- 1 Viyana tehrinin umumi büt 

larak çıkan Avusturya kaybet- çesi.nden maarif işlerine ayrı
tiği toprak ve nüfus yüzünden lan para 79,256,930 şilindir 
uğradığı zararı telafi için ha- ki, takriben 22,00Q,OOO Türk 
zırladığı planda ve yaptığı in- lirası tutar. Bu para münbası 
kılapta bilbaaaa mühim bir ran mecburi tahıil milessese
noktayı göz önünde bulundur leri ile san'at mekteplerine 
du: ve muallim kurıları ile pecla-

Gelecek nesli iyi hazırla- goji enstitüsüne tahıiı edil-
mak! mittir. Ana mektepleri ile yük 

Kendisini bu felakete sü- sek mekteplere ait maarif bu 
rükliyen eski ve ç~rük siste- bütçenin haricinde kalır. 
mi yıkarak yeni bir idare ku
rarken, eskiden tamamile ay
rılarak yeni bir mesai planı çi
zerken; temeli atılan bu inkı
labı yafatacak kuvveti, yani 
gençliği ihmal etmedi. Bizde 
olduğu gibi cemiyetin bütün 
müesseselerinde kurtarıcı bir 
inkılap yaparken mektep mü
essesesini de bu sıraya koy
du. 

1918 de baıılyan Maarif re 
formunun başında o zamanki 
Maarif nazırı ve bugünkü Ma 
arif şurası reiıiı Otto Glöckel
mi görünür. Ancak 1920 de 
hükfuneti ele alan Muhafaza· 
karlar ilk inkılap kanunların· 
da bazı tadilat yaptılar ve bil 
hassa her vilayetin kendi mek 
tep teşkilatım ve kanunları· 
nı iıtedikleri tekilde tanzimi 
ne imkan verdiler. 

Bundan dolayıdır ki, bu 
gün Avusturya'yı teıkil eden 
dokuz vilayetin, daha doğru
ıu cümhuriyetin, ayni esaslar 
dahilinde yürümediğini ve hat 
ta bazılarında hala impara
torluk devrine ait kanunlarm 
cari olduğunu görüyoruz. İn
kılabın ruhu, bütün manası 
ile Viyana'da görülmektedir. 
Bu itibarla Avusturya maarifi 
denilince Viyana mektepçiliği 
hatıra gelir • 

~ ~ 'f. 

Avuıturya'da her ferdin 
cemiyet için bir kıymet oldu
ğu kanaati o kadar kuvvetlidir 
ki, cemiyetin posaları sayılan 
ve kabiliyetsizlik damgası ile 
bir kenara atılıveren, ihmale 
uğrıyan çocuğa tesadüf edile
mez. Bundan dolayı ruhi veya 
uzvi sakatlıkların nev'ine ve 
derecesine göre hususi yetiı
tirme müesseseleri mühim bir 
yekWı teşkil eder . 

Yukarıdaki iddiamızı teyit 
ve tevsik için müteakip yazı
larımızda muhtelif müşahede 
ve tetkiklerimizden sırasile bah 
aedeceğiz. Bugünkü makale
mizde, rakamların belagatine 
müracaatla bu işe ba,lıyoruz: 

Mecburi tahsil yatında ço-
cuk. 152,524 

Mektep adedi. 643 
Dershane adedi. 4,360 
Okuyan talebe adedi. 139, 
516 
Her sınıfa düşen mıktar. 
30,4 
Muallim adedi 6,125 ('t-) 
Bu rakamlardan anlaşılıyor 

ki, Viyana çocuklarının o/o 91 
i mekteplere de-vam etmekte 
ve en mütekamil terbiye ve 
tedris sistemleri vasıtası ile 
yarına hazırlanmaktadırlar. 

* Bu rakkamlar maarif şurasının 
geçen ders senesine ait neşrettiği ri
saleden alınmıştır-

sun. Halbuki dostlarımın bir 
çoğu bana .. Budalasın. Bun
dan ala koca olmaz. diyorlar. 

- Çok şey! 
- Hatta Nihat 1lhami de 

bu fikirde .. 
-? 
- Şey, canım ... Yani demek 

istiyorlar ki böyle her şeye göz 
yuman, paradan batka bir fey 
dütüıımiyen bir koca, eğlen 
mek istiyen bir kadın için en 
münasip adamdır. 

- Ha! Orası öyle! 
- Öyle mi buluyorsun sen 

de? .• 

- Başkalarile eğlenmek için 
iyi. Fakat kendisini sevmek i
çin iyi değil. 

- Bravo! Ne mükemmel bu 
luş. Burası sinema gibi karan
lık, yahut T okatlıyan gibi hu
susi olsaydı, emin ol, bu sö 
zün için seni hemen Öperdim. 

Bu faslın ihtiva ettiği mad 
delerden bazılarını da naklet
mek faideli olacaktır: 

Muallim ve memurlara (67,8 
milyon) , bina ve vesaitin iyi 
muhafazası, inşaat (2,6), 
ders kitapları ve sınıf kıraat-
lerİı (1, 1) ders levaznnı ve 
vesaiti (0,5), tenvir, teshin 
ve hademe masarafi (1,6), san 
at mektepleri (3,3), pedagoji 
enstitüsü (0,4), terbiyevi ge
zintiler için vesaiti nakliıye 
masrafı (152), çocuk tiyatro
ları (SObin) , .• v. s. 

Şurasını kaydedelim ki, Vi 
yana' da mecburi tahsil müeı
seselerinde bulunan çocuklara 
kitap ve saire gibi levazımı hü 
kUmet paraHz olarak vermek
te ve tahsil için talebe velisi
ne hemen hiç bir masraf yük
letilmemektedir. 

Mecburi tahsil 6 - 7 yaşın· 
dan başlar ve 14 yaşına kadar 
devam eder. Bu yaşlar dahilin 
de bulunan her çocuk resmi 
veya hususi bir müessesede 
yahut evinde muayyen bir tah 
sil programını tamamlamaya 
mecburdur. 

Özürlü ve kusurlu çocuk
lar da bu kayıttan istisna edi
lemezler. Zira onlar için hu
susi terbiye yurtları vardır ve 
onlar da buraları ziyaretle mü 
kelleftirler. Maam!lfih çocuk
lar ekseriyetle 3 Y•tt11dan iti
baren bir sistem dalııüinde ter 
biye edilmeye başlar< •Çocuk 
bahçeleri veya ana!1Ddtleplti
ri 6 yaşına kadar ol~n çocuk-
larla doludur. ; 

Viyana'da mektep ~etkila
tı şu hatlar dahilinde mütalev. 
olunabilir: 

1. Çocuk bahçeleri (3 yaşın 
dan itibaren) • 

il. Mecburi ilk tahsil mek. 
tepleri ( 6 yatından itibaren). 

111. Orta tahsil ( 14 yaşın-
dan itibaren) • 

A) Klasik lisanlar, 
B) Modern lisanlar, 
C) Riyazi ve tabii ilimler, 
D) Alman mektebi (tedrisa 

tın mihverini ana lisanı ve mil 
li hars teşkil eder) · 

iV. Mecburi ikmal mektep
leri , 

(Mecburi tahsilden sonra 
hayatta bir meslek tutmak isti 
yen gençler için) 

V. Mesleki tahsil, 
VI. Yüksek tahsil • 

Viyana: Muallim 
Kemal KAYA 

Bu sözü verir vermez, Ah
met Nebilin içinden bir hayal 
doğruldu. Bu hayalin uzunca 
beyaz yüzü sararmıf, kestane 
renkli saçları hırsla dağılmış, 
derinden bakan ela gözleri hid 
detten kanlanmıştı. Dudakları 
kızıl bir alev gibiydi. Aletten 
kelimelerle delikanlıya bağırı
yordu: 

Benim uğrumda, benim uğ
rumda diyordun. Benim için 
öğrenmek istediğini öğrendin. 
Hala neden bu kadının elinde 
oyuncak oluyorsun. Başka öğ
reneceğin ne kaldı? 

Zavallı Ahmet Nebil göz 
!erini kaldıramıyordu. Bazan 
kaçar bir bakışla sahneye bakı 
yordu, Fakat orada çıplak bal 
dırlarını ifta eden hayasız oyun 
cunun yerine hiddet ve infial 
saçılan bu hayali görüyordu. 
Oradan gözünü kaçırırken ma 
sada karşısında oturan genış 
dekolteli, dik bakışlı, çabuk 

-Ne ise, borcum ol.un. Ev söyleyişli kadının yerinde ıe 
de ederim. Bize geliyorsun, de ne o beyaz uzuııca yüzün güce 
ğil mi.? 1 nik hayalmi seziyordu. 

- Peki - Hist, Nebil, ne oldun? 

Hikaye 

Küfür 
- Frınsızcıaın -

Farfanjol ile Kastanya ken 
di hallerinde iki bahçivandı. 
Her biri tarlasında çetit çetit 
sebze yetiştiriyor. Ve cuma 
günleri kasabanın çarşıaına ge 
tirerek, yan yana bir sergi ku 
ruyorlardı. 

Ve bittabi de birbirlerini çe 
kemiyorlardı. 

F arfanjol rakibinin dı>ma· 
teslerini ve patlıcanlarını ha
kir görüyor, Kastanya da kom 
şusunun havuçları ve kabakla 
rı ile alay ediyordu. 

Mesela Kaatanya bir müş
teri geldi mi, anlatıyordu: 

- Hey gidi maşallah, fU 
patlıcanlara bakın be! Bir ta
nesi bir okka! Sergiye götür-
sem, her birine ayrı madalya 
vermek lazım. Biz itte böyle 
yetiştiriyoruz. Başkaları gibi 
değil!. 

Tabii Farfanjol da durur 
mu? 

- Gelin bu tarafa! Gelin 
bu tarafa! Toprağından mı, 
Suyundan mı? Ne lezzet bel 
Saman değil, buna patlıcan 
derler. 

Fakat geçen gün Farfanjol 
sergiyi kurarken, elindeki tah
ta ile kazaen rakibinin dirse
ğine dokundu. Öteki de horoz 
gibi karşısına dikildi: 

- Heyyl Önüne bak! Gö
zün kör mü! Diye bağrrdı. 

- Eh, ne bağırıyorsun 
be? Ne olmuş sanki? Şöyle 
koluna dokundısa kıyamet kop 
madı ya! Zaten biz de bu işi 
istiyerek yapmadık. 

Çarşıda herkes sustu. Her 
kes kıyametin nerdeyse kopa
cağını hissediyordu. Fakat kı 
yamet kopmadı. 

Sadece F arfanjol: 
- Eşşoğlu! dedi. 
Öteki de mukabele etti: 
- Öküz herif! 
İki adam hindiler gibi ka

bardılar. Suratları tablaların
daki domatesleTe döndü. Fa
kat tokat tokata gelmediler. 1 

Ne diye gelsinler? 
İkisi de biliyordu kİı çartı· 

da iki kişi kavga etti mi, bir
den bire on, on iki kişi payda 
olur ve kavgacıları ayırır. 

· Sadece yakası açılmadık kü 
fürler devam etti. En nihayet 
F arfanjol artık küfür lugatını 
tüketmiş olmalı ki: 

- Sana ben daha ne oldu
ğunu söylemedim, dedi. 

- E, söyle bakalım. Bura 
da bu kadar insan var. Onlar 
da işitsin, ben daha ne imi
şim? 

- Sen herifsin! 
Derneğe kalmadı, öteki üze 

rine abandı. Artık yumruk, 
tekme, diş mütemadiyen işli
yor, iki rakip kah altta, kah 
üstte yerlerde yuvarlanıyorlar
dı. 

• 
INEMALA 

Bu akşam saat 9,30 da 

Majik Sinemasında 
llk defa olarak A L 1 C E W H 1 T E 

Yıldızların en sevimlisi Alice White 

B A R K 1 Z 1 'nda bir gece batakhanesinde parlak bir rol 
temsil edecektir. 
Çok dekolte dansözleri , sehhar bir musi

B A R K 1 Z 1 ' nda kiyi mülremınel bir operet ve röviil.ri gö
recek, dinleye<:eksiniz. 
200 genç kız tatlı 

B A R K 1 Z 1 ' nda bir jazz ahengi ile dans 
edecekler. 
Nevyork gece batakhanelerinde ge

B A R K 1 Z 1 ' nda çen kuvvetli aşk "" heyecan sahneleri 
göreceksiniz .. 
Güzel şarkılar, .danslar, bir dram vak'ası 

B A R K 1 Z 1 ' nda etrafmda geçen bazen neşeli bazen hazin 
sahneleri göreceksiniz, 

SÔZLÜ, ŞARKLI VE DANSLI FiLM 
ilaveten: ACISIZ AMELİYAT, 3 kısımlık, tamamen Fransızça 

sözlü mükemmel bir komedi. 

Heyeti temsiliyesi Micbel Durand - Cremieu:r - Cbabin - Simon -
Simon Reelsber~er, Lelevbre. 

• Öıı\ımı&zdeki çartamba ak-
ıamından itibaren 

Sözlü film Sözlü film 

OPERA 
sinema•ında 

Sondtre"c heye<anlı ve meraklı 

'' w '' L A 

__ _. ASRt SiNEMADA ..---... 

KIZIL KILIÇ 
şaheserini görmek arzusunda bulunan balk her bir seansta geri çevril
mektedir. Bu film çılğın bir kazak tarafından iffeti ıpayimal edilen 
bir köylü kızının hazin mace~asını tasvir etmektedir. 

İlaveten: Ankarada Cümhuriyet Bayramı merasimi ile Türk "" 
Yunan takımları arasında Foot-Ba!l maçı. 

Saat 16,30 ve 9,30 seanslarında VARYETELER 

il l\11 ELEK ELHAMRA 
sinemasında bugiln sinemasında bugiln 

PRENSES Emriniz 
qıua.ızanı ve 211ııhteşem operetinin 

LİLİAN HARVEY ve HEN- WİLLY FRİTSCH, KATE 
R.Y GARAT tarafmdan VON NAGY tarafından 

(Princesse a vos ordres) (lhre Hoheit Befiehlt) 
FRANSIZCA kopyasında ALMANCA kopyasında • 

ilaveten: Ankarada GAZİ Hazretlerinin huzurunda Cümhuryet Bay 
ram• mera.simi~ Paramc>unt Jurnal ve sesli varyeteler - Bu film pek 
yakında Ankarada KULÜP sinemasında gösterilecektir. 

Önümüzdeki 7 Teşrinisani Cumartesi günü saat 17 de matine olarak 

FRANSIZ TiY A TROSUNDA 
meşhur p~yanist 

ROBERT CASADESUS'nun 
yeğane kon.seri verilecektir. 

Yerlerin fiatl.arı: Koltuklar: 200, 300 kuruş, Localar: 800 ve 1000, 
Balkon 150 kuruş. 

Az kullanılmış Kastanya yumruğu salladık I •-• 
ça: 

oıscı KOL TUGU 1 

ZAYİ - 2198 numerolu arabacılık 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımda.n hükmü yoktur. Olim
pos gazoz fabrikası arabacısı Rüs-

-.- Herif mi? Herif mi? 
Ben herifim Fia! Diye bağırı
yordu. 

Her ikisinde yüz göz tit· 
mit, kan ve toprak içinde niha 
yet ayrıldılar. Kaatanya bir 
türlü hırsını tutamıyordu Vf' 

halkı şahit göstererek: 
- İşittiniz ya, bana herif 

Delikanlı birden bire bir 
rüyadan uyanır gibi silkindi: 

- Hiç, hiç .. 

Süheyla Hanım, gözleri fır
lamıt, merakla kapının önüne 
bakıyordu: 

- Dikkat et. Şu gelenler, bi 
zimkiler değil mi? 

Ahmet Nebil batını çevir
di: Kapıd11n gürültülü bir kala 
balık giriyordu. 

En önde Muhteşem• Nihat 
Hanım, azametli yürüyütile 
kannenli dudaklarını büzen 
bir tebessümle ilerliyordu. Se
miha Nazmi Hanım, kıvrak 
hareketlerile onun yanındaydı. 
Şeyda Kamil Bey, kadın çizgi 
li yüzünün üstünden bönbön 
bakan fırlak gözleri, arkaların
dan geliyordu. Nevzat Sürey
ya hafif kemikli yüzü, etrafı 
siyah bir çizgi ile örtülmüş 
gözlerile onun yanı başınday
dı. Daha arkadan Kemal Reha 
Bey, tek gözlüğü ile etrafı sey 
rederek yürüyordu. Bunun ko
lunda da sarı buklelel'İ beyaz 
yüzünün ehaf111d11 dalıralanan 

aranıyor. Görüşmek ii2ıre 
dişçi mektebinde Asistan 
Kenan Beye müracaat edil
mesi. 

dedi. Benim ailemde bir tek 
herif yoktur. Ulan .. Seni da
va edeceğim, diye bağırdı. 

çocuk yüzlü Mebruke Numan 
vardı. 

Ahmet Nebil birden bire tit 
redi: 

- Acaba bu takımın arka
sından Mukbil Nedim de mi 
gelecek? 

Delikanlmın gözleri, korku 
ve telatla dolu olduğu halde, 
Süheyla Hanımın gözlerine di 
kildi. Fakat genç kadında 
bir tela, yoktu. Masanın üzerin 
den eğilerek çabuk çabuk fısıl 
dadı: 

- Korkma .. Ehemmiyet ver 
me .. Arkadaşımın ismi Makbu 
le Hanımdır. Şehzadebatında 
oturur. Orada buluştuk. Evde 
kimse olmadığını telefonla 
öğrendik. Buraya geldik. 

- Peki. 

- Unutma: Makbule Hanım, 
kocası Asım Bey. Tüccar. 

- Unutmam. 
- Gayet serbest dur. Hiç 

korku, heleoan gösterme. 
- Pek,. 
Ahmet Nebil k~ndine tabif 

hir tavur vermeğe çalı5ıvordu. 

tem. 

ZAYİ - 132 sicil numerolu arabacı 
ehliyetnamemi zayi ettim. Diğerini 
alacağından hükmü yoktur. tl'akil
<iar 49 No da Nuri Arif. 

Aynı zamanda hayret ediyor· 
du: Bu henüz çok genç kadın, 
bütün bu entrika manevraları 
nı ne vakit, nasıl nerede öğren 
mişt•.? 

Muhteşem Nihat Hanım, 
masaları gözden geçirirken bu 
çifti hemen farketti. Üzerleri
ne doğru yürüdü. Hanımefen
dinin dolgunca parmakları tit
riyor, sarıya çakar çiy yeşil 
renkli küçük gözleri parlıyor
du. 

- O! Çifte kumrular! 
Ahmet Nebil başını kaldır· 

dı. Guya yeni görmüş gibi he
men ayağa kalktı. 

- Buyurun, hanımefendi. 
Delikanlı bunu söylerken 

gözlerile etrafı muayene etmiş 
ti. Geniş bir nefes aldı: Mukbil 
Nedim yoktu. Hatta Nihat ll
hami, Yazıcı zade Nazmi, Fe
rit Necdet bile kafilenin içinde 
değlidiler. 

Süheyla kayıtsızca elini U• 

zattı: 

- Bonıuvar .. Safa geldmiz. 
Semiha Nazmi Hanım, he

men izahat verdi: 
(Devamı var' 

• 

l 
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.t\merikalılar son aylarda Avrupa
ya ne kadar altın gönderdiler? 
Evliilden beri yalnız Fransaya gönderdiği altın 

mikdarı 607 milyon dolan bulmuştu:--

Fransa hankaıı11da altın 
külçeleri maagt1nt1 edilirken 

Dörtgiiz 011 nlclz milyon franklık altın külçeleri 
geminin anbarında 

Harpten sonra Avrupa'dan 
Amerika'ya doğru senelerce 
altın külçeleri nakledildiği 
lıalde, ilk defalar geçen sene 
Berengaira vapuru Amerika 
dan F ransaya 75 milyon frank 
kıymetinde elli altı fıçı altın 
getirmitti. O tarihten itiba
ren bu emsalsiz hadise müte 
addit defalar tekerrür etmiş
tir. Son aylarda İse Fransaya 
gelen altın miktarı tayanı 
hayret bir dereceyi bulmuş· 
tur. 

Yukarıda resmini koyduğu 
ınuz fıçılar Paris vapurunun 
r;eçen defa Amerika'dan Fran 
aaya getirdiği 418 milyon 
frank kıymetindeki altın kül
çelerini ihtiva etmektedir. 
Dört gün sonra da Olympic 
vapuru yine Amerika'dan 
Fransaya 400 milyonluk al-

• 

tın getirdi. Daha sonra Be
rengaria 800 milyonluk 293 
fıçı, Brenen ise takriben bir 
milyarlık 313 fıçı altın getir
di. 

Kıkmetli madeni ihtiva e
den bu fıçıların , bir banka
dan diğer bankaya kadar ge
rek denizde, gerek şimendi
ferde, gerek tayyare veya 
kamyonda nakli bittabi ga
yet sıkı muhafaza ve sigorta 
tekidatını icap ettirmektedir. 

Bankalar, aralarındaki al
tın mübadelesinde bir kolay
lık olmak üzere, bu külçeler 
hakkında bir usul kabul et· 
mişlerdir. Her altın külçesi 
takrihen 200,000 frank kıy
metinde 12 kiloluk bir külçe 
dir. İşte fıçılara alelade tüc
car ınalı gibi yükletilen külçe 
ler bunlardır. 

21 Eyluldenberi Amerika
nın elinden çıkardığı altın 
miktarı 607 milyon dolara 
baliğ olmuttur. 

Amerika, altınlarının mü
him bir kısmını sadece Fran 
sa Bankası mahzenlerine gön 
dermedi. lsviçreye, Hollan· 
da'ya, Belçika'ya, Lehista
na, ltalya'ya ve hatta Alman 
ya'ya da gönderdi. 

Geçen seneye nazaran Ame 
rika'nın altın mevcudu yüzde 
seksenden yüzde altmışa düş
müştür. Vakıa doların sağ
lamlığı henüz tehlikede değil 
dir. Fakat oldukça ciddi bir 
vaziyetin alametleri belirince 
M. Hoover bir kere de M. 
Lava! ile görüşmek lüzumu
nu hissetmiştir. Bu müzake 
reler ise henüz devam edi-
yor. 

Isa peygamberin bir· hevkeli 
l 

ffeykelin dikildiği Corcovado 
tepesi 

Maruf heykeltraş Lando
• vsky'nin eseri olan bu heyke

Heykelin henüz iskelesi alın- !in orijinali bile beş metre irti 
madığı zamanki hali fada idi. 

T eşrinievvelin on ikisinde Aslı ise 30 metredir ve Bre 
Amerika'nın on beşinci asırda zilyalı mimar Silva Costa tara 
keşfinin yıl dönümü münasebe fından "Simen arma,, dan ya. 
tile, Brezilya'da Hazeti !sanın pılmıttır. 
muazzam bir heykelinin küşat Corcovado dağının en yük
resmi yapıldı. Bu heykel Cor- sek tepesinde 9 metre geniş
covado isminde, Riyodo Janey- liğinde bir platform vücude 
ro koyuna hakim olan yük- getirilmit ve heykel bu plit 
sek bir tepenin üstüne dikil- formda inta edilen küçük bir 
miştir. lk• kolu açık vaziyetin kilisenin üzerine rekzedilmiş
de olan heykel, muhitatı ku- tir. Hazreti lsanın yalnız başı 
caklamak istiyor gibidir. 3,75 metre irtifadadır. Açık 

Nobel Tıp 
Mükafatı 

BERLIN 30 A.A. - Nobel 
tıp mükafatını ka1:anmış olan 
profesör Warburg kendisine 
verilecek olan mükafatı hücey
relerin teneffüsüne dair olan 
tetkiklerine devama tahsis et· 
mek tasavvurundadır. Bu alim 
48 ya§ındadır. Bidayette kimya 
ker olarak tanınmış olan mu
rnaileyh. kanser üzerindeki tet
kikatından sonra büyük bir 
şöhret kazanmıştır. Mumaile
yh, ahiren hüceyrelerdeki mu
vellidülhumuzanm intikal maye 
sinin kimyevi terkibini meyda
na çıkannağa muvaffak olmut 
tur. Bu ketif, kendisine Nobel 
blükafatını kazandırmı§tır. 

Edison'un 
Vasiyetnamesi 

WlLMINGTON, 30 A.A
Edisonun üç oğlundan en bü
yüğü olan M. Wiliam Edison 
babasının bıraktığı vasiyetna· 
menin doğru ve makbul olmı· 
yacağını beyanla itirazda bulu 
nacağını bildirmiştir. 

Edison bu vasiyetnamesinde 
12 milyon dolar tahmin edilen 
servetinin büyük bir kısmını i
kinci evliliği zamanında doğan 
iki çocuğuna te~ketmiştir. 

Edison'un oğlu 
NEVYORK, 30 A.A. -

Charles Edison, sın'i kauçuk i
mali ı\sulünü tevsi için F ord 
müeasesesi ile müştereken çalı
şılacağını beyan etmiştir. -

Heykelin insan boyuna naza 
ran eli 

kollan da bir uçtan öbür uca 
kadar 3 metre gelmektedir. 

Heykelin sikleti 1680 ton
dur. Kabartınalar ve .diğer 
masarif hariç olmak üzere hey 
kele 18 milyon frank sarfedil

. miştir. Kabartmalar da Lon
dowsky'nin eseridir. 

Resmi küşat gecesi heyke
li tenvir eden kuvvetli lamba
ları M. Marconi ta Romadan 
yakmıştır 

Bir kral ailesi 
Kaza geçirdi 

VIENTIANE, (Hindiçini), 
30 A.A. - Kamboç kralının 

ailesini götürmekte olan krala 
mahsus kayık Mekong nehrin
de bir kayaya çarpmıştır. Kra
lın ailesi efradından 11 ki§i ile 
iki hizmetçi boğulmuştur. Bo
ğulanların cesetleri bulunama
mıştır. 

iflas eden bankalar 
P ARiS, 30 A.A. - Dün 

gişelerini kapayan banka, De 
Bernandi bankasıdır. Açığı 6 
milyondur. M. De Bernandi 
hapse atılmış ve bankası kapa· 
tılarak milhürlenmiştlr. 

y -. -.-.-..-

1 KADIN 

Öteberi 

Yaş ve yemek 

Yemek bahsinde bir müdek
kik kadının • yatı ilerledik
çe zevki değiıtiığini söylüyor. 
Yirmi yaıına kadar kadın çe
rez, pasta ve dondurmayı sevi 
yor. Yinni ile otuz 'arasında 
balık, havyar ve, jyi hazırlan· 
mış et yemekleri ve bir de kah 
Teden hoşlanıyor. Otuzdan 
sonra şiımanlamak için yi.ye
ceğine dikkat ediyor. Su içi
yor, tavuk yiyor. Ekmeği ga· 
yet az kullanıyor. Hele pasta
ların yüzüne bakmıyor. 

Güzel bir kadın elli beşe 
geldi mi, artık sofrada hiç bir 
şey reddetmiyor. Hoşuna ne 
giderse yiyip içiyor. Hllfitleri 
ni pastacıya götürdüğü za
man, kendisi de zevkle atı§tı
rıyor. Belki bunun i.stisnaları 
vardır. Fakat kaideleri teşkil 
edenler de istisna değil midir? 

Renk ve sıhhat 
Renklerin sıhhat üzerinde 

Son bahar 

Sonbahar gelince elma bol• 
luğu başlar. Bu elmaların için 
de ekseriya çok küçükleri ve 
ekle salih olmayanları vardır. 
işte bu elmalarla nitangah o
yunu oyanamak kabildir. Evve 
la murabba şeklinde bir tahta 
parçası alınır. Bu tahta parçası 
nm üzerine resimde görüldüğü 
gibi, bir ucu merkezine çakıl
mış çiviye bağlı ve diğer ucun 

eğlencelerinden: 
da tebe§ir bulunan bir iple iki 
daire çizilir . 

Bu daire en üzerine biribi • 
rinden iki üç santimetre fasıla 
ile uzunca çiviler çakılır. Bu çi 
vilerin uçları tahtanın diğer ta 
rafından çıkar. Bu suretle ge
ne resimde görüldüğü gibi bir 
nişangah elde edilmit olur. 

Bu niıangihı bir duvara 
çakarsınız. Dört beş metre dıe 
aafede de elmaları yere koyar
sınız ve nitangihtaki çivilere 
atarsınız. Ortadaki bir tek çivi 
nin rakamı 100 dür. iç daire
nin rakamı 50, dış dairenin de 
rakamı 20 dir . 

Kim elmaları uzaktan at
mak suretile çiviye takarak, 
fazla yaparsa, o daha iyi atıcı 
demektir. 

Bu mevsimin en iyi ve za-
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rarsız eğlencelerinden biridir. 
Ayni zamanda nitancılığa da 
alışmış olursunuz. Bilhassa 
elmayı tam ortadaki tek çivi
ye takmak 100 puvan birden 
kazanmak demektir. Nifancı
lık melekeniz arttıkça da ni
şangihla aranızdaki mesafeyi 
açarsınız. Yani dört metreden 
atıyorsanız, bu mesafeyi 6, 8, 
10, hatta daha çok fazlaya 
çıkarabilirsiniz . 

çok tesirleri oluyormuş. Bak • 
teriyoloji müderrislerinden bir 
Alman ilimi, müteverrimle
rin kat'iyen koyu renkte elbise 
giymemelerini fennen Uıpat et
miş. Bu ilim bilhassa siıyahla 
kırmızıyı menediyor. Çünkü 
bu iki renk mikrobu öldüren 
ışığın geçmesine mini oluyor
larmış. 

Bir lngiliz alimi de menşu 
run muhtelif renklerini birçok 
insanlara göstermiş. Eğer 
renk bu adamın hoşuna gidi
yorsa, nabzı gayet tabii ola
rak artıyormuş. Eğer renk ho
şuna gitmiyorsa, nabzın fa. 
aliyeti artıyormuş. 

~~;;~·~·;·~~~·~;·:~:~;;···········~._.. ....................................... ....... 

Demek ki, renklerin sıhhat 
üzerinde tesiri varmış. O hal
de ınefrüşatın rengi hoşumu
za gitmiyen bir odada yemek 
yememek lazım geliyor. Son
ra da, hatta modanın icabatına 
uymasa da, yine elbiselerimi
zin kumaşla"ttnı hoşumuza gi
den reıı.lderıılin seçeceğiz. 

F akatij~;;at zaten o kadar 
sade cleğ • ,şimdi alimle~ 
yeni yeni iİıtiralan yaşayışımı 
zı büsbütün' müşküllettiriyor
lar. Filvaki bir hasta için, 
doktorununHavsiyelerini dik
katle takip etmek kendi sıhha 
ti namına lüzumlu ve fayda
lıdır. Fakat sıhhati yerinde 
bir adam, ekseriya birbirini 

f tutmıyan bu neviden ihtirala
ra bittabi aldırış etmez. Çün
kü bazı sahte alimler, insanla 
nn safdilliklerinden zevk al
mak için ortalığa yeni yeni 
icatlar çıkarıyorlar. 

Bilmek tiznn 
Domatesli tavuk 
Artık yuınurtlamıyan iri ve 

yağlı bir tavuk alırsınız. içi- 1 

ne parça parça içyağı atılmış 
bir tencereye koyarsınız. Tuz 

1 ve büber ilave edersiniz. ·Aynı 
zamanda bir kilo soğanla, bir 
kilo domates iri iri doğrarsı
nız. içine bir damla su atma
dan tencereyi hafif ateıe koyar 
sınız. Dört saat piıirirsiniz. 

Kalayı parlatmak 
Bir paçavraya dökülmüt 

bir kaç damla petrol kalayları 
gümüş gibi parlatır • 

Deriyi yumuşatmak 
Yağmurdan veya rutubet-

1 
ten sertleşen iskarpinlerinizin 
derisini petrolle yumuşatabilir
siniz.Petrole batırılmıt bir yün 
parçası ile iskarpinlerinizin 
sert derisini oğarsanız, iskar
pin yeni satın aldığınız zaman 
ki gibi yumuşar. 

Kafa tasının içindeki beyi
r. in vasati sikleti erkeklerde 
1200 den 1250 grama, kadın
larda ll50 den 1200 grama ka 
dardır. Maamafih bunun istis
naları da görülmüştür. Mese
li Cuvier'nin beyni 1828, Bis
mark'ın 1807 Filosof Kant'ın 
1624, Schiller'in 1596 gram
dı. 

Doktor 
lki arkadaş arasında : 
- Şu bizim doktor yaman 

adamdır. Hayata metelik ver
miyor. 

- Bilirim, bilirim · 

F rancoise Rosey 
ve Jak F ey der 

J. ,.ancoise Roseg ve kocası 

Maruf Fransız yıldızı Francoiıe 
Rosey ile kocaaı sahne vazn Jaqueı 
Feyder Amerika'da bet on film çe
virdikten sonra avdet ettiler. 

Francoise Rosey gazetecilere ıu 
maliimatı veriyor: 

- ''Tatil vaktimizi geçinnek için 
geldik. Sinema aleminde artistler ne 

Bizde kompostular neden- zaman muvaffak blabilirlerse, o za. 
se reçelden farksıdır. Halbu • man tatillerini yaparlar. iki sene ev-

vel film payıtahtına gitmitıik. Bu 
ki kompostunun daha müfer- müddet zarfında on film çeviro . 
rih olması için, şekerinin de Arnerika'da tasavvurun fevkinde :..:. 
az olması lazımdır. Mesela humma içinde çalışılıyor. insan fi. 
şöyle bir elma kompostusu ya im havası ile o kadar meşbu biu .. ale 

Elma kompostosu 

k geliyor ki, hatta kendi evinde bile, 
pınız, bakınız ne adar beğe- mesela pencerenin perdelerini, mo
neceksiniz. bilyaları dek<>r zannediyor. Hatta 

Bir okka iyi cinsinden el- şehir bile manzara., ve seması ile o 
·ma.. Kabuklarını soyunuz, içi kadar gayri tabiidir ki, insana bir 
ni kesiniz, çekirdeklerini çıka dekor hüsnü veriyor.,, 
rınız. Hepsini bir tencereye Francoiıe Rosey Arnerikaya git-

meden evvel Fransa'da da birkaç 
koyunuz. Bu tencereye ayni film çevirmişti. Bu ilk filmlerinden 
zamanda 14 parça şeker {ltı· sonra Arnerik .. lılar derhal kendisini 
nız. Bir tarçın sapı, bir bar- çağırdılar v~ ~ittabi ı;:ransrzlardan 
dak ta su Üstünü kapotm daha fazla ıstifade etbler. Jaques 

h f
'f " b · ız. • F eydcı·'in be mukavelesi bilmİJ de-

V e . a. ı ateşe rrakmz, elma 1 ğildir. Sr-lec• Franıayn gelirken, 
lar pışınce aletten alımz. 1 ~alıştığı firmadan bir tek film çevir-

.. 

Jandarmalar - Yaralı var mı? 
Köylü - Hayır. daha yok! 

1 Sinema Haberle:ril 

• Ben Hur filmi bu defa 
sesli olarak tekrar çevrilecek
tir. Yalnız renkli olup olmı- J 
yacağı henüz malum değil
dir. 

• Maruf Meksikalı yıl 
Lupe Veley'in yakında F raı. 
saya geleceği bildirilmekte
dir. Lupe Veley birkaç hafta 
Pariste kalacak ve Dolly hem 
şirelere misafir olacaktır. 

• "Garp cephesinde süku
net var" filminin mübdii Lew 
Ayres yine sinema yıldızla
rından Lola Lane ile evlen. 
mittir. Şimdi Kanada'da bal 
aylarını geçiriyorlar. 

• Paristeki terbiyevi film 
ler kongresi mesaisini biti ' 
miş ve mühim kararlar vermi 
tir. 

• Fransız stüdyolarında 
azim miktarda eciıebi artist, 
figüran, sahne vazrı ve müzi 
siyen istrmal edilmesi, F ran 
sızlan asabileştirmeğe başla
mıştır. Bunun için Fransız 
mesai nezareti bazı kararlar 
vermek üzeredir. 

mek için müsaade almııhr. Bu fil. 
min ismi "1940" tır. Çok uzak bir 
istikbal değil! Dokuz •ene bu sürat 
asrında dokuz ay gibi gelip ıeçiyor. 
Yalnız Feyder o tarihte Fransa'da 
kadınların bakkı intihap sahibi ola
caklarına kanidir. Çünkü filmin mev 
zuu biri erkek, diğeri kadm ilci si
yasi hasmı karşılaıbrıyor ve bu iki 
oiyasi hasundan biri koca, diğeri ka
nııdır. Her ikisinin aiyaıi fikirleri 
arasındaki ihtilaf, nihayet izdivaç 
aşkını öldürüyor. Nihayet mecliste 
birlikte geçen eski hayatın hatırası 
galebe ediyor. Eski siyasi iki hasım 
ve karı koca müıterek bir muvaffa
kiyet temin ediyorlar, 

Bu fi)mde Francoise Roıey'in 
meb'us kadın olacağına şüphe yok! 

Marlene Dietrich'in 
y~ni bir filmi 

Marlene Dietrich pek ya
kında "Şanghay Ekspres,. i 
isminde yeni bir film çevirme 
ğe başlamıştır. isminden de 
anlaşıldığı üzere bu filmde. 
Sarılar ve Beyazlar çarpışa
caklardır. Yalnız bu mevzuda 

aşk, Sarılarla Beyazlar 'ara
sında bir mukareneti teshil e
decektir. 

Bu film bittikten sonra, 

-.'-!arold Llo9d'in çocukları 
Marlene Almanya'ya avdet e
decek ve kızını aldıktan son
ra tekrar Amerika'ya dönecelı 
tir. Amerika'da bu defa Em~ 
le Y annings'le bir film çevi • 
recektir. 

Amerikan gazetecileir 
Jeanette Macdonald'e Pari

se geldiği zaman en ziyade 
neye hayret ettiğini sormuş· 
lar. O da tereddütsüz cevap 
vermış: 

- Gazetecilere! Hakkım. 
da uydurulan şayialardan son 
ra, gazetecilerin beni sabah • 
tan aktama kadar rahatsız ede 
ceklerini düşünüyordum. Bil • 
akis bana karşı son derece 
nazik davrandılar. Hiç biri 
ne tiyatrodaki locama, ne de 
oturduğum oteldeki daireme 
cebren girmedi. Hayretteyim. 
Amerika'da gazeteciler her-tür 
lü haklara sahip olduklarını 
zannederleı·. 

Hayatınızın her hangi biı 
anında karşınıza çıkarlar v~ 
size olmadık sualler sorarlar. 
Parise geldiğim zaman da, 
böyle merhametsizce bir hü
cuma maruz kalacağımı tah· 
min ediyordum. Aksini gö
rünce insan ıaıırmaz mr? 



On iki teneke yağla 
balın hikayesi 

Ta Erzurumdan lstanbula yağ ge
tiren iki ağanın başına gelenler 
Dün şehrimizde tuhaf bir do

landırıcılık olmuıtur: 
Erzurumdan lstanbula sat

mak üzere yağ getiren Hüseyin 
ve Rüstem ağaların karşısına 
Galata rıhtımında iki kişi çık
mış ve pazarlıktan sonra bu 
ağalardan 10 teneke yağ, 2 te
neke de bal almışlar, bir kayı
ğa yüklemiıler ve mağazada pa 
rasını vermek üzere ağalan da 
beraber alıp Haliçte Ayakapı 
iskelesine gitmişlerdir. iskele
de bu ikiı yağlı müşteriden biri 
si sandaldan 2 teneke yağ al
mış, ağaları da beraber davet 
ederek Sultan Selim camisi ci
Yarındaki mağazasına gidecek
lerini söylemiş, diğer müşteri 
de 10 teneke ile beraber yalnız 
başına sandalda kalmıştır. 

Yağların sahibi Hüseyin ve 
Rüstem ağalarla elinde iki te
neke yağ bulunan yağlı müşte
ri az gitmişler, uz gibnitler, ni
hayet Sultan Selim camisinin 
avlusuna gelmişlerdir. Yağlı 
müşteri burada elinden teneke
leri bırakmış: 

- Siz azıcık burada oturun 
ben evden mağazanın anahta: 
rını alıp geleyim, demi§ ve u
zeklaşmı9tır. Hüseyin ve Rüs
tem ağalar yanlarına bırakılan 

iki teneke ile beklemeğe başla
mı§lar, 5 dakika, 10 dakika, ya 
nm saat, 1 saat beklemiıler ve 
nihayet giden müşterinin gel
miyeceğini anlayarak Ayakapı
ya 10 teneke yağlarının olduğu 
sandala dönmüşler, fakat iske
leye geldikleri zaman ne san
dalı, ne yağları, ne de sandalda 
kalan müşteriyi bulamamışlar
dır. Ağalar o zamanı mallarının 
ve kendilerinin başlarına gelen 
işi anlamışlar ve polise müra
caatla bu iki açıkgöz müşteri
nin yakalanmasını rica etmişler 
dir. 

Birahanede kavga 
Beyoğlunda ~eşrutiyet cad

desinde 49 numaralı birahane
de oturmakta olan Dimitri, 
Pavli, Cemal, Halil efendiler 
arasında kavga çıkmış, bunlar
dan Cemal tabanca ile Dimitri
yi bacağından, Dimitri ile Pav
lı da Cemali başından yarala
mışlardır. 

Otomobil kazası 
Nişantaşmda Dilber apartı

manmda oturan Nerkis Hanım 
Pangaltıdan geçerken telefon 
şirketine ait 999 numaralı oto
mobilin sademesine maruz .kal
mış, yaralanmıştır. 

Muhabir mektubu 

T arsusta dokuma 
fabrikaları .. 

Muazzam bir fabrika tatil edil
miştir ve harap oiuyor .• • 

•••••••• 
TAP.SUS - Tarıuıta büyük kii

çuk 6 fabrika vardır. Bunlann en 
meıhuru Rasim Beyin fabrikasıdır. 
biz Sadık PBJa ile Kara Mehmet 
zadelerin müştereken malik bulun
dukları iplik ve çır çır fabrikaaını 
gezdik kırk senedenberi bali faaliyet 
te olan fabrika ıayesinde 500 kadın 
ve erkek temini maiıet eylemelıte
dirler. Pamuklann kozalanndan ve 
çekirdeklerinden ayn)malan ve toz 
foprağı:ndan tatbirleri sonra bunla
nn yüzlerce dezgihlarda İplik ha
line gelmeleri görülecek manzara
lardandır. 4 buçuk kiloluk iplik pa
ketlerinin fİah 350 - 400 kuru§8dır. 
Pamuklann cimi de çok enfestir ve 
adeta ec:ıahane pamuklan gibidir. 
Senevi 100-120 bin paket iplik ve 
ayrıca da 15 bin balya pamuk istih
...ı olunmaktadır. Beher balye 200 
kilodur. 

Rasim Begin fabrikası 

. Bu ceoim fabrika ,ehrin metba
lindedir. Taraun ilk giren bir yolcu 
evvela bu iki uzun bacalı fabrikayı 
görür ve aevinç için de ıehre doğru 
yürür. Fakat va eaefaki fU ce•İm 
ve şu mühim milli müessese bugün 
muattaldır ve mecruh bir ceıet gibi 
ıehrin kenarında bir halaokara mun 
tazırdır ve her gün azasından biri 
çürüyerek harap olup gitmektedir. 
a .. fabrikada iplikten maada doku- . 
ma da yapılmakta olduğundan Har
bi umumide askerlerimize elbiselik 
kumaılar dokumu§tur. Fabrikanın 
sahibini göremedim, lstanbulda ika. 
met eylediğini söylediler. Bu zat 
çok alicenap ve nihayetsiz dereceler 
de comert kalplı muhterem bir adam 
olduğundan şum:ı buna ikram ve i
n1m yüzünden fabrikayı meflôc bir 
tıa]c ee.tirmiştir. Şunun bunun zim~ 
metinde birçok ıdacağ: olduğu halde 
bir türlü alınağa muvaffak olama
ması da b,u peri1anlığa sobep olınuı 
tur. 

Ra, im Bey çok para sarfeder &a• 

>i bir zat olduğu gibi oğulları Ah
met ve Ali Beylerde ayni tabiatte 
olc!uklanndan 300,000 lira borç bı
t .karak ve fabrikayı dR 100,000 lira 
""kabilinde hipotek yaparak piya
adeil çekilınişlerdir. Andan sonra 
üyül< ihtiyaçlar karşısında kalan 

, abrika ıabipleri bu miiessesenin ye-
dek eşyasını 5atmağa mecbur kal
mışlardır. Bir taraftan da fabrikanın 
'>azı yerlerini su basanı, ve dokuma .. 
dezgiıhlarmdnn 80 ni gayrikabili is
timal bir hale gelmi§ velhaaıl 3 se
neclenberi muattal olan şu güzel fab 
rika günden gü"e harap olmakta bu 

lunmuıtur. Fabrika işledıgi zaman 
binlerce kişi bu yüzden ekmek para
lı bulur ve piyasalara müessir bir 
imi) olurdu. Şimdi ise fabrika sahip
lerinin hükumet tarafından yaptml
ması muhtemel çadır bezlerine mah
suben bir miktar avans alabilecek
leri hulyası peşinde dolaştıklarını 
haber aldım. Bugün ise fabrikayı 
faaliyete geçirmek İçin laakal 40000 
liraya ihtiyaç bulunduğunu söyliyor 
lar böyle bir avans almanın bilmem 
bügün için imkan. var nudır? 

Varidat 
Kazanın sene•i varidab yarım 

milyon liradır. Husu•i muhasebe
nin ki ise 220,000 lira raddeoinde
dir. Bu iki müessese fazla varidatla
nnı merkeze göndermek kudretin
dedirler Mal Müdürü Hayri 
Bey paralan hacze lüzum kal 
ı:nadan tahsil etmektedir ve 
habiıhanede borçtan mevkuf kim
se yoktur. Husuıi muhasebe müdü
rü zimmetine 1200 lira geçİnn§ ol
duğundan dolayı mevkuftur. Hususi 
muhaıebeye borçlarından dolayı 
mevkuflar da vardır. 

Ragıp Kemal 

1 •••• , •• 

Eski cumada komünist 
nümayişleri 

SOFYA, 27 (Milliyet) 
24 - 25 teşrinievvel gecesi 
Eski cuma kasabası meydanlı
ğında bir bomba infilak etmiş 
tir. Nüfusça zayiat yoktuı·, fa
kat maddi hasar mühimdir. 

25 teırini evvel sabahı ayni 
meydanlıkta amele nümayiş 

yapmağa kalkmıştı. Bu nüma

yişte iki komünist meb'us nu
tuk söyleyeceklerdiı. Polis, ame 

lenin devamlı mukavemetine 

rağmen, havaya silah atarak, 
nümayişcileri dağıtmıştır. 

Komünist meb'uslar Sofya 
trenine binmeğe icbar edilmi9-
lerdir. Fakat tren daha istas
yondan çıkmadan meb'uslar 
trenden atlamağa muvaffak ol 
muşlar ve civar köylere nüma
yiı tertibine gitmişlerdir. Polis 
Eskicuma ve civarında bir çok 
tevkifat yapmıstır 
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Birinci sahifeden geçen yazı arı 
Kaza ve 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. Cümhuriyeti l 'ebrik 

(Başı 1 inci sahifede) 
Gazi Hazretleri arasında aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: 

Türkiye Reisicümhuru 
Gazi Mustafa Kemal Hz., ne 
Cümhuriyetin ilanının sekizinci 

yıldönümü günü zatıi.linizin şansın 
da Türk milletinin istiklalini temin 
eden ve Türkiyeyi müterakki bir 
Cümhuriyet memleketi haline ko
yan milli halis mücadelesinin mües 
sis ve reiıini selamlamakla bahtiya
nm. Sovyet ittihadı halkı namına 
do•t Türk milletinin daima müteza
yit terakki ve refahı için samimi te-
mennİyatnnın kabulünü zatıiliniz
den rica eylerim 

Sovyet Cümburiyetleri ittihadı 
Merkez komitesi reisi: 

KALENiN 

Sovye tCiimhuriyetleri ittihadr icra 
komitesi reisi 

M. Kalenin cenaplarına 
Milli bayram münasebetile izhar 

edilen temenniyattan çok mütehas
ıis olarak en hararetli teşekkürleri
min ve ;ahsi seadetinizle dost itti
hat halkının daima mütezayit refahı 
için olan temenniyatımın kabulünü 
zahalinizdcn rica eylerim. 

GAZI M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru 
Gazi Mustafa Kemal Hz. ne 
Bugün Türkiye halkının tes'it et 

m<l<te olduğu şerefli yıldönümü mü 
nasebetile gerek kendi namıma, ge
rek vatandaşlarım nanuna zatı31ini .. 
ze en samimi selirn1arımızı, sıhhat 
ve saadetinizin ve Türk Cumhuriye
tinin refahı, saadetinin devamı için 
halisane temenniyatımızı arz ile kes 
bl şeref eylerim. 

HOOYER 

Cemahiri Müttehide Relsicümhuru 
1 

M. Hoover Cenapluına ! 
Cümhuriyetin ilanı yddönümü 

münasebetile tarafı alilerinden vaki 
olan temenniyattan fevkalade müte
hassis olarak en samimi tqekkiİı'le 
rimin takdimine müsaraal eyler ve 
gerek §ahsım ve gerekse Türk mil -
leti namına şehıı iliniz ve cemabiri 

1 müttehidenin mütezayit refahı için 
temenniyatta bulunurun1. 

CJ\Zl ıvt. KEMAL 

CelaJemıaap Gazi Mustafa. Kemal 
Hazretlerine 

Türkiye dev!etj fahimesi Cümhu
riyet bayramı muna!öebetile samimi 
tebrikahmt takJim ile saadeti a·tya
setpenahileri ve necip Tüı·k milleti
nin saadeti i ~in tenıenniyatı haliıa -
nemi izhar eyletun. 

nfol-amınPt Nadiı- Şah 

zatı haşmetpenahileri tarafından öz. 
har olunan temenniyattan pek ziya 
de mütehassis olarak en hararetli 
teşekküratunın kabulünü ve samimi 
dostluğuma itimat olunmasını :ıı;atı 
haşmetpenahilerinden rica eylerim. 

GAZI M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru Pehametli 
Gazi Mustafa Kemal Hz. ne 

Cümhuriyetin yıldönümü müna
sebetile zatı riyaıetpenahilerine en 
samimi tebrikatnnı takdim eder ve 
b11 kıymetli fırsattan bilistifade zah 
fabimanelerinin saadetile Türk mil
leti necibesinin saadeti ve refahiyeti 
için tcmennyatinnın kabu1ünü rica 
ederim. 

FAYSAL 

lrak Kralı Haşnıetlô Birinci 
Faysal Hazretlerine 

Cümhuriyetin yddönümü münase 
betile vuku bulan tebrikiıh haşmet -
penahilerine hassaten teşekkürleri
mi takdim ve zatı başmctpenahileri
le necib Irak milletinin saadeti ve re 
fahı için teyidi temenniyat ederim. 

GAZI M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru 
Şevketrruıap G<lzi Mustafa Kemal 

Hazretleri rıe 

Türkiyenin İydi milli!li münase-
betile samimi tebrikatımı kemali me 
serretle arzeder ve zatı samii riya .... 
setpenahilerinin devamı saadet1erini 
ve komşu dost hü!.umetin yüksek 
terakkilerini samimiyetle dilerim. 

Rıza Şah Pehlevi 

Haşmet/U Riza Şah Pehlevi 
Hazretlerine 

Cümhuriyeti.mizin yıldönümü mü 
nasebetile vaki tebrikat ve temenni
yatı hqmetpenahilerine en har te
şekkürlerimi zatı §ahanelerinin saa 
deti ve necip lran milletinin refahı 
temenniyah ile beraber takdim eyle-
rim. 

GAZl M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Türkiye Cümhuriyeti ilanının yıl 
dönümü münasebetile Türkiyenin 
refahı ve zatı devletlerinin §'"hsi sa
adetleri için en halis temenniyatımı 
zatı devletlerine iblağ ile mübahi
yim. 

Viktor Emanuel 
rı 

ltalya Kralı Viktor Emanuel 
' Hazretlerine 

Türk milli bayrıtmi bıünaaebetile 
lutfen bana çektikleri tdıırafname
den dolayı zatı haşmetperahilerine 
çok teşekkür ederim. En hararetli 
teşekküratunla birlikte kendi tara-

A.f gan Kralı Alahazret fundan ıahoi saadetleri ve dost lıal-
Gazi Muhammet Nadir Şah Hz. ne 1 yanın refahı için olan samimi temen 

Cümhuriyetimizin yrldönümü niyatımın kabulünü zab hatmetpe .. 
münasebetile zatı hBJmetpenahileri nahilerinden rica eylerim. 
tarafından vaki tebrikat ve temenni- GAZI M. KEMAL 
yallan fevkalade mütehas•i• olarak 
teşekküratı mahsusamı ve zatı şaha
nelerile kardeş EI gan milletinin re
fahı saadetleri hakkındaki temenni
yatımı takdirn eylerim. 

GAZI M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 

Zatı devletlerinin tahıi saadetleri 
ve necip Türk milletinin saadet ve 
refabı hakkında beslediğim en har 
temanniyatı iblağ huıusunda Türk 
milli bayramı senei devriyeoi vesile
sinden istifadeye müoaraat eyler ay
ni zamanda zatı devietlerinin beni 
pek ziyade mütehauis etmiş olan 
telgraflanndan dolayı t"!ekküratımı 
takdim ve pek samimi doıtluk hİ5Si
yatıma itimat buyunnanızı rica ede--
nm. 

BORIS 
Bulgar Krah Üçüncü Boris 

Haıuetlerine 

Türk milli bayramı münaııebetile 

Bir tavzih 
İstanbul polis müdürıüğiin

den: 23-10-931 cumartesi ge
cesi Üsküdarda Sarmaşık soka 
ğında mukim ve 4 üncü Noter 
de "katip Servet efendi ile kom
şusu Sucu Ali arasında vuku 
bulup yekdiğerini cerhe mün
cer olan münazaa zühulen Bey 
oğlu 3 üncü Noteri Servet Be
ye izafe edilmiş olduğundan 
keyfiyet tashih ve tasrih olu
nur. 

M. Hoover tarziye 
istedi 

VAŞİNGTON, 30 A.A. -
M. Hoover, dün akşam kendi
sini Amerikan bahriyesinin ih
tiyaçlarını bilmemekle muaha
ze etmiş olan donanma cemiye
ti reisinin alenen ve resmen tar 
ziye vennesini istemiştir. 

M. Hoover ile donanma ce
miyeti reisi arasında çıkan bu 
ihtilif M. Hooverin bahriye 
masraflarında tasarruf maksa· 
dile tenzilat yapılması hakkın
da bir pliin hazırlamış olmasın 
dan ileri gelmişti• 

Türkiye Resicümhucu 
Gazi Mustafa Kemal Hz. ne 
Mifü bayram münasebetile tahsi 

saadetiniz ve Türkiyenin refa-hı ve 
memleketlerimiz arasında mevcut 
mes'ut münasebetlerin daimi inkiıa ... 
fı icin o]an !amimi temenniyatımı 
zat; alinize arzetmek benim için bil
hassa zevklidir. 

FUA!ll ı 

Mısır Kralı Birinci Fuat 
Hazretlerine 

Milli bayramın yıldöniimü müna 
sebetile izhRr olunan samimi temen 
niyattan pek ziyade mütehassis ola 
rak zatı haşmetpenahilerinin tah•i 
saadeti, Mısırın refahı ve iki menıle
ket arasında teyemmünen mevcut 
münasebetlerin daimi inkitafı için 
olan çok •amimi temennİyatnnı Ye 
hararetli teşekküratımı azetı:neği 
kendim için zevkli bir vazife adde
derim. 

GAZI M. KEMAL 

Çin de 
Vaziyet 
Eşkıya ile müsademe 

devam edigo7 
LONDRA, 30 A.A. - Daily Ex

press' in Mukden'den istibanna gö-· 
re dün bütün gün Japonya piyadesi, 
Sou-Ting-Kai ile Tao-Nom ara51n· 
daki mıntakada faaliyette bulunan 
Çin cşkiyas1na kar.şı taarruz ve mü
cadele etmiştir. Çin'liler, 200, Japon 
lar ise 3 telefat venni§lerdir. 

Daily Expı·ess'in Pekin'den is
tihbanna göre salı günü Çin topra
ğına geçmiş olan 300 Sovyet kam
yonununu\1 T si tsikar' da toplanmış 
olan Çin kıtaatına mahsus eıtaha ve 
mühimmatı hiımil olduğu anlaşılmı~ 
tır. 

Tahdidi teslihat koııfe .. 
ransı reisliği 

MADRiT, 30 A.A. - M. 

Lerroux, M. Henderson'un İn

giliz intihabatındaki mağlubi

yetinden sonra M. Madariga'

nın Cenevre' de tahdidi teslihat 
konferansı riyasetine namzetli
ğini koy;muş olduğuna dair ba
zı gazetelerde intişar eden ha
beri tekzip etmiştiı·. 

Yeni sene 
Bütçesi 

(Başı birinci sahifede) 

bin lira tasarruf edilmiştir. 

2 - Maliyenin muhtelif fa
sıllanndan 229 bin 363 liı-a ta
sarruf olunmuştur • 

3 - Bir milyon 500 bin lira 
sı Rum emvaline mukabil taz
minat olmak üzere düyunu u
mumiye bütçesine, 2,993,363 
lira bir zam yapılmıştır. 

Masraf bütçesi yekUnu 186 
milyon 582 bin 5 liradır. Da
irelere göre masraf bütçesinin 
taksimi berveçhi atidir-: 

Millet Meclisi 2,423,467 
Riyaseti cüınhur 324,452 
Divanı muhasebat 675,020 
Başvekalet 810,162 
Şurayı devlet 206,386 
istatistik 43,296 
Diyanet işleri 640,350 
Maliye 12,032,602 
Düyunu umumiye 29,443,897 
Gümrükler 4,226,358 
Tapu 1,111,018 
Dahiliye 4,150,569 
Emniyeti umumiye 4, 185,524 
Jandarma 8,823,268 
Hariciye 3,101,791 
5. M. içtimaiye 3,721,043 
Adliye 7,377,833 
Maarif 6,593,749 
Nafia 23,642,377 
l ktısat 8,518,280 
M. vekaleti kara 44,134,743 

M. vekaleti hava 3,456,814 
M. vekaleti deniz 7,860,451 
,, ,, askeri fabrika 3,467,417 
M. vekaleti harita 647,479 
Posta 5,607,659 

Evvelce de bildirdiğim gibi 

bu teklif üzerinde tadilat icra 

sım bütçe tetkikatına başlandı 
ğı zamanlarda hükfunet Millet 

Meclisinden istiyecektir. Zira 
o zaman kadar 931 bütçesi tat 

bikatı ilerlemiş bulunacak ve 

varidat hakkında daha sarih 

bir fikir edinmek kabil olacak 

tır. 

Diğer taraftan mali senenin 

haziranda baıılaması ve halbu

ki hükfunetin her sene yeni 

bütçeyi teşrinisani bidayetinde 

Millet Meclisine takdime mec

bur oluşu pratik görülmemek

te idi. Bu mülahaza iledir ki 
bütçenin hükfunet tarafından 

Millet Meclisine teırinisanide 
değil fakat martta tevdiine da
ir bir teklifi kanuni hazırlam.ıf 
tır. 

Tetkilib esuiye kanunu 
tadilatına taalluk eden bu telci 
lif pek yakında Mecliste mü· 
zakere olunacaktır. 

Dünkü uçuşlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

şu büyük bir takdir ve sevinç
le seyrelmişlerdir. 

Hava filomuzun uçuşlan es 
nasında bütün meydanların ıo 
kakların ve evlerin damların • 
da binlerce insan göğüsleri gu 
rur ve iftiharla kabararak bu 
şerefli uçuşu seyretmişler ve al 
kışlamışlardır. Tayyarelerimiz 
ınuhtelif nizamlarda uçuşlar 
yapmışlar, hazan da yere doğ 
ru pek yaklaşmışlardır. 

T ayyarelerimizin bu sabah 
Eskişehir karargahlarına av
detleri muhtemeldir. 

M. Litvinof Tir
yesteye gidiyor 

(Başı 1 inci sahifede) 

Hüseyin Ragıp, hariciye kale
mi mahsus müdürü Kemal A-

Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002. 

Üsküdar Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz Dikiş ve Nakış atölyeleri 1-11-931 tarihinden 

itibaren açılmıştır. 
Her nevi <roplar, ınant-0laır, buluzlar, çamaşır takımları ve iş

lemeye ait her türlü eşya imal olunur. 

Bundan maada atölyemizde nefis ve pek itinalı olarak yapıl
mış hazır elbise ve işlemeye ait eşya da ehven fiatla tedarik 
edilebilir. 

Müracaat saatleri her gün saat ondan on ikiye ve on dört
ten sekize kadardır. (3555). 

9nııııııııııııırnııııııııııııııııııınını ~Timrınıımııuıruıtıııııııımmrıııııı 
Muallim Mubahat Bey tarafından == 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 
~ 

= İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ ::::::: 
BULMAK SAN' ATİ -

= Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. = = 
= Bütün İş adamlarına tavsiye ed&iz. 

~ 
~ 

= = Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

llamımn ı mıı ırı ın~ ı ı llnı ı·ı ı ını ıu ı mırınım ıımmı 1111ııırı1111111ıı1 ı ı rı rrm ı ı ıı 
1stanbul Dördüncü icra Memur 

Juğundan: Arşını otuzar kuruştan 

temamma 63 lira 50 kuruş kıymet 

takdir edilen, Boyacıköyünde, Atik 
Reşitpaşa, cedit Salihbey sokağın
da, atik 1 mükerrer, ve cedit 12 No. 
1u 245 mlirebba arşın müfrez bir 
ltıta an;a ve yine arşını otuzar ku
ruştan, temamına 112 lira 20 kuruş 
kıymet taktir edilen cedit 8 No. lu 
374 mtirebba arşın müfrez bir kıta 
arsa ve yine arşını otuzar kuruştan 
tenıamına 111 lira 90 kuruş kıymet 
taktir edilen. cedit 6 No.lu373 murab 
ba arşın müfrez bir kıta arsa ve yine 
ar§ını otuzar kı-..ınıştan temamına 67 
lira 80 kuruş kıymet taktir edilen ~e 
dit 14 No. lu 226 arşın mürebba, mü 
frez bir kıta arsa, ve yine arşını o
tuzar kuruştan, temamına 112 lira 
80 kuruş taktiri kıymet edilen cedit 
4 N-0. lu 376 ınürebba ar§ın müfrez 
bir kıta arsa ve yine beher arşını 
dörder kuruştan, temamına 925 lira 
44 kuruş kıymet taktir edilen Bo
yacıköyünde, Reşita>aşa mahallesi
nin Maslak caddesinde, 81 No. lu 
23136 mürebba arşın miktarında, 

müfrez bir kıta arsalardan ibaret 
gayri mekullerin temamları ayrı ay 
n şartnameleri ile açık artırmaya 
vazedilmiş olup, 7-11-931 tarihinde 
şartnameleri <li...anhaneye talik e
dilerek 22-11-931 tarihine müsadif 
Pazar günü, saat 14 ten 16 ya kadar 
İstanbul Dörıdüncü İcra dairesinde 
açık arttuma ile satılacaktır. Art
tırmaya iştirak için yüzde yedi te• 

m;nat akçesi alınır. Müterakim ver 
gileri müşteriye aittir. Arttırma i
kincidiz. Birinci arttırmada, cedit 
12 ve 8 ve 6 ve 14 ve 4 No. lu anıa
ların beherine en ziyade yirmişer 
liraya, ve 81 No. lu arsaya, yüz lira 
ya talip çılanıştır. Bu kerre, en zi
yade arttıranın üzerine bırakılacak 
tır. Hakları tı1pu icilJ.eri ile sabit ol 
mıyan ipotekH alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve <irtifak hakkı sahip 
Jetinin bu haltlarını, ve hususile faiz 
ve nıasarife dair olan Lddialarınr, i
lan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitlerile biWimıe
leri lazımdır. Ak6i halde, hakları ta 
-pu ıri<:ilile sabit olmiyanlar, ııatış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Alakadarların, yeni icra ve if 
las kanununun 119 uncu maddesi 
hülanüne göre t<:vfiki hareket etme
leri, ve daha faz.la malilmat almak 
isteyenlerin, 930/604 Dosya numara 
sile memuriyetimize müracaatları 

ilan olunur. 

ZAYİ - Derun un.da Fatih askerlik 
şubesinden atdığım askeri ve11ikam 
le arabacılık ehliyetnamenıi kaybet
tim. Yenil<)f alınacağından hüküm
leri yoktur. Ali. 

1 Tiyatro, Sinema ---

Yazan: Geroloınbo Rov,~~ta 
Tercüme E. : Bedrettin 
Halk tenzilatlı gecesi. 

Yakında : Kalbin Sesi -
Üsküdar Hale Sinemasında 

CENGİZ EVLATLARI, 
İlaveten: İsmet Paşa Hz., 

Atina seyahatr. 

lstanbul ikinci Ticaret Mahke
mesinden: Agop Mena5yan Ef. ve
kili Puzant Ef. tarafından Pariste 
Vapyon sokağında 14 No da mükim 
Madam Ağavni Ekserciyan aleyhi-
ne ikame eyle<liği 12250 Frankın tah 
sili talebine daic olan davada müd
dealeyhe mezkur mahalden çıkarak 
nereye gittği malfim olmadığından 

tebligat icrası mümkün olamadığın.o 
dan kırk gün müddetle ilanen tebli 
gat ic.rasma karar verilmiş ve yev-
mi muhakeme olan 30 Kanunevvel 
931 Çarşamba günü tayin kılmmı§ 
olduğundan yevmi mezkfirda mah
kemeye gelm-.iiği veya bir vekil 
göndermediği takdicde gıyabında 
mahkemeye devam edileceği tebliğ 

makamına kaim olmak üzre keyfiyet 
ilan olunur. 

Eceabat Hukuk hakimliğinden~ 
Eceabatta mükim Fatına hanımın 
müd~i aleyh kocası İstanbul Beşik 
taşta tramvay dqıosu civarında 73 
No Muhittin efendi kahvesinde mü 
kim Sere:ıli Salim -efendi aleyhine 
açtığı boşanma davasının yapılan 

tahkikatında miidd_ei aleylıin ikamet 
kahi meçhuJ b11lunduğ11 davetiye 
zahrma verilen meşru h~ttan anlaşıl 
mış ve bittalep illinen -tebligat icra 
sı mükarrcr bulwıarak }'<'Vmi muha
ke°'.e talik kılınmış olduğundan 

müddei aleyh Sa.lil'."l efendinin 21-11-
931 cumart'"'i günü aaat 10 da Ecea
bat hukuk mahkemesinde hazır bu
lunması aksi halde muhakemenin gı 
yaben görüleceği tebliğ makamına
kaim olmak üzere ilan olunUI. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

ziz Beyler de avdet etmişler- Doktor 

Cumadan maada hergün öğ 

leden sonra saat (2,30 dan 5ei 
kadar lstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

dir. M. Litvinof, bugün öğle- Rusçuklu Hakkı 
den sonra saat üçte gazetecile-
ri kabul ederek beyanatta bulu Bey-0ğlu, İstiklfil ORd-
nacak ve akşam üzeri Ege va- desi Büyük Parmak ka-
puru ile Triyesteye hareket e-
decektir. pu, Afri<ka hanına bitişik 

Apartıman N-0 21.- Tel: 
M. Litvinof, dün akşama doğ Beyoğlu 2797. 

ru Eyip taraflannda otomobil- j Saat: 14 • 18. 
le bir gezinti vapmıştır. lllii!•E!!ll••••••••• 

İstanbul 8923. 
Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randev~ al· 
rna.lıdrrlar. 



Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

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

Alpullu Şeker Fabrikası 
BU SENE 

Kesme Sekeri .. 
İmaline muvaffak olmuştur. 

Bu şeker Avrupanın piyasamızdaki ıkesıne şekerlerine ta
mamen muadil olduğu halde fiatı Avrupanmkinden okka
smda yüz para ehvendir. Muhterem halkımız Alpullu kesme 

şekerlerini her yerde arayabilirler. 

1 3 üncü Kolordu ilanlara 1 
1 

K. O. i:ht !yac ı ıçin üç kalem malzeme ayrı ayn şa~tnamelerle ' 
münak asai aleniye usulile satın alınacaktır. İhale tarihleri cins 
ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. Taliplerin şartnamesinı 

almak üzere h er gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de yev
mi muüyyende K. O. 3. SA. AL. KOM. nuna müracaatları . 

Cinsi 
Gazyağı 

Gres yağı 
Vakum yağı 

\ Mıiı.darı kilo 
4000 
5000 
5000 

Tarihi 
18-11-931 
18-11-931 
18-11-931 

(488} (3446) 
Günü Saat 

Çarşamba 15 
Çarşamba 15,5 
Çarşamba 16 

Maçka silah deposunda J tır. T aliplerin şartnameyi al
mev~ut .. köhne .eşyanın satışı \ m~k iizere her gün ve ihaleye 
alem munakasa tle K. O. 3.SA. ıstLrak etmek üzere vaktı 

AL. KOM. da yapılacaktır. muavyende teminat ve teklif-

KARADENİZ 
POSTASl 

Samsun 
2v~~~ PlZlHTEli 
.. ü akşamı (Zonguldak, 

Colu, Samsun, Unye, 
Fatsa, Ordu, Kireson, Trab 
zon, Rize ve Hope) ye azi
met ve avdet edecektir. 

VATAN 
4 T. sani 

Çarşamba 
gunu akşamı Sirkeciden 
hardtetle (Zonguldak, ine 
bolu, Sa.'Tlsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

İhalesi 22-11-931 pazar g~nü namelerile Komisyonumuza ı BARTİN LÜKS SÜR'AT 
saat 14 te icra edilecektir. Ta- müracaatları. (487) (3444). POSTASI 
!iplerin şartnameyi alma:'.< üze- * * * Tl BAR N Vapuru 

BER Lİ T z .. 
Yeni Açılan Lisan Kursları 
Tüııkçe, Fransızça,İngilizce,İtalyanca, Almanca, 

İspanyolca v. s. 

Kayıt muamelesi başlamıştır 
TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR 

lstanbul: Ankara 

1 373 - İtik!&! caddesi - 37 \.iac• Bayram 
Beyoğlu cad<lesi 

Liitfen bir dakika düşününüz 
B Ü YOK İ K R A Mİ YE S 1 

1.000.000 lira -
olan tayyare piyangosunun 

YILBAŞI 
keşi desi için alacağın1z bir bilet; sizi ne kadar s efaletlerden kurtara 
cak ve bütün kederlerinizi unutturacakt<r. 

O halde hemen şimdiden fstanbulda, Eminönün.de 
Vatde Hanı ittisalinde 4 numerolu 

KADER (R. Ventura) GİŞESİNE 
müra~tla biletinizi alınız. Sizi ve ailenizi mes'ut ve bahtiyar 
edecektir. 
Hamiş: Taşradan ve memalik! ecnehiyeden "ipariş kabul ve biletler 

le plan ve keşide listeleri masrafsız olarak göndenneği teahhüt eder. 

( TüRKIYE İŞ BANKASI ) 
re her gün ve ihaleye iştirak e- . O. ve 1. inci Fırka ihtiyacı t Her PAZARTES günü I 
deceklerin de yevmi muayyen- için sabun !kapalı zarfla müna- saat 18 de Sirkeci rtlıtunıodan 

1 1 

BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİGİNDEN: 
1726 Nümerolu 27 EylUl 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz 

Giriş ve Çıkışları 
~8 1 inci Teşrin 1931 tarihindeki Vaziyet 

lo - Döviz Gkiş ve Çrkışları 
22 1 inci Teş. 1931 tarihinde mevcut eveLki 

bakiye Dol: 625.000. Ff.26.158.000 

Ff 1.648.000 

de teminatlarile komisyonu- kasaya konmuştur. İhalesi ! hareketle. Ereğli, Zonguldak. Bar

muza müracaatları. (505). 16-11-931 tarih Pazartesi günü tin, Amasra, Kuruçaşilc, Cide is-
(3561) saat 14 te K. O . 3. SA. AL. kelc.J~rine azimet ve ayni tarikle İs 

ı "' "' KOM. da icra edilecektir. Ta tanbula avdet edecektir. 
Müracaat mahalli: Sirkeci Yeni 

K. O. ihtiyacı için 40 ton ben liplerin şartnameyi almak üze- han No 15. Telefon: 23609 ve 23388. 

zin kapalı zarfla mün~kasaya re he.;· gün ve ihaleye iştirak 
konmuştur. İhalesi 18-11-31 ta- etmek üzere vaktı muayyende 
rih çarşamba günü saat 14,5 <la temi~at ve teklifnamelerile 
icra olunacaktrr.Taliplerin şart 1 Kcmısyonumuza müracaatları. 
nameyi almak üzere her günJ (486) (3443) 

ve münakasaya iştirak etmek "' :ı. :ı. 

üzere yevmi muayyende temi- Hava kıtaatımn rhtiyacı 

nat ve tekifnamelerile K. 0.3. için 2~ kalem muhtelif cins 
SA. AL. KOM. nuna müracaat çelik çubukların kapalı zarfla 

SADlK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 
PlZIB vapuru 

1 T. sani 

lstanbui Belediyesi ilanları 

Bedeli keşfi 2187 lira 8 kuruş olan Bakırköy Litros mekte 
binin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler 
şartname almak ve keşif evrakım görmek için ıher gün Leva 
zrm Müdürlüğüne müracaat etmelidk. Münakasaya ginnek 
için 164 lira teminat Iaznndır. Teminat nakden kabUl edilmez 
Ya Belediyeden irsaliye alınarak ıbankaya yatırılıp alınacak 

makbuz ve yahut hükfunetçe muteber tanınmış bankaların bi 
mden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat 
mektubu veya makbuzu ile şartname, teklif mektubunu ve Ti 
caret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa 
koyarak ihale günü olan 23-11-931 Pazaırtesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidir. (3571}. 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında 
tahsil edilecek olan Dövizler 

Fark 
28 1 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Ban-

Ff. 1.648.000 lan. (488) (3445) Ankara Hava Satın Alma ko-
'f- "' " misyonu tarafından 5-12-931 

günü akşamı 17 de Sirıkeci I 
rıhtımından hareketle Beddi keşfi 980 lira 49 kuruş olan İstanbul Beşinci mekte 

kas' yedindeki Dövizler yekunu Dolar: 625.000 Ff.27.806.000 
2o - thtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 

K. O. ve 1. inci Fırka Kı-- taırih ve saat 14 te ihalesi icra 
taatı ihtiyacı için4 kalem sepze kılınacaktır. Taliplerin yevmi 
kapalı zarfla münakasaya kon- ihaleden eyvel teminat ve tek
muştur. İhalesi 18-11-931 tarih lifnamelerile birlikte mezkur 
Çarşamba günü saat 14 te K.O. komisyontt müracaatları. (374) 
SA. AL. KOM. da yapılacak- (2874). ' j 

(Zonguldak, İnebolu A- bin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şart 

Çıkan Evrakr Naktiyenin 22 1 inci Teş. 1931 

yancık, Samsun, Ordu, Gi· 
1 

name almak ve ıkeşif evrakını görın6k için her gün Levazın1 
resun, Trab:ron, ve Ri-
ze) ye azimet ve aynı Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 74 

tarihindeki bakıyesi T. L. 3.482.544,66 iskelelerle Görele ve O- lira teminat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Be 
Hafta: zarfında çıkan Evrakı Naktiye T.L. 136.656,65 
Fark T.L. 136.656,65 
Çıkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 28 1 inci Teş. 

tarilrindeki yekilnu T.L.3.619,201,31 
Yukarıdaki rakamlar konsorsiyom kaydına muvafıktır. 
27 Eylill 930 tarihli ve 1726 nümerolu kanuna tevfikan key 

fiyet Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

1726 Nümerolu 27 Eylill 1930 tarihli Kanunun tatbrkı 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz 

Giriş ve Çıkışları 
28 1 inci Teş. 1931 tarihindeki Vaziyet 

lo - Döviz Giriş ve Çı!kışları 
~-" • ıncfTeş. 1931 tarihinde mevcut ev-

velki bakıye Dolar: 625.000. Ff. 26.158.000 
Tahsil edilen yahut •hafta zarfında tah-

sil edilecek olan Döviz1er Ff. 1.648.000 
Fark Ff. 1.648.000 
28 1 inci Teş. 1931 taırihinde Osmanlı Bankası 

yedindeki Dövizler yekunu Dolar: 625.000. Ff.27.806.000 

2o - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çdtışları 
Çıkan Evrakı Na<ktiyenin 22 1 inci Teş. 

1931 tarihindeki bakıyesi T. L. 3.482.544,66 
Hafta zarfında çtlcan Evrakı Naktiye T.L.136.656,65 
Fark T.L.136.656,65 
Çıkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 28 1 inci Teş. 

IQ31 tarihindeki yc<kunu T. L. 3.619.201,31' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · 

Bakırköy sulh mahkemesinden: · ~IDICl•m•m-----· 

nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net ham altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. Osmaniye köyünde mükim iken 923 

tarihinde Ankarada vefat eden Bağ 
çivan Rağıp ağanın borcundan d<> 
ayi terekesinin tasfiyei zımnında 

emlikinn aleni aç1k artırma ile satıl 
masına karar v<:rilrniştir: 

SE YRISEF AIN 
Merkez acent.:ı: Galata Köprii ba· 

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 

da:r z.:ıdc han 2. 2740. 

PİRE-lSKENDERİYE 
1 müteveffanın mutasarrıf bulun- POST ASI 

duğu (),;mani ye köyünde cami so-
k.ağmda 139 numaralı dört oda bir (ANKARA) 3 Teşrinsani 
sofa ve iki abdest hane ve altı kar-· Salı 10 da Galata Rıhtı-

mından kalkar. 
gir ütü ahşap iki kattan ibaret bulu ----- -1 
<nan mezkur hanenin müteveffamn TRABZON POST ASI 
mü tasarruf bulunduğu nısıf hissesi- (İN EBOLU) vapuru 3 Teş 
nin 160 liraya ipotekli olup mezkur nisani Salı 17 de Sirkeci 
hanenin icra kılınan birinci müza- Rıhtımından hareketle 
yede.sinde 150 lira mükabilin.de tali- Zonguldak, İnebolu, A-
bi üzerine 4halei evv.eliyesi icra kı- k S ,. 

yancı , amsun, unye, 
lınmış ve bedeli mezkOr hadai Jayi- Fatsa, Ordu, Gireson 
kında <ılmadığındafl ikinci defa mü- T b R" ' ra zon, ıze, Mapav-
zayedeye konmuştur, müteveffanın riye gidecektir. Dönüşte 

i 

Tavil Zade Vapurları 
tzMtR POST ASI 

Saadet 
Vapuru her i ~ 

Pazartesi ak
şımıı on yedide Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

1 Yolcu bileti vapurda da ve 
1 rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de biraderler. Telefon: İst. 
2210. 

mütasaruf bulunduğu nısıf hissesi- Zonguldak yoktur.Of,Sür 
nin kıymeti üç yüz liradır talip olan mene, Tireboluya da uğra Limanımıza ım: a"3 l a tı beklentn 
!arın kıymetinh1 yüzde onu nisbe-- yacaktff ASİRİA vapuru 3 Teşrinisani Sa 
tinde pey vermeye mecburdurlar; it (İtalya ve Yunanistan) dan. 
2- mezkOr hissenn II-II-931 çar- AYVALIK SÜR'AT KALDEA vapuru 5 Teşrinisani 
şamba günü saat onbeş te Bakırköy POSTASI Perşembe (Rumanya ve Bulgaris· 
.sulh mahkemesinde üç defa münad1 1 (MERSiN) 3 Teşrinsani ) dan 

ı s· tan . 
marifeti le bağnldıktan sonra en çok : Salı 17 de ırkeci Rıhtı- Yakında Limanımızdan ha.reket 
bedel verenin üzerine kati satışı ya 1 mından. edecek vapurlar: 

Osmanh Bankası .pılacaktır; 3 - satışın icrasını mü- i 2 Teşrinisani Pazartl$i DİANA vapuru 1 Teşrnisani Pa· 

--------------------------- teakip müşteri beş gün zarfında be- Bandrrma Postası yapılmı- zar (İzmir, Midilli, Kandia. Hanya, 

Istanbuı Zı•raat mektebı• del müzayedeyi vermediği taktirde 1 yacaktır. i Kalamata, Katakulo. Brendizi, Ve-
müstenkif addJie zerarın olarak te- nedik, Trieste, Fiume, ve Trieste) 

krar müzayedeye konacaktır noksan Kadıköy iskelesi dahilin- ye. 

m U• •. du• • rlu• • gv u• • n den satıldığı taktirde aradak farkı bedel deki büfe miizayede ile ki- 1 ASİRİA vapuru 4 Teşrinisani 
ralanacaktır. Çarşamba (Burgaz, Varna, Kösten-

He ilıtiyar <>lunacak mesarif ve faiz I İhale 12-11-931 saat 17. ce, Suliıu, Kalas ve lbraile) ye. 

falebeye imal ettiırilmesi tekarrür eden 29 dahili, 29 kat ve eare tazmin olunacaktır, iştiraya ı Teminat maktuan 150 Ji- VİENNA vapuru 5 Teıriniııanl 
l•arid, elbise 23 adet palto le (53) çift iskarpin 25/11/931 tari- talip olanların 929/ 41 tereke do- radır. (3484). Perşembe sabah tam 10 da (Lloyd 

hine müsadif çarşamba günü saat on lbeş buçukta ihaleleri ic- sya numarasile Bakırköy sulh mah- :Sıiıiiiiiıiııiliii•••••••~i Ekpres) olarak (Pire, Brendizi, Ve-

k lı k k keme.ine müracaatları ilin olunur. lstanbul Asliye mahkem•si 3 u·n- nedik ve Trieste) ye. 
ra ı nma üzere apalı zarf usulile münakasaya konulmuş- ı ı 

• cü hukuk dairesinden: Muazzez Ha (COSUL CH L NE) kumpanya 
tur. Taliplerin şeraitı münakasayı anlamak ve yevmi ihalede sının lüb vapurlarına aktarma edi-
. · k k · · G 1 L. . . HAMAMCILAR ESNAFINA nım tarafından zevci Emcet Bey 
ıştıra etme ıçın a atasaray ısesı dahilınde LiselM muha- !erek şimali ve cenubi Amerika Ji-
sebeciliği nezdinde müteşekkil İstanbul Ziraat Mektebi müba- İstanıbul Ticaret Müdürlü- aleyhine ikame eylediği tescili akit mani.arma gitmek için ~nzilatlı 

k 
• l ~ .. d İ nb l H <lavası arzuhali bir sureti müddaa dog·ru bilet verilir. 

yaa~ omısyonuna müracaat arı ve teklif :zarflarının mezkur gun en: sta u amamcı-

1 
leyh Emcet beye berai tebliğ gün- Her nevi tafsilat için GaJ.atada 

saate kadar tevdii. (3564). lar Cemiyetinin dare Heyeti d ·ı · · d ·· · erı mış ısc · e muma<leyhin ikamet Mumhane (Lloyd Triestino) ser 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
bt.anb tı l"da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

1~.yüzile yorgan 15. yağlıboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku
ru,tan başlar.Ku~tüvü kur.ıaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

intihabı 4-11-931 Çarşamba gihı meçhul ve nerede olduğu bilin acentesine Telefon Beyoğlu 4878 
günü saat 10 dan 16 ya kadar mediğ mübaşiri tarafından verilen veya Galatasaraymda sabık Selinik 

Beyazıtta Çadırcılarda Sarnıç- meşrubattan anlaşılmış olmakJ.a ta- bonmarşesi binaundaki yaz1hanele
lı handaki cemiyet meııkezinde rihi ilandan itıbaren bir ay zarfın- rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya

ya·pılacaih ... ııık;arlarlara ilan da Emcet beyin davaya cevap ver- but Sirkecide K<rzade hanındaki ya 
mesi lüzumu tebliğ makamına kaim ı zıhanesine müracaat edilmesi. Te· 

olunur ı .olmak üzere ilin olunur . !don İı;tanbul 235. 

lediyeden irısaliye alınarak Bankaya yatırılıp alınacak makbu7 

j yahut hükumetçe muteber tanınmış !bankaların birinden temi 

nat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektu 

bu ile şartname, teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıtlı 

olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 

23-11-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 

vermelidir. (3572). 

Bedeli keşfi 184 lira 11 kuruş olan Hilaliye medresesinin 
tamiri açık münakasaya konmuştur. Talipler şartnameyi ve 
keşif evrakını görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne mü
racaat etmelidir. Münakasaya girmek için 14 lira teminat la
zımdır. Teminat nakden kabUl edilmez. Ya Belediyeden iısa
liye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hü
kumetçe müteber tanınmış bankaların birinin teminat mektu 
bu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale günü olan 23-11-
931 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene mü
racaat edilmelidir. (3570). -----

Bedeli keşfi 1384 lira 40 kuruş olan İstanbul 6 ıncı mekte 
bin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler §art 
name almak, keşif evrakım gönnek için her gün Levazım Mü 
düdüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 104 
lira teminat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Be 
lediyeden irsaliye alınarak Bankaya yatınlı;p alınacak makbuz 
ve yahut hükUınetçe mütd:>er tanınmış ·bankaların birinin te 
minat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat mektup veya ınak 
buzu ile şartname, teklif mektubunu ve Ticaret odasmda mü 
kayyet bulunduğuna dair vesikayi mühürlü zarfa koyarak iha 
le günü olan 23-11-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Dai
mi Encümene vermelidir. ( 3573 ) 

Hademei Hayratın 
teşrinievvel maaşları 
Istanbul Evkaf Müdüriyetinden: 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 

1-11-931 
2-11-931 
3-11-931 

1-50 
50-100 
101-150 

Çarşamba 4-11-931 151-2()(, 
Perşembe 5-11-931 201-ila 

Hayrat Hademesinin teşrinievvel (931) vazifesi balada gös 
terilen tarihlerde şubelerince verilecek ve müddeti mezkUre 
zarfında müracaat etmiyenlerin vazifeleri ayın on besinden son 
ra Müdiriyet Veznesinden tedive olunacaktır. Ana. göre mü 
~acaatta bulunulması. (3569). 

• 



" 

MOBİL Y AveKARYOLA almak 
bulunanlar, 
Riza paşa 

_...;o. ____ _ 

arzusunda Asri mobilya mağazasının 
İsta'lbulda aalonlanm gezmeden mu
yokuşunda bayaatta bulunmayımz. 

~-=~:....--""!'°"~~~:::~-~~ 
Salonlarımız:la her keseye elverişli siyah lake ve bro;ız karyolaların eıvaı s-ı.lon ve 
salamanje ve kübik yatak odalarının müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korni7 istor, 
file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshiliit. Ahmet Feyzi Tel.2.2407 

1 9 3 2 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramiyS ,000,000 
1 - 400,000 " 1 " 200,000 
1 

" 150,000 
1 

" 100,000 
1 

" 40,000 
1 

" 30,000 
1 

" 20,000 
1 

" 15,000 
100 Mükafat (I,000) 100,000 
100 

" ( 
" 

) 100,000 
100 

" ( " ) 100,000 
100 

" 
( " ) 100,000 

5 lkramıye, '.10,000) 50,000 
5 

" (8,000) 40,000 
6 " (5,000) 30,000 

15 
" (3,000) 45,000 

60 
" (2,000) 120,000 

200 
" 

(1,000) 200,000 
5,000 Amartı ( 100) 500,000 

Adet 

Fen ve kimyaya ait çok karlı brr ihracat madd.t:sUıin 
imali için 

30.000 ila 40.000 Türk Lira& 
ile iştirak edecek bir 

SERMAYEDAR 
aranıyor. İşi teklif eden: Ciddi bir zat, san' atma memleke
tine dair iyi f"eferanslar gösterebilen Avusturyalı bir mühen
distir. 

Teklifatm «Chemische İndustrie» rumuzile İstanbul 

;.ıiipiiiosiiiiitaiiihiiiaiiinıiiesiiiıinıiıiıiınlıllı7ll6iln•u•m•e•r•o•lu•imıpos•tiıialıklluıiıtuiııiııisııiıu•n;_gönd,••en•·•1m•ellslııi•. I 

Satılık Dizel Motörleri ve Teferruatı 
Üsküdar - Kadıköy Havalisi Halk Tram

vayları Türk Anonım Şirketinden: 
Tesisatımızın tevsii hasebile kullanılmasına lüzum kalmayan beheri 

ü~yüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M. A. N. markalı Dizel mötör 
!eriyle dinamoları ve bütün teferrüatı ve takımlariyle yedek parçaları ve 
on tonluk cerri eskal ve 410 unsurlu bir akümülatör batariyesile teferrü
atı münasip şeraitte satılacaktır. 

Toptan veya perakende suretile satın almak isteyenlerin fenni v~sıflar 
ve mall şartlar hakkında malfunat ve izahat için şirketin Üsküdarda iske
le meydanmdaki umumi idaresine tahriren ve şifahen müracaat etmeleri 
lazımdır. ~ 

Ticaret İtleri Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş 

oJan ecnebi şirketlerinden Çekoslovakya tabiiyetli (Sosiete Anonim dö 
Fabrik dö Bone Türk) şirketi bu keTe müracaatla Türkiyedeki muame
latını tatil eylediğini bildirmiş o.lmakla me~kOr şirketle alakası bulu 
nanların şirkete ve icabında İstanbul mm1ıakası Tkaret Müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilatı olunur. 

Pıafıyeli umum oye, iştehas•zlık 'e kuvvetsizlik 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLi 

ŞARK MAL1' 
HULASASI 

L eczane,ıc satı 1 ır. kullanınız Her 

lstanbulAdliye Levazım Dairesinden 
İstanbul Umumi hapishane ve tevkifhanesi hastaları için 

muktazi :1000 kilo ikinci nevi koyun etinin temdiden icra kılı
nan münakasasmda talip zuhur eylememesine binaen bir ay 
zarfında pazarlıık suretile iahlesine karar verilmiş olduğundan 
taliplerin 29 Kanunuevvel 931 pazar günü zavali saat 15 te 
Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatla
rı. (3559). 

f 6 ~AoiuM ~\ iKTi~lT ve Tl~lRRllF tfr HAKiKi ~l 
~O Ü O~ HAKKINDA ~r , Q gı \~ HALiS ISVEÇ ÇEli~i 9t .. . . . .~ RADıUM ~ 

Muhım Bır Tavsıye 

Halis fsviçre çeliğinden mamul HAKiKi RADİ 
UM tıraş bıçaklarımızın tanesini her yerde 5 ku
ruşa satılırken yaldızlı ilanlara kapılarak ecnebi 
tıraş bıçaklarına 71/2, 10; 121/2 kuruş ve daha 
fazla para vermek beyhude paranızı sokağa at
mak demek o:up adeta günahtır.Paranıza acıyını7. 

HAKiKi RADiUM tıraş bıçaklarımızı bir defa 
kullanınız, tecrübe ediniz, diğer bıçaklarla mu
kayese ederek kanaatinize göre karar -Vermeniz 
menfaatiniz iktizasındandır. 

• • 

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

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat - . 
Telgraf adresi: Resmi.an - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

Ali Ticaret mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 

Mekt ep Dakt ilo smıfında mevcut muhtelif markadan 7 
adet eski ve hurda yazı makinesi satılacağından talip olanla
rın 8 T. Sani 931 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te mek
tebe müracaatları. (3469). 

Nafıa Vekaletinden: 
• 

9-11-931 tarihinde münakasası icra kılınacak olan 2000 ton 
katran yağmın münakasasmdan sarfı nazar edilmiş olduğu 

ilfin olunur. (3558). 

10.000 Dolar Meccanen 

Benzinden tasarruf için yeni bir 
usul. Amerikanın İJlinois, Whea 
ton, sokağında 1768 K. WALTER 
CRİTCHLOW, otomobillerin mah
rukatı elan benzin ve yağı tasarrüf 
ve daha büyük sür'at temin etmek 
üzre bir ihtira beratı almıştır. En 
adi cins mahrukat istimal edilebi
lir, ve tortulan otomatik olarak 
dökülür, 

Ford otomobilleri bir litre ben
zin ile evvelkinden 11-27 kilometre 
fazla yol kateder. Başka markalar 
evvelkinden 1/4 iHi 1/2 kilometro 
fazla ya.parlar. 

Daha iyi neticeler temin edene 
peşinen 10,000 dolar verilir. 

Ayda 250 ilii 1000 dolar kazanabi 

Tahlisiye Umum mü
dürlüğünden. 

l 
lir, satıcılar ile mümessiller aranı
yor. 

Tecrübe için model mec<:arıldir. 

İngilizçe yazılması rica oJ.ınur. 

30 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi ilan edilmiş olan Kız
kulesi. Fenerbahçe, Ahırkapıdaki sis düdükleri münakasasma 
ait fenni sartnamenin umumi esaslara müteallik 4 üncü mad
desi (Elektrik şirketinin Anadolu cihetinde yeni yaptığı tesi
sat clolayısi ile) berveçhizir tashih edilmiştir. Mevzuu bahis 
dördüncü maddede yazılı olan saniyede 50 priyot ve 190 voltun 
yalnız Ahırkapıya raci olduğu ve Kızkulesi ile Fenerbahçenin 
saniyede 50 priyot ·Ve 380 volt olaırak tashih edildiği bu bap
taki fenni şartnameyi alan taliplere ve alelumum alakadarlara 
malum olmak üzere ilan olunur. (3549). 

lstanbul Adliye Levazım Dairesinden 
İstanbul ve mülh~katı mahakim ve devairi adliyesinde tec

lit ettirilecek bir çok defter mevcut olduğundan bunların tec
lidi için talip olanların İstanbul Adliye Levazrm Dairesine mü
racaat eylemeleri. (3560). 

Afyonkarahisar Vilayeti Encümeni 
Daimisinden: 

Vilfiyet ihtiyacı için mül:!ayaa ounacak seyyar etüv münaka 
sasmm 28-10-931 tarihinden itibaren bir hafta müddete temdit 
edildiği; şeraiti görmek isti yenlerin İstanbul ve İzmit Srhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 

(3547) 

Devlet Dcmiryoljarı idaresi ilanları 

Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı 

zarfa münakasası 23 ikinci Teşrin 931 Pazaırtesi günü saat 16 ' 
da İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay- 1 
darpaşa veznelerile Eskişehir istasyonunda birer liraya satıl
makta olan şartnamelerde yazılrdır. (3521) 

KARON Alman kitaphanesi 
Bove2:lu Tünel meydanında 523 

Tıp Fakültesi 
cerrahi bevli seririyatı 

muallimi 
Uroloğ - Operatör 

Dr. Behçet Sabit 
muayenehanesini Beyoğlu 
Taksim bahçesi karşısında 
İnkilap apartnnanma nak
letmiştir. 

Muayene Cumadan maa
de her gün l 5 den 18 e ka
dar. Telefon. B.O. 3874. 

p Dükkllncı esnafa ko 
!aylık, haftalık tak-ara side ödeyebilirseniz 

kefaletle 50 liraya kadar PARA 
alabilirsiniz. 9 - 12 arasında müra-
caat. 

İstanbul Dördüncü Vakıf Han 
Asma kat 29. 

Dr. t. KALEB 
Muayenehanesini, Bey

oğlımda Posta sokağında 
Glavani apartımanımn bi
rinci katma nakleylediğini 
muhterem müşterilerinin 
enzaın ıttılaın.a arzeyler. 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 
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Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 
llEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ 
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Ayvansarayda Toklu İbrahimdede mahallesin· 
de Fıstıkçı sokağında eski ve yeni 1 numaralı 
yüz altmış arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
yedi oda (biri sandık odasıdır) iki sofa bir mer 
rner taşlık bir tulumbalı kuyu bir mutfak ve yiiZ 
yirmi üç arşm bahçeyi havi bk hanenin tama· 
mı. Ahmet Aslan B. l 

1539 · 5807 Üsküdarc.J.a Fıstıklı mahalle ve caddesinde eski 
15 ve yeni 13 numaralı üç yüz yirmi beş arşıJI 

J arsa üzerinde ahşap üç katta birinci kısım yedi 
' oda iki sofa biır malta taşlık bir kömürlük. 
ikinci kısrm dokuz oda iki sofa bir malta taşhlt 
iki şahniş ve iki yüz yetmiş arşın arsa üzerinde 
ahır ve mutfak ve çamaşırlık iki mermer tekne 

1400 6149 

1636 6284 

, üç dönüm bin kll'k üç arşın bahçeyi ve bahçede 
1 bostan kuyusu ve ıhavuzu havi iki bölüklü bir 
' köşkün tamamı. Fatma Saime wı. 
Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Toptaşı so· 
ıkağında eski 366,366 mükerrer ve yeni 366, 372 
364 numaralı üç yüz •kırk arşın arsa üzerinde ha 
mamın soğukluık mahallini ve beş yüz altmış ar 
şm arsa üzerinde sıcaklık kısmını yetmiş altl 
arşın üzeırinde dükkaru ve yetmiş arşın arsa üze 
rinde külhanı ve sekiz yüz elli dört arşın bahçe 
yi havi, olup hamamın erkekleır ciheti bir antre 
camekanlı oda bir tezgah mahalli ortada mer· 1 
mer döşeli fı&kıyeli bir havuz ve bir mermer ya 
laklı çeşme merdivenle çıkılır iki ;-ıervan hama 
ma girildikte soğuıklUk mahalli bir tarafında 

iki heia sıcaklık cihetinde bif" göbek taşı birer 
kurnalı dört halvet sekiz kurna diğer kadınlar 

tarafı Bacıyokuşu caddesinde methali olup bir ~ 
bahçede dahilinde olduğu erkekler tarafından i 
haıriç odaları şırvanları dahil olmadığı halde 
öbür hamamın ayni olup soğukluk mahallinde 
bir kurnalı vardır. Sıcak ve soğuk olm;ık üzere t 
iıki su hazinesi ve odunluk ve çamaşırlık külhan 1 
maıhalli ve hariç erkekler hamam kapısında 

iki camekanlı dükkan olup on bir camekanlı bi· · 
ırinin ve bir parmaklığı havi bir dükkanı müşte b 
mil gedikten münkalip hamam ve mezkur ha· l' 
mamın muayyen hatap ve bahçe mahalli. 

Fatıma Refet Emine Mehpare ve Fatma Fi· 
yat Hanımlar. İ 

Ayvansaırayda eski Mustafapaşa mahallesinde b 
eski Lonca caddesi ve yeni Sinançeşmesi soka· t 
ğında eski 3, 5 ve yeni 15, 3 , 15, 4 numaralı ı 

yüz on altı arşın arsa üzerinde kağir üçbuçuk \ 
katta dokuz oda bir sofa üç mutfak ikinci ve r 
liçüncü katlarında birer antre birer daire üstün 
de daraça ve bir dükkanı havi bir hanenin ta
mamı. (Mezkur hane apartrman tarzındadır). k 

Andon ve Arinos Efendiler Eleni ve 
İrini Hannnlar l 

Yukarıda cıns ve nevile semti ve numaralan muhan'.-er em· 
vali gayrimenkulenin icra kılman aleni müzayedeleri neticesin 
de hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde tekar· ~ 
rür etmiş ise de mezk&- bedeller haddi 13.yrkında görülmedi· 

ı ğinden tekırar 15 gün müddetle ilan edilmelerine karar veril· 
miş ve 21 T. sani 931 tarihine müsadif Cumartesi günü kati 
kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi 
mezkurde saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sandık İdaresi 
ne müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Beşiktaş kazası kaymakamlığından: 
1-11-931 Pazar günü tedrisata başlayacak olan Millet mek· 

teplerine kayıt için aşağıda yazılı mekteplere müracaat olun· 
ması 

Akaretlerde 38 inci Mekte 
Köyiçinde 18 

" " 
Paşa mahallesinde 19 

" " Nişantaşında 15 
" " Arnavutköyünde 25 
" " 

Bebekte 26 
" .. 

Ortaköyde Ş9 
" " 

Dikilitaşta 
" .. 

Maarif Vekaletinden: 

' 

Ankara Gazi teııbiye enstitüsü Fransızca dersi için bir er· 
kek mualim ve Ankara İsmet Paşa kız enstitüsünde aynı ders 
ler için bir hanım muallime ihtiyaç vardııı-. Galatasaray Lise· 
si veya lise derecesinde ıbir Fıransız mektebinden veya bu 
mektepleri bitirdikten sonra Fransızça tahsilli bir Darülfünun ' 
veya yüksek mektepten şeha<letnameli olmak §arttır. Taliple-

1 
rin şehadetname ve şimdiye kadar bir vazifede bulunmuşlar~a · 
ellerindeki vesikalar suretlerile Maarif Vekaleti Yüksek ted· 
< lrisa1;, Umum Müdürlüğüne tahriren müracaatları lazımdır. 

(3557) 

MİLLİYET MATBAASI 


