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Türk-Alman 
Ticareti 

Alman gazetelerinin yazdığı 
na göre Almanya ile Macaris
tan ve Romanya arasında imza 
lanan yeni ticaret mukaveleleri 
bu ayın on beşinde mevkii mer 
ıyete girecektir. Bu mukavele
ler ile Macaristan ve Romanya1 

buğday, arpa ve mısınna, güm 
rük tarifelerinde yüzde yirmi 
beş gibi mühim bir rüçhan ve
rilmektedir. 

Mukaveleler imzalandığı 
zaman, bu mesele ile alakadar 
olan diğer memleketlerin mu· 
~afakatleri alındıktan ve Al
ınanReichstagının da tasdikına 
iktiran ettikten sonra mer'iye
le geçecekleri bildirilmişti. 
Alman gazetelerinden anlıyo
ruz ki, hükumet Reichstag'ın 
lasdikına lüzum görmüyor.Bu, 
tabii Alman teşkilatı esasiyesi · 
ile alakadar bir meseledir. 
Ve bir ecnebinin bu nokta hak
kında söz söylemeğe hakkı ol
ınadığını takdir ederiz. Ancak 
Alman meclisi gelecek şubata 
kadar tatil edildiğine nazaran 
ticaret meselelerinde en ziyade 
tı1azharı müsaade bir mem · e
ket olmamız dolayısile, muka
~elelerin da .a gelecek seneye 
kadar mer'iyete geçemiyecekle 
tini zannediyorduk. Ve mahsu
latı aleyhine yüzde 25 nisbe
tinde tercih yapan bu mukave
leler hakkı - d3ki noktai n;:zarı
lnızı bildirmekte ş:mdiye kadar 
gecikmiştik. Bu tasdika lüzum 
kalmaksızın iki hafta sonra 
ıner'iyete geçecekleri hakkında 
ki haber bize bu hususta istical 
etmek lazım geldiğini anlat
ınaktadır. 

Gerçi bu ticaret mukavelele
tile istisnai bir tarifeye tabi 
lut~lan buğday ile alakamız az 
dır. Zira Almanyaya buğday 
ihracatımız pek cüz'idir. Fakat 
.\lmanyaya oldukça mühim 
lııiktarda arpa ve mısır ihraç 
etmekteyiz. Ve bilhassa mısır 
ihracatımız son seneler zarfın
da inkişaf etmek istidadını gös 
eriyordu. 1929 senesindeki 
ısır ihracatımız iki bin tona 
akın iken, geçen sene sekiz 
in tonu tecavüz etmiştir. Al
anyadaki zirai istihsalatın va 

iyetine göre, bu sene gerek ar 
~a ve gerek mısır ihracatımı
tın mühim bir mikdarda artma 
ı bekleniyordu. Bize en ziya

de mazharı müsaade muamele 
~adeden bir ticaret muakevele
ine rağmen, bu Romanya ve 
"1acaristan mukaveleleri ihra
atımızı hiç mesabesine indire-
ktir. 
Gene Alman gazetelerinde 

kuduğumuza göre, bu mesele 
e yakından alakadar olan ve 
pkı bizim vaziyetimizde bulu
•n iki devlet, Bulgaristan ve 
ugoslavya, itiraz etmişler ve 
tıların da bu tenzilatlı tarife
en istifade etmelerine karar 
erilmiştir. Diğer memleketle
'n itiraz etmemelerini Alman 
"kumeti tasdik ve kabul ma
iyetinde telakki etmiş. Diğer 
emleketlerin noktai nazarla
ı bilmiyoruz. Fakat hemen 

"yliyelim ki bizim şimdiye 
adar sükutumuz, tasdik mana 
lnı tazammun etmeyeceği gi
', ihmal veya zuhulden de ile
. gelmiyor. Yukarıda izah et
i~imiz gibi, mukaveleler mer
ete geçmezden evvel, Reichs
g'ın taadikına iktiran edecek 

'. Reichstag da daha gelecek 
neye kadar tatildi. O zamana 
dar ihracat tüccarlarımızın 

kunu muhafaza edecek 
ahir alınabilirdi. T asdika lü 

m görmeksizin, mukavelele-
:ıı derhal tatbikına geçilm€si 
iman hükiimeti tarafından an 
!zın verilmiş bir karar netice
dir. Ve itiraf edelim ki bu ka
t bizim gibi bir çok Alman
fl da hayrette bırakmış ola
ktır. Hiç şüphe etmiyoruz ki 
"kiimetimiz, bu yeni şerait al
da tüccarrmızın hukukunu 
hafaza etmek için li:ıım ge
teşebbüsatta bulunmakta 

ikmiyecektir. 
Alman hükUmetinin de, 

lgaristan ve Yugoıılav -

!Avrupa yeni en a aca 
' c ~ ı . . , . 1 ~ ... 

Fakir1ere 
Yardım 

Leydi Klark müsamere 

hasılatını 

dün Belediyeye verdi 

İngiliz sefiresi Leydi Klark, 
İngiliz konsolosu ve belediye 
reis muavini Hamit B. dün Da 
rülacezeyi, Himayei Etfali, 
çocuk bakım evini, Yıldız şehir 
yatı mektebini gezmişler ve 

J kimsesiz çocukların hatırlarını \ 
sorınuşlardır. Leydi Klark se
sefarethanede yapılan müsame 
redeki 2 bin lira hasılatı da bu 
müesseselere tevzi edilmek üze 
re belediyeye vermiştir. İngiliz 
sefiresinin bu müşfikane hare
ketinden dolayı belediye l<Pndi
lerine şehir namına beyanı te -
şekkür etmiştir. 

Avrupa 
Karışıyor mu? 
Paris'te çıkan bir ga

zete şayanı dikkat 

ifşaatta bulunuyor .. 

• 

, 

Krbrrs;, asker taşıyan lngiliz tayyareleri ve tayyarenin içinde sevJdyst .. 

Selanikte Kıbrıslılara 
iane toplanıyor 

Kıbrıs kıyamı nasıl tertip edildi, 
mevkuflar arasında kimler var? 

Rumlar vergi vermiyecek ve silahsız 
isyana devam edecekler 

Büyük Millet Mecttsınl"' küşadından ve Reisicumhur Hazretlerinin nutuklarını 

irad edişlerinden kıymetli intibalar: Gazi Hz. Meclise geliyorlar. Kürsuden Millet 
vekillerine hitap ediyorlar. Mebuslar heyecan fle dikkatle Büyük Reisin nutlaınıı 

PARIS, 2 A.A. - Leon 
Blum, Le Populaire gazetesi
nin yazdığı bir makalede bu ga 
zetenin Macaristan'dan ve çok 
emin bir membadan "Son dere
ce vahim" haberler almış oldu 
ğunu yazmaktadır. 

Kıbnstan verilen mallımata göre, 
aon kıyam hadisesinde amil olanla 
nn başında tevkif edilip te adadan 
ihraç edilen Baf piıkopoau bulun• 
maktadır. Bu piskopos, adanın Yu
nanistana ilhakı için geçen sene bir 
Rum heyetile beraber Londraya git 
mişti. dinleyorlar. Kazım Pş Hz. ve ismet Pş. Gazi Hz. nin natuk/arını dinfegorlar. Bu haberlere göre Avustur

ya Heimwehren'leri yeni, bir 

Arnavut murahhaslar 
bugün gidiyorlar 

Şehrimizdeki Arnavut kolonisi 
dün şereflerine bir çay verdi 

Dün İstanbul Palasta şehri
mizdeki Arnavut kolonisi tara· 
fından Balkan konferansına iş
tirak eden Arnavut murahhas -
lan şerefine bir çay ziyafeti ve
rilmittir. 

Ziyafette nutuklar söylenmit 
ve hasbihalde bulunulmuştur. 

Arnavutluk murahhasları i
kinci Balkan konferansının ne-

ticelerinden ve şehrimizde gör 
dükleri samimiyet ve hüsnü 
kabulden memnun ve mütehas 
sis olduklannı söylemektedir
ler. 

Murahhaslar bugün memle
ketlerine döneceklerdir. Murah 
hasları Balkan komitesi heyeti 
ve şehrimiz Arnavut kolonisi 
teşyi edecektir. 

ya hakkında yaptığı gibi, ı sen Almanyaya olan tütün ih
hükiimetimizin bu teşebbüsü- racatımız hayh mutazarrır ol
nü hüsnü telakki edeceğini kuv muştu. Gerçi bu kanun son za
vetle ümit ederiz. Diğer mem· manlarda değişmiş ise de arada 
leketlerin Almanyaya yaptıkla Almanların tütün zevki de de
n külliyetli mikdarda mısır ve ğiştiğinden tütünlerimiz için 
arpa ihracatı ile mukayese edi- eski müsait vaziyetin bir defa 
lecek olursa, bizim b:n ton ar· daha geri geleceği bir mesele
pamız ve sekiz bin ton mısırı- dir. Şimdi tepeden inme bir dar 
mız büyük 9ir rakam ifade et- be ile harici ticaretimize yeni. 
mez. Fakat bu, bizim ticaret bir rahne açılmak mevzuu ba
muvazenemizde ihmal edem;ye histir. Türk - Alman ticnı-i mü
ceğimiz bir paradır. Sene başın nasebatının inkişafına taraftar 
dan beri Almanyada tatbik edil olduğuna asla şüphe etmediği
mek te olan bir tütün vergisi bu miz Alman hükiimetinin buna 
memlekette cıgaranın istilıltki razı olmayacağını ümit etmek 
ni azaltarak başka nevi tütün isteriz. 
istihlikini çoğalttığından, esa- Ahmet ŞÜKRÜ 

Tütün inhisarı 
Kanunu 

T ezyili istenen maddede 

tayin edi.en müddetler 
ANKARA 2 (Telefenla) - Tü

tün inhisarı kanununa bir madde tez 
yili baklanda meclise takdim edilen 
bir layihada hüklimet mezkur kanu
na merbut ambara teslim müddeti 
cetveline atideki cetvelin de ilavesi
ni-teklif etmektedix: 
Çankırı 
Silvan 
Osmaniye 

31 mayıs 
28 şubat 
31 mart 
3ı nıart 
aı nıart 

Guı (Mardin) 
Hasan Mansur 
Adana baş müdür
lüğü ve Silifkeden 3ı kanunuevvel 
maada mülhakatı 
Silifke 3ı kanunuevvel 
Antalya merkez müdürlüğü ve J,. 
parta ısıubat 
ı-..utahya, Uşak 3ı mart 
Kaıtamoni ve mülhakatı 3ı mayıa 
Ordu, Fatsa 3ı mayıs 
Ayvalık merkez müdürlüğü ve Agon 
yadan maada mülhakatı 15 mayıa 
Agonya 3ı mart 
Zonguldak ve mülhakatı ıs mayıa 
Tekirdağ ve mülhakatı 31 mayıa 

Hastalıklı 
Etler 
Sıhhıye Müdürü Ali 
Rıza Bey ne diyor? 

Bazı hastalıklı hayvanların, 
resimden istifade maksadile, 
mezbahaya götürülmiyerek şe
hir haricinde kesildiği ve sonra 
satılmak üzere şehre getirildi
ği yazılmıştı. 

Bu vaziyet karşısında Sıhhi
ye müdürü Ali Rıza Beyin fik
rin~ sorduk. Bize dedi ki: 

- Eğer böyleyse meseli 
şarbon gibi hastalıklı etlerin de 
satılması ihtimali de varit ola
bilir. Onun için halkın dikkat 
ederek, mezbaha damgası olmı 
yan etleri aatm almamalarmı 
tavsiye ederim. Damgasız et aa 
tanlar hakkında da belediyece 
takibat yapıldığını şüphesiz ad [ 
dederim. 

Macar tahtrna getıri/mesi istenen 
arşidük Otto de H absburg 

darbe hazırlamaktadJar. Bun
ların 9 teşrinisanide umumi 
tıı-arnıza geçmek emrini almış 
oldukları söylenmektedir. Kont 
Karolyi'nin harbiye nazırı M. 
Comboes'e mevkiini terkedece 
ğiı beyan olunuyor. M. Gombo
es'in diktatörlüğü. Hababourg 
hanedanının yine saltanat ma
kamına gelmesinin bir mukad
demesi olacaktır. 

Le Populaire gazetesi, Fran 
sız hariciye nezaretinin lizrm 
gelen ıür' ate! hareket edip et
miyeceğini ve Prague ve Lon
dra hükumetleri nezdinde te
şebbüsatta bulunup bu unmıya 
cağı sualini sormaktadır. 

Yeni Balıkesir valisi 

BALIKESİR, 30 (Milliyet) 
Samsun valiliğinden naklen 
gelen valimiz İbrahim Bey dün 
istasyonda Kolordu kumanda
nı paşa hazretlerile mektupçu 
ve defterdar Beyler, devair ve 
müesseaat müdiranj., belediye 
reis ve azaları ve şehrimizin ile 
ri gelenleri tarafından istikbal 
edilmiştir. 

Telefon 
Numaralar1mız 

Kıyamdan iki hafta kadar evvel, 
3 Teırinievvelde kavanin mecliainin 
Rum azalarile birçok Rum eşrafı 
Lefkoşa' da baş piskoposun evinde 
toplanarak ıu kararlan verm.iıler: 

ı - Hükümete vergilerin tediye 
edilmemesi. 

2 - lngiliz emteasına kartı boy- / 
kot yapılma•~ 

3 - Kavanin azası tarafından mec 
liste hükumete karşı obstrüksiyon 
yapılması. Bu tedbir cümlesinden 
olmak ü.zere kavanın meclisinin Rum 
azası istifaya karar venniıler. Kıbrıs valisi Sir Ronald Storrs 

(Devamı 6 mcı sahifede) relikasr ile beraber 

8 inci ilk mektep yandı 
Mektepteki 450 talebe açıkta 
kaldı. Bina niçin ve nasıl yandı? 

Evelki gece Süleymaniyede 8 
inci ilk mektep binasının üst 
katından yangın çıkmış, bina 
ve yanınd&ki ahşap ev kısmen 
yandıktan sonra söndürühnüş
tür. Yangının neden ve nasıl 
çıktığı anlaşılamamıştır. Bir ri. 
vayete göre, hademeler üst kat 
taki odalarına manga) çıkarmış 
lar, bu mangaldan sıçrayan kı
vıkını yangına sebep olmuştur. 
Fakat hademeler bunu inkar 
etmekte, odalarına mangal al
madıklarını söylemektedirler. 

namamıştır. Çünkü bütün mek 
teplerin kadroları esasen dolu
dur. Mekteple beraber 3500 li
ralık kadar sıra, iskemle ve ve
saiti tedrisiye yanmıştır. 

Açıkta kalan çocuklar için o 
civarda başka bir bina aranmak 
tadrr. En kısa bir zamanda ye
niden bir mektep açılarak ders 
!ere devam olunacaktır. 

Bunlar yangının elektrik telle-
Otomstik telefon müna- rinin kontak yapmasından ileri 

sebetile gazetemizin numa- geldiğini söylemektedirler. 
ralan da değişmiştir. Yeni 

M V H h numaralanmız •un/ardır: Yanan mektepte 450 talebe 
• on osec " mevcut idi. Bu çocukların açık-
Parise döndü ~~~~ ta kalmamaları için Maarif ida 

Mektebin müdürü Maarif 
müdürlüğüne raporunu vermek 
le beraber müfettişler aynca 
tahkikat yapmaktadırlar. Tale
be mektep müdürlüğü tarafın
dan kitap alınmak üzere topla
nan ve bademlerin tahtı muha
fazalarında mektepte bırakılan 
200 lira kadar para da ortada 
yoktur. Bu noktanın yangın 
çıkmasının sebepleri ile bera
ber tahkik edilmesine lüzum 
ıörülmüttür. 

PARIS, ı (A.A.) _Alman aefi. 24319 TCSi derhal faaliyete geçmiştir. 
ri, Yon Hoeaclı buırün öğleden aou- ı '-----.;;.~.;.;-----ı ı Bu talebenin civar mekteplere 
ra Berlinden avdet etmiıtir. Jerlettirilmelerine imkio bulu 
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(' Hatıra ımla ba,başa ! 

l nbş;or etmemiş kıu s<izler ) 

ll=llARüCô HAt1~RL~_R 1~ -K.J 
Ç• ı · ı t M. Lavalın ~ D 4K.=ıa..:•=-=-~--

Saraydan bir kaç hatıra 
Aradan iki hafta geçti. Bir cuma 
günü kadı efendiyi ziyaret ettim 

ın 1 er aarruza mı Avdeti Türkiyenin her tara-
hazırl~~~~orlar? F;:;~:;:v~~:~.1:•İ fında soğuklar başladı 

Veda ettim, Kadı Efendi 
be. i teşyi için oda kapısının 
önü c geldiği zaman, bir şey 
unutmuş gibi gözlerini kırpış 
tıra kırpıştıra gayet hafif bir 
sesle: 

- Efendi oğlum, afeder·· 
sin'z, yaşlılık hali .. Zatıalileri 
ni tanıyamadım .. Vakıa gözüm 
ısırıyor, ısırıyor ama, nerede 
teşerrüf ettiÇimizi hatırlıyaını
yorum.. dedi. 

Bu a biraz canım sıkılmak 
la beraber, bu halini yaşlılığın 
dan zivade ilim ve fazlma ba· 
ğışlad;m. Kendimi tekrar t a· 
nıttım. Elini hafif hafif omu
zuına dokundurdu: 

- Evet, evet .. ~:mdi hatır 
!adım.. T eşekküı-ler ederim .. 
Kusura bakmayın.. Yine bu
yurun, beMerim. Dedi ve ay· 
rıldık . 

Aradan iki hafta geçti. Bir 
cuma gunu Kadı E fendiyi zi· 
yaret ettim. Çok samimi bir 
gün eeçirdik.. Bu arada teli
fine çalıştığı iki cilt lik ilmi 
eserinden bana birçok parça
lar olmdu, bilmediğim birçok 
bahisleri izah ve tenvir etti, 
elhasıl o günü ilmi ve tarihi 
m ü taleat ve mübahase lerle ka 
dı E fendinin mahfuzatından. 
bir h ayli m üstefit oldum. 

Kadı Efendinin, artık bu 
defa beni iyice tanımasından, 
böyle saatlerce benimle meş· 
gul olarak teveccüh gösterme 
sinden de aynca memnun i
dim. 

Avdet zamanı gelince, yine 
kapıya kadar beni te,yi etti, 
ben hürmetle elini öperken, 
o da benim elimi tuttu, gözle
rini kırpıttırarak, geçenki ay
ni cümleyi tekrar etti: 

- Efendi oğlum, afedersi
niz, yaşlılık hali.. Zatıilileri
le nerede müşerref olduğumu 
bir türlü bulup çıkaramıyo· 
rum .. 

Bu kadar sık ziyaretlerime 
ra f; m en, Kadı Efendinin bu 
tekerrür eden suali, ben; me
yüs etti. 

Ben tekrar , ismimi, memu 
riyetirni, hang i zamanlarda 
kendisini ziyarette bulunduğu
mu bertafsil hatırlatmağa 
mecbur oldı.nıı. 

So1cağa çıktığım zaman dü
şürdüm, artık her defasında 
beni ha la tanırnıyan bu Kadı 
Efendiyi ziyare t etmemeğe ka 
rar verdim .. 

Yazan: iZZET ZIYA 

sına ben de karıştım. Her biri 
mizin elir.de çeşit çeşit fincan 
)arla Kadı Efend· .ın zevkini 
celbetmeğe uğraşıyorduk. Fa
l at Kadı Efendi çok titiz idi. 
Çeşitlerin her birinde bin ttir 
lü müşkülpenstlik gösteriyor, 
yüz1erce fincanın içinden hiç 
birini zevkine, matlubuna mu
vafık bulmıyor, sinırlenip du 
ruyordu. 

Bir aralık gözüme La~ka 
bir fincan ilişti. Bu fincan ken 
di tarifine mutabık gibi idi. 
Mal bulmu§ mnğrebi g bi he
men sevinçle camekfı.ndan çı· 
kardım : 

- Efendi Hazretleri .. Bu 
nasıl ? Dedim. Kadı Efendi o 
kadar asabileşmi, idi k i, bu 
gösterdiğim fincana bakmadı 
bile.. Gözlerini bana doğru aç 
tı, ellerini tekdirkar bir hare
ketle sallıyarak: 

- Kepazelik .. dedi, kos ko 
ca bir dükkan açmışsın ama, 
İçinde matlubuma muvafık bir 
fincanın yok .. 

Demez mi?! 
Kadının bu hitabına fena 

halde kızdım, hiddetlendim, 
zehabını tashih için: 

- Efendi h azretleri.. Dük
kinm sahibi ben değilim ki.. 
Sizi memnun etmek için, ben 
yalnız intihabınıza yardım edi 
yorum .. 

Diyecek oldum. Fakat Ka· 
dı Efendinin gözleri bu defa 
hayretten fal lafı gibi açıldı, 
büyüdü, hiddetten çenesi oy. 
nadı, bana doğru ellerini ha
vada salladı, ve bağırdı: 

- Dükkinın sahibi değil
miısin de, o halde arada sen 
neci oluyoraun? Sen kimsin, 
be adam? 

Dükkancılar birbirine bakıt 
tılar, ben hayretten dona kal
dım. Zira, bu sersem Kadı, 
hala o günü de beniı tanıyama· 
mıttıl ... 

T etrinievvel - 336 
••• 

Sahip Mollanın 
Bir sözü 

Şevki Begtt ithaf 
Meşrutiyet devrinden ev

vel, ve Abdülhamit iatipdadı
nm en tiddetle hükümferma 
olduğu bir vakitte idi, ailemi
zin de hürmetle tanıdığı ho
cam Sahip Mollaya bir gün 
köprü üzerinde rast gelmiş
tim. 

Japon demiryollarının bir kısmını 
ve köprüleri tahrip ettı er 

HARBiN 1 (A.A.)- Rengo a-, ıiya•i ve idaıı vahdetin temini mese 
jansı, Hei • Loung - Kiang eyaleti lesini t tkik için 2) Teşrinievd en 
bıikıimet rei•i jeneral Mntcban . beri içtıma etmekte olan Canton ve 
( . nn n k !atalı ı an tanripedil Nankin murnhhaslarının ba husus-
miş olan demiryolu köprüsünüu ta- ta yapt,khn mü~,renin _t!'m b« 
nuri lıaklunda Japon konsoluoıu ta- muvaffakıyetle nctıcelenecegı zan. 
rafından verilmiş olan ultımatoma nedümekte idi, Halbuki Koumın~ag
benuz cevap vermemi, olılugunu ın nufuzlu azasından olan ve C:hiang 
haber venncktcdir. Kai •bek in rakibi h lunan Harımın 

J rn u rın yi.kselinciye Chmng Kai Slı, k'in bü!un ırcmuri-
kaclar köpruyü' şimdiki halinde bira- yet ve vnzifelcrind,n ıstila etme3ini 
karak nehir n:.ü ..... ukaac:itmı te\kif et- Ve Kuorr.ıntang alTkasm:an zab:t v 
mckten ibaret bulunduğu z :ınedil· raptına tab· olmal!nı ıst ·ı ı şhr. Hım 
mektedir. rnin İn bu teklifi kat i bır redle k "" 

Mumaileyh bu har<keti ile Japon şlanıwştır. wni.ıtaıfda yap•lan ı .. ü 
!arın tamirata 'giri:ımelerine mani ol- ::ı:akercler de bu ;rıizd?' i lı t-::ı ,_,...,. 
mağı istihdaf eylemektedir. mıştır. Bu eınada Ch;ang Kai Shek 

Diğer taraftan, Jeneral Matchan in Canton valiıi ile bir anlatma yap· 
Chan kuvvetlerini T sitsikar etrafın- tığı ve valinin Canton murahhasları 
da toplamaktadır, nın lıarck tiııi tasvıp etme iğı ıöy

lenmcktcd;... 
Sovgetlerin himayelerini 

temin etmişler 
LONDRA, 1 (A.A.)- Ajans 1 

Reuter'in Tokio' dan heber alciıgına 
göre, Mançuri timalindeki askeri 
harekata mütaallik olarak meydana 
çıkan haberler üzerine J eneral Mao- ı 
han • ban'ın Sovyetlerin T sitsikar, 
da himayelerini istihsal eylemiı ol
duğunu söylemektedir. 

Çinliler denıirgollarıru 
tchrip ettiler 

TOKIO 1 (A.A.) - Moukden'· 
den Renga ajansına bildirildiğine gö 
re, Japon kıtaatı Toung - Llaob de
miryolunun hır kısmının ihtimal Çin 
liler tarafından tahrip edilmit oldu
pon askerleri, hemen yolun tamirine 
baılamıılardır, 

Japonların bir tekziti 
jopon:Janın cevabı LONDRA, 1 (A.A.) _ Tokio'clan 

TOKIO, 2 (A.A.) - Japon hü- bildiriliyor; Haricye nezareti 'ra
kıimeti Cemiyeti Akvamın 24 Teıri· onan • Supingai demiryolu::ıu muha
nievvel tarihli karar sureti esasma faza eden kıtaatı takviye etmek mak 
göre doğrudan doğruya müzakereye sadile Taonan'daki kuvvetlerin tan. 
girişilmesi hakkında Çin hükumeti- rik edilmiş olduğuna dair haberi 
nin yaptığı tLklifi kabul etmeğe im· tekzip etmektedir. 
kan görmediğini beyan etmiştir. Çün h d k · 
kü aJpon hükıimeti Mançurideki as- }aponıar aleg İn e t 
kerlerini ııeri çelaneden evvel kabu- tahrikat 
lünü tart koıtuğu bet esas noktanın TOKIO, ı (A.A.) - Rengo a.ian 
Çin hükıimeti tarafından tanınma• ıı, Harbinde Japonlar aleybinatki 
aında ıırar ııöstennelıtedir. ı tahrika~ın ~ış olduğu~u. bildir-

Canton 11e Nankin mektedır. Çınliler, orada ıki Japon 
mağazıuını taılamışlardır. Mağaza. 

konferansı ı larda mühim hasarlar vukua gelmit-
CHANGHAI, l A.A. - Çinde tir. 

Lubeck davası 1 Yeni bir Transatlantik 
LUBECK, ı (A.A.) - Lubeck PARIS, ı A.A. - Transatlantik 

muhakemesi esnasında b?"ço~ ebe 1 lcumoanyaoının 14,000 tonluk Co-
ve bastabakıcı kacımlar yeru dogmuş ·. .. • 
ocuklann B.C.G. aımnuı °" suretle lombıa vapuru bu~n merkezı Ame 
~thik edilmekte olduğu hakkında i- rika ile ColomOİ;l'da ilk seferini ic
zahat vermiılerdir. Bu phitlerden ra eylemek üzere denize açılmııbr. 
biri ifacleainde, Lubeck X lahuratu· VapurJa bulunan yolcular meyanın 
Yan bırafından verilen müstııbziri a· da hilbaHa mat•şal Franchet d'Eo
lan çocuklardan dörtte birinin vefat perey bulunmaktadır. Bu vapur, 
etmekte olduklarmı aöylemiılerdir, mensup bulunduğu liman olan Hav· 
Bafka bir çocuk her alb çocuktan re ile Cristobal limanı arasında irti
aıı neticesi olarak dördünün ölmüı batı temin edecektir. Vapurun uzun 
olduğunu .öylemiştir. Ayni aııyı 29 luğu 147 metre ve genitliği 20 met 
çocuğa vermİf olan hasta bakıcı redir. 99 u birinci sınıf olmak üze. 
Gramruel 19JO kinununsanisinde ve re 488 yolcu naldedebilecektir. Va
remli bir muhite mensup bir çocuğa purun konforu mükemmeldir. Dıilıi
müdavat yapımı olduğunu beyan et li tezyinatına bilhassa itina olun· 
miştir. Çocuk ula hastalanmamıştır. muıtur. Salonlar, yemek salonu, ıi
Fakat B aımnın verilmiı olduğu bir gara salonu ahenktar bir surette tez 
katığı ağzoa götünnüı olan iki ya- yiu edilmittir. Merkezi Amerika ve 
ında bir çocuk ölmüttür. Bir hasta Colombia seferini icra eden vapurun 
bakıcı tedavi albnda bulunan bir ço- en güzelidir. Bu vapur ile Atlanti
cuğun ebeveynini teıkin etmek için que vapuru merkezi ve cenubi Ame 
8. C. G. ampullerinden birini yut- rika hatlarında Fransız bayrağına 
muı olduiunu ve fakat hıutalanma· itiraz götürmez bir Caikiyet temin 
dığıru söylemiıtir. eylemektedir. 

"' "' "' Molla; o günlerin çarpık, 
Aradan pek zaman geçme- sakim siyasetleri, nezaretleri den en küçüğüne kadar coşkun raya bir t ane.. S ultan Hamıt, 

miş idi. Bir gün Kadı Efendi ifgal eden erkanın bozuk dü- vatan şarkılarile sokaklara dö on paraya .. Sudan ucuz! Gibi 
ye çarşıda rast geldim. Göz zen tarzı idarelerile telem- külmüttü nükteli, iki manalı söz.erle el
göze gelince selimlaıtık. Hal lükleri, kum gibi etrafı alan - Y aıaam hürriyet.. Kah !erindeki kartları halka sürü. 
ve hatır sordu. Samimiyetle hafiye ve ca3uslann ina&na rolsun istibdat! Narelerile or- yorlardı .. 
konuıarak yürüyorduk. Artık nefes aldırtmayan tecessüs ve talık çın çm ötüyordu. O coıkun günlerin birinde 
bu defa Kadı Efendinin beni takiplerile zaptı kelamdan a· O günler içinde ; rıhtım idi, rıhtım boyu yine İnsan 
kat'iyen tanıdığına emin idim. sabileımi§, titizlenmit , b ir do boyları, ınenfalarmdan avdet kütlesinden geçilmiyordu. 
Diyordu ki: kunmakla feverana müstait bir edenleri istikbale koıan halk- Rıhtıma gelip yanaımıt ve bat 

- Bende kr.hve tiryakili- bomba haline gelmitti. tan geçilmiyordu. Sabahtan direğine Osmanlı bayrağı çek 
ğinden ziyade, cinfan merakı Elini öptüm, beni bir kena akfamlara kadar lstanbulun miş bir ecnebi vapurundan, 
vardır. Rant gele fincanla ra çekti. lhtirazkar bir tavır her semtinde, yer yer devam vaktile Pariıte vefat eden Da 
kahve içmiyorum. Ahbapla- ile bazı ,eyler konuttu, has· eden nümayişler, vatanperve- mat Mahmut Paşanın bakiyei 
rımdan birinin vaktile bana bibal etti. Sevku kelô.mla, söz rane tarlalar, nutuklar, davul izamını getiren cesim bir ta. 
hediye ettiği bir Kütahya fın· ortalığa, siyasete, Abdülha- zurna ile istikbal edilen men· but çıkanlıyordu. Halk nüma 
canım vardı. Kulupsuz, ağzı mide, hafiyelere intikal etmit filer, bunlardan baıka da açık yişler yapıyor, nutuklar man 
yayvan.. Tam tiryaki iti bir ti. Mollanın zaten içi dolgun ta duran vapurlarda sürgün- zumeler birbirini veli ediyor· 
~ey .. Senelerdenberi bu fincan idi. Fakat, herkesin biı-birin· den avdet edenleri renk renk du. 
la kahve İçmeğe alıttım. Ge- den şüphelendiği, korktuğu, donanmıt bayraklarla karıılı· Ayni günde, Sahip Mol
çen günü, evde çocuklar, bu yerin kulağı var hükmiince açı yan sandallar, her milleten, li da menfasından gelmiıti. 
fincanı her nasılsa kırmışlar. lamadığı en berbat günle rin her sınıftan akın akın seyirci Birçok talebeleri, ilim ve irfıı 
Kaç sabahtır değiıik fincanla içinde idik. Molla eh-aftan, ler, halkın her gün çeıit çeşit nına müştak olan birçok ah. 
zevksiz zevksiz kahve içiyo- yanından gelip geçenlerin na· gördüğü coıkun manzaralar· bapları kendisini istikbal ed~. 
rum. Bugün, şöyle bir çartıya zarlarından çekiniyordu. Teb- dan, kulakların alıttığı vatan yorlardı. 
çıktım, dükkanları dolattım, likeli bir ıey söyliyecek imiı teranelerinden idi. Ben de istikbal edenler ara 
halis Kütahya olmasa bile, biç gibi etrafına bakındı, nihayet Abdülhamidin hafiyeleri, sında idim. Hiç unutmam, 
olmazsa ayni biçimde, o ayar· dayanamadı, kulağıma eğile· casusları yer yer, birer suretle halkın o cuı ve huruıu tçın
da bir fincan bulursam alayım rek kısaca: ortadan tegayyüp ediyorlar, fi de Sahip Molla, karaya ilk 
dedim. - O yıldızın bir gün (Yı- rara kadem basıyorlardı. adımını atar atmaz beni gör-

Kahve tiryakiliği bende de lı) söner de, (Diz) kalır ! İstibdat idaresile istihza e- dü, elini öptüm. O kötü za. 
vardı. Hakikaten zevke uygun Dedi ve yürüyüp gitti.. den karikatür gazeteleri, kap· manların böyle birden bire 
bir fincandan kahve içmenin Bundan bir müddet sonra ları o günlerin dedikodusuna hayıra tebeddülünden çok mem 
başka bir keyfi olduğunu bil- da, Mollanın efkarı ızrara· ait bir sürü resimlerle dolu ri nun idi, o dakikada gözlerini 
diğim için, çarşıda tanıdığım nesine tahammül edemiyen yıl saleler, propaganda için neı- manidar bir işaretle kırptı, ba 
b:ı· dükkanda belki matlubuna dızın gayzına uğramış, hafi- redilen boyalı verakparalar, na ilk hitabı, ilk sözü, şu ol-
muvafık bir şey bulursam yelerin yeni baştan icat ettik sokaklarda bağıra bağıra satıh muıtu: 
m emnun olur mülahazaaile Ka leri kimbilir ne gibi sebepler- yor, halk bunları kapıııyor· - Hatırlarsın ya, ben sa. 
dı Efendiye delalet etmek iste le nefi edilınitti.. !ardı. na vaktile şuracıkta dememit 
dim. Beraber yürüye yürüye • • • Bu arada köprü batında do mi idim? O temenni bugün 

"ile de Francc,, vapurundan ı 
(A.A.) - Va:ıur yann saat onda 
Franaaya vaaıl olacaktır. M. Lava!, 
hemen huıuai bir trene binerek luu-e 
ket edec k ve ıaat 14 te Parise va
sıl olacaktır. 

LONDRA, 2 (A.A.) - M. La
va! Havcre gitmek üz re Plymoutha 
geldiKi ı:rada gazetecilerin şorduğu 
bir suale verdiği cevapta lngil(z in
tihnlıatının ver igi n ... ticcıtİn FranM 
ile İngiltere arasında mesai iıtiraki 
mi • ını ifade etti i. ve bu ıneaai İf
tirak nin bütün dünyanın emniyet 
ve selameti için bugün her vnkitkin 
den ziyade lazım olcıu;ıu mutaleııaın 
ua bulunduğunu beyan etmiıtır. 

. Laı:at'ın H ~as 
, j nsına tegantdı 

PARIS 1 (A.A.) - M. Laval 
1-'"ransaya gelmeden evvel Havas A
jansı mümessiline §a beyanatta bu· 
lunmuştur: ''Amerıkaya gitmeden ev 
vel bura~a vaki boya ,atımda M. Hc
ovcrle yapacagım mülakatların ne 
evvelce tayin ec.ilmerni 1 hır poroto
kola ne de evvelden te&bit edilmemiı 
b!r program esasına göre ctt·cyan et 
miyeceğini aöylcmi;tim. Fransaya 
döndÜJum bu gün de Amerilcada ifa j 
ettiğim vazifenin ehemmiyetli nebcc 
ler vcreb:leceğini idida edebilirim. 
F ransu ve Amerikan hükilmetleri· 
nin bazı muayyen meseleler kartı· 

Edirne ve Boluya kar yağdı. An· 
karada derece nakıs sekize düştü 

ANKARA 2 (Telefonla) - lktısat vekaleti meteoroloji mü 
seresinc (;eLn malumata nıı.zaran Türkiyenin her tarafında so· 
ğuklar başlnnı şlır. Bu meyanda Edirneye kar dıiş.müştür. Orta 
Anado1 uıia tahtessıfır 10 dereceye düşen yerler ı:oktur. Bu me
yanda Ankarada derece nakıs sekizdir. Rolu ve Kastamonuya k t n 
düşmüştür. d 

Yalova, İzmit, Balıkesir . Bursa etrafındaki da:lar karla örtıil· 
m.üştür. 

Dt.ıhiliye vekili hafta sonunda 
tetkik seyahatine çıkıyor 

ANKARA 2 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 
haita sor.unda lstanbula hareket edecek ve seyahatine oradan çı• 
kacaktır. Şükrü Kaya Beye jandarma kumandanı Kazım Paşa ile 
kdemi n.alısus müdürü ve bir yaver refakat edecektir. Dahiliye 
vekili e velfı J\.lalatyaya gidecek ve oradan çizilen prog ram da ire 
sinde h.tkılcatma devam edecek t ir. Müfetti,i umumilik merkezi 
~·dn Diyarbek irde b irkaç gün kalınacaktır. 

Taklit yirmi beş kuruşluklar 
sında alacaklan vaziyet hakkında ANKARA 2 (Telefonla) - Maliye vekaleti taklit 25 kurut· 
M. Hoov<rle benim aramda aerbeıt luklar hakkında bir tamim yapmıttır. Taklit ve asıllar arasmdaki bir müzakere içinde yapılan mük.ile-
meler ileride bir takım anlaşmrunaz- farkla r l cbarü;c ettirilmiştir. 
lıkların önünü alrnağa yahut bu aui d b • k •• d 
tefehhüml•rin tesirlerini azaltmağa Kastamonu civarın a ır oıı 
imkan ha•d edc«ktir. Bu netice ol- · 3 
c!ııkça büyük bir ehemmiyeti haiz- 24 k A •t d 
dir. Çünlcü bundan böyle hülcamet- ev aml en yan ı 
lerimız bıribirlerini daha iyi anlaya
bilee<klerdir. Ayn ı z"manda bu neti
cenin Franaa ile .b..merika araı:nda 
mesai iıtirakini irnfaylaştıracağı da 
derpi ş edileb;lir. Vaşington'da yn,>
tığJm müli.h.!lt!ar hakkınJa Jalt gi.tnü 
nazırlar me.:h ,ın..: :. z.ahat vel-eceğ-im. 
Hükumet bu mülakatlardan çıkara
bileceği ameli netice:eri bizzat tak~ 
dir edecektir. Amerika oeyahatından 
iyi bir İntiba basd ederek dönüyo
rum. Orada hükiimet reisi sıfatile 
gördüğüm iyi kabili Amerikanın 
Fransa hakkında beslemekte olduğu 
dostluk duygusunun bir clelilidir. 
Parlamento pek yakrnda yeni mesai 
devresine başlar başlamaz takip et
tiğimiz ve bundan sonra tathiluu 
teıebbüs edeceğimiz ıiyaıet hakkın
da mütaleasıru beyan edecektir. Bat 
lıca menfaatlerlınizi koruııu.k ve 
sulhu kuvvetlendirmek için Fransa
run buıı;!n bütün dünyada mazhar 
olduğu manevi nüfuzdan istifade yo-

Seville'de bir isyan 
teşebbL"sü 

KASTAMONU, 2 (A.A.) - Merkezin Alpagut köyünde çı· 
kan b: r yangında 24 ev kamilen yanmıttır. Bu mevanda bir ço 
mahsul ele hasara uğramıttır. 

Millet nıektepleri her tarafta açıldı 
1ZM1R, 2 (A .A.) -- İzmir şehrinde ve bütün vilayette mille 

mektepleri parlak merasimle açılmış ve tedrisata başlanmıırtr 
Vali Kazım Paşa Dumlupınar mektebinde bir nutuk irat ettik 
sonra ilk dersi kendisi vermiştir. Her mektebin açılma resmind 
bulunan zevat vilayetçe leabit edilmit ve bepıi hazır bulunmu 
tur. Halkın millet mekteplerine bu sene daha derin bir alika 
müşahede olunmaktadır. 

KASTAMONU, 2 (A.A.) - Millet mekteplerinde bugündeı! 
itibaren tedrisata başlanmıttır. Açılan dershane adedi 43 o bali. 
olmuştur. 

Edisonun vefatı münasebetile göJ 
derilen taziye telgraflarına cevap d 

ANKARA, 2 (A.A.) - ilmi sahadaki keşfiyatile beşeriyet ,· 
büydk hizmetler ifa etmiş olan Edisoo'un vefatı münaaebetile A li 
merikan hükumetine gönderilen taziye telgrafına gelen cevap Y 
bu münaıebetle izhar olunan sempatiden ve Türk bükılmetin' fi 
gösterdiği lutufkarlıktan dolayı arzı şükran edilmiıtir. Ü 

SEViLLE 1 (A.A.) - Seville 
hapishanesindeki siyıui mevkuflar 
bir isyan çıkarmıılardır. Hapishane 
nin muhafazasına memur polisler sü 1 
kıinu iade etmiılerdir. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _______________ ..., e 

g 
1 
u 

Almanyada iflaslar 
BERLIN 1 (A.A.) - Teşriniev

vel ayında 1456 iflas ve 1020 kon
kordato te1<:il edilmiştir. 

Komünistıerl e 
müsademe '. er 

BERLIN, l (A.A.) - Bad • Do
bereau'de komünistlerle Nazistler a - I 
rasında bir ınüıademe olmu§tur. Bu 1 
iki katlin faili olan müfrit milliyet
perverlerden bir mühendis le ağır 
surette yaralanmııtır. 

F ransada bir casus 
yakalandı 

PARIS, 1 (A.A.) - Straıb:mrg 
dan Matin ırazetesine bildirildiğine 
göre yeni istihkamlar mıntakasında 1 

casusluk eden sabık Bavyera zabit
lerinden Baron Fon Berg, M~zel eya 
Jeti dahilinde Lemberg'de tevkif e
dilmittir. 

Bir hava faciası 
SEATTLE, 2 (A.A.) - Bir tay 

yarenin yere düımesi neticesi olarak 
dört erkek ve bir kadın ölmüıtür. 

Nice'de bir nümayiş 

M. Schober niçin 
istifa etmedi 

VIY ANA, t A.A. - Neue Fre
ie Pı..,11e gazetesinde M. SehobeT, 
Avusturya • Almanya ı::ümrük bir
liği siyasetinin akarnete uğraması Üe 

zerine niçin iıtifa etmemit olduğunu 
izah etmektedir. Mumaileyh, kendi· 
&inin o zamanki vaziyeti ile M. Cur· 
tius' un vaziyeti araaında bi.r müıabe 
het olmadığını beyan eylemektedir. 
Muınaileyh. i5tifasınıu l<abinenin ha 
li hazırda haiz olduğu ekseriyetin 
n1evcudiyetini tehlikeyi dütürecek 
olduğunu ilave ctmiı ve """1si bir 
takm mülahazalarda bulunmağa İm
kan bırakmayan bu eaaılı müJabaza 
olmasaydı §İmdiye kadar çoktan is· 
tifa ederdim.,, demiıtir. 

Ca.chmire'de vaziyet 
CACHEMIRE 1 (A.A.) - Cach

emire hüklımeti toprağına giren dört 
yüz yinni müslüman geri çovrilmiı

tir. Bu müılümanlartn reiıi ma1uat
larınrn müalüma nlara ait menfaatler 
hakkındaki taleplerini bildinnekten 

NiCE, ı (A.A.) - ltalyan mÜta· ibaret olduğunu aöylemiıtir. Müılü
rekesi.ni teııi't İçin ltalya.n konaolo~· manlar ile diğer cemaatler menfaat· 
hanesı~de yapılan merasım dol~yıa~~ l leri hakkında tetkikat yapmak için 
le Faıızm aleytarları sokakta hır nu . ,. . 
nayiş yapmıtlardır. Bir 1 tal yan kur bir tahkikat komıayonu vucude geti 
ıunlar yaralanmııtır. rilmek üzere bulunmaktadır. 

1 
Profesör Y ansen 

ANKARA, 2 (Telefonla) 
Profesör Jansen Başvekil İs 
Paşa tarafmdan kabul edilm" 
miştir. 

Üzüm ve incir 
IZMIR, 2 A.A. - Bqün 33 

ruttan 54 kuruta kadar 456 çu 
üzüm ve 10 kuruıtan 28 kuruta 
dar 1141 çuval incir satıbruttır. 

Amerika petrol istih
salahnı tahdit ediyor 

OKLAHOMA CITY 1 (A.A.) 
Buranın bati- petrol müıtab · 
ri arasında vuku bulan ihtilaf ·· 
ne Oklahoma hükiımeti dahilind 
yevmi petrol istihsalitı 546 fısı 
rak tahdit ve teabit eden bir 
nqretmiıtir. 

Almanyada şeker 
meselesi 

BERLIN, 1 A.A. - Neıred' 
olan resmi istawtiklere nazaran 3 
ağustosta hitam bulan bu sen 
mahsul senesine ait ıeker iı 
7,430,000 kentaldır. Geçen sene 
ni devirde 3,110,000 kental idi. 

Yeni mahsul, tahminden pek 
la olup Alman piyasasının hu İlt 
bel'edebilmesi ıüphelidir. Esa
ker Üzerine yapılan muameleler, 
derecede zaiftir. 

.................. ~·~·~· .... ·~·~·~·~·~·~·~·~·~· ... ·······························--~·~·~·~· 

1 

çarşıdan geçerek o tanıdığım Aradan birkaç sene geçmiş, !aşan musevi satıcıları, gelip husul buldu: İşte Yıldızın (yı 
dükkana girdik. günün birinde (Hürriyet) ilin geçenlere kurnaz ve müstehzi lı) bitti, şimdi (Diz) kaldı! JJost ve komşu Afganistandaki /aaligetler• ait bir intiba: Harbig., lV•zırr Serdof 

Fincan seçip beğendirmek oluomuıtu · tebessümlerini saçarak Nisan - 336 Şah Mahmut Han tarafından askeri suvari yarışlarında birinci gttlttnlere gümiil 
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Tütün liallerinin düsmesinin sebebi nedir? 
Ekonomi Tütün neden 

Sebze fiatları neden 
artmağa başladı? 

D .. t .. ? 
UŞ U. 

Mübayaata başlanma
ması, rekabeti 

ortadan kaldırmışhr 

Halbuki sebze halinde fiatlarda 
hiç bir değişiklik yoktur 

1zmir ve civarında tütün 
fiatlerinde başlıyan tenezzül 
gittikçe mühim bir şekil almak 
tadır. 

İzmirde bu sene tütün rekol 
lesi geçen senelerden fazla ola
rak 23 milyon kilo raddesinde
diı-. Ege mıntalıasırun bu tütün 
rekoltesi içinde Amerikan kum 
panyaları tarafından hevesle a
ranan en yüksek kalite tütün 5 
milyon kilo kadardır. 

Havaların bozması, soğukla
rın başlaması aebze fiatlerini 
derhal yükseltti. Sonbahar için 
de bulunduğumuz halde ve 
mevsim sebzeleri çıkıp durur
ken sebze fiatleri yükselmekte
dir. Bu yükselit tabii değildir. 
Çünkü sebze halinde toptan seb 
ze fiatleri eskisinden farkli de
ğildir. 

ıı Halde, domates fiatleri top
•I tan 6 - 7 kuruştur. Halbuki 
ı ı sebzeci dükkanlarında peraken 
ıı de 15 - 20 kuruştan aşağı al
:1ı mak kabil değildir. 
1 Pam:ar halde toptan 2 ku· 
' ruşken, hariçte 10 kuruştur. 

1 

Patlıcanın en iyisini hariçte 3 
kuruıa almak kabil olmayor. 

, Meyveler de manavlar tarafın
i ı dan ayni pahalı satmak itiyadı
. na tabi tutulmaktadır. 

Meyvehoşta en iyi cins ya-
0 pmcak 10, en iri kestane 19 
'ı kuruştur. Halbuki hariçte dai-

ma bir kaç misline satılıyor. 

1 

Sanayiciler gümrük 
· tarifesinden memnun 
j; 

Ticaret odası memleket da
hilinde faaliyette bulunan sana 

J yi müesseseleri sahiplerine 
gümrük tarifesi hakkında ne 

t düşündüklerini aorarak büyük 
bir anket açmıştı. 

d Erbabı sanayi bu ankete verj dikleri cevaplarda ekseriyet iti· 
. harile yeni güm.riik tarifesini 
• sanayici gözü ile muvafık bul

makta ve üzerinde bir ta.dile lü 
iı zum göstemıemektedirler, 

Mahrukat fiatlan arttı 

~ Ticaret odası, eyli'il ayına 
mahsus "İstanbul geçinme en· 

1 

deksi" neıredilmiştir. 

Endekse nazaran 1914 sene 
e1 sinde aylık vasati 100 addedi· 
.~ lirse şimdi 1176 ve altın para
ı' ya nazaran 127 dir. Yani bü-

J 
yük harpten evvel ana, baba ve 
üç çocuktan mürekkep bir aile 
eğer 100 kuruş altın para ile 

J 
geçinebiliyorsa timdi ayda 
1176 kuruşa veya altın para ile 
127 kuruta ihtiyaçları vardır. 

~ latanbulda 1930 senesi bida-
lı 

o 

Tebriklere 
Cevaplar 

~ı, Cumhuriyet bayı11m1 miinaoebe· 
'1 ıile latanhul tehri namına gönderi-

len tebrik telgraflanna atideki ce
•aplar gelmiştir: 

,

1 

Muhittin BI. VaU, lstanbul. 
ANKARA, 31 - Büyük milli 

l bayramımız münasebetile hakkımda 
İ:ı:har buyurulan aamimi hislere te

l ıekkür ve be11 de tebrik ederim ef. 
Reisicümhur 

,M Gazi M. Kemal 
1~ lstanbıil Vali, Muhiddin Bf. 
:J, ANKARA, 30 - Tebrikitmıza 

t"§ekkıir eder ve bilmukabele bayra
'Dlnızı tebrik eylerim ef. 

B. M. M. Reisi 
Kazım 

J Muhittin BI. Vali, lstanbuJ. 
ı~J ANKARA, 1 - Mnbabbetleri• 

ııize teşekkür ve tebrikatımı takdim 
ederim. 

l.

' J Ilaşvekil İsmet 
stanbut Vali, Mulllddin Bf. 

ANKARA, 30 - Teşekkür ve 
>ilmukabele takdimi tebrikat eyle-

~ rim. 
Şükrü Kaya 

Ciimhuriyet bayramı miinasebeıi
le Türk tayyarec;ler kliibünden Re
isicümbur Hazretlerine şu telgraf 
ile arzı tazimat edilırriıti: 

Rcisicümbur Gazi Muotafa Ke
ınal Hazretlerine; 

Bize istiklaliyetimizi, benliğimizi 
kazandıran zı:ıtı as.nane1erine mes'ut 
bir giinün yıldönümü münasebetile 
Türk tayyareciler klübü mensubini 
anı ı:ninnettari eyler efendim.. 

Türk tayarecilEr klübü namına 
Hayrün~ 

G..ui Hazretleri şu cevabi telgrafı 
lteşide buyurmu§!ordır: 

yetinden beri her ay muntaza
man ucuzlayan hayat ağustos 
ayına nazaran eylul ayında altı 
puvan bir tereffü göstermiştir. 
Buna da sebep kışın yaklaşma
sile beraber odun, kömür fiatle 
rinde kaydedilen tereffüdür. Bu 
na mukabil yi'Yecek ve içecek 
maddeleri fiatlerindeki tenez
zül devam etınektedir. 

Yeni soğuk hava de· 

Her sene bu mevsimde yek
diğerine rakip olarak mubaya
ata başlıyan Amerikan kum
panyaları bu iyi cins tütünü el
de edebilmek için laakal bir 

poları yapılacak misiinden fazla da daha düşük 
Bir ecnebi grup şehrimizde_ ı kalitede ve kısmen işlevine ya

büyük soğuk hava tesisatı vü- ramıyan tütün alıı·lar.Diğer ta
cude getirmek için tetkikat yap raftan inhisar idaresinin de iz. 
maktadır. mir mmtalıasından her sene iki 

Bu grup hiılhassa memleketi 
mizin başlıca tabii servetlerin
den biri olan kesilmiş hayvan 
ve et ihraca tını vasi bir tekilde 
yapabilmek için bu tesisatı VÜ· 
cude getirecektir. 

ihracat arhyor 
Son günlerde bir kısım ihraç 

maddelerimizin ihracatı tabii
nin fevkinde bir derecede art
mı§tır. 

B~lhassa Amerika'ya fazla 
miktarda salamura deri, Triyes 
te, Napoli ve Barslon'a fazla · 
miktarda yumurta, Yunanistan 
ve Bulgaristan'a balık ihraç e
dilmektedir. 

Kambiyo Borsası 
lsterlln 814,00 Kuron 16,17 ._ 
Dolar 0,47 t20,00 Şlllng 3,67,00 

Frank 12,()6 Pezeta 5,35,75 

Liret 0.22,25 RaJşmark 2,00 

frank B. 3,42,t• ZloU 
Drahmi 38,57 Penga 2,98,fO 

frank 1. 2,42,CO Ley 79,93 

Leva 61,45 Dinar 27,37 

florin 1,17,88 Çervoneç 

Borsa { Altın 927 

harici 
Mecidiye 51 
Banknot 272 

Esham ve Tahvılatm nevi 
ı.ııkrazı dahili 98,50 
Düyunu muvahblde 49,25 
klramlyell Demlryolları 2, &5 

Küçük Haberler 

* Maarif Vekaleti umumi müfet· 
tiılerinden Besim B. dün Ankaraya 
hareket ebniştir. 

'' 932 senesi 11 • 16 temmuzun
da Frankfortta beynelmilel içtimai 
mesaj konferanıı toplanacaktır. 

* K.adaetro ve meslek mektebin· 
de riyaziye ıuhesinin imtihanı 4 
Teırioİ•anide, hukuk şubesinin imti 
hanları da 7 Teırinisanide nihayet 
bulacaktır. 8 T eşrinisaniden itibaren 
mektebe talebe kaydına baılanacak-

r. Muamele 18 Teşrinisanide niba· 
yet bulacak, mektep 19 Te§rinİsanİ· 
de açılacaktır. 

* Ebbba odaSI heyeti idaresi per 
tembc günü mutat içıimaııu aktede
cektir. 

'' Bugün s.ut 15 le Hila!iahmer 
heyeti merkeziyesi toplanacak ve ce 
miyet meseleleri etrafmda mukarre
rat itibaz edecektir .. Y armki perşem 
be günü de V crem cemiyeti heyati 
merkeziyesi içtimamı aktedecektir. 

Eyüpte ocak kongresi 
C. H. F. Eyip 11ahiyesi ocak 

kongrelerine evvelki akşam baş 
lanmıştır. Pazar akşamı yapı
lan Cezrikasım Pş. ocağı kon
gresinde yeni ocak heyetine 
Hüsamettin, Faik, Sadri, Mah 
mut ve Süleyman Beyler inti-
hap edilmişlerdir. 

Nahiye kongresine Fikri ve 
Hüsamettin Beyleı· murahhas 
Faik ve İbrahim Beyler yedek 
olarak seçilmişlerdir. 

milyon kiloya kadar tütüu al
ması bu Amerikan kumpanya
larına aralarında anlaşmak im
kfuunı vermt;mekte idi. 

Bu sene, Tütün inhisar ida
resinin İzmir mmtakasında mü 
bayaata başlamaması kumpan
yaların aralarında süratle an
laşmalarına sebep olmuştur. 
Mesela Milas'ta ecnebi kum
panyaları ilk mubayaayı 150 
kuruştan açtıkları halde, bu an 
!aşma neticesinde fiatler birkaç 
saat zarfında 70 kuruşa düş
müştür. 

İzmir mm.takasında ve ted
ricen diğer ınmtakalarda husu 
le gelen fiat tenezzülunün baş· 
lıca sebeplerini şu suretle hula 
sa etmek kabildir: 

1 - Her sene Amerikalı alı
cılar arasında vuku bulan reka 
bet bu sene olmamıştır. 

2-Amerika'da şark tütünü 
İstihlaki geçen seneye nisbetle 
düşmüştü:-. Bugünkü buhran 
halkın istihlak kabiliyeti üze
rinde bariz tesi.ı- icra etmiştir. 
Halk ucuz olsun diye kıyılmış 
tütün alıp kullanmaya başla
mıştır. Bu hal:n aksülameli İz
mir' de görülmü~tüı·. 

3 - Amerika gibi ehemmi
yetli müşterimiz olan Almanya 
da da tütün istihlaki azalmış
br. 

4 - İzmir mıntakasında mu 
bayaatın azalması ve binnetice 
fiatlerin düşmesinde başlıca a
mil son lsterlin buhranı ve dö
viz müsaadesi ha!ckmda her 
memlekette umulmadık karar
lar ittihaz edilmiş olmasıdır. 

Alakadarlaı- bu sebeplerin 
tesirile bugün İzmir mıntaka
unda görülen fiat tenezzülü
nün yann Samsun ve diğer mm 
takalarda da tezahürü muhte
mel görülmektedir. Çünkü yu. 
kanda sayılan esbap bu mınta
kahır için de varittir. 

Diğer taraftan Tütün idare
si bu fiat tenezzülüne ve diğer 
mıntakalaı-a sirayetine mani ol 
mak için tedabir almaktadır. 

Otomatik basküller 
Himayeietfal cemiyeti tarafından 

şehrin muhtelif aemtlerinde konu• 
lan otomatik basküller belediye tar
h memurları tarafından kontrol edi 
lerek ayarlarının tam olduğu görül
müş ve damgalanmııtır. 

Matbuat sergisi 
Galatasaray Lisesinde açı

lan Gazetecilik sergi.si büyük 
bir rağbet kazanmıştır. Dün 
sergiyi Türk ve ecnebi birçok 
zevat gezmiştir. Türk Matbua
tının yüzüncü yıl dönümünü 
ecnebi gazetecileri tebrik et
mişlerdir. 

Himayeietfalin 
tedansanı 

Himayei etfal cemiyeti heyeti 
merkeziyesi Çarşamba günii öğle
den sonra toplanarak, 27 T "§rinisa
nide Maksim Barda verilecek olan 
tedansan ile diğer meseleleri görüşe 
celıtir, 

Ekmek narhı 

.. 
Mahkemeierde 

Kadın kadını mı 
öldürdü.. nasıl? 

Ağırcezada çok şayanı dikkat bir 
katil davasına başlandı .• 

Ağırceza mahkemesinde 
dün, çok şayanı dikkat bir ci
nayet davasının muhakemesine 
başlanmıştır. Katil, ve maktul 
her ikisi de kadındır. Hadise 
şöyle olmuştur: Dramalı Ruki
ye, Darıcaya iskan edilmiş mü· 
badillerdendir. Bir gün tarlasm 
da çalış1rken yanı başındaki tar 
lanın sahibi Hatice ile aralann 
da bir ağız kavgası başlıyor. 
Rul-;ye Haticeye, Hat ice Ruki 
ye bh- haylı ağır laflar söylü
yorlar. Rukiye, bir aralık büs
bütün hiddetleniyor. Yerden 
bir topaç alarak Haticeye savu 
ruyor. Fakat, o kadar şiddetle 
savuruyor ki kadının sol kabur 
gasına İsabet eden bu sert top· 
rak yığını zavallının ani olarak 
ölümünü intaç ediyor. 

Rukiye dün Ağır cezada her 
şeyi inkar etti: 

- Ben toprak filan atma
dım. Kavga da etmedim! dedi. 

Valı'anm sekiz tane şahidi 
vardı. Fakat bunlar biri altı, i
kisi yedişer, biri sekiz biri on ' . ·biri de on dört yaşında çocuk-
lardan ibaretti. Asıl garibi yedi 
yaşında olan şahidin maznun 
Rukiyenin oğlu olması idi. 

Küçük şahit vak'a hakkında 
şunları söyledi.: 

- Hatice H. anneme fena 
laf söyledi. Annem de yerden 
bir taş alıp attı, . Hatice Hanmı 
yere düştü, öldü. 

Hatice H. m ölümünü tesbit 
eden rapoJ'Uıı-°tMkiki için mu
hakeme 30 teşrliıisaniye kaldı. 

Başka g{lne kaldı 
"Yarın" gazetesinin eski 

mes'ul müdürü aleyhine açılan 

şahsi bir hakaret davasına dün 
de devam edildi. 

Davanın müruru zamana ta
bi olup olmadığının tetkiki için 
muhakeme başka güne bırakıl
dı. 

Şükran H. ın davası 
Şükran isminde bir kadını 

maluliyetine sebep olacak suret 
te yaraladığından dolayı evvel
ce mahkfun olan jandarma 
Mehmedin temyizin bozma ka
ran üzerine yeniden başlayan 
muhakemesine dün de devam 
edilmiştir. Müddei umumi Bur 
haneddin B., hadisenin tenevvü 
rü için bazı kimselerincelbini is 
temi,tir.Maznun vekili, Şükran 
Hanımın evvelce yerinden kal
kamıyacak halde iken, bugün 
zahmetsizçe gezip yürüdüğünü, 
binaenaleyh, tıbbi adlice yeni
den muayenesi icap ettiğini, ta 
tili uzuv mevcut olup olmadığı 
ancak bu suretle anlaşılacağım 
söyledi. 

Müdeiumumi, mevcut rapor 
lar bbbı adlice musaddak oldu 
ğundan yeniden rapor alınması 
na lüzuın olmadığını ileri ıür· 
dü. 

Mahkeme de bu talebi kabul 
ederek muhakemeyi 16 teşrini
sani pazartesi gününe bıraktı. 

Çolak Hayrinin davası 
Bir cerh vak'asmdan maz

nun olan Çolak Hayri Ef. nin 
muhakemesine dün birinci ceza 
da devam edilmiş ve maznun 
ayrıca bir katil maddesinden 
Ağırcezada muhakeme edilmek 
te olduğundan ber iki davanın 
tevhidine karar verilmiştir. 

Bir sabıkalı esrarengiz 
surette öldürüldü 

Meçhul bir yerden tabanca atıldı, 
fakat maktulün cesedi kaldırıl
dığı zaman yaralı olduğu görüldü 

Evvelki gece Silivri Kapıda ga
rip ve esrarengiz bir cinayet olmut. 
sabıkalılardan Arnavut Behçet so
kak ortaımda ölü olarak bulunmu§• 
tur. 

Bundan bir kaç sene evvel Top
kapıda hır&1zlık ettiği eınada kendi
sini yakalamak isıiyen bir polisinıi
ze ateş ederek bııcağ11un topal kal
masına sebep olan bu Arnavut Beh
çet evvelki gece de Silivri Kapıda 
Paskalın hnnına musallat olmu§, 
tabancasını \'ekerek, elli lira iate
mit: 

- Bu parayı ya verirsiniz, yahut 
hepinizi birer birer gebertirim, di
ye tehdide baılamıştır. 

Bu esnada nuıl olmutııa olmuı, 
c!ışardan biı- kurıuıı gelmiş Arnavut 
Behçet: 

diaenin tahkikına devam edilmekte-
dir. · 

Yüksek kaldınmda 
bir kaza 

Refael ianinda bir seyyar tİfecl 
Yüluekkaldmmın üst haşında ayağı 
kayarak düımüı, yolun orta yerine 
kadar yuvarlamıut. bacağı kmlmıt
tır. 

Zavallı çocuk 
Şiılide Cabi sokağında otanın 

Nazire Hannnın nıuhtellinuur olan 
oğlu Asını yatağım tutuşturınut. fa
kat yetiıtirerek oöndiirülmiittür. 

Heroin satan hamal 
O skiidarda lıkelebaıında hama!

bk eden lbrabim beroin satarken ya 
kalanmıı, yedindeki heroinler müsa
dere edilmiş, kendisi baklanda da 
kanuni muameleye teveHül edilırriş
tir. 

Yeni telefon 
Hatları 

Dün bir çok geni lıatlar 
iş/emeğe açıldı 

Yalova telefon hattı dün it
lemeğe açılmışbr. Dünden iti
baren Edirne, İstanbul, Anka
ra ve Eskişehir' den Yalova ile 
konuşmak kabil olmuıtur. Türk tayyareciler klübü ruınuna 

'°layri1nnaa Beye 
Tebrikatrruza teşekkür ve ben 

de tebrik ederim.. 
Reisiciimbur 

Gazi M. Kemal 

Tayyareciler klübünde 
Klüp teşkilat enciimeni 'dün top· 

lanmı§hr. Yakında klüp açılacakbr. 

- Vay anasını! vuruldum, diye 
elinde tabancası dışarı fırlamış, fa
kat daha üç beş adını atmadan yii
zü Koyun ookak ortaS1na düşüp 

kalmıştır. Polisler yetişip te Behçe
ti düştüğü yerden kald ... dıkları za
man öldüğünü, fakat iizerinde kur
şun yara., değil, bıçak yarası bulun 
duğunu, ağzırun burnunun da kan 
içinde olduğunu görmü~lerclir. Fı

rıncılar Bebçeti kendilerinin öldür· 
mediklerini ıöylemekle beraber, öl
dürenleri de görmediklerini ifade et
mektedirler. Vak'a miiddei umumi 
muavinlerinden Bürban Beye ihbar 
edilmiş mumaileyli tahkikata vaz'ı. 
yet etmittir. Diin Bebçetin ölümü 

~u ~afta ekmeğe on para ile aliıkadar olmaları icap eden bir 
tenzıl ıle 6,50 kurut ve fıran- kaç kiti isticvap eılilmiı fakat be
celaya da yirmi para tenzil ile j nilz kimse tevkif edilm.:.Uıtir. Zan 
11 kurut fiıat konmustnr, altında olanların isticvabına ve bi-

Aynı zamanda Edime - Es
kisehir - Ankara arasında tele
fo~ muhaberesi de dün başla
mıştır 

Belediyede 

Mezarlıklar 
Meselesi 
Hala bir türlü hahe

dilemedi gitti 
Bütün mezarlıklar kanunen 

belediyeye devredildiği halde, 
evkaf idaresi el'an bir çok me
zarlıkları devretınemiştir. Be
lediye bu husuata evkafa bir 
tekit müzekkeresi yazmıştır. 
Henüz devrolmayan bir çok 
mezarlıklarda civar balkı bah
çe ve ev yapmışlardır. Belediye 
buraların haritasını yapbrmak
tadır. Mezarlıktan fuzuli işgal 
edenlerden parası istenecektir. 

lstanbulu seven 
bir adam 

Evvelce yüksek bir memu· 
riyette bulunan yaşlı bir müte
kait belediyeye tehrin noksan
ları ne yapılması icap eden ba
zı işler hakkında bir rapor ver 
miştir.Buzat şehirde yarü ağya 
rın gözüne fena gözüken birçok 
şeyleri saymakta ve bunların 
bir an evvel yapılması icap et
tiğini tavsiye etmektedir. 

Şehrin bir çok semtlerinde 
el'aıı teneke mahalleleTi vardır. 
Bunlan yıkmak lazrmdır. Beya 
zıtta, Darülfünunun büyük ka
pısı dış tarafındaki köşeler ga
yet pistir. Apdest dökülen kö
şelere birer kulübe yaptırılarak 
tütüncü dükkiiru olmalı üzere 
kiraya verilmelidir. 

Şehirde birçok tarihi abidat 
büyük kapılar vesaire vardır. 
Bunları belediye hüsnü muha
faza etmelidir. 

Vilayet konağının üstünde 
yazılı "İstanbul vilayeti" iba
resindeki "a" harfi iğridir. Dü 
zeltmek lazımdır. 

Bir murahhas Beledi· 
yeye teşekkür etti 
Son zamanlarda lıtanbula 

gelip giden seyyahlardan bele
diyeye burada gördükleri teshi 
!attan dolayı teşekkür mektup
ları gelmektedir. 

Balkan konferansı murah
haslarından Prenses Kantagü
za da belediyeye bir mektup 
yazarak lstanbulu çok sevdiği
ni, buradan çok iyi intibalarla 
ayrıldığını, gördüğü hüsnü ma 
ameleden dolayı müteşekkir 
kaldığını bildirmiştir. 

Bir seyrüsefer 
mütehass1sı 

Seyrü sefer işlerini tanzim 
etmek üzere bir mutahassıs be
leiiyeye müracaatla bir prog
ram vermiştir. Belediye bu hu
susu tetkik etmektedir. 

Taksim-Fatih arasında 
otobüs 

Bir şirket helediyeye müra
caat ederek Taksim ile Fatiha
rasında otobüs işletmek için 
müsaade istemiştir. Belediye 
bu müracaab tetkik etmekte
dir. 

Vilayette 

Eski 
Borçlar 
Nasıl ve ne surette 

verilecek? 
1929 • 1930 senesine ait ha· 

zı borçların ne suretle tesviye 
edileceği hakkında dün vilaye• 
te fU tamim gelmiştir: 

"Bazı taraflarda 1929, 1930 
senelerine ait harcirah, ika. 
met yevmiyesi ve tekaüt ikra· 
miyesi gibi borçların tesviyesi 
için mütemadiyen müracaat ve 
ki olmaktadır. Mezki'ir senele
re ait borçlar 1931 senesi büt
çe kanununun 23 üncü madde
si mucibince bu sene vuku bu· 
lacak tasarrufattan tesviye edi. 
lecektir. Binaenaleyh bir müd
det intizar etmeleri İcap edece 
ğinin ve bu kabil ınatlubat Ve
kaletçe muntazaman kaydedil
miş olup bu sene zarfında ka. 
milen tesviyesi mukarrer oldu· 
ğunun alakadarlara tebliği ... ,, 

Maaş tevziah 
Maaş tevziatına dün de de

vam edilmiştir. 

Maarifte 

Atina 
Seyahati 
ilk mektep Jl}uallimle
rinden yüz kişi gidiyor 

Sömestr tatilinde ilk mek
tep muallimlerinin Yunaniata· 
na yapacakları seyahat progra 
mı tamamen hazırlanmışbr. 
Kafile yüz kişilik olacak ve an
cak ilk mektep muallimleri iş
tirak edebileceklerdir. İstanbul 
dan 28 kanunuevvel tari• 
hinde hareket edilecek 7 kanu
nusanide avdet edilecektir. 

Tütün ikramiyeleri 
Harp malüllerile ıüheda aileleri 

ve yetimlerine Eminönü kaymakamı 
Refet Beyin riyasetinde ve mal mü
diirü ve askerlik şubesi reisi: n mü 
rekkep bir komisyon tarafm<lan ve 
rilmekte olan tütün ikramiyeleri 
ne devam edilmektedir. Dün de Sü· 
leyınaniye mıntakasındaki. ~Jf.hit ai
lelerine, Sultanahmet mul~ ... sında ... 
ki malüllere bonoları verilniiştlr. Bu 
giin Sul tanahmet mıntakasındaki 
ıehit ailelerine bono tevziatı yapıla
caktır. Çarıamba giinünden sonra da 
dört gün zarfında müracaat- etıne
miı olan malfillede aile ve yetjmleri 
ne honolan verilecektir. 

lzmirde mi!let 
mek~epleri 

IZMIR, 1 A.A. - lzmir ıebrin
de ve bütün viliyette millet mektep 
lerinin açılına meraıimi parlak bir 
surette yapılım§tır. Vali, Kazını Pa
§8 Dumlupınar mektebinin ilk dersi 
ni vermiı ve halka canlı bir nutuk 
oöyleıniıtir. 

Askeri muzilca merasimde hazır 
bulunmuştur. Her mektebin açılma 
resminde bulunacak rüesa vilayetçe 
tesbit edilmiş ve bepoi hazır bulun
muılard1r. Mektep ve maarif hare
keti fevkaladedir. 

Havalar ısınacak! 
Mamafi dün hava birden bire 

soğudu ve bazı yerlere kar yağdı 
Bulgaristandan ve Roman. 

yadan gelen telgraflar hu hava
lide şiddetli kışlann başladığı· 
nı bildirmektedir. Anadoludan 
gelen telgraflarda da Adapaza
rma kar yağdığı bildirilmekte
ydi. 

Böyle kışın birdenbire basbr 
ması henüz sobalannı kurma
mış, kışlık yakacaklannı teda
rik etmemiş olanlan endişeye 
sevketmiştir. Biz bu umumi kış 
vaziyeti etrafında fenni malu
mat almayı faydalı bulduk ve 
Yeşilköy askeri rasat merkezi 
ile Kandilli rasathanesinden 
malı'.imat rica ettik. Askeri ra
sat merkezinden verilen malu
mata nazaran, Anadoluda umu 
mi kıt vaziyeti yoktur. İzmit 
ve civarında şiddetli yağmurlar 
ve kesif bir sis hüküm sürmek
tedir. Adapazarında kar, dolu 

ile karışık yağmur yağmıştır. 
Bu havalide soğuklar vardır, 
fakat o kadar şiddetli değildir. 
Şiddetli soğuklar Romanyada 
hüküm sürmektedir. Oralarda 
sular donmuştur. Derecei hara
ret sıfırdan aşağıdır. Maamafil>. 
bu havalide de kışların devamı. 
olacağı tahmin edilmemekte.. 
dir. 

Kandilli rasathanesinin ver
diği malumata nazaran da, şo. 
ğuklar Karpatlardan aşıp geleıı 
bir soğuk dalgasının neticesi
dir. 
Kayışdağınm tepesi karla öt 

tülmüştüı· ve bu karlı manza· 
ra şehrimizden görülmektedir. 

Maamafih havada henüz en 
dişe edilecek bir vaziyet yok· 
tur. Bu hal muvakkattır, hava 
açılacak, aynı zamanda ısına· 
caktır. 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

3 TEŞRiNİSANİ 1931 

MiLLiYET 

Dünya buhranına 
sebep: Amerikadır 

iDAREHANE - Ankara cadde-
si No: lOO Telgraf aclreai: Milliyet, Amerika Reisicümhuru M. Hoovcr 
lıtanbul. 

SALI TEŞRlNlSANI 1931 

lar ve Amerikan sanayii de o 
zaman mallarını beynelmilel 
seviyeye indirmeie mecbur ol 
du. 

Hikayi! 

Alacaklı 
Bir zamanlar dostumdu. 

Eski dostlardan .. Bununla be
raber bana karşı bu kadar çe
tin ve çirkin davranacağını 

zannetmezdim. 
Bir gün bana geldi: 

--------Yamı akşam-------.. 

Melek ve Elhamra 
Telefon numaralan: F B k•ı• • • • " d ? 

24310 _ 24319 _ 2431s ransız aşve ı ını nıçın çagır ı. 

Ve Amerikalılar yavaş ya
vaş, amelenin yevmiyesİll.İ in
diremediği için, adedini indir
di. Amelesinin yevmiyesini in 
diremeyişi, artık milli bir aki
de haline gelen meşhur nazari 

· yeden ileri geliyordu. - Maşallah, hangi rüzgar sinemaları birden 

ABONE ÜCRETLER! • Milan'da çıkan POPOLO D'IT ALIA dan -
attı böyle? dedim. 1 Bütün dünyada en büyük muvaffakiyeti kazanan 

Fakat vaziyeti tutmak la- Dedi ki: J RENE CLAlR'in şaheseri ve en şen kahkahalı bir komedi 
G Türkiye için Hariç içia 

1 
d d . zundı. O zaman Amerikan sa- _ Rüzgar falan atmadı. J p • d 

3 aylığı 400 kuruı 800 kuruı Amerika çok düştü ve hala ü. Hülasa Amerika ünya ı- nayicileri kuvveti istihsale ver Eskiden bana büyük bir bor- Mı· iyon eşın e 
6 

" 
750 

" 
1400 

" 
yediği feci darbeden kendine çinde başka bir dünya oldu. dı'ler. Fakat ı'stihsal ne kadar d O h 1 - 1 

Y d M "h b U 'b' Züh cun v. ar ı. nu atır atmaga , 
12 " 1400 " 2700 ,. gelmiş değildir. er yüzün e en gi i, taret gı ı - fazla olursa olsun, bunları sat ı 

ki iktısat afetinin ocağı olan re gibi, Arzla alakaH olmı mak lazım. Halbuki Ameri- geldım. filmini takdim ediyorlar. Heyeti temsi.liyesi başında : 
Gelen evrak geri verilmez A 'k b" ''k "fi" 1 b b ka b'ır du"nya ol Şaşırdım: .. .. i ANNABELLA. RENE LEFEBVRE - LOUİS ALLİBERT merı a, en uyu ı as arm, yan, am aş - kan milletinin istihlak kabili- _ Nasıl buyuk borç? ı · · · ld 

00 
'k d' · 

Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruı ve en büyük inkisarı hayallerin du. yeti, bu istihsali telafi edeme _ Alman borcu gibi büyük l ı~·.;gı;.'b•i•m•ü•sı•e•sna•a•r•t•is•tl•e11r•va•r•d•ı•r._Y•e•r•le•r•ın•ı•zı•e•v•e•e•n•t•ar•ı •e•ın•ı•zıııii. tur. Gazete Ve matbaaya ait i\llller t tt Y 1 h B b k du"nyada ya•ıyan 
' acısını a ı. anız meş ur u aş a d I TA di. Edemeyince, müstakil ka- borç deg"il ama, benim için bü 

1 için müdiriyete müracaat edilir. "'! f h d · d "'l, · 1 k f d · ,· er· me · 'b 
Gazetemiz ilanların mes'uliyetini a em re a • ve saa etı egı ınsan ar şu a a a ı · zanç üzerinden İş başladı. Ya- yük sayılır. 11!11••---- Yarın akşamdan ıtı aren 

kabul etmez. Amerikalıların bu refah ve sa- rika istihsali kadar, istihlakte ni veresiye satış! Ve Ameri- - Allah Allah! Bu borç ta U p t:. R A S İ NE M A S 1 N DA 
"l!lıı.. adete esas addettikleri nazari- y~par. lsti?lak .. yapab~~mesi i- kalılar çok satın almakla istik nerden kalmış anlıyamıyo- '' p LA r Bugünkü hava ' yelen de körledi. çın amelen~ bunyes':"..ıı arttı~- hallerini ı·ehine koydular. Ar-

1914 te, umumi harp per- dı~. ~erıkanı~ tabu ~ervetı 1 tık Amerikan refahı veresiye rum_._ Hatta iki bin sekiz yüz 
Yeşilköy hava rasat mer- de perde açılırken, Amerika azımdır, 123 mılyon nufusun I b' ld ' ' 

I • 'k · 'hl"ki ır şey o u. seksen üç lira borcun var. kezinden aldığımız ma u- bütün Avrupa'nın elinde tut- gün geçtı çe artan ıstı a a- d 
1
. · 

mata nazaran bugu"n hava · · · d' H · b - Yeni metotlara göre istih- - Allah aşkına sen e 1 mı Tamamile esrarla dolu büyük bir dram, havalarda tayyareler ara-tug" u bir memleket vazıyetın- zım ır. arıce oyun egme- d 
1 tt 1 ld · · oldun? Ben ne zaman sen en sında hakiki bir mücadele: Ekseriyetle açık olacak 1 devdi. Fakat 1919 da _büt~ yiz. Müstakil bir iktısat kuv- sa ar ı, ame e aza ı ve ışsız 

Marmara havzasında sis dünyanın alacaklıu ve-.tıyetıne vetimiz vardır. Dünyanın di- lik başladı. Veresiye refahın iki bin sekiz yüz seksen üç lira \ 
mühtemeldir. Rüzgar şi- geçti. Ve dünya tarihinde gö- ğer memleketleri ancak bizim ilk alametleri.· almışım? 

Sözlü ve şrkılı olan bu film size meraklı ve.heyecanlı iki saat 

maiden mutedil kuvvetle rülmemis bir servet diyarı ol- müşterimiz ve bizim uşağımız v b - Canım benden hiç te bir 
geçirte<:ektir. 

- 1 a orsa.. lira almadın mı? Hem de altın 
< secektir. du. Yine böyle iken Amerika- olabi1irler. 

Bir de borsa var! Bir de r 
Dün tazyıkı nesimi 775 1 lılar, hem de yüksek sesle, u- Pahalıga mal olan hata çok kazanıp, az çalışmağa ve ıra_._· Eh, fi zamanda almış Onumuz~e .• ı cumartesi ı,uııü s .. at 11 de 

milimetre azami suhunet 1 mumi harpten bir şey kazan - 1 
l d Ne oldu? Amelenin bünye- para sarf etmeğe a ışmış müs- olabilirim. 

9, asgari 2 dir. mış olmadıklarını söy eyip u thelik var. Vaziyet bu •ekle _ Demek kı' aldın. Halbu-
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

lı••••••• .. --... ~ 1 si arttı. Her amele sabahleyin T 
,,.~ ruyor ar. işine otomobille gelip, akşam gelince, müstehlik bittabi aya ki sen bunu yüz otuz defa 

I~ - Hakikaten bir şey 1 g"ını borsaya da soktu. Artık tekrar ettı'n. Muhtra defte-

Meşhur Piyanist 

- ' üstü evine otomobil e gider ol r LEKJ; kazanmadılar mı? du. Sanayide bundan mükem- herkes esham alıyor, tahvilat rimde tarihleri1e yazılıdır. Bi-
ROBERT CASADESUS 

Buna inanmak safdillik o- mel inkişaf olur mu, diyeceksi alıyor. Alıyor ve satıyor. lktı tek altını sekiz liradan sayar-
100 yaşında!. lur. Amerikan ekonomistleri niz! sat mütehassısları, korkacak san, ve bugüne kadar işliyen : 

müttefiklere boyuna para ver- yerde; "Millet tahvilat aldık- faizleri de ilave edersen, tam 1 dı. . .. k . d ı Görürsünüz: Aksakallı, boy 1 H lb k' 1 · tt B k n a aıım an diklreini ve bu avans ann re- a u • ame enın ar ırı- ça, milli sanayie kuvvet ve- iki bin sekiz yüz seksen üç lira . ır aç gun so r 
lu boslu, dinç, dimdik birisi.. so f · 1 1 · · · A 'k 'd ) h b aülmallerile değil, hala aız e- an yevmıyesı mı men a a rir., diye yazmağa ve ötmeğe eder. Açık konuşuyorum. Pa yem a er: 
rarsmız: "dd' ed fah ebe 1 t ? Y k B... musun? Yine rile uğraştıklarını ı ıa er- re a s P 0 muş ur· 0 • başladılar. raya ihtiyacım var. - ı.ıyor · 

- Mhemet Bey!.. derler.. ler. Hatta eski reisicümhur sa Amerika'nın refahı mı ame _ Yahu, senin gibi ada- geldi. 
Yüz yaşındadır. Dayanamaz. l · · · ? Yani "Kapitalist Sosyali- H h ld t' e · ge Coolidge .;;hret alan bir nut- e yevmıyesını arttırmıştır.. mın paraya ihtiyacı olur mu? - er a e saa ı g rı 

Maşallah dersl.nı'z Nasıl •- zm,, e dog" ru yol göründü. Her t' · t' y ' - la" •ı'feyı· be-- .. kunda hem de soğuk bir tavır Umumı" harpte Amerı"ka, Eskiden cok zengir.din. Şim- ırmış ır. ap ıgı ' aklı yerinde mi? kes bu kadar tahvilat merak- - - · t' d d 
···· la demi•tir ki: birbirlerı'le bog"azla•an Avrupa eli de zenginsin. Azizim, sa- genmemış ır e on an .. Ooo, mükemmel! bir da- • T lısı olunca, tahvilat fiatleri H tı' gen' gftı"r 

- Umumi harp Amerika memleketlenn' de, ne kadar fab na dostça bir şey söyliyeyim - ayır, ıaa -ma oynar ki·, önüne kimse du- 1 arttıkça arttı. Fiat arttıkç. a, ed' G f alıp go"tu"r 
hesabına bir « Ş» olmamıştır. rika varsa hepsinin de harp mi? Yorgana göre ayak uzat- m ı. ramo onu -ramaz .. Köprüden Fatihe yaya talip c_og"aldı. Stock Exehange d" y· · t ı· s ta b"ı 
Amerikanın refahı sırf Ame- sanay"ıı· hesabına çalıştıg"ını bi- mıyorsun. Günün birinde ap u. ırmı, 0 uz ıraya a gider.. 1 • de günde, birkaç milyara ba- ı· b d · d" k rikalıların şahsi teşebbüs erı liyordu. Onun ı'çın' bu harp sa açık kalırsın vallahi! Bak, ırse, orcumuz an ın ırece -Bu imrenmeyi, bu takdiri her · · liğ olan sekiz, on milyon tah · 

gördüg"ünüz dinç ihtiyarın kar ve çalışmak kabiliyetlerının nayiine yardım etti. Avrupa vil satılıyordu. Talip o kadar İngilizler bile ne hale geldi- mışS. f d 
mahsulüdür. f b "k 1 - ki !er?. aatten ve gramıo on an •ısında bila ihtiyar izhar ede- a rı a arının yapmaga va t çog"aldı kı·, faizler yüzde yirmi · d .. 1 b' k 1 

T Bu söz şu demektir ki, A- bulamadıkları diğer birçok Ne kadar söylesem nafile! sonra, meşm en guze ır 0 

nz.. merikalılar kendi refah ve sa- •eylen· de yaptı. Mebzul fab- yi buldu. Israr ediyor ve alacağını isti- tuk takımım, fotoğraf maki-Ee, yazık günah değil mi... d h ld ki il T h d b 
Matbuatımız da yüz yaşında- adetlerine ancak a i e . im rikasyon ve Avrupa gibi ateş- Ahvalin bu şekli, bittabi yordu. En nthayet bıktım ve nem, yazı anem, gar ro um, 

lerden kavutmuşlardır. Re- ı· b" · dedun' k'ı·. kırmızı balığım, üç İran J... 'llı-dır. Dinç ve dimdik yürüyor ı ır müşrerı.. Avrupa'nın nazarı dikkatini I b b' . . 
isleri de böyle söyledikten son _ Azizim, sene yardım et sı.. !ah irer ırer gıttı. 

mu bilmem amma herhalde bu ra, Amerikan milletinde "ken Bu vaziyette Amerika'da celbetti. Avrupa ~ennayesi bu mek isterim. Fakat şimdilik Dostum namuslu çocuk gö-
namış değildir .. Neden birisi çı- di yağile kavrulmak,, bir naza elbette amelenin yevmiyesi ar- faiz muvacehesinde derhal ha- üstümde para yok. Dört beş rü,ndüğü için, götürdüğü eş
kıp ta: riye olmak hududunu da geç- tar ve amele altın• bir otomo- rekete geldi. Ve Amerika'ya gün sonra uğra!. Belki bir şey yanın satış bedellerini de ha-

- Maşallah! Bak yüz yaşı- miştir. işte Amerika'nın bü- bil alır ve elbette fabrikatör milyarlar aktı. yaparız. ber veriy.or. ve bunları bor-
na gelmiş, hala aklı başında.. 1 ka k · l d'" · paray çok d d tün dünyadan a a sını esıp ame eye ver ıgı 1 Artık 0 günden itibaren cum an ınıyor u. demiyor .. Yoksa bundan •üphe .. H b" 'h t' Fakat sonu da pek kısa ve 

' "muhteşem inziva,, ya dalması gormez. ar ın nı aye ıne dostumun eve ug"rayabileceg"i 

1 

Yani evdeki mobilyalar h.a-
mi ediyorlar? d - b' 1 Amerika'da keskin oldu. 1929 da borsada d budur. ogru ır ame e ni. tahmin ettiğim zamanlar- valandıkça, borcum a o rus-

T akrir yağmuru Amerika, siayai sahalarda Darülfünun müderrisinden iki ki ~ukut en kudretli spekülas da ben eve uğramıyordum.Fa pette azalıyordu. Eh, kim.in 
Mevsim vakıa yağmur mev- Avrupa meselelerini görüşen defa fazla kazanryordu yon dahilerini şaşırttı. Kredi kat eski dostum ne inatçı i- borcu azalır da yüreği ferah-

simidir. Kurbağa, çakıl, kum, resmi içtimalardan uzak kal- Yüksek yevmiye nazariyesi ile "'lınmıı tahviller piyasayı miş. Çok defa a:nrtımana lamaz. 
kül, yaprak, çekirge, dolu, kar dı. lktısadi sahada da etrafına sırf Amerika milletini istihla- doldurdu ve bittabi fiatleri de döndüğüm zaman karım haber Bir gün apartımanın içine 
yağar amma takrir yağdığı ra- bir gümrük kalesi çekti. "Ar- ke sevkeden bir nazariye idi. su gibi ucuz oldu. Tahmin edil verirdi: ve bir de dostumun hesap 
sathaneler tarihinde mukayyet tık muhacir iatemioyruz,, diye Bittabi bu nazariye ve bn naza _ Biliyor musun? Bugün puslasına şöyle bir göz at-

k d S lf S f "" diğine göre, bu borsa muame d k 1 değildir. Maahaza şehir mecli&i bir de kanun çı ar ı. e - u riyenin propagandaları "tasar de geldi. Artık sabrı tükendi tım. Apartıman a Ü üstür 
açılır açılmaz azadan bir zatın ficience nazariyesi aldı, yürü- ruf,, denilen kıymeti öldür- lesinde kaybedilen para 7o ğini söylüyor. bir kanapeden ve bir de dostu 
riyuete takrir yağdırdığı mu- ....... ----··-·· .. ·-·-·-...... _ dü. milyar dolardır. -Ya!!!? ma elli kusur liradan fazla 

G 1 b 1 nanlar Kayışdağı ve Alemdağı k ı 
ha <kaktır. azete er öy e ya- 1 k d kı 1 . Bı'r mı'llet tasavvur edın· ız" Amerikan refahına son Bir akşam karım belki o- borcum a mamış. sırt arını ar an r as.mı• gör ' k 1 zı~ or. Takrir yağdıran asıman T ed nuncu defa tekrar etti: - Elli kusur lira mı a • düler. Bu kadııı mevsimsiz kar ki, zengindir, müreffehtir, o- gelmiyeceğini tasavvur en-
pi ye zat takrir yağmunı tabi- d _ Biliyor musun? Bugün mış? Eh, apartımanda da sa-

ku · 1 · yağdığına tesadüf edilmiş değil nun için tasarruf nedir bilmez. ler, bu vaziyet karşısın a mep- b k 
1 

d 
ri ıi 0 yunca ıçer emış... dir •. Sebebini rasathaneden sor hutturlar. Dig" er taraftan A- de geldi. tacak ir şey a ma ığına gö-

- Ne demek istiyorlar?. Be- b d Çünkü bolluk içindedir. Ame _ Anladım, anladım ve I re, bakalım bu parayı nasıl 
nim takrirlerim sudan şeyler duk .. Bize 'u ceva 1 ver i: le kazandığını son "sent,, ine merikadaki işsizler yedi mil- b k d'" · · .. 1 d' 1 k? _ Efendim! kar suyun don ih 

1 
sa rırun tü e.: ıgını soy e ı I a aca . 

mi? diye soruşturmağa başla- kadar sarfeder. Hatta tasarru yonu geçiyor. lst' sa yüzde deg"il mi? Ona artık bu parayı ver-
d k d b 1 dı muşudur. Hava 3oğuyunca ya- fu A 1 b' · b' 1 be · · mış ise e ma sa ın u oma ntisoaya ı.r cınayet, ır kırk az:-.!dı. iflasların adedi _ Hayır, hayır! Bugün memek imkansız ığı nun ı-

-'<ı izah edilerek teskin edilmi•- ğar. Ve rengi beyaz olur. Gü- hiyaneti vataniye addeder. İs- 1 d · b' h t kil d' d 
ıs T neş veya sıcak ha'Yada erirler.. bugüne bugün üç bini geçti. de geldi ve konso ·ın üstün e çın ır az eş e ıyor u. 
tir. Bu gibi yerlerde kullandığı Mevsimsiz kar yağmasının ae- raf, lüks, zevk milli bir fazi- Ve bu iflaslarla üç milyar do- ki saati alıp götürdü. Halbuki aldanıyor~uşum. 
mız tabirleri dikkatli seçsek fe beb'ı ne oldug"una da'ır Avrupa- let haline gelmiştir. A 'k 'd b _ Saati mi götürdü? Ne iki gün sonra geceleyın eve 

1 !ar dans etti. men a a u- ld'" · t 1 - bo na 0 maz.. dan bı'r malu"mat ~la..,-adık. Böy Halbuki harp durıınca, Av- 1 yapacakmış? ge ıgım zaman, or a ıgı m 
K d 1 u • · gün her satın aman şey ma- km ı "An 'k b b ld K"I" t" !it ar yağıyor a ost ar le soğuk şeyler bize daima o ta rupa fabrikaları kendi işleri- - Sataca ış. tı a oş u um. u us ur ane-

Daha Kasıma bir hafta var. 1 B' b b nin başına geçtiler. O kadar liyet fiatinden daha ucuzdur. bir saate benziyor. Yirmi otuz pe de gitmişti. 
Henüz ruzu hızırın içindeyiz. bf~: ~~s~~er~t~~ unun se e ki, ucuz malları ile Amerika- Sanki bütün memleket tasfiye liraya satabilirsem, bana o Karrm da .. 
Lakin dün sabah ayazında uya FELEK nın gümrük kalesini de yıktı- ediliyor. kadar az borçlu kalırsınız,, de Bari kanepeyi bıraksaydı .. 

Muhteşem Nihat Hanım, Bana çok soğuk bir viski peri 
pufladı: ye. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 67 
- Pek ala. Bekliyelim, ha Emırini verdi. Şeyda Kamil 

kalım. Bey aksine: 
Süheyla Hanım da geri kal - Sıcak bir grok .• 

mak istemedi: Emrini verdi. 
- Evet, ne çare, bekliye- Süheyla Hanım kahkahayı 

BAŞI DÖNÜ~.~~CM/ 
Süheyla bu konuşmanın 

uzamasından kuşkullandı. Aya 
ğı Ahmet Nebilin ayağının üa 
tünde oynuyor, dizi dizine vu
ruyordu. Ahmet Nebil başını 
kaldırır kaldırmaz hemen dav 
randı: 

- Nebil Bey, bakar mısı
nız? 

Delikanlının başı bir jiruet 
gibi soldan sağa döndü: 

- Kıskanıyorum. Şu kız
la gizli gizli konuşma. 

- Ne yapayım? O söyle
di. 

- Kısa kes. Patlıyaca-
ğım. 

- Bitti. 
- Dansta beraberiz, ya? 
- Hay hay. 
- Başkasile dans etmek 

yok. 

- Ne olursa olsun. !im. kopardı: 
Nevzat Süreyya, Ahmet Muhteşem Nihat Hanım, - Ne tezat! Kemal Reha 

Nebilden açıkta kalan Mebru- o zamana kadar doğrudan doğ Beyin içi yanıyor, Şeyda Ka 
ke Numanı işgale çalışıyor- ruya hitap ettiği Süheylarun mil Beyin de üşüyor, galiba .. 
du. Semiha Nazmi, Kemal bu müstehzi ifadesinden ade Erkekler gülüştüler. Nev
Rehamn yaltaklıklarına ehem ta alındı. Hırslı hırslı ona dön 

zat Süreyya: 
miyet vermi,yerek gözlerini dü: _ Ben de buzlu viski içe-
Ahmet Nebilden Muhteşem - Ne çare mi? Sizi bu ka- yim öylise.. Çünkü iki ateş a-
Nihada, Muhteşem Nihattan dar sıktıg"ımızı bilmiyordum. d 
Ahmet Nebile döndürüyordu. rasm ayım. 

Hanımefendi. Diye nükteyi devam ettir-
Şeyda Kamil Bey, puflıya H B" · k d mek ı'stedt'. - ayır. ızı aı ma ınız. 

puflrya döndü: Siz sıkıldınız . Muhteşem Nihat Hanım, 
- Bütün masalar dolu. Semiha Nazmi Hanım, iki Süheylanın nüktesine gülünme 

Yalnız istersen sahne tarafı- kadının böyle umumi bir yer- sini çekemediği kadar, Nev
na bir masa koyacaklar. Fa- de kavgaya varacaklarından zat Süreyyanın ikidir kendisi 
kat numaralar bitmek üzere. korktu: ni Mebruke Numanla bir sıra 

O zaman da dansa uzak ka - Canım, niçin sinirleni- ya koymasına da içerliyordu. 
lacağız. Garson "numaralar bi yorsunuz. Ne sıktık, ne de sı Dudakları arasından: 
tince biraz yer açılır,, diyor. kıldık. Yalnız dar yerde kal- - Ne münasebet! 

Semiha Nazmi Hanrm, he- dık. İ§te bu.. Diye ıslık gibi bir ses çıkar 
men teyit etti: Masaya ağırlık çökmüştü. dı. 

- Öyle, öyle. Bir çeyrek Kemal Reha, gelen garsona: Bereket versin ki numara-
bekliyelim. Sonra ferahlarız. - Kuzum, soğuk bir şey.. !arın sonu gelmişti. 'Jardı.ki 

müşterilerden bazıları hesapla 
rını görüyorlardı. 

Dans başlarken Semiha 
Nazmi Hanım, Muhteşem Ni 
hat Hanımın yanına sokuldu: 

- Ne yapıyorsun? Sühey
layı gücendirmenin sırası mı? 

- Bah! Ne olurmuş? 

- Canım, unuttun mu o-
nun para meselesini? 

Süheyla Hanımı dans ettir 
mek için ayağa kalkmış olan 
Ahmet Nebil bu kısa mükale
meyi duyunca, birden b:re tit 
redi. Aklına Refik Cemalin 
Yazıcı Zade ticarethanesi ve 
Nihat İlhami hakkında söyle
dikleri gelmişti. 

Bu sözler, mevkii sarsılmış 
olan ticaret evinin Reşit Bey
den istifade ettiği gibi, Sühey 
la Hanımın parasını da kul
lanmak istediğini mi gösteri
yordu? Kendisine bu kadar 
iyi davranan Süheylaya bu teh 
likeden malumat vermek la
zrm gelmez miydi? 

Ahmet Nebil düşünceye o 
kadar dalmıştı ki, Süheyla 
Hanımın ayakta sabırsızlıkla 

kendini beklediğini bile fark e 
demiyordu. Nevzat Süreyya 
hatırlattı: 

- Nebil Bey, sizi bekliyor 
lar. 

- Teşekkür ederim, gidi
yorum. . . . . 

Gardenbarm cazbantları ku 
durmuş iri bir hayvan gibi gür 
lüyor, bağırıyor. Çiftler, içki 
ve dana sarhoşları halinde, bir 
birlerine kilitlenmiı, uçuyor .. 

BAKTERlYOLOG 
Dr. İHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlilatı. Frengi nok

tai nazarından (Wasserman teamü
lü kan kürcyvatı sayılması, tifo ve 
sıtma teşhisi, idrar, balgam, a.raha
ti, kazurat ve su talilatı, Ültra mik 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikdarının tahlili ve ka 
nm sedimaitation sür'ati, Divanyo 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. Te
lefon 20931. 

Tiyatro, Sinema 

Piyes 3 perde 1 
tablo Yazan: A. 
Bisson Tercüme E.: 
Mükerrem Aliettin 

Talebe gecesi, Yakında: Dr. İhsaıı 

Üsküdar Hale Sinemasında 
ceNGlZ EVLATLARI, 

İlaveten: İsmet Paşa Hz. 
Atina seyahatı. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalık.lan 

mütehassısı 

Cumadan maada hergiin öğ
leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar lstanbu1da Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 
isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefoııla randevu al
malıdırlar. 

mi birer hayvan haline sokan 
bu gürültünün arasında, ka
dın, erkek, herkes, hatları 
dönınüt, kanlan kaynamıt, zıp 
lıyor, sıçrıyor, atlıyor .. 

Alnnet Nebil, iki saattir 
kollan arasından kurtulamadı
ğı Süheyla Hanımın kaval
yeliğini yapıyordu. Süheyla
nm elbiseleri bürüşmÜ§, podra 
ları sararmış, gözlerinin etra
fı siyahlanmış, kırmızıları bo
zulmuştu. Zaten çok açık o
lan dekoltesi elbisenin buru
şukluğile daha artmıta benzi
yordu. iki saattir deli gibi 
dans ediyordu. Ahmet Nebili 
yeniden fethetmek, Fatihli 
sevgili hikayesinin ehemmi
yetsizliğini ilk olarak kendisi 
öğrenmek, Muhteşem Nihat, 
Semiha Nazmi, Mebruke Nu
man gibi her biri başka bir ca 
zibeye malik salon hanımları
na üste gelmek, Süheylayı a
deta çileden çıkarmıştı. 

Ahmet Nebil, çok yorgun· 
du. Kollarının, bacaklarının 
büküm yerleri sızlıyordu. 

- Ayıp olmasn 
dı. 

(Devamı var1 
~~-' ecucınıL., _ __ _. .............. . .. - •. • -iilİ-İiİİİİ•ııııİİİİıııiı• .... ••ımi•••• ............ lilııl._ııılıliıııiıııllıı.,. .................................... _~------------------........ • 

Muhteşem Nihat Hanım, 
Nevzat Süreyyanın incecik kol 
larında bütün vekar ve azame 
tinden sıyrılmış.. Semiha Naz 
mi Hanım Şeyda Kamil Be
yin iri vücudüne gömülerek 
kaybolmuş.. Kemal Reha Bey 
tek gözlüğünün müvazenesini 
bozmadan kendini Mebruke 
Numanın sarı buklelerin rüz
garına vermiş.. Dönüyorlar, 
koşuyorlar, sağa, sola gidiyor 
lar. Cazbandın cehennemi vel 
velesine kadehlerin, şişelerin 
şangırtıları da ili.ve ediliyor. 
Kulakları sağır eden, insanla
rı insanlıktan çıkararak behi-
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Hangisi üstün? 
Martene Dietrich ve Greta Garbo
dan biri diğerine tercih edilemez 

Greta Garbo 
Marlene Dietrich halkın ye 

ni bir perestidesi oldu. Bir 
tek film kendisini yıldız paye 
sine çıkarmağa ki.fi geldi. 
Bu yıldızın doğutu "Mavi me 
lek,. ten başlar. Meslekte bu 
kadar yeni ve soı!ıra bu kadar 
şöhretli olu§, her kula nasip 
değildir. Bu filqaden evvel çe 
virdiği başka t;ilmler varsa 
kimse bilmiyor veya kimse 
hatırlamıyor. 

Stemberg Berlinde bir mü
zik holde çalışan bu küçük ar 
tiste istikbalin yıldızını sezmiş 
ti. Bu seziş hakikaten sinema 
nm eski yıldızlarını da şaşırt 
tı. 

çok artistler vardır ki hala ken 
di "Janr,, larmı aramakla meş 
guldürler. Halbuki bunlar baı 
kalarının hala aradıklarını bir 
hamlede buldular. 

Mesela Clara Box gibi A
merikalı artistlerin hiç birin· 
de şahsiyetlerinin 11rn ıezile
mez. Çünkü onlar cür'etkar 
roller almakla vücutlarının ve 
kalplerinin her tarafını göster 
mişlerdir. Halbuki Greta ile 
Marlene şahsiyetlerinin dai
ma esrarlı bir tarafını aakla
mışlardır. Ve herkes bu sırrı 
kavramak için onları sevmiş
tir. Onun içindir ki Greta 
Garba ile Marlene Dietrich bir 
birlerine tercih edilemezler. 

Mata Hari 
Bu yeni filmin büyük bir mu

vaffakıyet kazenmaıı için, Hollyv
vod' ela fevkalade bir faaliyet var
dır. Meıhur casuı kadını temsil ede 
cek olan Greta Garbo'dur. Mata 
Hari'nin esrarengiz f"lıuyetini Gre

1 Uunyada neıer oJuyor f 1 

Rusyada fuhuş 
• MANCHES1'ER GUARDİAN'dan • 

lçtimai inkılap erkekle ka
dın arasındaki münasebetler· 
de büyük tahavvüller husule 
getirdi. izdivaç kanunlarında 
ki incelik, kadının iktısadi is
tiklali ve fuhşu müreffeh bir 
meslek haline getiren şahsi 
servetlerin azalması sayesin
de fuhuş azalmaktadır. Bugün 
Rusyada fuhşa düşen kadını 
kurtarmak için müesseseler 
vücude getirilmiştir. 

Moskova'daki enstitü eski. 
fahişelere yeni bir iş öğretmek 
tedir. Müessese müdürü, Mas 
kova' daki fahişelerin ekseriya 
dışardan gelen fahişeler oldu 
ğunu ve şehre gelince, elle· 
rinde bir san'atları olmadığı 
ıçın, iş bulamayınca fuhşa 
düştüklerini söylüyor. Fakat 
bunlar bir san'at öğrenir öğ
renınez derhal fuhşu terkedi-

1 yorlar. 
Biraz okumuş fahişeleri yo 

la getirmek daha müşkül olu
yor. Bunlar bir iş bilmedikle 
ri gibi, iş öğrenmek te istemi 
yarlar. 

Fahişelere iş öğretmek Rus 
yanın her tuafmda müteam
mim bir metot haline gelmiş· 
tir. Mesela Moskova enstitü
sünde fahişe makine ile dikiş 
öğreniyor. Buna mukabil ken 
dilerine ayda 70 ruble para 
da riyorlar. Bu paradan 25 rub 
lesi iaşe ve ibatesi için alıko
nuluyor. Günde iki saat te 
müşterek ders veriliyor. Yaş
ları 15 ile 45 arasında müte
havvildir. 

20,000 den 500 • 
inkılaptan evvel Moskova· 

da 1,800,000 nüfuz üzerinden 
20,000 yesikalı fahişe vardı. 
1928 de iki buçuk milyon nü
fus üzerinden fahişe miktarı 
üç bine indi. Hali hazırda 500 
vesikalı fahişe vardır. 

1928 den itibaren husule 
gelen bu tenezzül, iısizliğin 
azalmasına ve fikri terbiyenin 
yükselmesine hamlediliyor. 

Bir sene sonra enstitünün 
kapatılması düşünülüyor. Çün 
kü o vakite kadar fuhuı tama· 
men izale edilmiı olacaktır. 

Birçok kadınlar kendilik
lerinden enstitüye gelmektedir 
ler. Diğer birçoklarını da husu 
si memurlar takip etmekte 
ve fuhtun kötülüklerini tadat 
ederek, bunları ikna edebil
mektedirler. 

Diğer taraftan bir fahiıe 
münasebette bulunduğu goru· 
len erkeğin sendikaya mukay
yet hüviyet varakasına bu mü 
nasebeti kaydedilmektedir. i
kinci defa ismi çalıştığı fahri-

kanın dıvarına asılmaktadır. 
Birçok amele böyle bir haca
lete katlanmaktansa gidip Si
beryada çalışmağı tercih et
mektedir. Garbin gizli metot
larına çok §ayanı tercih olan 
bu usul, fuhşa karşı müthiş 
bir silahtır. 

Çocuk düşürmek meşru! 
Sovyetlerin hayatında ço· 

cuk düşürmeği meşru gör· 
mek mühim bir noktadır. Mos· 
kova'da senede 60,0::>0 çocuk 
doğuyorsa 70,000 çocuk düşü 
rülüyor. Moskova' da sureti 
mahsusada çocuk düşürmek i
çin vücude getirilen 15 kıli
nikten bir tanesini gezdik. Bu 
rada altmış yatak vardı. Di
ğer birinde 120 yatak vardır. 
Hasta burada üç dört gün ya 
tıyor. Çocuk düşürmek ıçın 
yapılan ameliye de gayet ba
sittir. Ve üç dakikadan fazla 
sürmüyor. ,Anestenik kullanıl
mıyor. Kadınlar acıya başka 

memleketlerde görülmiyen bir 
süki'inetle tahammül ediyor
lar. 

Çocuğunu düşürtmek isti· 
yen kadın evvela muayene için 
kıliniğe müracaat ediyor. Va
ziyetini doktorlardan ve amele 
şeflerinden mürekkep bir ko
miteye anlatıyor. Eğer kadın 
birinci defa gebe kalmışsa, 

çocuğunu düşürmekten vazgeç 
mesi için ikna edilir. Fakat 
ısrar ederse, menedilmez. Ço
cukları olmak, fıkaralık, işleri 
nin fazla olması , orduda koca 
sı bulunmaması çocuk düşür· 
mek için meşru sebepler adde 
dilir. Kanun her şeyden evvel 
müstakbel çocuğun menfaati 
ni gözetir. Çocuk eğer gayri 
müsait şerait içinde doğmuş· 
sa, vücudü izale edilir. Rus
yada doğan ber çocuğun meş 
ru bir babası vardır. Onun i
çin sokaklara, öteye beriye 
terkedilmiş çocuk yoktur. 

Nansen enstitüsü 

Anaların ve çocukların hiına 
yesi çin vücude getirilen bu 
enstitü, Avrupalılara bir ders 
ve nümunedir. Takriben 35, 
000 nüfuslu bir mıntaka hallu 
nm ayrı ayrı sıhhatleri sis
tematik bir surette tetkik edil 
mektedir. 

Doktor her hangi bir şah
sın sıhhi tarihini bir iki sani
ye içinde bulabilir. Her dok 
torun daima ayni hastası var 
dır. Doktor bütün aile efradı 
nı evi.nda ve ameleyi fabrika
da ziyaret eder. Enstitünün 
128 doktoru ve 15 şubesi var
dır. 

ta'nın pek İyi temıil edeceiine kana l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
at umumidir. • 

Bu filmde Ramon Novarro da 
rol alacaktır. Ayrıca Amerikanın 
kuvvetli aktörlerinden Lionel 8alT)' 
more ve Lewis Stone de rol alacak
lardır. 

Bu filme Greta Garbonun kos
tümlerinin harikulade olacağı IÖy· 
lenmektedir. Bu kostümler için ter
zihaneler üç aydan beri çalıımakta 
dırlar. içlerinden bazılarının pek 
dekolte olacağı da anlatılıyor. Ma
lum yal Mata Hari aynı zaınancla 
dansözdü. 

William Powell Bergamada 
Hafriyat 

Bir tiyatro ve geni mabetler 
bulundu 

Bergama elan yazılıyor: 
Bergama harbelerinde taharriya· 

ta devam olunmaktadır. Bu ıeneki 
bafriyatta bir tiyatro mahalli meyda 
na çıkanlmaktadır. Tribün ve merdi 
venler kaınilen mermerdendir. T ri
bünlerde oturulacak yerler aanclaly~ 
ve kanepe teklindedir. 

Aynı mahalde bir de dört mu
hiti daire teklinde İnfa edilmit olan 
mabet ile diğer müdevver mabet ve 
82 metrelik mukaddes bodrum Ber
gamanın tarihi için yeni mühim i· 
sardandır. 

Bugünlerde hafriyat eınaımct. 
çıplak ve güzel iılenmiı bir heykel 
bulunmuıtur. Bunun im para tör 
Hadriyen'e ait olduğu tahmin edil
mektedir. 
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Muhabir mektubu 

Sinop nasıl bir yeri 
1 •••••• 1 

Yolda meb'uslarla bir hasbuhal 
ve Hasan Cavit Beyin fikirleri •. 

::>tnoptan güzel /Jir manzara 

SİNOP: (Milliyet) - Ka· 
radenizin ıu mevsimlerde pek 
nadir tesadüf olunan fırtınasız 
bir zamanında güzel bir bahar 
havasile Sinoba geldim. Bü· 
tün gece devam eden poyraz, 
denizin aathında az çak dalga· 
lar yapmıt ise de Cümhuri· 
yet vapuru bize Karadenizin 
bu hırçınlığını pek az hisset· 
tirmiştir • 

Bir taraftan vapurun radyo 
ıu, diğer taraftan da salonda· 
ki gramofon sesi bizim vapur- · 
da olduğumuzu unutturacak 
derecelerde bizlere ahenkli za 
manlar geçirmittir. Pek az aa 
lmtılardan müteessir olmak 
hilkatinde yaratılmıt olan ol
zı Hanımefendiler müstesna ol 
mak üzere vapur balkı umu
miyetle hoı bir seyahat yap· 
mıtlardrr. 

Bilhaua aramızda bulunan 
meb'us Beylerin konferans şek 
!ini alan irşatkiir müsahabele· 
rir..den çok istifade olumnuş ve 
arkadaılanmız bazı buauaa\ta 
pek güzel tenvir olunmuşlar

dır. Recep Zühtü ve Akif Bey 
!erin sözlerindeki mantık ve 
muho.kemelerindeki kuvvet ta
yanı takdir i.di. Haaan Cavit 
Beyin Türklük camiasına da
ir beyanatı cidden bir ıaheser 
olmuştur. Mumaileyh kendisi· 
ne mahsus merdane bir §İve 

ile demiştir ki: "Türkleri muh 
telif milletler halinde gösteren 
ecnebi devletleri idi. Türkler, 
birleştikleri zaman her şeyi 

yapmağa kadir olurlar müla
hazasiJe bunlan yekdiğerine 

düşman yaparak kuvvetlerini 
inhilale uğratmak gayesi on
lar için bir umde olmuştu. Yok 
aa bizdeki Lazlar, Çerkesler, 
Kürtler, Arnavutlar, Boşnak

lar ve saire hepsi eben an cet 
Türktürler. Bunlann cümle
si Türk vatam için kanlarını 

dökmüşler, bir din ile müted
din olmuılar ve bir hedefe doğ 
ru koımutlardır. Tarih mey· 
dandadır. Türk nesline böyle 
muhtelif isimler verenler utan 
amlar !,, Erzurum valisi Ne
cati Beyin idare sistemi hak. 
kındaki yüksek mütalealannı 
lezzetle dinledik. 

Vapurdaki güzide zevat ara 
smda İnebolu Kaymakamı o
lup Giresun vali vekaletine ta 
yin olunan Rasim Beyle Erzu 
rum tüccarlarından Hacı Me
miş Paşa zade Muhsin Etem 
Bey de var idi. Bu nazik ve 
kibar vatandaşlar da müsaha
belerile biz~ müstefit eyliyor
laı dı. 

Servisteki intizam 
Muhtedir kaptaı~larımız

dan süvari (Uzeyir) Beyden 

tutunuz da dümen nderlerine 
varıncaya kadar vapur müret· 
tebatınm gösterdikleri ciddi
yet ve intizam hayretlerle kar 
şılanmağa seza bir derecei mü 
kemmeliyette idi. Ben Seyri
aefain merkez idareainin lokan 
tasmda bir gün yemek yemiş· 
tim. Orası nmuma açıl.. oldu-

ğundan herkes· gidip o nefis 
ve ucuz yemeklerden istifade 
edebilmektedirler. Bu lokanta 
bilhassa vapurlara garson ye
tiştirmek için tesis olunmuş

tur. Bunlara her gün iaşe ami 
ri Muzaffer Beyle diğer mu· 
allimler tarafından tedrisat ya 
pılmaktadır. Ve işte bu saye
dedir ki, vapurlanımzda ser
vis ve intizam ecnebi vapurla
nndan daha yüksektir. 

.Sinoba muvasalat 
Sabah erken herkeste bir 

telat bir hazırlık başlamış, 

Cümhuriyet adayı dolaşmış, li 
mana girmit ve demi..Jemek Ü· 

zere bulunmuttu. Kalanlar gi 
denlerle vedalaııyorlar ve sa
hilden motörlerle kayıklar va 
pura yaklaşmaj!a uğratıyorlar 

dı. Sinobu biz liman zannedi
yorduk! Halbuki motöre bir 
türlü binemiyoruz. Dalgalar 
o kadar kabarmış ki kayıkla

n vapurun yarı beline kadar 
çıkarıp indiriyor, binmek teh 
likeli bir hal alıyor. Hepimiz 
iskelenin üzerinde yığıldık kal 
dık. Dalgaların kabarması ge
çer geçmez, motörün hazır 

duran mürettebatı bizi kolla
rımızdan tutarak bohçalar gibi 
motöre atıyorlardı! Motör 
güç bela yolcusunu aldıktan 

sonra köpüklü dalgalar içinde 
yuvarlana yuvarlana iskeleye 
yanaştık. Vay kayıkarla çı

kanların haline! Meğer ki bu 
liman yalnız gün doğrusundan 
müteessir olmakta imiş! 

istikbal 
Muhterem meb'uslarımızı 

istikbal için vapura gelmi, o
lan vali Azmi Beyle erkim vi
layet ve eşrafı memleketten 
maada sahilde biriken güzide 
ve muteber zevat ile tanışma 

meraaımı yapıldıktan sonra 
hep birlikte belediye dairesine 
gittik. Ve orada bir aaat ka
dar izaz ve ikram olunduktan 
ve memlekete ait müsahabeler 
de bulunduktan sonra yerli ye 
rine dağıldık. 

Sinoba bir nazar 
Desti fıtratın Karadeniz sa

hillerinde ken:ıali itina ile işle
miş olduğu mevkilerden birisi 
de Sinoptur. Gönderdiğim fo 
toğraftan da anlaşılacağı üze
re şu güzel ve tirin manzara
ya gönül vermemek kabil mi
dir? Denize doğru iki saat ka 
dar uzanmıt bir yarım ada ve 
onun iki tarafında laciverdi 
iki körfez ve bu körfezlerin 
öpüşmesine mani incecik bir 
dil!. 

Şehrin sahillerinde esatirin 
defneylediği esrarta dolu ef
sanevi hatıraları canlatan tari 
hi kaleler buraya ilk çıkanla
rın nazarlarım • üzerine çek
mekte ve denize konmuş zarif 
bir kartal şeklini andıran bu 
müstesna merkez ve vilayet in 
sanı bütün güzelliklerile teshir 
eylemektedir. 

Vali Beyle mülakat 

Misafir edildiğimiz otel sa
hibi Mehmet Ali Efendi ı,..,.: 

dl. 1 ~C:lll ll~IL.• 
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Spor 

Yunanlıla1 
Gittiler 

Memleketimizde iki maç 

yapmak için buraya gelmiş o
lan ve Olimpiyakoa, Panatinai
kos Enosis klüplerinden mürek 
kep olan Yunan muhteliti dün 
sabah Daçya vapuru ile memle
ketlerine avdet ettiler. Kendile
rini organizatörler namına Va· 
mık ve Muvaffak Beyler teşyi 
etmişlerdir. Misafirlerimiz bu
rada gördükleri hüsnü kabul
den çok hararetle bahsediyor
lardı. 

Hareketten evvel Muvaffak 
Bey birkaç söz söylemiş ve on· 
!arın kafile reislerinden Maitre 
Xiros da mukabeleten Yunan 
sporculannın teşekkürlerini 

söylemiştir. Bundan sonra sa
mimi tezahürat arasında vapur 
hareket etmittir. 

*** 
T. 1. C. 1. İstanbul mıntıka

sı Güret Heyeti riyasetinden: 

30/10/931 Cuma günü ya
pılamıyan tecrübesiz güreı 

müsabakaları 6/11/931 Cuma 
günü C. H. F. Beyoğlu kaza 
merkezindeki mıntıka idman 
salonunda yapılacaktır. 

l - Müsabaka tam aaat 13 
de bo.~lıyacaktır. 

2 - Tartı yoktur. 
3 - Vakti muayyende iaba

tr vücut etmiyen müsabikler 
haklarını gaybetmi§ olacaklar
dır. 

4 - Klüplere ayrıca tebligat 
yapılmı§tır. 

1 Hariçte Spor 

Yunanistanda maçlar 

ATINA, 1 A.A. - Ethnikos ta· 
kımı ile Apollon takunı arasında ic
ra edilen futbol müsabakaaında her 
iki takım birer aayı ile berabere kal 
rnııtır. 

İngilizler geliyor 

PARIS, l A.A. - Londra ekipi 
ile Fransız ekipi araıında yapılan 

futbol müsabakasmda Londra takı
mı 4-1 galip gelmiştir. 

LONDRA, l A.A. - Buııün ya 
pılan futbol maçında lıkoçya takımı 
Galles memleketi takımını 3-2 mağ 
lup etmiş ve bu suretle 1899 sene
sinden beri Wreham ıahasmda yap 
mış olduiu ilk maçı kazanmııtır. la 
koçya takımı birinci baftayimi 2 • l 
bitirmittir. 

Boks müsabakaları 
NEVYORK, 2 A.A. - Paolino 

Uzcudun 13 tqrinisanide ııabık dün 
ya orta ıaiır siklet flllDpiyonu Tom
my Lougbran ile 10 raunlut bir mü
sabaka yapacaktır. 

Kastamonudan tanıdığı cihet
le bir saatten fazla tehrin faya 
nı temqa yerlerini gezdirdik
ten sonra avukat Necati Be
yin yazıhanesinde kendisini bı 
rakarak vali Beyefendiye mü
laki oldum. Azmi Bey 3,5 se
nedenberi burada vilayeti çok 
güzel idare eylemiı azimkiir 
bir zattır. Kendi hukuk me
zunlarından olup Erzincan va· 
liliğinden buraya nakledilmiı
tir. 45-50 yaıında tahmin ey
lediğim Azmi Beyin ihatası 
vasi, nazarları nafiz ve muha
kemesi kuvvetli valilerimizden 
olduğu yeknazarda anlaşılmak 
tadır. Vali Beyden sonra ote
le avdetimde beni karşılıyan 

Mehmet Ali efendi üç nefis bıl 
dırcın hediye eyledi ve beni o
tele metlıal lokantaya götür
dü. Bu lokanta her türlü meth 
ve sitayişe layık temiz ve mun 
lazam bir yerdir. Yemekler sa 
de yağla pişmekte ve sahibi
nin hüsnü tabiat sahibi oldu
ğu anlatılmaktadır. Bu lokan 
tanın mobilyesi ve takımları 

çok mükemmel. Ve yemekleri 
de lezzetli ve çok ucuzdur. Bu 
rada böyle bir lokanta bulaca 
ğımı kat'iyen ümit eylemez
dim. Doğruıu hayretleı· içinde 
kaldım. 

Ragıp KEMAL 

Avusturya, demiryol

larını elektrikleştir

mek istiyor 

VIY ANA, 1 A.A. - Reichspost 
sazeteıi, Avuıturya'nın Federal de
miryollarımn elektriklettirilmesi i
çin ecnebi ıermayeainin de iştiraki
ni temine çalışmakta olduğu istibba 
ratına atfen yazmaktadJT. Teknik 
mutehaııısJann anbean Viyana'ya 
gelmesine intizar olunmaktadır. Bu 
mutehauıslann yazifeai, elektrikleı
tinnenin faidelerini isbat etmek ve 
bu işler için iıtlırazı tazım gelen pa 
ranın miktannı tayin eylemek ola
cağı söylenmektedir. 

Selanikte Kıbrıslılara 
iane toplanıyor 

Kıbrıs kıyamı nasıl tertip edildi, 
mevkuflar arasında kimler var? 

•••••••• 
(Başı birinci sahifede) 

Baf piskopoou bu kararlan tatbik 1 .~intemlekat. ~~.adanın vazi. 
için derhal faaliyete geçmiı ve lilise 

1 
yetini ~~ val!_ .il~ ı~tı~~dcn son· 

Frans•zlar ölülerini de bir vaız söyleyerek ezcümle de- ra teamt edile~egını bildirdikt~n aoıı 
mittir ki· ra vahye zayı oıan ve para ile te-

un utm1 yorJ ar . lifi edilmeyecek kıymetli reoinı kol-
"Hıtjıtiyanlarl Kıbns aclaaı Yuna lekaiyonunundan dolayı beyanı te-

PARIS, 1 A.A. - Pariı'te bu nistana ilhak edilmelı. Çünkü lnııi- eHÜr ebnektedir. 
tene TouHaint yortuıu, ber ıene ol liz hükiımeti bize yabancı bir hükü-
duğu gibi, hatıra yortuıu olmuştur. 1 mettır. ve bız.i ağır vergilerle e.unek Selô.nikle geni nümagiş 
Paris'liler, güneşli bir sonbahar ha- tedir •• Yeni bir ııümrük kanunu tat-
v~11 içind_e. ölülerinin me:ı:arlarına J bik edilmek üzeredir. Bu ka?unu SELANlK, 1 (A.A.) - Şehrin 
gıderek çıçekler koyınuılardır. meclisin .l<um azalan reddetnuıler· bütün milü tqkilatları bu aabah a&• 

Reisicümhur M. Doumer, refaka l dir. Fakat bu red kararına rağmen , at l 1 de büyük bir metinıı aktede
tinde hükumet erkanı bulunduiu J Londranın emri üzerine tatbik edili- rek Kıbndılar tarahndanasıhrut o
balde Etoile takıuıferine giderek yor. Şimdi ıize vergi tahıili için hü- lan mücadeleyi tqdit maksadile umu 

b 1 k ' · k k k tah d ı ı k V mi bir iane açmağa karar vemıiıler-meç u at erın mezarına çıçe oy· ı umctin sıl ar an ııe ece tır. er dir. Halkın Kıbnıtaki harekete mü-
muştur. ı gi vermeyiniz. Menkul eşyanızı aat-

lnvalidea'de bulunan mareşal oınlar ve vergiyi ı... yolaa taıuil et- zaheret etmekte olduğuna ve adanın 
Foch ile mareşal Joffre'nın da me- 1 sinler. lngiltere gibi kuvvetli bir dev Yunanistana ilhak edilmesini talep 
zarları anutulmamıı, birçok resmi lete karıı ıilabla mukabele edeme.. eylemekte bulunduiuna dair bir tak 
heyetler ve eıhas tarafından ziyaret yız. .I' akat halk kendi kendini mıida- rir ~e kabul olunmu.ttur •. _Bu takrir! 
olunmuştur. 1 faa ebnelidir. l:lu alçak lngilizlen a- lngilz konsolosu ~le ~ger ecne~ 

Meçhul askerin bulundaiu meza J dadan atmalıyız. .ISunlar Inııiltere-1 ko~oıoloslanna tevdi ed!lerek Cemı
mı önünden kadm, erkek, çocuk, den ~ç oıarak ııeliyorlar ve yuzlerle y~b Akvama. ve ecnebı matbuata 
eski muharip ve çiçek koyın~ğa ge!· 1 lngiliz lirası kazanarak memleketle-! gondenlecektir. 
miı olan vatanperverler cemıyetlen- ı rıoe dÖniıyorlar.,. . • [ • d • / 7 
ne mensup grupların bililfasıla geç· v. b' si b' t Atına gazeıe erı ne ıgor ar 

ek ld ki .. ..1 .. .. n.ıyam, Rum me u arın ızza 
m le 0 

L• an gonı .muştür. vahye ıstilalarmı .. ~nnek için vali ATlNAl- Hükumetin lngiltereile 
Mezarlıklarda bılhasaa harp k • · el · · · ı.....1 

maktullerine ait olan abideler ziya· ı oııagınal ıı•tm erLima~ı uzlerdaki•n.ey-. a- münasebatını bozmamak için Kıbnı 
1 tu N'h t, . ta • nuıtır. nııılzler so unan • kar b'taraf bır' vaziyet mu ret o unmuı r. ı aye ıs sıyon· k 1 da ul ld - ıoyanma fi 1 

lard b "yük' b' • d•h .. "im" onso osunun meı o ugunu bafaza etmek istemesine r•m..- mu 8 u ır ız ı am goru Uf· , ·dd' k · ı A da -..---
.. B nl bü' "k h ktull • ı ıa etme tedır er. ym zaman 1 vafık 1 bü. .. y tur u ar, yu arp ma en• b · y · · uh b. · ol ba)if o oun, mu o ıun tun u . · h d ki 1 • et .,. unan guetcsının m a ırı • , il ehin 
nın cep e e .mezar ""!n~ zıyar I duiu anlatılan bu konaoloıun, kı· nan gazeteleri, Kıbna as eri 1 e 
etmeğe kOf&D insanlar ıcli. yam süııü fu teiıırah çektiği bildi- vaziyet almıılardır. Bütün Yunan 

- nbnektedir: 1 gazeteleri aahifelerini Kıbns bidise-
Hi tlercİler ve "Baf piskoposa tarafından mağ- lerile doldurmakta ve Kıbnı Rumla 

Heimwehren'ler rur ve muhteıem ihtilil haçı büyiık nmn Yunaniatana iltihak için izhar 
bir mitinkten sonra refedilmıştir. ettikleri arzu ve emelin milliyet pren 
Haç adanın diğer ~~ da.~ simne iıtinaden tatmin edilmeaini ta BERLIN, 2 A.A. - Mekleın

bourg • Schwrin nahiyesi meclis i
çin yapılan İntılıabatta ııece Naziı· 
!erle komünistler arasında kanlı mü 
aad<"tneler olmuttur. 

intihabat neticesinde Bitler ta • 
raftarl~n mavaffakiyet kazanınıılar, 
Malchin'de 10,000 den fazla Schwe
rin' de 7,900 rey fazla kazanmıtlar
dır. Halbuki 19330 ıenesinde bu 
mahallerde mütekabilen 6,900 ve 
3,650 rey kazanmıılardı. Bunların 
ı.ı muvaffakiyetleri '°'ya) demok
ratların zararına olmuıtur. 

r 

Hitlercil~rin yeni 

muvaffakiyetleri 
VIY ANA 1 (A.A.) - Hitlerciler 

le Heimwebren'let iki teşkilatın tev• 
hidini müzakere için Cratz' da top
lanmışlardır. 

ıınuut ve ana vatan ile ıttihat ıçın . . el 
ıl kadd ih.,,,, · eli ber lep eylemekteclir. Muhalif ııazet er, yap an mu es .....,. ıım . . . . 

tarafa airayet etmit bulunuyor. Pis- lnııiitereye kartı ııayet tıddetli bır 
kopoa, ihtilali Limaaol' da baıladık- ' lisan kullanıyor. Yunan matbuatı, 
tan ıonra acı.ya devre çıkmıı ve lıaJ Kıbrıı a.ilerini alenen müdafaa eder 
kı lngiltere aleyhine kıyama tqvik kea burada sabık Reiıicumbur Ami 
etmittir. j ral Kundoryotiı'in riyaseti albnda 

.Sona ~dar mücadele için balk ye 53 kitilik bir heyet teteld<ül eyle-
mın etmiJ bulunuyor.,. j miıtir. lSu heyete Yunan istılılal mü 

Bu konsolos derhal .Yanan bükii cadeleaiııcle, yararlık ııöstenniı olan 
meti tarafından gen çaitrılmq ve a- bü. . . y ail · · ef dı da 
hi 1--'"- b"'-' . d k 1 tiın unan eıerınm ra • ren ..._....... uaumeü e onso os-- . 
hık vazifeaini ifa ebnek için verdiği bil olmUflardır. 
mezuniyeti geri almıfbr. Şimdiye Heyet bütün aza11mn ittirakile 
kadar tevkif edilenler meyanında neırettij-i beyannamede "Kıbrıslıla-
ıunlar Yaldır: 1 haklı davasını müdafaa etmek • ı r.n 

Rum kavanın azasından_ M. Tbe- ve cihan efkarı umumiyesini bu da
odotu, M. Hacipavlu, l:laf piıkoposu alarma imal ve tenvir etmek için 
Nicomediuı Milonaa, Kirne piakopo v e ul . be 

d 26 t . . ld t kif dil propagandada b unacagrnı,. yan ıu a eınnıevve e ev e -
di. Bunlardan maada Loizidis na- eylemekte ve Yunan ?rukınnı muave 
mında bir avukat, Kir~akidie, Loni- netini taıep ebnektedır. 
dia ve Ro11idiı son tevkıf edilenler A TlNA ı - Kıbrıs badisatında 

Avusturya-Almanya meyanındadır. maktuı düıen Kıbrıslıtarm iıtirabati 
ViYANA, l A:A. - Berlinden Miistemlekat nazırının ruhu için buııün Amaruıi kliaesin-

Nouvelle Preue Libre'e bildirildiği. tel rafı de büyük bir ayini ruhani yapılnuı-
ne göre Almanya ile Avusturya ara g tır. Buradaki Kıbrıslılar, on ıki aaa-
11nda ticari mübadelelerin, dövizle- Times gazetesi müıtemlekat na-
rin mütekabilen mahsubu eıasına gö zırıııın Kıbnı valisine ıu telgrafı lılar ve ıimali • Et';~~ . önler;:e 
re bir bal suretine raptı için müza. kti _. · bildiri o j bayraldar oldugu e ayıne ııı f 

çe ıımı Y r: !erdir. Kıiaerun dalıil ve harici leba-
kerata batlanılmııtır. Maamafih aı- "H han · · albnda ol ukıar 
nai mılhafil, böyle bir itilafın busu. er . gı .. teraıt. . . . ur~ lep dolmuıtu. Muııeyyiç nut 

olsun, bır lngıliz valiaınm bır lngı· irat edılmıttir. flieucede, 1nııılız nu-1~ g."lebilıneai hususunda mütered. 1iz müs&emlekeainde, Kralın tebeaaı kumetimn ıaatb hareketinın takbih 

ditbçr.'. kü 'ki memleket arasınd .. tarafından yapılan ıizin maruz kal- edilmeaine ve lngilizlerin adadan 
ba un . ber • d' Alma a Amu dığınız 1ah11 tehbkeye ve hakarete çekilmelerinin taıep eclilmeaino ka· 

dele nıı tw: -~:. lclun~-_mihn • 1 maraz bırakılması ciddi endiıeyi tev rar verilmittir Ayınden sonra, haık 
vuaturyaya yapmaata o &u ra- li _, __ bir · ttir' Zat • • · 

• b- '•t da --ı. k t oouen vazıye 1 muazzezı bir nünıayiı tertibıne tqebbıia ewl-
cat Avusturya ıt ""' ın n """ ÇO lıral"ı, kendi mümeuilleri hükiimet · f kat · d k eti. ··daha 
f ı dır • . . mıı a .ıan arma uvv mu 
az 

8 
• konagm~ iken daha yakın vaki~er- le ederW. ııümayişçileri dai•tmııtır. 

d". kendiaıne kartı sadakat yemım et Selanikten ııelen teıgrafnamelere gö 
Hint murahhaslan nuı bulunan tebeau tarafı!'c1an bu~ re zabıtanın mümanaaıına rağmen 

• • • kar~n yapılma11 clolayısile çok mu bu tebirde de Kıbnı lehinde buyiiJl 
krala takdım edıldı teeaıır olmuıtur. • bir nümayiı yapılmıfbr. Zabtta, nu-
LONDRA l (A.A.) _ Per em- Elebaıılarına kartı tedalıir ittihaz ma_Yi§çilerin çoklui°un~ . bunları 

be .. .. B eki. bam aarıı-'d·'·' ettiniz, bu huıuata itimadmwa haİı<· ,jağıt.ıunanuf, ~alnu: aaayııı Dll~~afa 
ıunu u il& ,._ ..... , • . .. . . . balde bö' ,... ebnelde iktifa eylemıştır. Numa• 

kabul resminde bazır bulunmuş olan sımz. Muşevvılder, 11tik Y• • •=-: d ril kararda, M 
1 k -• H' tü • aül' • ta- Y't ne~n e n en a· y 0 ,,,... ak ~a. orueran~ ın. . le mr hareket.e tev~ .. etmeğe · kedonya balkının Kıbrıs halkının 

azasının eüınleaı Krala takdun edile bammül edemıyecegunızı anlamalı-! . b... .. del L.1.1- __ ,_,_, t-ec 
d. gırı ııı muca e DOUULUI....,... - • • 

cekler ır. dırlar. Sadakatsiz siyaıi liderler cühleri beyan edilmiı, Kıbrıslılar 
Kıbrıs kanunu eaasiainia bahıettiği ·ı için iane • ve. g?nüllü toplanmauna 

ltalyada tasarruf günü aerbestiyi suüstimal etmiılerdir.,, karar verilıniııır. 
ROMA 2 (A.A.) - Tasar

ruf sandıklarının ltalyada iktı
aadi hayat üzerinde büyük bir 
tesir yapması dolayısile İtalya 
da hususi bir ehemmiyeti haiz 
bulunan tasarruf gününün tes
biti münasebetile M. Muasoli
ni bütün tasarruf sandıklanna 
ve birinci sınıf ikraz müessese
lerine bir tebrik l-:!lgrafı gön
dermiş ve bu müesaelerin faali 
yellerinin İtalyan milletinin ik 
tısadi refahı lehine olarak inici 
şafmı temenni etmiştir. 

M. Muuolininin teklifi ve 
Kralın tasvibi üıerine Marki ve 
Capitani d' Azzago tasarruf san 
dıklan milli birliği ve beynel
milel tasarruf enstitiisü reislik 
!erine tayin edilmi~tir. 

Meksiko'da zelzele 

MEKSİKO, 2 (A.A.) 
Caxaca'da bir zelzele olmuştur 
Bir cok evler harap bir hale gel 
mittir. Külliyetli zarar ve ha
sar vuku bulmuştur. Nüfusça 
zayiat yoktur. Büyük bir kor
ku ve telaş içinde kahn kalan 
ahali sokaklaı·a dökü!müştüı-. 

Tahlisiye Umum mü
dürlüğünden: 

30 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi ilan edilmiş olan Kız. 
kulesi, Fenerbahçe, Ahırkapıdaki sis düdükleri münakasasına 
ait fenni sartnamenin umumi esaslara müteallik 4 üncü mad
desi (Eleİttrik şirketinin Anadolu cihetinde yeni yaptığı tesi
sat dolayısi ile) berveçhizir tashih edilmiştir. Mevzuu bahis 
dördüncü maddede yazılı olan saniyede 50 priyot ve 190 voltun 
yalnız Ahn,kapıya raci olduğu ve Kızkulesi ile Fene11bahçenin 
saniyede 50 priyot ve 380 volt olaırak tashih edildiği bu bap
taki fenni şartnameyi alan taliplere ve alelumwn alakadarlara 
malwn olmak üzere ilan olunur. (3549). 

Darülaceze Müdürlü-
ğünden; 

Müessese için Nisan 932 gayesine ka<lar iktiza eden on bin 
kilo patatesin kapalı zarf usulile münakasası 21 Teşrinisani 
931 cumartesi günü saat 14 de icra edilecektir. Talip olanlann 
teminat a!kçelerile muracaatları. (3516) 

Tamirat ve borçlar 

meselesi 

BERLİN 1 (A.A.) - M. 
Brüning, tamirat ve borçlar me 
seleleri hakkında müzakeratta 
bulunmak üzere Amerika ve ln 
giltere aefirleri ile temasa gir· 
miştir. 

Salahiyettar ma!bafilde bat· 
kilin geçen pazar günü M. Gran 
di ile icra etmiı olduğu müla
kat esnasında bu husustaki ltal 
yan noktai nazanna itla kesbet 
miş olduğu beyan olunmakta· 
dır. 

Diğer taraftan, Fnmsız nolı 
tai nazanmn da M. Laval'm av 
detinden evvel mali'.im olacağı 
söyleniyor. Önümüzdeki hafta 
bidayetinde Alman Hariciye ne 
zaretinde Fransız ve İtalya se 
firlerile diplomatik müzakerata 
batlanacağı ilave olunmakta· 
dır. · 

lngiltere • Cenubi 
Amerika seferi 

HARTUM, 2 (A.A.) - İn· 
1 

giltereden hava tarikile Kap' a 
gitınek üzere hareket eden İngi 
liı kadın tayyareci Peggy Sala 
man bu ıabah Hartuma gelmi! 
ve bir az sonra tekrar havalan. 
mıştır. 

Faşizm hakkında 
bir film 

ROMA 1 (A.A.) - Roma ü~ri· 
ne yiirüyüıün onuncu yddönümü o
lan 28 teşrinievvel 1932 de yapıla· 
cak merasim münasebetile Luca si· 
namatoııraf eıutitüsü Duçe'ııin tas
vibi ile Faıizmiıı iktidar mevkiine 
ııelmeaini ve F atizm tarafından ta
hakkuk sabaarna isal edilen maddi 
ve manevi yenilikleri tes'it eden ye
ni büyük bir acali ve aözJü film vü· 
cude ııetirecektir. San'at noktai na
zarmdan filin mevzuunun intihabı 
serbeattir. 

Beyoğlu lkinci "Hukuk Hfıkimli
ğind~n: Mehmet efendi ile Penbe 
ve Halime hanımların şayian ve 
müştereken mutasarnf bulundukla· 
rı Ka11ımpaşada Camii kebir mahal
lesinde Yeni Çeşme caddesinde 10 
No. lu hanenin hükmen izaleyi ~u
yuu zımnında satılığa çıkarılmıştrr. 

ı - Gayri ınenklıl mezkur ahşap 
olup zemin katı dahil olmak üzre 
3 katlıdır. Zemin katı pe!t ufak bir 
taşlık ile ev altı ve işbu mahalde 
kuyuyu havidir. Birinci katta soka
ğa na.zır büyük bir oda, bir sofa.bir 
matbağ, bir hela. İkinci katta bir 
sofa. sokağa nazır bir oda, arka ta-· 
rafta bir oda, bir kilar, bir heladan 
ibarettir. 

2 - Gayri menk:Ulü mezkür kıy
meti 1370 lira olup hal.en ipotek ve 
haczı yoktur. 

3 - Müzayedeye iştirak edebil· ı 
mek için % 1,50 yüzde yedi buçuk 
teminat göstermek lazımdır. 

4 - Tapu<e müaeccel ve gayri 
müse<cel hak sahipleri tarihi ilan
dan itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelcrile satış memuruna mü
racaatları lazımdır, aksi takdirde 
gayri miisec<:el hak sahipleri satış 
bedelinin paylaşmasından hariç tu
tulurlar. 

5 - Gayri menkul mezkiirwı ta
mamı tarihi ilandan itibaren yani 
10..12-931 tarihine müsadif Pertem
be günü saat 15 te Beyoğlu Sulh 
Mabkemesir>de satılacaktır. 

Fazla ma!Omat olmak isteyenler 
931/178 No. mukayyet dosyası her
kese açıktır. İtbu gayri menkQl 
mezkiir kıymeti muhammcnesi Üze
rinden en fazla bedel veren zatın 
üstüne bırakılır, ihalesi üstüne bi
rakılan zat 5 gün zarfmda artırma 
bedelini vcrmeğe mecburdur, aksi 
takdir& ihalesi feshedileceği gibi 
fark ve zarar ziyan andan tazmin 
ettirilecektir, talip olanların müra
caatları ilan olunur. 

Bakırköy sulh hukuk mahkeme
sinden: Yeşilköyünde mukim iken 
vefat eden Nerses Nersesiyan ef.en 
dinin bakıye menk!ılatr 4-11-931 çar 
şamba günü saat 9 da Yeşilköyünde 
Şevkctiye mahallesinde Serbesti so 
kağında ıs numaralı hanede bilmü
zayede satılacağından talip olanla
rın mahallinde bulunmaları i!Sn 
olunur. 

ZAYİ - Zayi olan 10647 No lu 
maaş cüzdanunın yenisi verileceğin 
den eskisinin hükmü olmadığı ilin 
olunur. Bahriye Çarkçı birinci aı· 

nıf yüzbaşılığından mütelı:ait MU.
tafa Hasan. 
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İktibaslar Çapras kelimleer 
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Ale.-ııdar Sıhhat Yurdu dahili ve 
narkoz hekimi 

Mançuri nası ve ne 
biçim memlekettir? 

iha.dıı. 1".i I i 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta m uamelesi 
icra eyleriz. 

'igortalan halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 

Dr. Süleyman Sırrı 
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Her türlü dahili hastalıkları her 
zaman yurtta muayene ve tedavi 
ed.eı 

l sl~"!rıJ..;uJ Dördüncü İ =ra Dairesi11-
ucn. Mehmet Şemsettin Beyin •\Ji
ye hnnımd2.n i!ldığı nataya mu'~a
bil vefacn mcfruğ Topl,unıda Beya 
zit ağa mahall.esinin Aksaray cad
desinde eski 71 ye-ni 65 67 numara 
lı kayden fazla bahçeyi havi bir bap 
lıanenin ve yine mchalli mezklırde 

Topakpı yoku§U scka.;ında eski 41 
yeni 57-59 numaralı bir bap nane-- Kopenhagda çıkan SOND A G'dan • 

1 

1 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktı>dır. j ı 
istanbul dördÜIJcü i cra memurlrr

i;undan: Aristotelis efendinin Kons 
Yirmi yedi senelik bir fası· 

ladan sonra, Çin in mıntakai 
şimaliyesinde bulunan M ançu
riyi ele geçırmek için çetin bir 
mücadele tekrar başladı. 

Rusyanın Büyük Okyanu
sa varmak için gösterdiği de
vamlı ve muannidane gayret, 
çar üçüncü Aelksandır zama· 
nınd inşa edilen Siberya şi
- ndiferi ile bir hakikat ol

du. Büyük istepleri ve bakir 
ormanlan geçen bu demfryolu 
şi al denizi ile Büyük Okya
nusu birleştirmiş oldu. 

Çar diplomasisi Vladivosto 
im, Rus hududundaki ist asyo 
na birleştİ?mek için Çin hüku
metinden Mançuri arazisinden 
demiryolu geçirmek imtiyazını 
almıştı. R akip devletlerin p ro 
testolarına rağmen, Çar dip
lom asi&! bu muvaffakıyeti elde 
etti .Onun içindir ki, bu de
m iryolunun Çinin şimalinden 
geçer. Fakat Vladivostoka va 
nnca, Rusya, Napolyon gibi, 
On ikinci Şarl gibi, bir düş
manla karşılattı: Kış· ı. 

Demirgola siyaseti 
Filvaki Vladivostok lima

nı senenin altı ayında buzlar· 
la mahsurdur. Binaenaleyh 
Rusya, arzu edilen hedefe var 
mak için, nazarlannı daha u
zağa, yani buzla mahsur ol 
mıyan cenup limanlanna çevir 
di. 

Ve Çin hükiımetinden yeni 
imtiyazlar aldı. Bu suretle yeni 
bir hat Mançuriyi geçti. Har 
bin' den aoııra geniş bataklık 
araziyi bilmürur Mukdene ve 
oradan da ikiye aynlarak biri 
Koraya diğeri Porartr'e indi. 

Çinin muvafakati ile Porar· 
tür bir Rus kalesi ve bir Rus 
limanı oldu. Bu hattın inşası, 
bittabi hattın geçtiği yerlerde 
Rus nüfuzunu da tamim etti. 
Yani diğer bir tabirle Mançu 
rİ Rus mmtakai nüfuzu oldu. 
Hattın muhafazası ve nakliya 
tın emniyeti için buralara Rus 
kıtaatı gönderildi. İtiraf etme 
U ki, buradaki Rus idaresi 
acılık göstermedi. Çin ve Man
çuri halkı ağrrlık hissetmedi. 

Mançuride olduğu kadar 
Korada Rus nüfuzunun böyle 
gün geçtikçe, artmasına Ja
ponya müsamahakar bir nazar 
la bakamazlardı. Çünkü nüfus 
fazlasını nereye dökeceğini 
bilemiyen Japonya, çoktan 
Koraya ve Mançuriye göz koy 
muş bulunuyordu. 

Rusya'nın Asyada eski ra
kibi olan lngilterenin de yar· 
dımı ile, Japonlar yeni bir 
umde ilin ettiler: "Asya, Asya 
lılarındır.,, 

Buumde milliyet cereyan· 
lannm da yardımı ile adeta 
bir harp sayhası haline girdi. 

Rus-Japon muhareb si 
Rus heyülisrnın Asyadaki 

yolunu kapamak maksadile, kü 
çük Japonya, 1904 şubatında 
büyük Rusya'ya ilanı harp et 
ti. Porartür denizden ve kara
dan derhal muhasara altına al
dı. Cenuptan ilerliyen Japon 
ordusu, demiryolu boyunca 
yavaş yavaş ric'at eden Rus or 
dusunu bili tevakkuf takip 
etti. Ve dünya tarihinde ilk 
defa olmak üzere yeni bir mu
harebe tarzı başladı: Siper mu 
harebesi! 

1904 Ağustosunda Japon-
lar Liyao · Yang'a girdiler. 
Aynı sene içinde büyük bir 
Rus taarruzu akim kaldı. 1905 
senesi bidayetinde Ruslar Har 
bine doğru ric'at ederek Muk 
deni tahliyeye mecbur oldu
lar. 

Porartür zaptolundu ve Ço-
tima muharebesinde de Rus 
filosu tamamen mahvedildi. 

Amerikan Reisicümhuru 
Roosevelt'in müdafoası üzeri
ne sulh müzakerelerine girişil
di ve Japonyanın galibiyeti nok 
tasından bir sulh aktedildi. Bu 
suretle Rusya yalnız Koradan 
değil, Mançuri arazisindeki 
bütün limanlarından vaz geç
ti. 

Japonya da o tarihten son
ra, düveli muazzama meyanı-

na girdi. K ora Japonların eli
ne geçt i. Porartür bir Japon 
şehri ve limanı haline kalbedil 
di. Bütün Mançuı-i ise hattın 
şarkında ve garbinde Japon 
mmtakai nüfuzu addedildi. 

_ _ Tel: Beyoğlu - 2003 
tantin Polizo efendi veresesindeki nin oniki§er hisse itibarile üccı 

hisseleri birinci ihalesi yapılmak üz 
re otuz gün müddetıle müzayedeye 
konulmuştur. Bunlardan yeni 65-67 

alacağmdan dolayı mahcuz bulunan 
Üsküdarda Rum Mehmetpaşa mahal 

ı lesinde Şemsipaşa cadde.ıinde 10-8 numaralı hane aralarında ittisll ol-

Galibiyetten istifade eden 
Japonlar, derhal bulundukları 
yerde kökleştiler. 

Dtnku 't: .li ı halli 
M 1} M b h B fı d ::::j ve 12 numaralarla mürakkam mağa- mak üzre iki kısımdan mürekkep 0 _ 

uaı inı u a at ev tara n an - ~ zarım nısıf hiss~si kır!: gün müd- lup sa.1 taraftaki kısımdı iki ta~lık 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi § 1 detle mevkii müzayedeye vazoluna- b'.r matb~h ~eş ':'.da_ik'.. oo ı _bir r. er 

ı 4 L "....2.. N_ ~ '" il (HER BERT N GASSQN) ' :::= rak bin iki yüz lira beoeLle talibi 1 dıvm al.ı bır komur'uk b>r s. on 
ı ı 1 ıU 1 • un =ı hd . d bir kuyu bir hela elektrik ve terko-

Çinliler memnun dl'ğil ! : -;-- . ~-~ -~, İDEA T~ YENİ i~S . --~ u csın e olup bedeli müzayede su vardır hissedar Galip Bev ot r-
Bu tebeddül, hidayette ek- .- -
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~ L BuRO ve M u TER!= haddı liiyikında görülemeyerek biı: k"d. n· k ... · f 
~ BULMAK SAN' ATİ == .. ' .. 1 ma ~ u. ıgc. ısımııa uc so a s • 

serisi Çinli olan yerlil .-in n· , ,-
1
- - I = ay muddetle temchden muzayedeye kız oda bir matbah iiç he a bı. <J· 

zin:: bir mukavemetine maruz ~ -:,._, I_ ·-· -- - - Eserleri g'lyet güzel bir şekilde intisar etmiştir. - wzolunmuştur mukaddema makar- ; mürlük bir harıp lıamPm i'u ko or 
kaldı. Ruslaı:m yumu~<\I< dare, -_1_-1-ı B'itün İs adamlarına tavsiye ederiz ) na fabrikası o.ian mezkur ğayri men,, b. ir ki.'.r ·.eole 'tr 'mevcut olup balı 
. J 1 t 11._ - - kUldeki makineler tertibatının sö- ç de bır çok yvelı ve meyve z 

sıne nazarım, apon a :ın •€ t, Tevzı" mahalli: Milliyet Matbaası. ;:---_ 

~:~~e~~a~::~L :~ :~:~~:i~i:a~~: : --=:=--=ı=·~I -:ı:llill:ı:,·i 1 !illl!!fııı;ııi]llll!Hlll'lllllllllllllllllllınlnlllllllmllilllll[l[lllll ~~~e~~~;;~~~:!ı~i~;tü~1~e:::~ j1 ~~~L::::~~ı~:k~:~~:::r,c~:~ .~~ 
Vnealceha!Rdeussyinaiıb:ınıe dorn~mndı .. ~e~.tve 1 ıı -L '.-- :-11. ·~-ı ı"'zmı·t Beledı·ye Da- gayrıı ınenknlun mesahasI 313 metre rafı Numan kahya veresesinin hane 

- -
0 

1 -
1
- - mürabbamda olup temami binayi ve bahç.esi arkası hamam odaları so-

bir kaç bin jandarma ve asker· 
11 

· ihtiva etmektedir. Binanın bedendi kağı ve Hikmet hanrm hane ve balı 
le görünürken ve h a!km i~leri· 1 ı-• · · ol d h·ı· çesi ve Tahir ag·a vcres•lcrı· hane ve }'eni fe.lcil d var arl wrgır ve metın up a ı ı ,. 
ne hiç karışmazken, JapGn!ar • • ha. hçesi sol tarafı Naimo hanım v~ 
b S d "resın en· bölme divarlarının k ısmı azamı ve ... ütün bunların aksini ~-a:>tı- ol an sağa .&! • reseleri ve b3 hçesile odalar çıkma-
! J f 1 merdiven ve döşeme ve taras katı-
ar . . apo~yanm az-~ nmusu, 1 _ Eirle'!üek (7) Zehir . . . zı ön tara fı tram;ay caddesiJe mah 

yem arazıye aktı. T uccu, a~· u- (J) ~ Bedelı keşfı (250800) !ıra (15) kuru~ olup musadd a!k pro- 'lun ddarı ahşap olup zemini kağir dut 425 dörtyüz yirmi beş metre ter 

kat,t"kmemur,l .dohktllor, h oca! hşün 1 2 - Dua (4) Tütün kok an l jesine nazaran hattı haricisi on üç kilom etro olan İzmite cari volta ve etrafı duvar korkuluklu ve biinde araziden iki yüz yirmi sekiz 
geç ı çe yer ı a <ın a ey me kısmen ahşap salaş örtülü ve r an 1 metre murabbaı bir katlı matbah da-
şehirlerin en güzel yerlerini iş yer (6) Paşa suyunu Font boru esası üzerinden şehir tesisatı ile bir sikağa tarası muhtevidir zemin ka- hil olmak üzre bina mütcbakisi balı 
gal e ttiler. Tabiidir k i, yerliler 3 - Mersa (5 ) A lçak (S) likte ve kapalı zar f u sulile 30 Teşrinievvel 931 tariıhin<len iti· tı sokak cihetinde istor ve demir çedir 65-67 numaralı binanm tama 
bundan hiç memnun olmadı- 4 - Vermek (3) Feryat baren ıbir ay müddetle münakasaya vazolunmuştur. yapraklı zemini çimento döşeli ve "'.'.nın .. kıymeti u:ıu~menesi üçbin 
!ar. Bu hoşnutsuzluk ynlmz (3) Sual (2) 1 - Münakasa Belediyelerce yapılacak müzayede ve mü- ka krsunda h b·· ıme · ı f 1 dortyuz doksan ıkı buçuk lirad:r. 
Mançuride değil, bütün Cinc!c 5 _ Mektup ( 4) Yemek k . . A • • ar na şap 0 1 e te • Yeni 57-59 n ı;maralr hane ; iki kı 
arttı. Yeryer ihtilaller, dahili ( 2 ) na a sa nızamnamesı ahıkamına tabıdır. rik edilmiş mağazadır. Arkada ze- sımdan ibaret olup bir taşlık ik. 
muharebeler ve bunu takip e- 2 - İhale, 30 Teşrinisani 931 tarihine müsadif Pazartesi gu·· 1 mini çimento yan tarafdaki sokağa merdiven altı üç gömülü küp ı,i r 
d kı 1 ki b ı d U 6 - Uzuv (2) Olgun değil -

en t 1 ar aş a ı. zun se- (3) Takım (3) nü saat 15 te İzmit Belediye dairesinde icra edilecektir. ' omir kapusu bulunan makine vaz do'ap üç helii bir matbah sekiz oda 
nelerini hep böyle yaşamı§ O· . ve ışlemeye salih mahal haleh ar- bir kömürlük bir sofa iki merdiven 
lan Mançuri, b:!ıün bolşevik 7 - Süvari kadın ( 6) Y I· 3 - Tahpler muhammen keşif bedeli üzerinden yüzde yedi diye olarak istimal edilir birinci baş ı bir koridor bir sandık odası ve 
tahrikatına en müsait bi•· ze- lan (3) buçuk nisbetinde teminatı muvakkate aıkçelerini naıkden ve ya- katta büyük ve yekpare bir salon bir camekMı lıölme oda ve elektrik 
mindir. 8 - İnatçı ( 4) Dinlenmek hut Devletçe muteber tanınmış bir ban'kanın teminat mektubu~ üzerinde dört oda bir helii ikinci te<ıisatın ı havi olup bahçede meyve-

Rusga, Çin ve Japonya ( 4) ( 1 1. katta taras kartı olup çimento tara- li ve meyvesiz ağaçlar mevcuttu r 
nu ve e 1 ıyeti fenniyelerini münakasa şartnamesinde gösterileR 

Japonya bir taraftan yerli 9 _Yetişir (3) Tabanca tan maada bir oda bir 6ofa ve ayri· borçlu ve hissedar Ayşe hanım Sa-
halkı muhacerete mecbur ede- (5) esaslar dai.resinde tevdi edeoeklerdir. ca bir çatı arası mevcuttür, ve hali- kindir. 
rek, diğer taraftan da yerleri· 10 _Sopa (3 ) 4 - Arzu edenlere proje ve teferruatı ile münakasa şartna- hazır sıva ve badana ve çimento ta· Hududu: sağ tarafı Mehmet efen-
ne Japonları getirerek, hu ha- miratı yapılmakta olduğu görülmiiş eli hane ve bahçesi ve odalar çıkma-} ı ı ret ( 3) Alimler mesi ve mukavele suretleri yirmi beş 14.ra bedel mukabilinde 1 f T · valiyi fazla nüfus aayeııinde - ta tür. Mezkilr ğayd menkul halen zı so tara ı ahır ağa vereseleri ha 
bilfiil i<ıtila etmiş vaziyete geç (5) İzmit belediyesinde verilecektir. ~tur, hududu bir tarafı çöp iskele nesi arkası Naime hanım vereseleri-
ti. Onun içindir ki, bugün Ja Yukardan aşalı 5 - Mütemmim malfunat almaık istiyeınler İzmit, İst;;®ul si sokağı diğer tarafı Asım ve Muıı- ne ait hane ve bahçe ön tarafı T op-
pon kıtaatı Mançuride her şeh ve Ankara Belediyelerinde mevcut pııoje ve teferruatını tetıkik tafa Eşref Bey hane ve bahçesi arka ka.pt yokuşuile mahduddur 200 me--
re girebilmiştir. l - Para dairesi (6) Kül· sı çıkmaz sokak ön tarafı mezkur tre t.;rbiinde araziden yüz yirmi ye 

edebileceklerdir. Diğer taraftan Japonların han beyi ( 4) tarik iLe mahduttur temaınmın kıy- di metre mürabbaı hane mütebakisi 
Mançurideki menafii 0 kadar 2 - Zan, tahmin (4) Yuva 6 - Tulitsler muvazzah adreslerini İhtiva edece!k ve pullu meti muhammenesi 18837 lira olup bah~ir bu hanenin tamamının kıy 
azimdir ki, hatta icap ederse, ( 4) olarak imza edecekleri teklifnamelerini (İzmit belediyesi tara- talip olan1arm kıymeti muhamme- meti muhammenesi ikibin on beş li-
bu menafii silahla da müdafaa 3 - Geminin barındığı yer fından tanzil11 ve ilan edilen Paşa suyunun Font boru ile şehre ne<ıinin yarısının yüzde onu nisbe- ra.lır talip olanlar kıymeti muham-
mecburiyetindedir. (5) Bir peygamber (4) tinde pey akçaeını alarak 927/6914 menesinin hisselere müsip mikdarr-

Birkaç Japon zabitinin, bil 4 - Bizi doğuran (3) Bir• isale ve tevziatı hakkındaki tesisata ait mevcut ve musaddak dosya numarasile saat 14 ten 16 ya nın yüzde onu nisbetinde pey ak-
hassa yüzbaşı Nakamora'nın ler (4) İçilecek şey (2) bililmum plan, resim, keşifname, şartname, mukavelename ve kadar 5-lZ-931 tarihinde İstanbul çelerini alarak 928/ 8853 dosya nu
(ki Çinliler böyle bir yüzbaşı 5 - lbadet (5) Kadim ka hesabat ve teferruatı münderecatına tamamen itttla hasıl ey- dördüncü .icra memurluğuna mtira- marasile 5-12-931 tarihinde saat 14 
olmadığını iddia edüyorlar) yık (3) caat eylemeleri ve fazla ma!Uınatın ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü 
katili, Japonya'ya silahla mü· 6 - Beygir (2) Çingene is lediğimden mezkfir tesisatı mevcut ve musaddak proje ve te- dosyasın<la bulunduğu ilin olunur. icra memurluğuna müracat eleme-
dafaada bulunmak için mükem mi (4) fenııatmd~ki şerait dairesinde ve bu hususta tanzim ve teati !eri ve fazla malUmatm dosyasında 
mel bir vesile teşkil etti. Çin- 7 - Keder (4) insanlar olunacak mukavelename tarihinden itibaren on sekiz ay zarfın Beyoğlu !kinci Hukuk Hakimli- bulunduğu iliin olunur. 
liler ise, Jap zabitlerinin (3) L" • · d Ka da C ·· '--bı·r da .... -·· .. Tüıılı: ırası bedeli maktu mukabilinde vücude geti- gın en: sımpaşa amıı "" 
katlini müdaha .e için uydurul 8 - Kızlar (5) İstirham mahallesinde Yeniçeşme ca.ddesinde Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
mut bir masal addetmektedir- (4) rip belediyeye ahkamı mahsusası mucibince teslim eylemeği ıo No. lu Hanede Penbe ve Halime tlsküdaroa Sultan tepeci" Ha.er Has 
ler. 9 - Temiz (3) Cenup de. kabui ve teahhüt eylerim) şeklinde tanzim edeceklerdir. hannnJ.ara. 

Yeni vaziyet ğil (5) 7 Tali J d~-L ed ...,_l · · b · baş Mehmet efendi ile müştereken 
10 _ Ma'-aul (4) Çocuğun - P er, "' ~ute ec,,,,._ eın ış u su tesısatını ara. 

Artık mu··cadele hacla n mu··tasarrrf bulundug"unuz Kasımpa-
. T mış yedı"g"ı" (4) ıbilecek fenni ve mali iktidarı haiz bulunduklarına dair maruf demektir. Mançuriye tesahup ııada Camii kebir mahalle<ıinde Yeni 

için 1904 ve 1905 te nasıl Ja- 11 - Komik bir sinema ar ve muteber müessesatı maliyeden verilmiş mali vesikalarla çeşme caddesin<lelO No.lu hane hük 
Ponıarla Ruslar kar•ı kar~ıya tisti (5) men ,·zaleı· ""'YUU zımnı"·da satılag·a 

y y muteber femıi vesaik ile beraber münderecatlamıa ittıla ve ta- .- ·• 
geldilerse, ıimdi de Japonya ile mamen kabul edildiğine dair altları imza edilmiş şartname, mu çıkarılarak yevmi müzayedeyi gös-
Çin kartı karşıya bulunmak- Yeni neşriyat: tenr ilan süretinin maııau ıı.ametini 
tadırlar. Bu vaziyet u- kavelename, keşifname, plan, :resim, proje ve şeraiti fenniye zin meçhtiluna binaen tarafınıza teb 
mumi harpten sonra sulh le- Orman ve a V layihası ve hesabatı fenniye c·etvelini teklifnamelerine leffen liğ kılrnamadığt mübaşir tarafından 
bine hayli çalışmış olan Cemi- Tür:Uye Ormancılar cemiyeti ta- ita edecekleri ilan olunur. (3492). verilen. meşrubattan anlaşılınast ü-
yeti Akvama da çetin bir im- rafından D"Jredilmekte olan onnan zerine bu baptaki tebligatın ilanen 
tihan geçirtecektir. ve av mecmuasının temmuz nüıbası yapılmasına karar verilmiş olduğun 

Söylemeğe hacet yok ki, neşrolunmuştur. 1 b ı G ki dan müzayede günü olan 10-12-931 
Çin. Japon ihtilafı Rusya'yı stan U u•• mru•• erı• mu- tarihine müsadif Perşembe, saat 15 
alil.kasız bırakamaz. Rusya Si de satış memuru huzurunda hazır 

bir •ehirdir. Ve azameti ile l•L · 
berya lıududu boyunda ve ileri T h f d ı d bulunmanız ve yahut se = 1yyettar 
sinde geçen her hadiseyi dik- eski tehri gün geçtikçe sindir- a aza mu·. u·. r u·. g<J u". n en· vekil göndenneniz tebliğ mekamma 
katle takip ediyor. Çar Rusya mektedir. Burada Rualann • kaim olmak üzre keyfiyet ilin olu-
sı olsun, Bolşel'-ıi< Rusyası ol- bıraktrklarını tamamile Japon- nıır 
sun, Ruslar için burada değit !aştırmak için yirmi sene kafi , 1 - İstanbul Güını:ii;kleri Muhafaza Müdürlüğünün buhar-
miş bir siyaset yoktur. Ayni gelmiştir. Mukdene giden bir la müteharrik ·gemileri için ihtiyacı olan 1200 ton lavamarin 
harsı takip eden Japonya, Çin seyyah sathi bir nazarla, maden kömürü kapalı zarfla kırdnmağa ıkonulmuştur. 
ve Rusya, Mançuri denilen bu şehirdeki Japon hakimiyeti 
bu zengin ganimete abanmış ni görür. Bütün yüksek memu 
bir vaziyettedirler· Binaen- riyetler Japonların elindedir. 
aleyh Asyanrn bu tarafında Halbuki yerliler eski süfli biz. 
dünya sulhu çetin bir tehlike metlerde istihdam edilirler. 
geçirmektedir. Bir muhteşem Japon mağaza-

Mukden lanna, bir de yerlilerin bara-

2 - Kırdrrnıa şartlaırı ıkağıdınm tastiıkli suretleri Ankarada 

Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım Mü<lürlüğü kalemin
den, İstanbulda Güınri.ikler Muhafaza Müdürlüğünden alına
caktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümriikleri Muhafaza Müdürlüğün
de !kurulacak alım satım !komisyonu tarafından yaptlacaktıır. 

4 - Kırdınna 8-11-931 tarihine raslıyan pazar günü saat 

1904 te olduğu gibi Mançu- kadan ibaret süfli dükkanları· 
rinin eski payıtahtı olan Muk. na hakmak bir fikir vermeğe 
den rekabetlerin toplandığı hir kifayet eder. Çinliı tabaka 
§ehirdir. Mançuride demiryolu heyeti içtimaiyenin en aşağı ıoın dörttedir. 
boyundaki bütün şehirler gibi, kısmındadır. Hamal, arabacı, 5 - Teklif mektupları ıkanundaki hükümlere göre gün ve 
Mukden de iki kısımdan mü· sokak süpürücüsü hep Çinliler- saatinden evvel İstanbul Muhafaza Müdürlüğü komisyona ve-
rekkeptir: Biri demiryolu is- dir. rilecektir. 
tasyonıinun etrafında geni'§li- Mukden kapılarında eaki 
yen modem şehir, diğeri ka· Mançuri hanedanının muhte
lesine sinmiş eski şehir! şem kabirleri vardır. Fakat 

Modern şehir, eskiden Rus bunlara kimse bakmaz ve za. 
larrndı. Şimdi Japonlarmdır manın eli burasını yavaş ya-
ve eski şehirden daha büyük. vaı tahrip etmektedir. 
tüı·. Bütün fabrikalar ve mü· Görülüyor ki, eaki saltanat 
esseseler yeni şehirdedir. Bura lar aann icabatına uymadıkça, 
sı, kanalizasyonu ve sairesile mahvolmağa mahkiım bulunu
her türlü slhhi vasıt,.ları olan yorlar. 

6 - Kırdırmaya girecekler münakasa kanununda zikiredi
len bilcümle hakıkmda vesika göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmiş, bedelin % 7,5 ğu olan 1530 lira mu
vaık'kat güvenmelerile, «teminat» ıbelli saatten evvel ıkomisyo
na gelmeleri. 

8 - Örneği şartnamesindedir. İstekliler orada görebilirler. 
9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol

durulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (3231). 

lstanbul Asliye mahkemesi Birin
ci ticaret dairesinden: W. Stroink 
ve şürekiist ticarethanesi vekili fs. 
tanbulda Sadıkıye hanında avukat 
İsmail Agah beyin mahkemeye va
ki müracaatında müvekkilinin ha
mili bulunduğu İstanbulda tüccar
dan İsak Varan mahtumları tarafın 
dan kabul ve imza edilmiş ve 10/ 1, 

15/ 2, 5/ 3, 15/ 3, 25/3 ve 31 / 3/1932 
tarihlerinde tedi)l""i muktezi beş 

kıt'ası elli ve birisi 65//16/ 2 ingiliz 
lirası ki cem'an 315/ 16/ 2 İngiliz li
rasını muhtevi altı kıt'a poliçe zayi 
edildiğinden iptaline karar itası ta 
Lep W! dava edilmesi üzerine mezk!lr 
poliçeler kimin yedinde ise kırk 

beş gün zarfmda malıkcmey.c ibraıı 
etmesi lü~umunun ve ibraz edilme
diği talodirde iptaline karar verile· 
ceğinin gazetelerle ilanına ve tecil· 
ye edilmemesi lüzumunun da muha· 
tabına tebliğine mahkemece karar 
verilmiş oı.duğundan keyfiyet Türk 
Ticaret kanununun 638 inci madde-
sine tevfiken ilin olunur. 

na hatun mahallesinde clmascı so-· 
kağında 3 No. Ju hanede mıikim Ne
dime hanım tarafından kocası Paşa 
limanında gaz deposunda Rusya 
mültecilerinden Halil efendi aleyhi 
ne ikame olunan lboşanma davasın

dan dolayı gönderilen dava arzuha
li sureti mıimaileyhin üç ay mük;ıd 
dem gaz deposundan çıkarak gitti· 
ği ve fakat tı<:reye gittiği ve ikamet 
gfilıı meçhul bulunduğu beyanla bi
la tebliğ iade kılınmasına binaen i-
linen tebliğat icrasrna karar veril
diğinden bu baptaki i.stidaya on gün 
zarfında ceva p ve rmesi ve kendisi~ 
nin istimai için tayin kılman 8-12-
931 tarihine müsadif salt günü saat 
on buçukta mahkemeye gelmesi için 
dava arzuhali sureti ile davetiye 
mahume divanhanesine talik kılın 
dığından tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere keyfiyet gazete ile de i
lan olU'llur. 

Kartal icrasından: Nikdar hanı-
mın Kirkor efendi veresesi Anik 
Agya ve Zabel Nüemin Papazyan 
ve Sofya hanımlar zimmetlerinde 
alacağı olan (16200) kuruş maa ına
sa.rifi ~ icraiyenin temini isti fas ı i
çin bir kıt'a müdayene senedi mlı

cibin<:e vefaen ferağ bulunan P en
dikte kariye civarında 5887-26 No. 
lu beher ziraı yirmi beş kuruştan 

üç kıt'a arsa açık arttırma ile 9-12-
931 tarihinde saat 15 te satılacağın
dan talip olanların yevmi mezkfırda 
ve şa rtname sini görmek isteyenle
rin 10-11-931 tarihinden itibaren 
Kartal Sulh krasma müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

Zayi · Mensu,p olduğum güzel san'at 
lar akademisinden aldığım ehliyet
naıneyi zayi eytediğimden artık hük 
mü kalmamış olduğu ilin olunur 

Nüket 
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Ayvalık Belediyesinden: 
Bedeli münasafaten 1931 ve 1932 seneleri bütçelerinden te

diye edilmek üzere 30,118 lira bedeli keşifli Ayvalrk'ta Bele
diyece inşa edilecek rıhtım iskelesi 19 T. evvel 931 tarihinden 
19 T. sani 931 tarihine müsadif perşembe günü 6aat 15 e kadar 
bir ay müddetle müzayede münakasa ve ihalat kanununa tev
fikan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya iştirak ede<:eıkler ya bizzat mühendis olacak 
veya bir mühendisle iştirakini resmi vesaikle ispat ve bu gibi 
işleri muvaffakiyetle yaptığına dair r~mi vesaiki ibraz ede- . 

• 1 

cek~~~Hpler: İnşa edilecek rıhtım iskelesinin Vekaletçe mü-1 
saddak proje ve keşifnameleri ve şartnamelerini yinni beş lira 
bedel mükabilinde Belediyeden tedarİ!k ederek tekliflerini işbu 
şartname altına vaz ve yevmi mezkilrda saat 15 e kadar mak
buz mukabilinde zarflarını Belediyeye tevdi etmeleri ilan olu
nur. (3463). 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
K. O. ve !. inci fı;:ka kıtaatı için fasulya, patates, ve nohu

tun ihalesi kapalı zarfla ayrı ayrı şartnamelerile aşağıda gös
terilen tarih ve günlerde icra edilecektir. Taliplerin şartname
yi almak üzere heır gün ve münakasaya iştirak etmek üzere yev 
mi mezkurda teminat ve teklifnamelerile Fındıklıda K. O. SA. 

MiLLiYET SALI 3 TEŞR1N1SAN1 1931 

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

gazeteler için bilumum resmi daireler· 
ilanlarını kabul eder 

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

Maarif Vekaletinden: 
Ankara Gazi terbiye enstitüsü Fransızca dersi için bir er

kek mualirn ve Ankara İsmet Paşa kız enstitüsünde aynı ders
ler için bir hanım muallime ihtiyaç vardnr. Galatasaray Lise
si veya lise derecesinde bir Fransız mektebinden veya bu 
mektepleri bitirdikten sonra Fransızça tahsilli bir Darülfünun 
veya yüksek mektepten şehadetnameli olmak şarttır. Taliple
rin şehadetname ve şimdiye kadar bir vazifede ıbulunmuşlarrn 
ellerindeki vesikalar suretlerile Maarif Vekaleti Yüksek ted
' iris.at Umum Müdürlüğüne tahriren müracaatları lazımdır. 

(3557) 

l Do&tor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik ı 
Apartıman No 21.- Tel: 

1[:~1~1!7:;8. _il 

• 
~ ...................................... mcıııtıı: 

Kıymetli Bir Haber 
Bir elbisenin zerafeti ilk evvel kwnaşınm çeşit ve cinsine 

vabcstediır.Birind nevi ve hususile her yerden daha u=z 
kumaşlar tedarik etmek için 

Galatada, Haratçi sokağında 20-22-24 numaralarda kain 

J.MOTOLA 
mağazasında teşhir edilen erkek ve kadınlara mahsus pal
toluk ve kostümlük en son moda ve en mükemmel kumaşla
ca bir göz atınız. Eın rnüskil ı!esentler bile memnun kalacak
lardır. 

... ........................................ .. 

1 lstanbui Belediyesi ilanları 1 

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

Nohut K. O. ve 1 inci F. için 11/ 11/ 931 Çarşamba 15 1 1 9 3 2 

Fatih yangın yerinde Saraçdoğan mahallesinin Y eniçeşme 

sokağında iki oda bir mutfak ve saireyi müştemil 8/12 numara 

1r hane bir seneden üç seneye kadar ikraya verilmek üzere açık. 

müzayedeye konmuştur. Talipler şartnameyi görmek için her 

güıı Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye 

girmı:k için 9 liralık teminat lazımdır. Teminat nakden kabul 

Fasulya K. O. ve 1. inci F. için 11/ 11/ 931 Çarşamba 15,5 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 

------------ ' edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak ıbankaya yatırılıp 
--

1 alınacak makbuz yarlı.ut hük\lmetçe müteber tanınmış bankala· Patates K. O. ve ı. inci F. için • 11/ 11/ 931 Çarşamba 16 

*** 
K. O. ve birinci Fırka hayvanatı ihtiyacı için arpa ve yulaf 

ayrı ayrı şartnamelerile aşağıda gösterilen tarih ve saatlerde 
kapalı zarfla münakasaları icra kılınacaktır. Taliplerin şartna
meleri almak üzere her gün ve ihaleye iştirak etmek üzere vak 
ti muayyende teminat ve teklifnamelerile K. O. 3. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. (494). (3477) 

Cinsi ihale tarihi Saat 
K. O. mm arpası 21-11-931 14 
K. O. nun yulafı 21-11-931 14,5 
1 inci F. arpası 21-11-931 15 
1. inci F. yulafI 21-11-931 15,5 

*** 
Kolordu Birinci Fırka hayvanatı için otını ihalesi aşağıda 

gösterilen günler ve saatte kapalı zarfla ve ayrı ayn şartname 
ile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnameyi almak üzre 
her gün münakasaya işti!-ak edeceklerin muayyen vakitte te
minat ve teklifnamelerile Fmdrklıda 3. K. O. SA. AL .. KOM. 
nuna müracaatları (451) (3191) 

Cinsi ihale tarihi ihale günü Saat 

K. O. Topçu alayi için 

K . O. Topçu alayi için 

F. İ. için 

Ot 12-11-931 Çarşamba 14,5 

Ot 12-11-931 Çarşamba 14,5 

Ot 12-11-931 Çarşamba 15 

Ordu ihtiyacatı sıhhiyesi i-1 trr. Taliplerin şartnameyi al
çin kapalı zarfla katgüt müba- mak üzere her gün ve ihaleye 
yaa edilecektir. İhalesi 25-11- iştirak etmek üzere de vakti 
931 tarihinde saat 15,5 de icra 
edilecektir. Taliplorin şartna
mesini almak ve münakasaya 
iştirak etmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile yevmi mezkilr 
da komisyonumuz:ı müracaat
ları. (511). (3617). 

.y. .y.. 

Farkı fiatı ifayı taahhüt e
demiyen müte;, hlıide ait ol· 
:l"aS. üzere 14-18 bin kilo beyaz 
ve haki bez kırpıntısı pazarlık
la satılacaktır. İhalesi 5-11-
931 perşembe günü sa.at ikide 
komisyonumuzda yapılacak-

muayyeninde teminatlarile l;>ir 
likte komisyonumuza müra
caatları. (502). (3519). 

.y. .y. .y. 

K. O. ve 1 inci Fırka krtaa
tmın pirinç ihtiy.acı kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 26-11-931 perşembe gü 
nü saat 15 te Fındıklıda K.O. 
3. SA. AL. KOM. nunda yapı
lacaktır. Şartnamesini almak 
üzere hec gün ve ihale saatin
den evvel teminat ve teklifna
melerile birlikte komisyonumu 
za müracaatları. (504). (3562} 

Satılık Dizel Motörleri ve teferruatı 
Üsküdar - Kadıköy Havalisi Halk Tram

vayları Türk Anonim Şirketinden: 
Tesisatımızın tevsii ha5ebile kullanılmasına lüzum kalmayan beheri 

Uçyüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M.A.N. markalı Dizel mötör 
!etiyle dinamoları ve bütün teferriratı ve takımlariyle yedek parçaları ve 
on tonluk cerri eska.J ve 410 unsurlu bir akümülator batariyesile teferrü
ıtı münasip 9eraitle satılacaktır. 

Toptan ~ya perakende suretile satın almak isteyenlerin fermi vasıflar 
ve mali şartlar hakkında malilmat ve izahat için şirketin U,.küdarda is
kele meydanındaki umumi idaresine tahriren ve şifahen müracaat etme
leri lazımdır. 

Adet Lira 
1 tkramıye J,000,000 
1 ,, 400,000 
1 " 

200,000 
1 ,, 150,0CO 
1. ,, 100,000 
1 ,, 40,000 
1 ,, 30,000 
1 ,, 20,000 
1 ,, 15,000 

100 Vükiilat (1,000) 100,000 
100 ,, ( " ) 100,000 
100 " 

( " ) 100,000 
100 " 

( " ) 100,000 
5 ıkramive :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 Amorti ( 100) 500,000 

Adet 

.,_D_e_v_ı_e_t_D_e_m_~_r_y_o_ı_.~_._,,_~_a_r_e....., ___ J 1 
1 

Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı 

zarfo münakasası 23 ikinci Teşrin 931 Pazaırtesi günü saat 16 
da İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay- [ 
darpaşa veznelerile Eskişehir istasyonunda birer liraya satıl
makt.a olan şartnamelerde yazılıdır. (3521} 

Istanbul Baytar Müdiriyetinden: 
İktisat Vekaleti namına mübayaa olunacak yetmiş ila 

yüz adet tek kollu emaskülatörün 25-11-931 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat on beşte Deftenlarlıkta mahalli mahsu

sunda ihale edileceğinden talip olanların şartnameyi görmek 

üzere Baytar Müdiriyetine müracaatları ilan olunur. (3606). 

"f ütün inhisarı Umumi 
müdirliğinden~ 
150.000 kilo (70) nwnaralı düz ·beyaz karton 25-11-931 Pazar
tesi günü saat 10,30 da kapalı zarfla münakasaya konulmuştur 

10.000 kilo Mavi Selluloz kağıdı, 25-11-931 Pazartesi günü 
saat 10,30 da kapalı zarfla münakasaya konulmuştuır. 

150.000 kilo Selluloz kağıdı 114 m/m, 25-11-931 Pazartesi gü- J 

nu saat 10,30 da kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Baladaki levazımı itaya talip olanların nümune ve şartna

meri almak üzere her gün ve teklif ve teminat metkuplarını 

vermek üzere de muayyen olan gün ve saatte Galat.ada Müba- , 
yaat Komisyonuna müracaatları. (2607). 

Hakimiyeti Milliye Şehir yatı Mektebi Müdürlüğünden: 

Talebenin çamaşrr ve yatak taknnlarını dikmek üzere bİ!l" ka- 1 

Az kullanılmış 
oıscı KOL TUGU 

aranıyor. Görüşmek üzre 
dişçi mektebinde Aşistan 
Kenan Beye müracaat edil
mesi. 

Basur memelerine 

B ASUR·" '-
Basur memelerinin kat'i 

ilacıdır 

rın birinden getirilecek teminat metkubu ile olur. Bu şekilde 

teminat ile ber3'ber ihale günü olan 5-11-931 perşembe günü 

saat on beşe kadar Daimi Encümene müraca'!t edilmelidir. 

(3208). 
• 

Beher metro murabbaına 10 lira kıymet takdir olunan Şeh· 

zadebaşında Hoşkadem mahallesinde Mahmut Efendi mektebi 

sokağında 32/ 43 numaralı 648 metro murabbaı Belediye malı 

arsa satılmak üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Ta· 

!ipler şartname almak için her gün Levazım müdürlüğüne mü 

~ 
1 

racaat etmelidir. Münakasaya girmek için 636 liıra teminat la· , ... ~ •t,:til 1 zımdır. Teminat nakden kal:ıul edilmez. Ya Belediyeden irsali· 

!/J'[ı]j m ~ 1 ye alınar.~k bankaya yatırılıp alınacak ~a~uz ve yah~t hü 
· -- - metçe muteber tarunmış bankalardan ıbırmm mektubu ıle olur 

KARADENİZ I' Bu şekilde teminat makbuzu veya mektubu, şartname, tekli 

VAT
POASTNASI 1 mektubu m~h~rlü bir zarfa koyarak i~al: ~ü olan 26-11-931 

perşembe gunu saat on bese kadaır Daunı encümene verilme
lidir. (3636). 

4 T. sani 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 215 1. 5 

Bedeli keşfi 1257 lira 39 kuruş olan Mahmut Şevket Paşa 

1 

nahiyesinde~i mektebin tamiri kapalı zarfla münakasaya kon· 

muştur. Talıpler şartname almak, keşif evrakını görmek içiıı 

· her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münaka-· 

1 saya girmek için 95 lira teminat lazımdnr. Teminat nakdeıı 
1 

kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Bankaya ya· 

trrılıp alınacak makbuz ve yahut Hükilmetçe muteber tanmmı 

bankaların birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde temi• !.11---------••!!I n~t makbuz veya mektubu ile şartname, teklif mektubunu v 
ı T'.ca.~et Odasında mukayyet bulunduğuna dair vesikayı miı St. YRı~EFAIN 

Merkez accnt;ı: Galata Köprü ba 

ıı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür

dar 'Z"-de han 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(JNEBOLU) vapuru 3 Teş 

nisani Salı 17 de Sirkeci 
Rıhtrmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, A
yaru:ık, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapav
riye gidecektir. Dönüşte 
Zonguldak yoktur.Of,Sür 
mene, Tireboluya da uğra 
yacaktır 

AYVALIK SÜR' AT 
POSTASI 

(MERSiN) 3 Teşrinsani 
Salı 17 de Siııkeci Rıhtı
mından. 

TRABZON POST ASI 
(CÜMHURIYET) 5 Teş

rinsani Perşembe 17 de. 

MERSiN POSTASI 
(ANAFARTA) 6 Teşrinsa 

ni Cuma 10 da Galata 
Rıhtımından kalkarlar. 

hurlu zarfa koyarak ihale günü olan 26-11-931 Perşembe günü 

saat on beşe ıkadar Daimi Encümene vermelidir. (3632} 

24 Teşrinievvel 931 tarihinde başı boş olarak 2abıta mari 

fetile tutulan bir adet koyunun 7 Teşrinisani 931 tarihine ka• 

dar sahibi zuhur etmediği takdirde satılac.ağı ilan olwıur 
(3629) 

Bedeli keşfi 712 lira 85 kuruş dlan Beyoğlu 24 ncü mek 

tebin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliple 

şartname almak, keşif evrakını görmek için her gün Levaz 

müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 

lira teminat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya B 

lediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak maıkbu 

yahut hükumetçe müteher tanınmış ibankalaırdan birinin temi 

nat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat m - tup veya makbu 

ile şartname, teklif mektubunu ve ticat"et odasında kayıtlı ol 

dueuna dair vesikayi mühürlü zarfa koyarak ihale günü ola 

26-11-931 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encüm 

vermelidir. (3634). 

'11mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllll:.. ~: t:z:~~Y:h~~;!~;:;::;oı~e~::b~:~!~nd:~d:i:e:_ 
_ _ Milliyet Matbaası = _d_a_m_e-kt_e_p_M_ü_d_ür-ıu-·ğ_ü_ne_m_ür_a_ca_a_tları_._<_36_1_8}_. _____ ıi~-·-•_•_•_•_•_•_•_·~-·-•_•_•_•_ı-_ 

NEFiS VE SERt SORETTE Y • T •• k G Ademi iktidar ve 

Bedeli keşfi 400 lira 40 kuruş olan İstanıbul 36 ıncı mekte 

bin tamiri ıkapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler ş 

nameyi, keşif evrakmr ı görmek için Levazım Müdürlüğün 

her gün müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 31 lir 

teminat lazımdır. Teminat nakden kabfil edilmez. Ya Bel 

diyeden irsaliye alınarak ·bankaya yatırılıp alınacak makbu 

ve yahut Hükfunetçe muteber tanınmış bankaların birinin t 

mim.t mektUbu ile olur. Bu şekilde teminat ile beral:ıer ihal 

günü olan 26-11-931 Perşembe günü s.aat on beşe kadat" Dallı! 

Encümene müracaat edilmelidir. (3631). 

= Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere ı=== enı ur çe r ~m er bel gevşekliğine · 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağrt, zarf, kartvizit, M. B A H A 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildi!!'. Sabık Dil cn~Umeni azasından M.Baba Bey tarafından Dil encümeninin 
- ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa ~:~~~:~ğ~~·~::Pıa;~tti· ~eni.~irktarzda yazılan ve orta mekteplere ka 
- Telefon: 24311/2/3 ıa r yuz uruştur. 
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karşı en müessir deva SERVOIN 

baplaridır. De.posu, latanbulda Sir
kecide Ali Rıza Merkez cczaneai
dir. Taşraya 150 lruruı posta ile 

gönderilir. lzmirde lrgat pazarın
daki, Trabzonda Yen.i Ferah ecza
nelerin.de bulunur \tlLLIYET MATBAASJ 


